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RESUMO 

 

Esta pesquisa se destina a mapear o processo de elaboração, implementação e 

monitoramento do Plano Diretor Participativo de Teutônia, criado pela Lei Municipal nº 

2.582, datada de 10 de novembro de 2006, a fim de verificar se essas etapas observaram os 

requisitos exigidos pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Cidade. A ideia de realizar a 

pesquisa surgiu a partir do estudo da disciplina Plano Diretor e Gestão Urbana, pertencente ao 

curso de especialização do qual este trabalho é parte integrante, associado ao interesse da 

pesquisadora em descobrir se a legislação referente à política urbana é adequadamente 

aplicada no município. Uma pesquisa bibliográfica foi conduzida para embasamento teórico, 

tratando de tópicos tais como Plano Diretor Participativo, Estatuto da Cidade, Planejamento 

Urbano e Gestão Democrática e Participativa. Além do embasamento teórico, dados foram 

coletados por meio de pesquisa documental realizada junto à prefeitura municipal. Os dados 

coletados na prefeitura de Teutônia foram confrontados com o que se exige de um plano 

diretor participativo, baseado na bibliografia utilizada. Os resultados sugerem a realização de 

medidas para a adequação da lei municipal aos padrões legais, bem como, a revisão do plano 

diretor municipal, a fim de ajustá-lo ao princípio da função social da cidade e da propriedade. 

Palavras-chave: plano diretor participativo, Estatuto da Cidade, Teutônia (RS), revisão. 
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1 INTRODUÇÃO 

O município de Teutônia criou seu plano diretor participativo no ano de 2006, 

entendendo que a inclusão das alterações exigidas pelo Estatuto da Cidade não caberiam no 

plano diretor até então em vigor no município. 

A ideia do plano diretor participativo é proporcionar inclusão e justiça social e gestão 

democrática. Isto significa que o plano diretor não deve ser apenas uma peça técnica de 

planejamento urbano, mas um pacto social, econômico e territorial, que conte com a 

participação efetiva de toda a população, objetivando cidades mais justas, democráticas e 

sustentáveis. 

O Estatuto da Cidade apresenta diversos instrumentos urbanísticos de indução ao 

desenvolvimento e gestão social, de valorização da terra, de regularização fundiária e 

urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e de gestão democrática e 

participativa, que os municípios podem e devem adotar na elaboração de seus planos 

diretores, observadas as necessidades de cada cidade e sua realidade local, para que os 

objetivos da política urbana sejam alcançados. 

Neste contexto, pretendeu-se realizar uma análise do conteúdo do Plano Diretor 

Participativo do município de Teutônia, a fim de verificar se o mesmo contempla todos os 

requisitos de um plano diretor participativo, em que a cidade e a propriedade cumpram a sua 

função social, de acordo com o interesse coletivo que deve ser priorizado pela lei. 

Além disso, o problema de pesquisa se estende à análise do processo de elaboração da 

legislação municipal em questão, no intuito de investigar se a mesma ocorreu efetivamente 

com a participação dos munícipes. 

A opção pelo tema tem em vista a obrigatoriedade dos municípios brasileiros com 

mais de 20.000 habitantes ou integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, 

de elaborarem seus planos diretores até 10 de outubro de 2006, prazo este posteriormente 

prorrogado até 30 de junho de 2008. 
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A importância deste trabalho reside na finalidade de verificar se a legislação municipal 

atende plenamente aos requisitos legais estabelecidos pelo Estatuto da Cidade para a 

elaboração de um plano diretor participativo. A realização do trabalho também se justifica, 

quanto à oportunidade de fazer sugestões à lei municipal em questão, uma vez que existe a 

previsão de revisão da mesma, a cada dez anos, o que demonstra ao menos formalmente o 

intuito de garantir a adoção de uma política urbana adequada ao município.  

Esta pesquisa constitui um relatório de intervenção, que se baseou em pesquisa 

bibliográfica e documental para atingir os objetivos propostos. Na coleta de dados, utilizaram-

se tanto dados primários, referentes ao processo de elaboração do plano diretor participativo 

do município, coletados junto à Prefeitura Municipal, como dados secundários, oriundos da 

pesquisa documental. Os documentos a que a pesquisadora obteve acesso tratam de todo o 

processo documental de elaboração do plano diretor participativo do município, tal como, atas 

de reuniões técnicas, atas de audiências públicas, projetos de lei, ata do processo de votação 

junto à Câmara de Vereadores, pareceres das comissões internas da Câmara de Vereadores, 

portarias e leis municipais. Após a coleta de dados, descreveu-se o atual estágio de 

desenvolvimento do Plano Diretor de Teutônia e, posteriormente, foram realizadas análises 

estabelecendo comparações ao que é exigido pelo Estatuto da Cidade. 

O presente relatório está estruturado em três capítulos, além desta introdução e das 

considerações finais. Os capítulos 3 e 4 tratam do embasamento teórico utilizado e o capítulo 

5 apresenta o Plano Diretor Participativo de Teutônia, com a descrição do objeto e o 

desenvolvimento da pesquisa em si. 
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2 OBJETIVOS 

Com o intuito de orientar os estudos a serem realizados, são apresentados nos tópicos 

a seguir o objetivo geral e os objetivos específicos deste Trabalho. 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar se a Lei Municipal nº 2.582, datada de 10 de novembro de 2006, preenche 

todos os requisitos legais de um plano diretor participativo, em que a cidade e a propriedade 

cumpram a sua função social, ou seja, aquela destinação de interesse da coletividade 

determinada pela lei. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar os diversos instrumentos da política urbana, disponibilizados pelo 

Estatuto da Cidade, que podem ser utilizados pelos municípios em seus planos diretores. 

- Analisar os requisitos de um plano diretor participativo, nos termos propostos pela 

Constituição Federal de 1988 e pelo Estatuto da Cidade. 

- Descrever o processo de elaboração, implementação e gestão de um plano diretor 

participativo. 

- Diferenciar o plano diretor tradicional e o plano diretor participativo. 

- Analisar o processo de elaboração, implementação e monitoramento do Plano Diretor 

Participativo do município de Teutônia. 
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3 O ESTATUTO DA CIDADE  

Este primeiro capítulo do referencial teórico traz os principais aspectos do Estatuto da 

Cidade, legislação criada para regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e 

estabelecer diretrizes gerais para a política urbana das cidades brasileiras. As considerações 

trazidas incluem os aspectos históricos, a estrutura da lei, os instrumentos da política urbana 

nela disciplinados, a função social da propriedade, bem como, os principais desafios e as 

questões controversas enfrentados pela lei em questão. Os tópicos abordados são de 

fundamental importância para que os objetivos estabelecidos na pesquisa possam ser 

atingidos.  

3.1 ASPECTOS HISTÓRICOS 

As primeiras manifestações acerca da necessidade de se promover uma reforma urbana 

no Brasil ocorreram na década de 1960, especialmente durante o governo do presidente João 

Goulart, período no qual foi desenvolvido um Projeto de Reforma Urbana, tendo em vista o 

crescente processo de urbanização do país, já àquela época, com seus consequentes conflitos 

urbanos (BOEIRA; BOGO DOS SANTOS; SANTOS, 2009). 

Boeira, Bogo dos Santos e Santos (2009) registram que, com o golpe militar ocorrido 

em 1964, os movimentos favoráveis à reforma urbana perderam evidência, restabelecendo-se 

somente em meados da década de 1970, através de movimentos sociais urbanos que 

reivindicavam a função social da propriedade.  

Nos anos 1980, o país já se mostrava muito mais urbanizado e em 1987 foi constituído 

o Movimento Nacional pela Reforma Urbana. A inserção dos artigos 182 e 183 no capítulo 

“Da Política Urbana” na Constituição Federal de 1988, através de emenda popular, foi uma 

das principais vitórias dos movimentos sociais. No entanto, partes importantes da emenda 

foram suprimidas durante o processo de votação no Congresso Nacional, como por exemplo, 
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aquelas que diziam respeito aos transportes coletivos, aos serviços públicos e à aplicação da 

usucapião em áreas públicas (BOEIRA; BOGO DOS SANTOS; SANTOS, 2009). 

Conforme leciona Oliveira (2001), a inclusão dos dispositivos legais 182 e 183 na 

Constituição Federal, representa uma conquista dos movimentos sociais e das entidades civis, 

na busca pela melhoria das condições de vida nas cidades, de uma forma igualitária para 

todos. 

A lei regulamentadora dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal, por sua vez, só 

foi aprovada em 2001. Trata-se da Lei n º 10.257, de 10 de julho de 2001, o Estatuto da 

Cidade, oriundo do Projeto de Lei nº 5.788, de 1990.  

Cabe destacar, segundo Boeira, Bogo dos Santos e Santos (2009, p. 702), que o 

Estatuto da Cidade preserva: 

[...] o caráter municipalista, a centralidade do plano diretor e a ênfase na gestão 

democrática, fortalecendo a necessidade de um planejamento sistemático e 

integrado, construído a partir de um modelo participativo de gestão urbana em todas 

as decisões de interesse público.  

3.2 A ESTRUTURA DA LEI 

O Estatuto da Cidade está estruturado em 53 artigos, distribuídos em cinco capítulos. 

É a partir da análise da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que estão baseados os próximos 

parágrafos desta seção, onde são discutidos os cinco capítulos. 

No primeiro capítulo da lei, estão dispostas as diretrizes gerais do Estatuto, e que 

devem ser seguidas pelos municípios na elaboração de suas políticas urbanas. 

O Estatuto da Cidade estabelece uma série de diretrizes que devem ser observadas, a 

fim de que seja alcançado o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana. 

Segundo Pinheiro (2010), o Estatuto da Cidade possui como fundamentos, o direito à 

cidade e à cidadania, o atendimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, a 

gestão democrática e o reconhecimento da cidade informal.  

A fim de alcançar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade, 

foram estabelecidas dezesseis diretrizes gerais, elencadas no artigo 2º do Estatuto da Cidade, 
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legislação que acompanha o presente trabalho (anexo A). Dentre estas diretrizes, citamos 

algumas, como a garantia ao direito a cidades sustentáveis, o que compreende o acesso à 

propriedade urbana, habitação, saneamento básico, infraestrutura urbana, transporte, serviços 

públicos, meio ambiente equilibrado, trabalho e lazer; a gestão democrática, mediante 

participação popular e de associações representativas da sociedade na formulação, execução e 

acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; a justa 

distribuição dos benefícios e encargos decorrentes do processo de urbanização; a recuperação 

dos investimentos do Poder Público que resultaram em valorização de imóveis urbanos; e a 

cooperação entre o Poder Público, as empresas privadas e os demais setores da sociedade 

civil, no processo de urbanização, em atenção ao interesse da sociedade.  

No segundo capítulo da lei, são abordados os instrumentos da política urbana, que 

devem ser utilizados para se garantir a função social da propriedade e o direito da cidade a 

todos. Estes instrumentos não são trazidos pela lei de forma exaustiva. Entretanto, cabe aqui 

citar aqueles que são mencionados no artigo 4º do Estatuto da Cidade.  

Inicialmente faz-se referência aos planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação 

do território e de desenvolvimento econômico e social e ao planejamento das regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Num segundo momento, passa-se a 

abordar os instrumentos destinados ao planejamento municipal, tais como o plano diretor, a 

questão do parcelamento, do uso e da ocupação do solo, o zoneamento ambiental, o plano 

plurianual, as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual, a gestão orçamentária 

participativa, os planos, programas e projetos setoriais e os planos de desenvolvimento 

econômico e social.  

Também existem instrumentos tributários e financeiros, como o imposto sobre a 

propriedade predial e territorial urbana, a contribuição de melhoria e os incentivos e 

benefícios fiscais e financeiros. Além destes, são propostos institutos jurídicos e políticos, 

como a desapropriação, a servidão administrativa, as limitações administrativas, o 

tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano, a instituição de unidades de conservação e 

de zonas especiais de interesse social, a concessão de direito real de uso e de uso especial para 

fins de moradia, o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, a usucapião especial 

de imóvel urbano, o direito de superfície e de preempção, a outorga onerosa do direito de 

construir e de alteração de uso, a transferência do direito de construir, as operações urbanas 

consorciadas, a regularização fundiária, a assistência técnica e jurídica gratuita para as 
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comunidades e grupos sociais economicamente desfavorecidos, o referendo popular e o 

plebiscito, a demarcação urbanística para fins de regularização fundiária e a legitimação de 

posse. Por fim, ainda são previstos os instrumentos do estudo prévio de impacto ambiental 

(EIA) e o estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV). 

Cabe observar que somente alguns desses instrumentos são regulamentados pelo 

Estatuto da Cidade, sendo os demais disciplinados por legislação específica (CARVALHO 

FILHO, 2009). 

Em seu terceiro capítulo, o Estatuto da Cidade trata de alguns aspectos gerais 

referentes ao plano diretor, tais como, definição legal, importância da participação 

democrática e participativa na sua elaboração, implementação e revisão, obrigatoriedade nas 

cidades e requisitos mínimos quanto ao conteúdo. Todas essas circunstâncias atinentes ao 

plano diretor serão devidamente apreciadas em seção própria neste trabalho de pesquisa. 

O quarto capítulo da lei em estudo, aborda a gestão democrática da cidade, observando 

os instrumentos que devem ser utilizados para se assegurar a participação popular na gestão 

das cidades, bem como, algumas oportunidades em que a mesma será obrigatória. A redação 

deste capítulo tem em vista a essencialidade da gestão democrática e participativa no modelo 

de gestão urbana almejado pelo Estatuto da Cidade. A importância da participação popular no 

processo de gestão da cidade também é tratada mais adiante, em subseção específica.   

No quinto e último capítulo do Estatuto da Cidade, são trazidas disposições sobre 

casos específicos de aplicação de alguns instrumentos de política urbana, assim como prazos e 

sanções pelo descumprimento da lei.  

Especialmente no que diz respeito ao presente trabalho de pesquisa, dispõe o artigo 50 

acerca do prazo imposto aos municípios com mais de vinte mil habitantes ou integrantes de 

regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, que ainda não possuíam plano diretor 

aprovado até a entrada em vigor do Estatuto da Cidade. Assim, inicialmente foi fixado prazo 

de cinco anos, a contar da entrada em vigor da lei, para os municípios elaborarem e 

aprovarem seus respectivos planos diretores. O prazo final seria em 10 de outubro de 2006. 

Posteriormente, a Lei nº 11.673 de 8 de maio de 2008, estabeleceu nova redação para o artigo 

50 do Estatuto da Cidade, prorrogando este prazo para 30 de junho de 2008, com efeitos 

retroativos desde 10 de outubro de 2006 (CARVALHO FILHO, 2009). 

Diante da inovação legal, os municípios que haviam inicialmente descumprido o prazo 

legal para a elaboração e aprovação dos seus planos diretores, foram beneficiados com um 
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lapso temporal de quase dois anos para adimplirem com a sua responsabilidade quanto à 

legislação municipal, sob pena de seus representantes legais incidirem em improbidade 

administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/1992.  

3.3 OS INSTRUMENTOS DISCIPLINADOS NA LEI 

Muitos são os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, conforme citado na seção 

anterior. Entretanto, somente alguns são disciplinados pela legislação em questão. Estes 

seguem brevemente interpretados. 

3.3.1 Do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios 

O Poder Público municipal pode exigir, mediante lei específica para área incluída no 

plano diretor, a promoção do adequado aproveitamento do solo urbano não edificado, 

subutilizado ou não utilizado, sob pena, sucessivamente, de parcelamento
1
 ou edificação 

compulsórios; imposto sobre a propriedade territorial e predial urbana progressivo no tempo; 

ou desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente 

aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, 

iguais e sucessivas (MUKAI, 2001). 

De acordo com Barros, Carvalho e Montandon (2010), este instrumento foi criado com 

o intuito de reprimir a especulação imobiliária, a formação dos vazios urbanos e proporcionar 

o acesso de todas as camadas da população a áreas urbanas. 

Os mesmos autores acima citados, fazem importante esclarecimento ao definir como 

não edificados, os imóveis compostos apenas pela terra nua; não utilizados, aqueles que são 

abandonados e não habitados; e subutilizados, aqueles cujo aproveitamento é inferior ao 

mínimo definido na lei.    

                                                 
1
 O parcelamento é a divisão do solo, que pode ocorrer mediante loteamento ou desmembramento. No 

loteamento, a área já servida de ruas e praças tem seu terreno dividido em lotes demarcados. Já no 

desmembramento, ocorre a divisão da área em lotes autônomos (BRAZ, 2006).   
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3.3.2 Do IPTU progressivo no tempo 

O Estatuto da Cidade prevê a aplicação do IPTU (Imposto Predial e Territorial 

Urbano) progressivo no tempo, com a majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos 

consecutivos, para os casos de descumprimento das condições e prazos estabelecidos, ou de 

descumprimento das etapas previstas no texto da lei. 

Barros, Carvalho e Montandon (2010, p. 98) destacam o caráter sancionador do IPTU 

progressivo no tempo ao afirmar que o mesmo constitui-se numa “maneira de penalizar a 

retenção do imóvel para fins de especulação da valorização imobiliária, fazendo com que essa 

espera, sem nenhum benefício para a cidade, se torne inviável economicamente”. 

A cobrança do IPTU está amparada em previsão constitucional, podendo a 

progressividade do imposto, ser fixada em razão do valor do imóvel ou ter alíquotas diferentes 

de acordo com a sua localização e o seu uso.  

3.3.3 Da desapropriação com pagamento em títulos 

Segundo Mukai (2010), este instrumento do Estatuto da Cidade atribui a mais grave 

das sanções ao proprietário que não promove o adequado aproveitamento do solo de seu 

imóvel, nos termos exigidos pela Constituição Federal.  

Esta ferramenta da política urbana, inicialmente já definida como uma punição, é a 

desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública, previamente 

aprovados pelo Senado Federal, mediante resgate no prazo de até dez anos, em prestações 

anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e juros legais de seis por 

cento ao ano. 

Também denominado de desapropriação urbanística sancionatória, este instrumento só 

será utilizado se o proprietário do imóvel,compelido ao pagamento do IPTU progressivo no 

tempo, não promover a adequada utilização do imóvel durante os cinco anos da cobrança do 

imposto de caráter extrafiscal. 
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Uma vez realizada a desapropriação do imóvel nos termos aqui previstos, cabe ao 

Município, no prazo máximo de cinco anos, proceder à destinação adequada do imóvel, 

diretamente ou por meio de alienação ou concessão a terceiros, observando-se o devido 

processo licitatório, nas duas últimas hipóteses previstas. 

Caso o Poder Público não promova o adequado aproveitamento do imóvel no prazo 

legal, o Prefeito do município e, possivelmente, outros agentes públicos, deverão responder 

por improbidade administrativa (BARROS; CARVALHO; MONTANDON, 2010). 

3.3.4 Da usucapião especial de imóvel urbano 

A previsão constitucional para a usucapião especial urbana, dispõe que “aquele que 

possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, 

ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-

lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural”
2
. 

O Estatuto da Cidade regulamenta duas espécies de usucapião especial urbana: a 

individual e a coletiva. A usucapião especial urbana individual é estabelecida de forma 

idêntica à previsão trazida pela Constituição Federal. Quanto à usucapião especial urbana 

coletiva, a exigência legal inovadora é de ocupação por população de baixa renda, área maior 

do que 250 metros quadrados, onde não seja possível identificar o limite dos terrenos 

ocupados por cada possuidor. Os requisitos de prazo de cinco anos, ininterruptos e sem 

oposição, de posse para moradia, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro 

imóvel qualquer, se repetem (OLIVEIRA; CARVALHO, 2002). 

Barros, Carvalho e Montandon (2010, p. 102) fazem importantes considerações quanto 

às inovações introduzidas por este instrumento: 

Nos artigos 9 a 14, o Estatuto da Cidade regulamenta a usucapião especial urbana, 

introduzindo várias normas que buscam superar entraves burocráticos e econômicos 

que dificultariam o reconhecimento efetivo do direito concedido ao possuidor do 

imóvel pela Constituição. Garante, por exemplo, a gratuidade de todos os atos 

realizados na justiça e no cartório de registro de imóveis, incluindo a assistência 

judiciária aos beneficiados; possibilita que a associação de moradores proponha a 

ação de usucapião em nome dos moradores, desde que autorizada por eles; e permite 

a forma coletiva da usucapião urbana. 

                                                 
2
 Artigo 183, caput, da Constituição Federal. 
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De fato, nas favelas, muitas vezes é inviável identificar e separar o terreno em lotes, 

o que impossibilitaria tecnicamente a propositura de ações individuais. A usucapião 

coletiva exige apenas que seja demarcado o perímetro externo do conjunto da 

ocupação, possibilitando o reconhecimento do direito de propriedade do conjunto de 

moradores que vivem nesse núcleo urbano. 

3.3.5 Do direito de superfície 

O direito de superfície é aquele segundo o qual o proprietário urbano pode conceder o 

direito de superfície do seu terreno a outrem, por tempo determinado ou indeterminado, 

mediante escritura pública registrada no cartório do registro de imóveis. Esse direito abrange 

a utilização do solo, do subsolo ou do espaço aéreo relativo ao terreno, nos termos do contrato 

estabelecido entre as partes. 

Esse instrumento valoriza tanto o interesse do particular, quanto o interesse público, 

uma vez que alia a retribuição ao proprietário com a gestão democrática, promovendo o 

equilíbrio entre os interesses público e privado (OLIVEIRA; CARVALHO, 2002). 

O Estatuto da Cidade possui, entre seus principais objetivos, o desenvolvimento 

urbano das cidades, o que, segundo Oliveira e Carvalho (2002, p. 138), é proporcionado pelo 

direito de superfície: 

Deste modo, a fragmentação do direito de propriedade do solo, para permitir a 

circulação comercial apenas da superfície, como sendo um direito real, sem retirar o 

direito da propriedade em si, do titular, apresenta-se como instrumento que atende 

ao sentido econômico do desenvolvimento urbano. 

3.3.6 Do direito de preempção 

Acerca do direito de preempção, Carvalho Filho (2009, p. 169-170) considera que “é o 

direito subjetivo conferido ao Município no sentido de ter preferência na aquisição de imóvel 

urbano, na hipótese de este ser objeto de negócio alienativo oneroso entre particulares”. 

É importante ressaltar que deve existir lei, baseada no plano diretor do município, que 

delimite as áreas em que o direito de preempção incidirá, e fixe prazo de vigência não 
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superior a cinco anos, o qual pode ser renovado a partir de um ano após o decurso do prazo 

inicial de vigência. 

Outra consideração importante a respeito deste instrumento faz referência às hipóteses 

em que o Poder Público poderá exercer o direito de preempção. Tais hipóteses são a 

regularização fundiária, a execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, 

a constituição de reserva fundiária, o ordenamento e direcionamento da expansão urbana, a 

implantação de equipamentos urbanos e comunitários, a criação de espaços públicos de lazer 

e áreas verdes, a criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse 

ambiental, e ainda, a proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. 

3.3.7 Da outorga onerosa do direito de construir 

“A outorga onerosa do direito de construir consiste em possibilitar ao interessado, 

observadas as regras do plano diretor, ultrapassar o coeficiente básico edificável da área ou 

imóvel, mediante contraprestação ao Poder Público” (OLIVEIRA; CARVALHO, 2002, p. 

142). 

Toda área possui um coeficiente máximo de aproveitamento pelo proprietário, o qual 

deve vir estabelecido no plano diretor da cidade. Entretanto, em determinadas situações, o 

Poder Público pode autorizar que as construções ultrapassem esse limite, mediante 

contrapartida do beneficiário aos investimentos feitos pelo Poder Público com serviços e 

equipamentos urbanos (OLIVEIRA; CARVALHO, 2002). 

Cabe observar, entretanto, que as áreas nas quais o direito de construir pode ser 

exercido acima do limite de aproveitamento básico, devem vir previstas no plano diretor. 

Mukai (2001, p. 26) faz referência, ainda, à previsão legal que “faculta ao Poder 

Público municipal fixar áreas, por meio do plano diretor, nas quais poderá ser permitida 

alteração do uso do solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário”. 

Segundo Barros, Carvalho e Montandon (2010), o instrumento da outorga onerosa do 

direito de construir busca propiciar o desenvolvimento urbano, possibilitando que o Poder 

Público promova o adensamento de algumas áreas urbanas em detrimento de outras, a fim de 
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melhor aproveitar a infraestrutura já existente, possibilitando ainda a recuperação da 

valorização imobiliária e a arrecadação de recursos públicos para o governo local. 

3.3.8 Das operações urbanas consorciadas 

Com base no plano diretor do município, lei municipal específica pode fixar área para 

aplicação de operações urbanas consorciadas, que vem a ser o conjunto de intervenções e 

medidas tomadas pelo Poder Público municipal em parceria com os proprietários, moradores, 

usuários permanentes e investidores privados, no intuito de trazer transformações urbanísticas 

estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental para determinada área (MUKAI, 2001). 

Nas operações urbanas consorciadas, podem ser previstas, entre outras medidas, a 

modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo, 

alteração das normas edilícias
3
, desde que levado em conta o impacto ambiental, e ainda, a 

regularização das construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com a 

legislação vigente. 

Para Oliveira e Carvalho (2002, p. 152), o interesse público desse instrumento reside 

no desenvolvimento da função social da cidade e na garantia do bem-estar da população, 

estando sua virtude no “compartilhamento do ônus de transformação urbanística do poder 

público com os particulares que estiverem na área a ser atingida”. 

3.3.9 Da transferência do direito de construir 

A transferência do direito de construir pode ser concedida ao proprietário do imóvel 

urbano, privado ou público, de duas formas: transferência do direito de construir para outro 

local, quando será objetiva, ou transferência do direito de construir para a outra pessoa, 

quando será subjetiva (CARVALHO FILHO, 2009). 

                                                 
3
 Normas edilícias referem-se à legislação municipal que disciplina o modo como é permitido construir no 

município (TELÊMACO BORBA, 2006). 
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Entretanto, cabe destacar que a lei municipal, baseada no plano diretor, só pode 

autorizar a transferência desse direito quando o imóvel for considerado necessário para fins de 

implantação de equipamentos urbanos e comunitários, preservação histórica, ambiental, 

paisagística, social ou cultural, programas de regularização fundiária, urbanização de áreas 

ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social. 

Barros, Carvalho e Montandon (2010, p. 110) afirmam que esse instrumento possui a 

finalidade de “assegurar o aproveitamento econômico de um bem ao proprietário do imóvel 

situado em área onde houve limitações ao direito de construir, ou seja, onde não podem ser 

feitas construções até o limite do coeficiente básico definido para aquela porção do território”.  

3.3.10 Do estudo de impacto de vizinhança 

De acordo com este instrumento, empreendimentos e atividades públicos e privados 

localizados em área urbana e definidos em lei, dependem da elaboração de um estudo prévio 

do impacto que produzirão na vizinhança, para obter licença ou autorização de construção, 

ampliação ou funcionamento que dependa de autorização do Poder Público municipal. 

Precisas as palavras de Carvalho Filho (2009, p. 246) ao afirmar que o objetivo desse 

instrumento “busca conciliar interesses geralmente conflitantes, que são, de um lado, o 

interesse na realização de construções e, de outro, o interesse daqueles que, por sua 

proximidade, são suscetíveis de sofrer os efeitos daqueles”. 

Cabe observar que o estudo de impacto de vizinhança avaliará os efeitos positivos e 

negativos do empreendimento ou atividade em relação à qualidade de vida da população 

residente nas proximidades, sendo analisada, no mínimo, a questão do adensamento 

populacional, dos equipamentos urbanos e comunitários, do uso e ocupação do solo, da 

valorização imobiliária, da geração de tráfego e demanda por transporte público, da ventilação 

e da iluminação, bem como, da paisagem urbana e do patrimônio natural e cultural. 
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3.4 A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

Os primeiros registros de aplicação do princípio da função social da propriedade no 

Brasil são referentes ao período compreendido entre os anos 1930 e 1964, lapso temporal 

marcado por uma política urbana de defesa do interesse coletivo. Nesse intervalo de tempo 

foram criadas diversas legislações que abordavam a questão do acesso à terra e à moradia. 

Além disso, este foi um período marcado pelas decisões judiciais favoráveis às camadas 

populares da sociedade (PINHEIRO, 2010). 

Posteriormente, com o Golpe Militar de 1964, teve início um período marcado por 

forte visão patrimonialista e centralizadora, o qual se estendeu até a promulgação da 

Constituição Federal de 1988. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, teve início um novo período de 

defesa do interesse coletivo, vindo o princípio da função social da propriedade positivado em 

diversos dispositivos legais
4
. 

O princípio da função social da propriedade trouxe a preferência do interesse coletivo 

sobre o interesse privado, o que, entretanto, não deve ser confundido com o princípio da 

supremacia do interesse público sobre o interesse privado, muito difundido na administração 

pública. Os interesses público e privado devem coexistir harmoniosamente, de modo que o 

interesse coletivo seja alcançado. 

Neste sentido, são as palavras de Cretella Jr. (apud RODRIGUES, 2002, p.08): 

Desse modo, o direito de propriedade, outrora absoluto, está sujeito em nossos dias, 

a numerosas restrições, fundamentadas no interesse público e também no próprio 

interesse privado, de tal sorte que o traço nitidamente individualista, de que se 

revestia, cedeu lugar a concepção bastante diversa, de conteúdo social, mas do 

âmbito do direito público. 

Ao proprietário legal de um imóvel qualquer, cabe observar as leis que regem o solo 

onde o mesmo está localizado. Se for um imóvel urbano, deverá atender aos requisitos do 

Estatuto da Cidade; se for rural, do Estatuto da Terra. Em ambos os casos, deverão ser 

observadas as normas legais previstas pela Constituição Federal. Portanto, não importa onde 

esteja situado o imóvel privado, ele deverá observar os preceitos legais referentes ao princípio 

da função social da propriedade.  

                                                 
4
 Artigo 5º, incisos XXII e XXIII; artigo 170, incisos II e III; e artigos 182, 184, 185 e 186. 
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3.5 PRINCIPAIS DESAFIOS 

O Brasil é um país que passou por um rápido processo de urbanização, uma vez que, 

em cerca de quarenta anos, fez crescer em mais de cem milhões de habitantes a população 

urbana do país. No início da década de sessenta, a população urbana do país correspondia a 

44,6% da população brasileira. Já no ano 2000, esse percentual cresceu para 81% 

(PINHEIRO, 2010).  Ocorre entretanto, que esse processo de urbanização ocorreu de forma 

desigual e injusta entre a população. 

O crescimento das cidades e da população urbana faz surgir a cada dia novos 

problemas urbanos a serem enfrentados pela população, especialmente por aqueles que vivem 

nas periferias e demais áreas populares, geralmente desprovidas de infraestrutura e serviços 

públicos. Além disso, os problemas já existentes são agravados diante da injusta distribuição 

dos recursos e benefícios do processo de urbanização que ocorre em nosso país. 

A segregação territorial existente em nosso país é certamente um dos principais 

problemas urbanos a serem combatidos pelo Estatuto da Cidade. De uma forma geral, 

podemos constatar que a maioria das cidades brasileiras sofre uma divisão espacial entre 

cidade formal e cidade informal. Segundo ensina Pinheiro (2010) a primeira é rica, 

regularizada, dotada de infraestrutura e servida pelos serviços públicos, além de concentrar as 

atividades de comércio, cultura e lazer. A segunda, por sua vez, é pobre, vulnerável, carente 

de serviços públicos e geralmente está localizada nas periferias das cidades ou em áreas 

irregulares, muitas vezes com riscos de deslizamentos de encostas ou inundações. 

As principais causas dessa desigualdade social que deve ser combatida com veemência 

são o rápido processo de urbanização sofrido pelo país desacompanhado de políticas públicas 

no campo do desenvolvimento urbano e a especulação imobiliária de uma minoria que detém 

grande parte dos imóveis urbanos em seu poder, restringindo cada vez mais o acesso da 

população à moradia urbana (PINHEIRO, 2010).   

Portanto, a falta de políticas e a má distribuição dos investimentos públicos, assim 

como a especulação imobiliária, com a consequente autosegregação das camadas mais altas 

da sociedade em condomínios de luxo e a segregação compulsória da população mais humilde 

em áreas irregulares e periféricas, são alguns dos principais desafios a serem vencidos pela 

implementação da legislação disposta no Estatuto da Cidade. 
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Pertinentes aqui, as palavras de Oliveira (2001, p. 4-5): 

A lei sozinha, é claro, não resolverá os históricos problemas urbanos. Contudo, com 

a nova legislação, os Municípios têm a oportunidade de cumprir da melhor maneira, 

e ativamente, seu papel de sujeitos, responsáveis que são pela formulação, 

implementação e avaliação da política urbana, permitindo que, de fato, todos os 

moradores de nossas cidades participem do processo e sejam os beneficiários de 

suas justas ações.  

3.6 QUESTÕES CONTROVERSAS 

Ao cumprir com a sua função regulamentadora, o Estatuto da Cidade institui as 

diretrizes gerais da política urbana, bem como, normas de ordem pública e interesse social 

que regulam o uso da propriedade urbana, priorizando o bem coletivo, a segurança e o bem-

estar dos cidadãos, assim como o equilíbrio ambiental (BOEIRA; BOGO DOS SANTOS; 

SANTOS, 2009). 

Neste tocante, muitos dispositivos legais do ordenamento acabam por relativizar o 

direito de propriedade, de acordo com o que rege a Constituição Federal e o Código Civil, o 

que acaba gerando questionamentos quanto à constitucionalidade dos dispositivos, de parte 

daqueles que são adeptos de uma corrente mais conservadora, portadora de uma visão 

patrimonialista de defesa absoluta do direito à propriedade. 

Oportunas aqui, as palavras de Braz (2006, p. 284-285): 

As cidades existem para atender as necessidades do homem de forma coletiva, não 

individual. Assim, o próprio direito de propriedade, no caso do solo urbano, vem 

limitado, com muito mais razão, à função social, sendo facultado ao Município, nos 

termos da lei federal, exigir do proprietário do terreno urbano não edificado, 

subutilizado ou não utilizado, que promova o seu aproveitamento, sob pena, 

sucessivamente, de parcelamento ou edificação compulsória, imposto progressivo no 

tempo e, até mesmo, desapropriação. 

 Importante ressaltar ainda, que não apenas a propriedade urbana está condicionada ao 

princípio da função social da propriedade, mas também a propriedade rural, conforme 

previsão constitucional
5
. 

Outras questões controversas, dizem respeito ao fato de que o Estatuto da Cidade teria 

sido elaborado levando-se em conta tão somente os problemas que envolvem grandes cidades 

e aglomerações urbanas e que, portanto, sua aplicação em municípios menores, não se daria 

                                                 
5
 Artigos 184, 185 e 186. 
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de uma forma adequada. De outra banda, há aqueles que entendam que a legislação proponha 

uma ideia retrógrada de igualdade (PINHEIRO, 2010). 

Respeitados os posicionamentos doutrinários, é importante referir que a legislação 

prevista no Estatuto da Cidade deve ser aplicável a todas as cidades brasileiras, 

independentemente do seu porte e do número de habitantes. Quanto à questão da igualdade 

proposta pela legislação, o objetivo é garantir a todos o direito à cidade, ou seja, à moradia, 

aos serviços públicos, ao saneamento básico, à infraestrutura, à terra legal, ao transporte, entre 

tantos outros benefícios que atualmente são restritos a uma minoria. 

Pertinente aqui, a afirmação feita por Pinheiro (2010, p.75): 

Contudo, é importante destacarmos que a promulgação do Estatuto da Cidade não 

elimina, pelo contrário, reforça a necessidade de organização da população para a 

garantia do Direito à Cidade já que os direitos escritos no seu texto não estão 

automaticamente garantidos, sendo necessário que a sociedade organizada os 

conquiste no embate da política local. 

Neste sentido, o primeiro passo que deve ser tomado em âmbito municipal, de forma 

participativa entre o Poder Público municipal e a sociedade civil é a organização da política 

urbana da cidade, através da elaboração do plano diretor municipal, que passa a ser abordado 

no capítulo seguinte. 
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4 O PLANO DIRETOR  

O segundo capítulo teórico deste trabalho aborda questões referentes ao Plano Diretor, 

legislação municipal de política urbana. Os aspectos trazidos proporcionam uma visão geral 

da evolução do instituto, mas especialmente, da inovação imposta pelo Estatuto da Cidade. 

Todos os assuntos tratados neste capítulo são pertinentes para o entendimento do pesquisador 

acerca do tema e desenvolvimento da avaliação proposta pelo estudo.  

4.1 ASPECTOS GERAIS 

Ao longo do tempo, a concepção acerca dos planos diretores municipais evoluiu. 

Inicialmente, sua preocupação fundamental era com a estética urbana. Em um segundo 

momento, buscou-se atender às funções econômicas e arquitetônicas da cidade. 

Posteriormente, desenvolveu-se a idéia do planejamento municipal aliado ao plano diretor, 

como forma de alcançar objetivos nos campos físico, econômico, social e administrativo. 

Atualmente, temos o plano diretor como instrumento básico da política urbana do município, 

voltado ao desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade e da garantia do 

bem-estar da população (SILVA, 2006). 

O Plano Diretor municipal é o principal instrumento da política urbana, sem o qual 

não poderá ser cumprida a ordem urbanística prevista nos artigos 182 e 183 da Constituição 

Federal e regulamentada pelo Estatuto da Cidade. Seu foco está voltado aos principais 

problemas estruturais da cidade, quais sejam: a segregação territorial, a degradação ambiental, 

o ordenamento da expansão urbana e o financiamento do desenvolvimento urbano.  

O Plano Diretor transporta para o caso concreto municipal os princípios da ciência 

urbanística, dentro das condições específicas do Município, buscando organizar e 

normalizar o funcionamento da vida em coletividade urbana. O Plano Diretor tem 

por finalidade primeira evitar improvisações, muitas vezes ditadas pelas 

conveniências casuísticas ou pelo crescimento natural desordenado da cidade e das 

vilas (BRAZ, 2006, p. 279). 
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A Constituição Federal prevê a obrigatoriedade do plano diretor somente para cidades 

com mais de 20.000 habitantes. O Estatuto da Cidade, por sua vez, estendeu essa 

obrigatoriedade para as cidades integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações 

urbanas; onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos do parcelamento, 

edificação ou utilização compulsórios, do IPTU progressivo no tempo e da desapropriação 

com pagamento em títulos; integrantes de áreas de especial interesse turístico; e inseridas na 

área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de 

âmbito regional ou nacional. 

O Estatuto da Cidade define também o conteúdo mínimo que um plano diretor deve 

contemplar. Este conteúdo mínimo refere-se à delimitação das áreas urbanas onde poderá ser 

aplicado o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, considerando-se a existência 

de infraestrutura e de demanda para utilização, na forma prevista pela lei; aos instrumentos do 

direito de preempção, da outorga onerosa do direito de construir, da alteração do uso do solo, 

das operações urbanas consorciadas, da transferência do direito de construir; e ao sistema de 

acompanhamento e controle da lei. Entretanto, raramente um plano diretor ficará restrito a 

esse conteúdo, diante dos variados temas de que deve ocupar-se, por se tratar de um 

instrumento básico da política urbana (CARVALHO FILHO, 2009). 

Possuir um Plano Diretor Participativo bem elaborado, implementado e que passe por 

revisões periódicas, é essencial ao crescimento ordenado de toda cidade. Assim, mesmo 

aqueles municípios que não estão obrigados por lei, podem instituí-lo, a fim de iniciar desde 

já o seu processo de estruturação da política urbana. 

4.2 PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO: CIDADE DE TODOS  

Conforme ensina Pinheiro (2010), grande impulso dado aos municípios na elaboração 

de seus Planos Diretores, veio do Ministério das Cidades, criado em 2003. Através dele, foi 

lançada a campanha nacional “Plano Diretor Participativo: Cidade de Todos”, estruturada em 

três questões comuns às cidades brasileiras: inclusão territorial, justiça social e gestão 

democrática. 
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A referida campanha contou com uma série de ações do Ministério das Cidades para 

divulgar o Estatuto da Cidade e auxiliar os municípios na elaboração de seus Planos Diretores. 

Ressalta-se que os municípios com mais de 20.000 habitantes, bem como, aqueles integrantes 

de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, possuíam a obrigação legal, imposta pelo 

Estatuto da Cidade, de elaborarem seus Planos Diretores até outubro de 2006, prazo este que 

posteriormente foi prorrogado para junho de 2008. 

As ações realizadas nessa campanha foram a produção de referência metodológica; a 

formação de um cadastro de profissionais com experiência na capacitação ou na elaboração de 

planejamento participativo e implementação do Estatuto da Cidade, em cada região do país; a 

construção do Banco de Experiências do Plano Diretor Participativo, junto ao site do 

Ministério da Cidade, para troca de experiências; a criação da Rede do Plano Diretor, que 

conta com mais de 40.000 e-mails, como um canal de discussão e troca de experiências; a 

realização do Programa de Capacitação e Sensibilização, inicialmente voltado para gestores e 

técnicos municipais e posteriormente destinado para toda a população interessada; o 

lançamento do Kit do Plano Diretor Participativo, com material didático; e a construção da 

página da campanha junto ao site do Ministério das Cidades (PINHEIRO, 2010). 

4.3 ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E REVISÃO DO PLANO 

DIRETOR PARTICIPATIVO 

A campanha nacional “Plano Diretor Participativo: Cidade de Todos”, criada em 2005 

pelo Ministério da Cidade, propõe aos municípios a elaboração do plano diretor em cinco 

etapas, as quais passam a ser expostas de forma sintética.  

Inicialmente, na fase preparatória, ocorre a constituição do núcleo gestor, formado 

pela equipe coordenadora, a preparação dessa equipe quanto ao processo técnico e 

participativo e a capacitação dos gestores, técnicos e da sociedade civil.  

Na segunda fase, de leitura da realidade municipal, é feita uma leitura técnica e 

comunitária dos aspectos problemáticos, dos pontos favoráveis, das questões prioritárias, bem 

como, da forma como ocorre o crescimento da cidade, devendo ser avaliado todo o território 

do município. Nesse momento, deve-se observar o enquadramento da legislação urbanística 
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municipal já existente nas normas estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Estatuto da 

Cidade.   

Na terceira fase, de formulação e pactuação de propostas, ocorre a formulação da 

estratégia utilizada no plano diretor e a definição dos instrumentos disponibilizados pelo 

Estatuto da Cidade, que forem julgados mais adequados para serem inseridos na legislação 

municipal, a fim organizar o crescimento urbano, minimizar o impacto ambiental, melhorar a 

infraestrutura da cidade e a prestação de serviços a toda população, entre outras questões que 

forem objetivadas. Este também é o momento de estabelecer quais serão os instrumentos de 

participação popular na implementação, no monitoramento, na gestão e na revisão do plano 

diretor. Elaborado o plano diretor, deve ser encaminhado o projeto de lei.  

A quarta fase do processo de elaboração é o momento em que o projeto de lei é 

discutido e votado na câmara municipal de vereadores. A população deve acompanhar a 

tramitação do projeto de lei junto à câmara de vereadores, ficando atenta para possíveis 

modificações introduzidas pelos vereadores no texto da lei.  

A quinta e última fase, prevê a implementação e o monitoramento do plano diretor 

participativo, já depois de aprovado. A implementação do plano diretor, entendida como a 

execução das normas contidas na legislação, vai depender, entre vários outros fatores, da 

capacitação dos gestores públicos e da sociedade civil e da atuação da população nos espaços 

de participação social, monitorando, fiscalizando e avaliando a correta implementação e 

revisão do plano diretor participativo junto às bases sociais.   

Nessa fase, Pinheiro (2010) revela ser de fundamental importância a capacitação da 

equipe interna da administração local, responsável pela implementação do plano diretor 

participativo, observada a diversidade profissional necessária para que o grupo não se restrinja 

a uma visão tecnocrática.  

Simultaneamente à implementação, deve ocorrer o monitoramento do plano diretor 

participativo, ou seja, o acompanhamento quanto à eficácia das normas estabelecidas. Aqui 

novamente, a tarefa deve ser realizada conjuntamente pela administração pública e pela 

sociedade civil. Os conselhos gestores também exercem importante função nessa fase, tendo 

em vista a sua capacidade de representação e a sua função mediadora de conflitos.  

Uma vez constatado o descumprimento das normas contidas no plano diretor 

participativo do município, cabe ao cidadão denunciar tal irregularidade, pressionando o 

Conselho responsável por sua gestão. Alternativamente, cabe ainda pressionar a secretaria 
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municipal responsável, acionar a ouvidoria municipal ou a câmara municipal de vereadores.  

Outras medidas possíveis a fim de denunciar o descumprimento da legislação, são o 

ajuizamento da competente ação na justiça ou a realização de representação junto ao 

Ministério Público. 

A revisão do plano diretor participativo deve estar prevista na própria legislação, 

devendo ocorrer, pelo menos, a cada dez anos, conforme determinação do Estatuto da Cidade, 

mediante avaliação de todas as etapas desenvolvidas no plano diretor em vigor, desde a 

elaboração até a sua implementação. 

4.4 DIFERENÇAS ENTRE O PLANO DIRETOR TRADICIONAL E O PLANO DIRETOR 

PARTICIPATIVO 

O plano diretor tradicional é caracterizado por seu “extenso diagnóstico científico da 

realidade física, social, econômica, política e administrativa da cidade, do município e de sua 

região” (PINHEIRO, 2010, p. 87), ou seja, trata-se de documento técnico, enquanto que o 

plano diretor participativo caracteriza-se por ser um pacto social. 

Além disso, outro ponto que diferencia o plano diretor tradicional do plano diretor 

participativo, é a abrangência com que o primeiro tem suas leis voltadas para diversas áreas 

de atuação, que ultrapassam a competência da política urbana.  

De uma forma geral, pode-se dizer que os planos diretores tradicionais não oferecem 

instrumentos de combate aos problemas urbanos e sociais, enquanto que o foco dos planos 

diretores participativos é justamente esse, garantir a qualidade de vida de toda a população 

através da aplicação dos instrumentos disponibilizados pelo Estatuto da Cidade. 

No que diz respeito ao processo de elaboração do plano diretor tradicional, Pinheiro 

(2010) refere que, embora possa haver o envolvimento de profissionais de diversas áreas do 

conhecimento, as principais atividades são desenvolvidas por profissionais das áreas de 

engenharia e arquitetura, sendo a participação popular limitada, na melhor das hipóteses, a 

audiências públicas para a apresentação de propostas. 
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Este, certamente é um dos principais pontos que difere um plano diretor do outro, uma 

vez que o plano diretor participativo tem como elemento essencial a participação popular, 

tanto no seu processo de elaboração, como na sua implementação e revisão. 

4.5 PLANEJAMENTO URBANO MUNICIPAL  

Todos os municípios, via de regra, são constituídos por uma zona urbana e uma zona 

rural. O que se sabe é que, com o decorrer do tempo, as zonas urbanas crescem de tal forma 

que acabam invadindo as zonas rurais das cidades. Nesse processo de transformação das 

cidades, se insere o planejamento, que deve ser voltado ao crescimento ordenado, de forma 

aliada ao desenvolvimento (RODRIGUES, 2002). 

A Constituição Federal atribui responsabilidades quanto ao desenvolvimento urbano 

aos três entes da Federação. À União foi atribuída competência para “elaborar e executar 

planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e 

social”
6
 e “instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 

saneamento básico e transportes urbanos”
7
. À União, aos Estados e ao Distrito Federal, foi 

atribuída a competência concorrente de legislar sobre “direito tributário, financeiro, 

penitenciário, econômico e urbanístico”
8
. Por sua vez, aos municípios são previstas as 

competências de “suplementar a legislação federal e a estadual no que couber”
9
 e “promover, 

no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, 

do parcelamento e da ocupação do solo urbano”
10

.   

Embora se utilize termos como “desenvolvimento urbano” e “planejamento urbano”, 

resta evidente que cada ente federado, dentro das suas respectivas competências, deve incluir 

em seus planejamentos toda a área do município, compreendendo tanto a zona urbana como a 

zona rural (RODRIGUES, 2002). 

Cabe ressaltar ainda que, além do plano diretor, fazem parte do planejamento urbano 

municipal, o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei 

                                                 
6
 Artigo 21, inciso IX. 

7
 Artigo 21, inciso XX. 

8
 Artigo 24, inciso I. 

9
 Artigo 30, inciso II. 

10
 Artigo 30, inciso VIII. 
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Orçamentária Anual (LOA) do município, e que a elaboração destas leis deve observar as 

diretrizes e prioridades contidas no plano diretor participativo do município. 

4.6 GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA 

O Estatuto da Cidade destina um capítulo específico para a gestão democrática, 

tamanha a sua importância na política urbana, a fim de combater a desigualdade social, a 

segregação territorial e o modelo de exclusão que ainda caracterizam as cidades do nosso país.  

Oportuno aqui, reproduzir o conceito trazido por Carvalho Filho (2009, p. 299): 

Gestão democrática da cidade significa, portanto, a coordenação e o planejamento 

das atividades urbanísticas, incluindo-se aí a administração dos problemas e 

interesses urbanos mediante ações implementadas pelo Poder Público para 

atendimento aos verdadeiros anseios das comunidades locais, obtidos por meio de 

debates, consultas e audiências públicas, em permanente regime de parceria para a 

harmonização dos interesses público e privado existentes na cidade. 

 Dentre os instrumentos existentes para promover a gestão democrática e participativa 

da população no processo de elaboração, implementação, monitoramento e revisão do plano 

diretor participativo, cabe citar aqueles previstos no Estatuto da Cidade, quais sejam, órgãos 

colegiados de política pública, debates, audiências e consultas públicas, conferências sobre 

assuntos de interesse urbano e iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e 

projetos de desenvolvimento urbano. 

Cabe referir que existem aqueles que são resistentes à participação popular e que por 

isto, acabam veiculando ideias deturpadas acerca da mesma, como a de que a sociedade não é 

apta a participar das políticas públicas, de que a participação popular complica a tomada de 

decisões e de que a participação da sociedade civil é restrita ao momento do voto. Entretanto, 

é sabido que tais argumentos infundados e baseados numa visão preconceituosa do 

conhecimento, são meras alegações utilizadas para tentar manter o controle do Estado sobre a 

população (PINHEIRO, 2010). 

A fim de que a gestão democrática ocorra de forma efetiva, na política urbana, são 

necessárias algumas condições, como a intenção do Poder Público de compartilhar com a 

sociedade civil o poder que possui, mediante adoção de uma administração pública eficiente, 

transparente e flexível. Também se faz necessário estabelecer meios de participação popular, 

através dos quais a comunidade possa se manifestar permanentemente, sem a ingerência da 
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Administração Municipal. As regras limitadoras do processo participativo devem ser claras e 

de fácil assimilação popular e, acima de tudo, a equipe coordenadora do projeto deve 

assegurar a participação de todos, oportunizando a exposição dos diferentes interesses 

envolvidos. A população deve ser capacitada a esse processo de participação, o que é possível 

através da promoção da mudança cultural nas comunidades, mediante ampliação das 

ferramentas de diálogo e da utilização de diferentes linguagens. Outrossim, todas as questões 

referentes à realidade urbana, trazidas à população, devem ser veiculadas em linguagem 

acessível e objetiva, possibilitando assim o debate e a tomada de decisões sobre os assuntos 

pautados (PINHEIRO, 2010). 

Além disso, deve-se combater as questões causadoras dos problemas urbanos e sociais 

– ao que se propôs o Estatuto da Cidade com o conteúdo de sua norma –, o que deve ser 

objetivado por cada município, de forma conjunta entre a administração pública local e a 

sociedade civil. Estas questões já foram abordadas na seção que trata dos Principais Desafios 

(3.5), no capítulo do Estatuto da Cidade. 

Esse enfrentamento tanto mais será possível, quanto mais se dê eficácia à participação 

popular na gestão das cidades. A tarefa não é fácil, mas desafiadora, segundo Pinheiro (2010, 

p. 76, grifo do autor): 

Construir processos efetivamente participativos é um grande desafio e encontra 

grandes resistências. Exige conhecimento, muita organização e vontade política. 

Mas a ausência de participação comunitária é um dos principais fatores de 

insucessos de planos, programas e projetos que, segundo Cornely (1980, p. 30), 

“mesmo os tecnicamente mais sofisticados, correm o risco de dormir um sono 

plácido nas prateleiras ou atender apenas exigências de governos centralizados”. 

Essa construção participativa dos planos diretores deve ser incentivada pelo poder 

público municipal e buscada com afinco pela sociedade civil. Tais posturas contribuirão para 

que as reivindicações populares sejam contempladas pela legislação. Só assim podem ser 

alcançados os objetivos a que os planos diretores participativos se destinam.  
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5 O PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE TEUTÔNIA 

O município de Teutônia criou seu primeiro plano diretor em 1996 (Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano e Rural de Teutônia) e, no ano de 2006, criou o seu plano diretor 

participativo, entendendo que a inclusão das alterações exigidas pelo Estatuto da Cidade não 

caberiam em uma revisão do plano diretor até então em vigor no município. 

O Plano Diretor Participativo do município de Teutônia foi criado pela Lei Municipal 

nº 2.582, de 10 de novembro de 2006, para atender às exigências do Estatuto da Cidade, 

enquadrando-se na exigência legal por possui uma população aproximada de vinte e cinco mil 

habitantes. 

5.1 O PROCESSO DE ELABORAÇÃO 

O processo de elaboração do novo plano diretor do município iniciou com a realização 

de reuniões, nas quais se reuniram os profissionais do Setor de Engenharia do município e 

outro grupo de profissionais, denominado Grupo Colaborador.  

O Setor de Engenharia do município era formado por um engenheiro civil e por uma 

arquiteta, enquanto que o Grupo Colaborador era formado por três engenheiros civis, pelo 

Registrador Público da cidade, um corretor de imóveis e pelo Secretário da Administração do 

município atuante na época.  

Em uma primeira reunião, realizada no dia 20 de abril de 2005, os integrantes do Setor 

de Engenharia e parte do Grupo Colaborador reuniram-se com o renomado arquiteto e 

urbanista gaúcho José Albano Volkmer, a fim de obterem maiores informações a respeito das 

inovações trazidas pelo Estatuto da Cidade para o novo modelo de plano diretor proposto aos 

municípios. As principais questões abordadas nesse momento foram o dever de o 

planejamento urbano abranger toda a área do município; o cumprimento da legislação em 

atenção ao interesse público; a importância do levantamento histórico do município para 
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diagnóstico dos problemas existentes; o mapeamento e desenvolvimento de propostas para 

solução dos problemas apontados; a obrigatoriedade da realização de audiências para ouvir a 

comunidade acerca dos problemas vivenciados; o dever de revisar o plano diretor pelo menos 

a cada dez anos; o desenvolvimento de um processo técnico, administrativo e que conte com a 

participação da sociedade civil; e a definição dos meios dessa participação popular.   

Nas reuniões que se seguiram, entre o período de 20 de maio de 2005 e 16 de maio de 

2006, os integrantes do Setor de Engenharia e o Grupo Colaborador reuniram-se com diversos 

segmentos da sociedade, como empresários, vereadores, integrantes das secretarias 

municipais da agricultura e meio ambiente, assim como membros da secretaria da educação. 

A partir de então, passaram a ser discutidas questões técnicas e administrativas, como a 

necessidade de levantamento de dados do município, o alargamento de ruas e calçadas muito 

estreitas, a observância quanto aos recuos das construções, o uso dos prédios na aprovação 

dos projetos, a taxa de ocupação, os índices de aproveitamento, a fixação de multas para os 

casos de descumprimento da lei, a necessidade da criação e localização da zona industrial, a 

construção de um anel viário, a reativação do Conselho do Plano Diretor (COPLAT), novas 

exigências para a criação de loteamentos, a adequação dos acessos públicos aos portadores de 

necessidades especiais, a construção de uma ciclovia, a destinação de uma área para a 

construção do parque de eventos, a limitação da altura dos prédios, a necessidade da 

desconcentração das residências populares afim de evitar futuros problemas sociais e a 

fiscalização intensiva quanto à utilização de fossa séptica, filtro anaeróbico (biológico) e 

sumidouro, bem como, de caixas de gordura nos imóveis, para controle da questão do esgoto 

sanitário. 

Outras prioridades em pauta, ao longo das 27 reuniões realizadas, foram a organização 

do crescimento urbano (verticalizando o crescimento da cidade), para evitar que este ocorra 

sobre a área rural; a revisão do sistema viário do município, com a implantação de vias de 

mão única; a definição das zonas residenciais e comerciais, além da industrial, já 

anteriormente referida; a preservação das áreas verdes; a arborização das cidades; a 

delimitação das áreas de risco; a intensificação da fiscalização das construções irregulares; a 

intenção de restaurar prédios históricos; a análise da situação das construções no período de 

transição entre os planos diretores; a divulgação das audiências públicas, entre outras 

questões.  

Encerrada a fase das reuniões, deu-se início à realização das audiências públicas, em 
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um total de quatro, sediadas em diferentes bairros do município: Teutônia, Languiru, 

Canabarro e Boa Vista. Em cada uma destas audiências públicas foram feitas considerações 

iniciais aos presentes, acerca do novo modelo de plano diretor proposto. Ressaltou-se a 

necessidade de revisão do plano diretor até então vigente, datado de 1996, frente às mudanças 

ocorridas na legislação e na cidade, mediante participação popular. 

Passado esse momento inicial das audiências, onde os participantes foram inseridos no 

assunto em debate, passou-se à votação das prioridades eleitas pelos populares em cada um 

dos bairros. 

No bairro Teutônia, a audiência pública foi realizada na data de 13 de junho de 2006, 

quando fizeram-se presentes dezesseis pessoas. No bairro Languiru, por sua vez, a audiência 

pública ocorreu no dia 20 de junho de 2006, sendo que 21 pessoas compareceram à mesma. 

No bairro Canabarro, a audiência pública foi realizada na data de 27 de junho de 2006 e 

contou com a presença de dez pessoas. Por fim, no bairro Boa Vista, a audiência pública 

realizou-se no dia 4 de julho de 2006, ocasião em que catorze pessoas fizeram-se presentes. 

As prioridades votadas nessas audiências públicas são relacionadas no Quadro 01 que segue, 

de acordo com a dimensão a que correspondem na estrutura da política urbana. 

Quadro 01 – Prioridades votadas nas audiências públicas realizadas no ano de 2006. 

Dimensões Prioridades Bairro 

Teutônia 

Prioridades Bairro 

Languiru 

Prioridades Bairro 

Canabarro 

Prioridades Bairro 

Boa Vista 

Estrutura 

viária 

Alargamento de ruas 

e calçadas. 

Colocação de 

redutores de 

velocidade. 

Construção de 

ciclovias. 

Alargamento do 

passeio da estrada 

que interliga os 

bairros Languiru e 

Boa Vista. 

Ciclovia na estrada 

que interliga os 

bairros Languiru e 

Canabarro. 

Incentivo ao uso do 

transporte coletivo. 

 Criação de uma 

ciclovia na estrada 

que interliga os 

bairros Languiru e 

Boa Vista. 

Alargamento da 

rodovia Via Láctea, 

no perímetro urbano. 

  Alargamento das 

demais ruas e 

passeios. 
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Saneamento Limpeza das fossas, 

filtros e sumidouros. 

Limpeza das fossas, 

filtros e sumidouros. 

Limpeza das fossas, 

filtros e sumidouros. 

Limpeza das fossas, 

filtros e sumidouros. 

Trabalho educativo 

sobre saneamento 

básico. 

Orientação quanto à 

importância das 

cisternas 

residenciais. 

Melhorias na 

tubulação da rede 

pluvial. 

 

Soluções para o 

esgoto cloacal. 

   

Iluminação Iluminação da 

rodovia Via Láctea, 

no perímetro urbano. 

Iluminação da 

rodovia Via Láctea, 

no perímetro urbano. 

Iluminação da 

rodovia Via Láctea, 

no perímetro urbano. 

 

Planejamento 

urbano 

Recuos em todas as 

construções. 

Recuos em todas as 

construções. 

Recuos em todas as 

construções. 

Recuos em todas as 

construções. 

Manutenção da taxa 

livre de construções 

nos imóveis. 

Diminuição do 

coeficiente de 

aproveitamento dos 

imóveis. 

Diminuição do 

coeficiente de 

aproveitamento dos 

imóveis. 

Diminuição do 

coeficiente de 

aproveitamento dos 

imóveis. 

 Criação de mais 

vagas de 

estacionamento nas 

construções. 

Criação de mais 

vagas de 

estacionamento nas 

construções. 

Criação de mais 

vagas de 

estacionamento nas 

construções. 

 Criação de zonas 

industriais e zonas 

mistas (comerciais e 

residenciais). 

Criação de parques 

pela cidade.  

Criação de vários 

núcleos industriais, 

para facilitar o 

deslocamento dos 

empregados. 

   Criação de parques 

pelo município, 

inclusive na zona 

rural. 

Fiscalização Fiscalização do 

cumprimento das 

normas do plano 
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diretor. 

Geração de 

empregos 

Criação de um 

distrito industrial. 

Criação de um 

distrito industrial. 

 

Criação de um 

distrito industrial. 

Incentivo às 

pequenas indústrias. 

 Incentivo às 

agroindústrias. 

 

Incentivo às 

pequenas indústrias. 

Valorização da zona 

rural como incentivo 

à permanência dos 

jovens nessas áreas. 

   Novas alternativas de 

culturas para a zona 

rural. 

Fonte: Elaborado pela autora (2012). 

Posteriormente a essa fase das audiências públicas, foi elaborado o Projeto de Lei nº 

131/06, com a proposta do novo Plano Diretor Participativo, apresentado à Câmara de 

Vereadores do Município.   

Na mensagem justificativa
11

 do projeto de lei, foram feitas considerações quanto às 

exigências legais do Estatuto da Cidade, bem como, quanto à preocupação da Administração 

em adequar a legislação municipal aos novos padrões exigidos, a fim de evitar punições. 

Também foi justificada a elaboração de um novo plano diretor, mediante revogação do plano 

diretor vigente, face à sua completa desfiguração, tornando complexa a sua consulta e 

possivelmente duvidosa a sua interpretação. Juntamente com este projeto de lei, foram 

encaminhados à Câmara de Vereadores os Projetos de Lei nº 132/06, 133/06 e 134/06, 

referentes à Lei de Parcelamento do Solo Urbano, Código de Edificações e criação de um 

novo Conselho Municipal do Plano Diretor Participativo de Teutônia, respectivamente, tendo 

em vista a conexão dos conteúdos.   

Os quatro projetos de lei acima referidos foram levados à votação na sessão ordinária 

realizada no dia 09 de novembro de 2006, sendo discutidos e baixados para emissão de 

pareceres das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento, Obras, 

Serviços Públicos e Agricultura, e de Educação, Saúde, Ação Social e Meio Ambiente.  Por 

fim, os Projetos de Lei nº 131/06 e 133/06, referentes ao Plano Diretor Participativo e ao 

                                                 
11

 A mensagem justificativa é um texto que acompanha o projeto de lei, no qual são apresentados aos vereadores 

os motivos pelos quais se pretende criar a nova lei. 
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Código de Edificações, respectivamente, foram aprovados por unanimidade de votos. O 

Projeto de Lei nº 132/06, referente à Lei de Parcelamento do Solo Urbano, também foi 

aprovado por unanimidade de votos, recebendo, entretanto, uma emenda modificativa. Já o 

Projeto de Lei nº 134/06, que criou o novo Conselho Municipal do Plano Diretor Participativo 

de Teutônia, foi aprovado por unanimidade de votos, com uma emenda aditiva.    

A Lei nº 2.582, de 10 de novembro de 2006, instituiu o Plano Diretor Participativo de 

Teutônia, e as Leis nº 2.583, 2.584 e 2.585, todas igualmente datadas de 10 de novembro de 

2006, estabeleceram o Código de Edificações, o Parcelamento do Solo Urbano e a criação do 

Conselho Municipal do Plano Diretor Participativo de Teutônia, respectivamente. 

5.2 IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO  

A fim de auxiliar na efetiva implementação do plano diretor participativo, foi criado o 

Conselho Municipal do Plano Diretor Participativo de Teutônia (COMPLAT). De acordo com 

a legislação que criou o órgão colegiado de política urbana, este deve ser constituído por seis 

representantes da Administração Municipal e um representante das seguintes áreas ou 

entidades: Câmara da Indústria e Comércio de Teutônia, Associações de Moradores de 

Bairros, veículos de comunicação do município, escolas estabelecidas no município, Corpo de 

Bombeiros, empresas ou entidades dos setores de Energia Elétrica e Água do município, setor 

sindical do município e área ambiental. Além destes, devem compor o conselho um 

engenheiro, um arquiteto, um advogado e um corretor de imóveis, devendo todos esses 

profissionais residirem no município de Teutônia.  

Este conselho possui como atribuições, a emissão de pareceres e a promoção de 

estudos que envolvam a matéria urbanística, especialmente no que diz respeito ao Plano 

Diretor Participativo de Teutônia. Além disso, os integrantes do conselho devem colaborar 

com a implantação e aplicação do Plano Diretor Participativo de Teutônia, favorecendo a sua 

divulgação e zelando pela correta interpretação e aplicação das normas nele contidas. O 

incentivo à preservação e à conservação do ambiente natural e do patrimônio histórico e 

cultural do município também está entre os encargos dos integrantes do conselho. 
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Criado o conselho, foi expedida a Portaria nº 1.419, de 03 de agosto de 2007, na qual o 

Prefeito Municipal designou os membros do Conselho Municipal do Plano Diretor 

Participativo de Teutônia para o biênio de 2007/2009.  

Embora o biênio para o qual os membros do conselho tenham sigo designados já tenha 

transcorrido, não foi expedida outra Portaria de designação de novos membros, tampouco os 

membros anteriores foram reconduzidos no mandato, como faculta a lei. Também não se tem 

conhecimento da atuação do conselho no município, desde a sua criação. 

Qualquer obra iniciada durante a vigência do plano diretor de 1996, ainda em 

construção à época da aprovação da nova lei e que, por algum impedimento, não 

contemplasse alguma das suas exigências, era submetida a estudo pelo Setor de Engenharia e 

a parecer do Departamento Jurídico do município. Essa etapa da implementação do novo 

plano diretor exigiu das referidas equipes avaliadoras, muita atenção para poder diferenciar as 

situações realmente enquadradas no caso daquelas que eram simuladas, por aqueles que 

pretendiam burlar as exigências da lei. Ainda no que diz respeito à implementação do Plano 

Diretor Participativo de Teutônia, é possível referir que várias das prioridades votadas nas 

audiências públicas e mencionadas como necessárias nas reuniões, foram realizadas, tais 

como novas exigências para a criação de loteamentos, a revisão do sistema viário, com a 

implantação de vias de mão única e a instalação de semáforos, o asfaltamento da estrada que 

liga os bairros Teutônia, Languiru e Canabarro, com ciclovia entre os bairros Languiru e 

Canabarro e passeio entre os bairros Languiru e Teutônia. 

Certamente várias outras medidas foram implementadas, entretanto, estas que foram 

citadas, são de fácil visualização e causaram grande impacto de transformação na cidade. 

No tocante ao monitoramento do Plano Diretor Participativo de Teutônia, pode-se 

referir a total inércia do Conselho Municipal do Plano Diretor Participativo de Teutônia, bem 

como, a inocorrência de debates, audiências, consultas públicas ou outro tipo de instrumento 

de participação social, posteriormente à aprovação da lei.  

Entretanto, cabe considerar que também não há registros formalizados de ações ou 

denúncias que envolvam casos de descumprimento das normas contidas no Plano Diretor 

Participativo de Teutônia.     
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5.3 O CONTEÚDO DA LEI 

O Plano Diretor Participativo de Teutônia possui como finalidades a disciplina e o 

desenvolvimento do crescimento físico-territorial e social do município, bem como, a 

delimitação das áreas onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios (TEUTÔNIA, 2006g).  

Inicialmente, a lei municipal traz conceitos e definições de alguns termos técnicos que 

são utilizados ao longo do texto, e que, por vezes, são referidos nesta pesquisa. Logo após, é 

prevista a divisão do município em zona urbana e zona rural. Há referência ainda, à 

necessidade de autorização do Município de Teutônia, para a realização de qualquer 

empreendimento que implique no uso ou no parcelamento do solo. Da mesma forma, existe a 

previsão de que o parcelamento do solo e a abertura de qualquer via ou logradouro público 

devem obedecer às diretrizes contidas no plano diretor do município. 

No que diz respeito aos instrumentos da política urbana disponibilizados pelo Estatuto 

da Cidade, o plano diretor em estudo prevê a utilização de quatro deles: o direito de 

preempção, a outorga onerosa do direito de construir, as operações urbanas consorciadas e a 

transferência do direito de construir, todos eles analisados na seção 3.3 (Os Instrumentos 

Disciplinados na Lei). Entretanto, todos dependem de leis municipais específicas, que ainda 

não foram criadas, para serem regulamentados. 

Na sequência, o texto do plano diretor traz o planejamento da zona urbana do 

município, com o consequente zoneamento
12

 das suas áreas. A área urbana é dividida em zona 

comercial, residencial, industrial, agrícola e inundável. A cada uma das zonas são atribuídas 

taxas de ocupação
13

 e coeficientes de aproveitamento
14

 diferenciados. Além disso, são 

exigidos recuos
15

, cuja metragem varia de acordo com a localização e a destinação do imóvel. 

Na zona comercial, ainda é exigida a criação de vagas de estacionamento, em número 

proporcional à metragem da área construída.    

                                                 
12

 “Zoneamento é a divisão do perímetro urbano do município em zonas de uso diferenciado” (TEUTÔNIA, 

2006g, p. 6). 
13

 “Taxa de ocupação é o percentual da área do lote ocupado pela área da projeção horizontal máxima de 

edificação” (TEUTÔNIA, 2006g, p. 3).  
14

 “Coeficiente de aproveitamento é a relação existente entre a área global edificada e a área do lote” 

(TEUTÔNIA, 2006g, p. 2). 
15

 “Recuo é o afastamento de uma edificação com relação às divisas ou testadas do terreno” (TEUTÔNIA, 

2006g, p. 3). 
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A área agrícola corresponde ao espaço de vazio urbano, que está localizado em áreas 

inundáveis ou que ainda não foram urbanizadas. Já a área inundável
16

, deve ter taxa de 

ocupação e coeficiente de aproveitamento equivalente a setenta por cento daqueles definidos 

para a zona onde estiver localizada. 

Quanto ao sistema viário do município, são estabelecidas diretrizes para as ruas de 

maior importância para o fluxo do trânsito, as quais são denominadas de vias de distribuição e 

vias coletoras, que devem observar metragens mínimas para a pista de rolamento e para o 

passeio, em cada lado da via.  

Já ao final do texto do plano diretor em estudo, é prevista a possibilidade de aplicação 

do IPTU regressivo para imóveis afetados por áreas de preservação ambiental, mediante 

solicitação do interessado e análise dos órgãos competentes da Administração Municipal.  

A previsão de revisão do Plano Diretor Participativo de Teutônia também está entre os 

dispositivos finais da lei, sendo estabelecido como limite máximo, o lapso de dez anos, como 

recomenda o Estatuto da Cidade. 

5.4 ASPECTOS CRÍTICOS 

A criação de uma nova lei sempre envolve uma série de questões e a tarefa deve ser 

realizada com cautela para contemplar todos os requisitos legais, tanto no que diz respeito aos 

aspectos materiais, como quanto aos formais. 

Analisado o processo de elaboração do Plano Diretor Participativo de Teutônia, pode-

se constatar que não foi seguido todo o itinerário recomendado pelo Ministério das Cidades, 

conforme exposição feita na seção 4.3 (Elaboração, Implementação, Monitoramento e 

Revisão do Plano Diretor Participativo). 

Neste sentido, observa-se que houve a constituição de uma espécie de núcleo gestor, o 

qual era formado pelos integrantes do Setor de Engenharia do município, bem como, pelos 

integrantes do Grupo Colaborador que foi criado especificamente para este fim. 

 

                                                 
16

 “Área inundável é todo o espaço físico alagadiço e/ou sujeito a inundações periódicas” (TEUTÔNIA, 2006g, 

p. 1).  
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A fase de leitura da realidade municipal também pôde ser identificada. 

Especificamente, durante a realização das reuniões, nas quais ocorreu a fase de leitura técnica, 

e das audiências públicas, em que ocorreu a leitura comunitária, sendo diagnosticados os 

principais problemas e as principais reivindicações da população para melhorar o 

desenvolvimento urbano da cidade. 

A etapa de formulação e pactuação de propostas, entretanto, não foi claramente 

identificada no processo de elaboração da lei. Embora tenha sido elaborado um novo plano 

diretor, poucas foram as alterações feitas na lei. 

Uma comparação entre os planos diretores de 1996 e 2006 permite a constatação de 

que a estrutura da lei foi mantida. A principal mudança foi a inclusão de alguns instrumentos 

da política urbana previstos pelo Estatuto da Cidade. Portanto, causa estranheza o fato de não 

ter sido apenas revisada a legislação anterior. Ocorre que, ao invés de revisar a lei que 

vigorava em 1996 e fazer as devidas alterações, optou-se pela sua revogação e pela criação de 

uma nova lei. 

A fase de elaboração do projeto de lei do plano diretor e sua tramitação junto à 

Câmara de Vereadores ocorreu normalmente, culminando com a aprovação do mesmo.  

Um ponto negativo deste processo de elaboração em estudo é a diminuta participação 

popular, restrita apenas ao momento das audiências públicas, ressalvado o pequeno número de 

integrantes da sociedade civil que integraram o Grupo Colaborador.  

O modelo de plano diretor idealizado pelo Estatuto da Cidade propõe a participação da 

sociedade civil em todas as etapas do processo de elaboração da lei. A participação popular 

poderia ter ocorrido mediante a utilização de outros instrumentos de gestão democrática, 

como debates ou consultas públicas, na fase de formulação e pactuação de propostas.  

Outro aspecto crítico verificado foi a ínfima participação popular nas audiências 

públicas, apesar de terem sido previamente divulgadas e realizadas em locais e horários 

acessíveis à população. Esta falta de participação da sociedade pode ter ocorrido por diversas 

circunstâncias, tais como a falta de interesse ou o desconhecimento da população quanto aos 

assuntos em pauta. 

De qualquer forma, a participação da população no processo de elaboração do Plano 

Diretor Participativo de Teutônia acabou ocorrendo de forma semelhante àquela prevista para 

os planos diretores tradicionais, restrita às audiências públicas. 
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Com relação ao processo de implementação e monitoramento do plano diretor, o 

principal ponto negativo analisado é a inércia do órgão colegiado criado especificamente para 

auxiliar na divulgação do conteúdo do plano diretor, na fiscalização da sua implementação e 

no seu monitoramento. 

Além disso, nessa fase posterior à aprovação da lei, deveria ocorrer a capacitação de 

gestores públicos, para divulgarem o plano diretor junto à população, exigindo o seu 

cumprimento através de uma eficiente fiscalização. Entretanto, esta se mostra inviável com o 

número de apenas três servidores que exercem a função de fiscais no município, sendo que 

somente um deles realiza a fiscalização do parcelamento do solo, concessão de “habite-se” e 

demais aspectos que dizem respeito à aplicação das normas do plano diretor. Os outros dois 

fiscais estão lotados junto ao setor tributário e ao setor ambiental.  

 A sociedade civil também deveria agir de forma mais atuante nessa fase de 

implementação e monitoramento do plano diretor, exigindo o cumprimento da lei e 

denunciando os casos em que a mesma é descumprida. É importante destacar que eventuais 

denúncias ou reclamações formalizadas em documentos redigidos e assinados têm maiores 

chances de alcançar êxito, se comparadas a reclamações verbais que acabam por ser 

esquecidas no tempo. 

Quanto à nova lei, um primeiro ponto crítico que deve ser apontado é a restrita 

inovação. Procedendo-se a uma análise comparativa entre o novo plano diretor e o que 

vigorava anteriormente, é possível verificar que poucas foram as mudanças realizadas. A 

estrutura da lei manteve-se basicamente a mesma, apenas com a reorganização de alguns 

artigos. A principal inovação foi a introdução dos instrumentos da política urbana. 

Com relação aos instrumentos da política urbana introduzidos na lei municipal, 

observa-se que a inserção dos mesmos ocorreu de acordo com os requisitos mínimos exigidos 

pelo Estatuto da Cidade, conforme tratado na seção 4.1 (Aspectos Gerais) deste trabalho. 

Entretanto, a crítica recai sobre o fato de nenhum destes instrumentos terem sido 

regulamentados pela lei específica exigida, até o momento. Isso demonstra que os 

instrumentos não estão sendo utilizados no município.  

A possibilidade da aplicação do IPTU regressivo, prevista ao final do texto da lei, 

também poderia vir prevista entre os instrumentos da política urbana, uma vez que se trata de 

um instituto tributário de benefício fiscal concedido a proprietários de imóveis afetados por 

áreas de preservação ambiental. Entretanto, cabe observar que a lei apenas prevê a 
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possibilidade de aplicação do benefício e não traz detalhes sobre como deve ocorrer a mesma. 

O código tributário municipal também não prevê a aplicação do IPTU regressivo.  

Cabe ressaltar que o plano diretor faz referência à finalidade de delimitar a área onde 

poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. Entretanto, a 

delimitação em questão não é encontrada na lei. A lei remete à delimitação fixada no seu 

anexo III, mas o referido anexo não é disponibilizado junto à legislação municipal e, 

tampouco, o setor municipal competente soube identificar ou localizar o documento. 

Além disso, o plano diretor em estudo, não contempla o sistema de acompanhamento e 

controle da lei, que se refere a sua implementação e ao seu monitoramento, exigência incluída 

no conteúdo mínimo de todos os planos diretores. 

Diante disso, constata-se que o Plano Diretor Participativo de Teutônia não atende aos 

requisitos mínimos exigidos pelo Estatuto da Cidade. 

5.5 SUGESTÕES DE MELHORIA 

A revisão do Plano Diretor Participativo de Teutônia deve ocorrer, pelo menos, a cada 

dez anos, conforme prevê a lei municipal. Dentro desta previsão, no máximo até 2016, essa 

revisão deve ser realizada. Nesse sentido, cabe tecer algumas considerações, afim de 

contribuir para que essa revisão ocorra de forma aperfeiçoada.  

O planejamento é ponto que merece atenção na revisão do plano diretor. Observado o 

fato de que faltam, em tese, quatro anos para que a lei seja revisada, o tempo é suficiente para 

a realização de um cuidadoso planejamento de revisão do plano diretor. Este planejamento se 

mostra importante para que as ideias pretendidas possam desenvolver-se adequadamente, 

dentro de uma sequencia lógica e coerente. 

Nesse planejamento devem ser previstas as etapas do processo de revisão da lei, os 

instrumento de participação popular que serão utilizados, a implementação do plano diretor 

revisado, seu monitoramento e todas as demais atividades que se pretenda realizar. 

O plano diretor deve integrar também o planejamento municipal, que abrange ainda o 

plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. A gestão orçamentária do 

município deve ser planejada de forma integrada com o plano diretor, abrangendo as 

diretrizes e prioridades nele contidas. A revisão da lei deve prever esse importante aspecto.  
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O Grupo Colaborador criado para auxiliar na elaboração da lei em estudo, embora 

tenha sido integrado por diversos profissionais do setor privado, poderia contemplar, ainda, 

um profissional voltado à área ambiental, a exemplo de um biólogo e outro profissional 

direcionado à área social, como um sociólogo ou assistente social, por exemplo. A ideia de 

inserir estes profissionais no grupo é dar ênfase à busca de algumas soluções priorizadas no 

modelo de plano diretor participativo, como a degradação ambiental e a segregação territorial.  

A participação da sociedade civil no processo de revisão do plano diretor deve ser 

ampliada, tanto no que diz respeito à inclusão de outros instrumentos de participação, como 

no que se refere ao processo de conscientização da população quanto à importância da sua 

participação nesses projetos de interesse coletivo. 

Esse processo de conscientização da sociedade, quanto à importância de sua 

participação no projeto que envolve a revisão do plano diretor, pode ser realizado junto às 

escolas, empresas e associações de moradores, por exemplo. Esta proposta pode ser realizada 

através de palestras, distribuição de material informativo, divulgação em rádio e carros de 

som, publicação em jornais locais e na internet, especialmente junto ao site do município, 

entre outros meios existentes. 

Quanto aos instrumentos de gestão democrática, além das audiências públicas já 

realizadas no processo de elaboração do plano diretor e do órgão colegiado já criado, podem 

ser incluídas no processo de revisão da lei, conferências sobre assuntos de interesse urbano, 

debates e consultas públicas. 

Estes instrumentos de gestão democrática devem estender-se também à população das 

áreas rurais do município, tendo em vista o dever legal do plano diretor de abranger todo o 

território municipal. Considerando o fato de que o município de Teutônia possui várias 

localidades eminentemente rurais, sugere-se que alguns instrumentos, por ocasião da revisão 

do plano diretor, sejam aplicados nessas localidades, viabilizando e incentivando a 

participação destas comunidades na construção da política urbana do município. 

Neste contexto, propõe-se ainda, como resultado do processo de revisão do plano 

diretor, que as áreas rurais sejam contempladas com políticas de valorização da zona rural, a 

fim de incentivar a permanência dos jovens nessas áreas, como reivindicado na audiência 

pública realizada no bairro Boa Vista, em 4 de julho de 2006, durante a elaboração do plano 

diretor. Assim, pode-se sugerir novas alternativas de culturas para a zona rural, destinar áreas 

específicas para o desenvolvimento da agricultura familiar e incentivar a criação de 

agroindústrias, entre tantas outras medidas cabíveis.  
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Com relação ao Conselho Municipal do Plano Diretor Participativo de Teutônia, é 

preciso fazer com que as normas previstas na lei que criou este órgão colegiado, sejam 

cumpridas. A primeira tarefa que deve ser tomada é a expedição de uma nova portaria, com a 

designação dos integrantes para desempenharem as funções nos próximos dois anos. Estes 

integrantes devem estar aptos e capacitados a desenvolverem as atividades que lhes são 

impostas, e cientes do caráter cívico, não remunerado e de relevante valor público das suas 

atribuições, devendo realizá-las de forma efetiva e eficiente até o final do seu mandato.  

Quanto aos instrumentos da política urbana inseridos no Plano Diretor Participativo de 

Teutônia, em atenção aos requisitos mínimos exigidos pela lei, a sugestão é que se busque 

regulamentá-los através das leis municipais específicas exigidas, a fim de que possam ser 

aplicados no município.  

Certamente alguns outros instrumentos disponibilizados pelo Estatuto da Cidade 

poderão ser inseridos no plano diretor do município, entretanto, estes instrumentos só podem 

ser definidos depois de formuladas e pactuadas as prioridades que devem ser inseridas na lei. 

 Uma sugestão de inclusão a ser feita, diz respeito aos instrumentos do parcelamento, 

edificação ou utilização compulsórios, IPTU progressivo no tempo e desapropriação com 

pagamento em títulos. A utilização destes instrumentos destina-se a garantir o cumprimento 

do princípio da função social da propriedade, coibindo-se a especulação imobiliária e a 

formação de vazios urbanos. Além disso, a sugestão de inserção é feita com relação aos três 

instrumentos, tendo-se em vista que os instrumentos do IPTU progressivo no tempo e da 

desapropriação com pagamento em títulos, preveem sanções, de aplicação sucessiva, em caso 

de descumprimento da norma que regula o instrumento do parcelamento, edificação e 

utilização compulsórios. 

Outros instrumentos cuja inclusão se sugere são o estudo prévio de impacto ambiental 

(EIA), destinado a planejar o território municipal de acordo com o princípio do 

desenvolvimento sustentável, bem como, o estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV), 

reservado a garantir a qualidade de vida da população. 

O instrumento destinado ao tombamento de imóveis de interesse do patrimônio 

cultural é outra sugestão de inclusão que se faz à revisão da lei, tendo em vista o caráter de 

preservação do patrimônio histórico e cultural do município. 

A regulamentação da cobrança do IPTU regressivo junto ao código tributário 

municipal, é outra medida que deve ser providenciada, a fim de se dar validade ao 

instrumento incluído no plano diretor atualmente em vigor. 
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Outro aspecto relevante que merece ser revisto diz respeito à fiscalização quanto ao 

cumprimento das normas contidas no plano diretor. Essa revisão deve ocorrer desde já, com a 

intensificação do processo de fiscalização no município. Entretanto, para que isso ocorra, é 

preciso haver disponibilidade de investimentos para a contratação de servidores e para a 

qualificação dos mesmos, uma vez que o número atual de apenas um servidor municipal, que 

exerce as atividades de fiscalização do cumprimento das normas contidas no plano diretor, 

mostra-se insuficiente para a demanda do município, diante do crescimento que o mesmo tem 

vivenciado nos últimos anos. 

Quanto à necessidade de delimitar as áreas onde poderá ser aplicado o parcelamento, 

edificação ou utilização compulsórios, a sugestão é que seja realizado estudo técnico 

detalhado para tanto. 

A fim de esclarecer a necessidade de realização desses estudos para a limitação das 

áreas em questão, garantindo-se a realização da justiça na execução da política urbana, cita-se 

Carvalho Filho (2009, p. 294): 

Nesses estudos, diz a lei, devem ser levados em consideração dois aspectos de 

fundamental importância: a infra-estrutura e a demanda para utilização. No que se 

refere à infra-estrutura, será necessário verificar todos os componentes que a 

integram, como serviços públicos, transportes, densidade populacional, 

equipamentos urbanos etc. Quanto à demanda para utilização, o requisito é de fácil 

compreensão: só é razoável indicar áreas para compelir proprietários ao 

cumprimento de obrigações urbanísticas – parcelar, edificar, utilizar seus imóveis - 

na medida em que haja reclamo social e urbanístico para a imposição de tais 

obrigações. Fora daí, haverá arbítrio e desvio de finalidade.  

A inclusão de sistema de acompanhamento e controle da lei, em atenção aos requisitos 

mínimos exigidos pelo Estatuto da Cidade, é outro ponto que deve ser analisado com a maior 

brevidade possível, a fim de adequar a legislação municipal às exigências da lei federal. 

Este sistema de acompanhamento e controle da lei deve trazer informações referentes 

à forma como se dará a implementação, o monitoramento e a revisão do plano diretor, tais 

como a criação do conselho gestor, a divulgação do conteúdo da lei, a fiscalização da 

aplicação das normas e a previsão de instrumentos de participação popular.   

Segundo leciona Carvalho Filho (2009), a lacuna deixada deve ser sanada pelo 

município através da criação de uma lei de caráter supletivo, que pode ser autônoma ou 

corretiva, conforme seu conteúdo.  

O Quadro 02 foi elaborado com o intuito de realizar uma comparação entre as 

exigências do Estatuto da Cidade e a atual situação do Plano Diretor Participativo de 

Teutônia. Neste quadro, foram agrupadas também as sugestões expostas nos parágrafos 

anteriores. 
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Quadro 02 – Síntese das sugestões de melhoria. 

Dimensão Estatuto da Cidade Plano Diretor Participativo 

de Teutônia 

Sugestões de melhoria 

Quanto ao 

planejamento 

O art. 40, §3º, estabelece a 

revisão da lei que institui o 

plano diretor, pelo menos, a 

cada dez anos. 

O art. 39 da lei municipal 

prevê a revisão do plano 

diretor, pelo menos, a cada 

dez anos. 

Propõe-se que a revisão do 

plano diretor seja 

cuidadosamente planejada, a 

fim de que todas as etapas 

propostas pelo Ministério 

das Cidades sejam 

realizadas. 

O art. 40, § 1º, refere que o 

plano diretor é parte 

integrante do processo de 

planejamento municipal, e 

que, portanto, o plano 

plurianual, as diretrizes 

orçamentárias e o orçamento 

anual devem incorporar as 

diretrizes e prioridades nele 

contidas. 

A lei não faz referência 

expressa ao planejamento 

municipal, do qual o plano 

diretor é parte integrante. 

Sugere-se que a revisão do 

plano diretor atente para a 

necessidade do planejamento 

municipal, sem o qual as 

diretrizes e prioridades 

contidas na lei não poderão 

ser contempladas. 

O art. 40, § 2º, estabelece 

que o plano diretor deverá 

contemplar o território do 

município como um todo. 

O art. 4º, estabelece a 

divisão do território do 

município em zona urbana e 

zona rural. Capítulo 

específico da lei é destinado 

ao planejamento da zona 

urbana. Entretanto, nenhum 

dispositivo trata 

especificamente da zona 

rural. 

Sugere-se a inclusão de 

políticas de valorização da 

zona rural, no intuito de 

incentivar a permanência da 

população nas áreas rurais 

do município. 

Quanto à gestão 

democrática 

O art. 2º, inciso II, refere, 

dentre as diretrizes gerais 

adotadas a fim de que a 

política urbana alcance o 

objetivo de ordenar o pleno 

desenvolvimento das 

O Grupo Colaborador que 

participou do processo de 

elaboração da lei foi 

integrado por diversos 

profissionais da sociedade 

civil.  

Sugere-se a inclusão de 

profissionais voltados às 

áreas ambiental e social, na 

formação do próximo Grupo 

Colaborador. 
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funções sociais da cidade e 

da propriedade urbana, a 

gestão democrática por meio 

da participação popular e de 

associações representativas 

dos vários segmentos da 

comunidade na formulação, 

execução e 

acompanhamento de planos, 

programas e projetos de 

desenvolvimento urbano. 

 

O art. 40, §4º, combinado 

com o art. 43, estabelece que 

o processo de elaboração, 

implementação e execução 

do plano diretor deve ser 

participativo. 

No processo de elaboração 

da lei, a participação popular 

restringiu-se ao Grupo 

Colaborador e às audiências 

públicas, que tiveram ínfima 

participação da sociedade 

civil. Na fase de 

implementação, a 

participação popular 

estendeu-se aos 

representantes designados 

para compor o órgão 

colegiado, que não se 

mostrou ativo. 

A participação da sociedade 

civil deve ser ampliada 

através da inclusão de outros 

instrumentos de participação 

popular, bem como, através 

da conscientização da 

população quanto à 

importância da sua 

participação no processo. 

O art. 43, inciso I, prevê a 

utilização de órgãos 

colegiados de política 

urbana, nos níveis nacional, 

estadual e municipal, como 

instrumentos para garantir a 

gestão democrática da 

cidade.  

O Conselho Municipal do 

Plano Diretor Participativo 

de Teutônia foi criado por 

lei, sendo expedida portaria 

com a designação dos 

membros para o primeiro 

biênio. Entretanto, não se 

tem conhecimento de que o 

órgão tenha desempenhado 

as suas funções. 

Sugere-se a expedição de 

uma nova portaria, com a 

designação de novos 

integrantes para 

desempenharem as funções 

nos próximos dois anos. As 

pessoas escolhidas devem 

estar aptas e capacitadas 

para desenvolverem as 

atribuições impostas. Além 

disso, devem estar cientes do 

caráter cívico da função. 
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Quanto ao 

conteúdo 

mínimo 

O art. 42 estabelece o 

conteúdo mínimo dos planos 

diretores. No inciso I consta 

a necessidade dos planos 

diretores delimitarem as 

áreas urbanas onde poderá 

ser aplicado o parcelamento, 

edificação ou utilização 

compulsórios. 

O art. 1º da lei municipal 

institui dentre as finalidades 

da lei, a de delimitar onde 

poderá ser aplicado o 

parcelamento, edificação ou 

utilização compulsórios, 

considerando existência de 

infraestrutura e de demanda 

para utilização. Entretanto, a 

lei não contempla a 

delimitação em questão.  

Sugere-se a realização de um 

estudo técnico detalhado 

para identificar as áreas 

urbanas onde as obrigações 

do parcelamento, edificação 

ou utilização compulsórios, 

mostram-se necessárias. 

O art. 42 estabelece o 

conteúdo mínimo dos planos 

diretores. No inciso II 

constam os instrumentos da 

política urbana que devem 

ser contemplados pelos 

planos diretores.  

O plano diretor contempla os 

instrumentos da política 

urbana exigidos: o direito de 

preempção, a outorga 

onerosa do direito de 

construir, as operações 

urbanas consorciadas e a 

transferência do direito de 

construir. Entretanto, estes 

instrumentos não foram, até 

o momento, regulamentados 

pelas leis municipais 

específicas exigidas. 

A sugestão é que se 

regulamentem os referidos 

instrumentos da política 

urbana, através da criação 

das leis municipais 

específicas, a fim de que tais 

instrumentos possam ser 

aplicados no município. 

O art. 42 estabelece o 

conteúdo mínimo dos planos 

diretores. No inciso III 

consta a necessidade de 

previsão de sistema de 

acompanhamento e controle. 

Atualmente o plano diretor 

não contempla sistema de 

acompanhamento e controle 

da lei, apenas prevê que a lei 

deve revista, pelo menos, a 

cada dez anos. 

O sistema de 

acompanhamento e controle 

da lei deve estabelecer a 

forma como se dará a 

implementação, o 

monitoramento e a revisão 

do plano diretor. 

Sugere-se que o município 

crie lei de caráter supletivo 

para sanar a lacuna deixada. 

Quanto aos 

instrumentos da 

O art. 4º elenca vários 

instrumentos da política 

urbana que podem ser 

Os instrumentos da política 

urbana previstos no plano 

diretor restringem-se ao 

Sugere-se a inclusão dos 

seguintes instrumentos: 

parcelamento, edificação ou 
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política urbana contemplados pelos 

municípios, em seus planos 

diretores.  

direito de preempção, à 

outorga onerosa do direito 

de construir, às operações 

urbanas consorciadas e à 

transferência do direito de 

construir. 

utilização compulsórios, 

IPTU progressivo no tempo, 

desapropriação com 

pagamento em títulos, 

estudo prévio de impacto 

ambiental, estudo prévio de 

impacto de vizinhança e 

tombamento de imóveis. 

No art. 4º, inciso IV, alínea 

“c”, são previstos, dentre os 

instrumentos da política 

urbana, incentivos e 

benefícios fiscais e 

financeiros. 

O art. 38 da lei municipal 

prevê a cobrança de IPTU 

regressivo para imóveis 

afetados por áreas de 

preservação ambiental. 

O IPTU regressivo deve ser 

enquadrado como um 

instrumento da política 

urbana, tendo em vista 

tratar-se de um instituto 

tributário através do qual 

concede-se benefícios 

fiscais.  

Sugere-se a regulamentação 

da cobrança do IPTU 

regressivo junto ao código 

tributário municipal, a fim 

de que o mesmo possa ser 

praticado no município. 

Quanto à 

fiscalização 

O art. 2º, inciso VI, refere, 

dentre as diretrizes gerais, 

adotadas afim de que a 

política urbana alcance o 

objetivo de ordenar o pleno 

desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e 

da propriedade urbana, a 

ordenação e controle do uso 

do solo. 

O município conta apenas 

com um fiscal para exercer 

as atividades de fiscalização 

que dizem respeito à 

aplicação das normas do 

plano diretor. 

Sugere-se a ampliação do 

número de fiscais destinados 

à fiscalização das normas 

previstas no plano diretor, a 

fim de intensificar o 

processo de fiscalização e 

consequentemente, alcançar 

maior efetividade no 

cumprimento das normas no 

município.  

Fonte: Elaborado pela autora (2012). 
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Feitas as sugestões acima citadas, entende-se que a revisão do Plano Diretor 

Participativo de Teutônia deve ser realizada com a maior brevidade possível, muito embora 

alguns apontamentos revelem que determinados aspectos críticos possam ser sanados antes 

mesmo da necessária revisão, mediante adoção das medidas sugeridas.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O Plano Diretor Participativo de Teutônia foi criado no ano de 2006, no intuito de 

atender às exigências legais impostas pelo Estatuto da Cidade e pela Constituição Federal. 

Diante da existência de um plano diretor prévio no município, datado de 1996, optou-

se pela sua revogação e pela criação de uma nova lei.  

Na presente pesquisa foi proposta a análise da nova lei, com o objetivo de verificar se, 

de fato, todos os requisitos legais foram contemplados pela legislação. Além disso, pretendeu-

se investigar se o processo de elaboração da lei ocorreu de forma participativa. 

Feito o mapeamento do processo de elaboração, implementação, monitoramento e 

analisado o conteúdo do plano diretor, foram diagnosticados alguns aspectos críticos, e 

posteriormente, feitas algumas sugestões para a adequação da lei aos requisitos legais e para a 

sua revisão, que deve ocorrer, no mínimo, a cada dez anos. 

Objetivamente, pode-se dizer que o Plano Diretor Participativo de Teutônia não 

contempla os requisitos míninos exigidos pelo Estatuto da Cidade. Isso porque, de acordo 

com os aspectos críticos levantados na seção 5.4 e as sugestões de melhoria feitas na seção 

5.5, não foi possível identificar, na lei municipal, a presença do conteúdo mínimo exigido a 

todos os planos diretores. 

As sugestões de melhoria feitas à revisão e/ou complementação da lei buscam inserir o 

plano diretor municipal no modelo participativo proposto pelo Estatuto da Cidade, 

viabilizando, ainda, a utilização dos instrumentos por ele disponibilizados para o exercício da 

política urbana, de acordo com as necessidades locais. 

No que diz respeito às sugestões feitas, cabe ressaltar que a análise do plano diretor 

sob a ótica de outro profissional pode ensejar apontamentos diversos dos que foram feitos no 

presente trabalho, aspecto que se mostra positivo diante da possibilidade de se agregar 

sugestões ao aprimoramento da lei.  

Quanto aos objetivos específicos do trabalho, estes foram atingidos por meio de estudo 

e interpretação da legislação atinente à matéria da política urbana, especificamente a 
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Constituição Federal, o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor Participativo de Teutônia, bem 

como, através de pesquisa documental referente ao processo de elaboração da referida lei 

municipal e de revisão bibliográfica fundamentada na doutrina de diversos autores. 

Inicialmente, nos capítulos teóricos do trabalho, realizou-se a identificação dos 

diversos instrumentos da política urbana disponibilizados pelo Estatuto da Cidade, a análise 

dos requisitos legais do plano diretor participativo, a descrição do processo de elaboração, 

implementação e gestão do plano diretor participativo e a diferenciação existente entre os 

modelos de plano diretor tradicional e participativo. 

Posteriormente, no desenvolvimento do objetivo geral da pesquisa, realizou-se uma 

análise dos processos de elaboração, implementação e monitoramento do Plano Diretor 

Participativo do município de Teutônia. 

A realização deste trabalho, de certa forma, restringiu-se à análise formal e teórica da 

legislação municipal, tendo em vista a falta de conhecimento técnico para a realização de uma 

abordagem prática mais aprofundada sobre a política urbana do município. Além disso, o 

trabalho limitou-se à pesquisa bibliográfica e documental, diante do caráter informal das 

demais informações colhidas, que acabam por representar meras opiniões pessoais 

verbalizadas a respeito do assunto pesquisado.       

A título de sugestão para a realização de futuros trabalhos acerca da matéria, propõe-se 

a análise do Plano Diretor Participativo de Teutônia, sob o prisma de profissionais de diversas 

áreas de atuação, tais como engenheiros civis, arquitetos e urbanistas, assim como 

profissionais atuantes nas áreas ambiental e político-social, que se proponham a demonstrar a 

viabilidade das suas propostas.  Esta sugestão justifica-se pela possibilidade de se buscar a 

revisão da lei, de forma qualificada e melhor adequada à realidade local do município.  

Toda crítica realizada de forma construtiva deve ser concebida positivamente, não 

como uma afronta àqueles que participaram do processo de elaboração da lei, mas em prol do 

município de Teutônia e de toda a sua população, visando à qualidade de vida da presente e 

das futuras gerações teutonienses.  
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ANEXO A - LEI Nº 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001 

 

LEI N
o
 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001. 

Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da 

política urbana e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DIRETRIZES GERAIS 

Art. 1
o
 Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 183 da Constituição 

Federal, será aplicado o previsto nesta Lei. 

Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece 

normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol 

do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 

ambiental. 

Art. 2
o
 A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à 

moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços 

públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 

II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 

acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 

III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no 

processo de urbanização, em atendimento ao interesse social; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art182
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art183
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art183
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IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e 

das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a 

evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio 

ambiente; 

V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados 

aos interesses e necessidades da população e às características locais; 

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à 

infra-estrutura urbana; 

d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como pólos 

geradores de tráfego, sem a previsão da infra-estrutura correspondente; 

e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não 

utilização; 

f) a deterioração das áreas urbanizadas; 

g) a poluição e a degradação ambiental; 

h) a exposição da população a riscos de desastres. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

VII – integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o 

desenvolvimento socioeconômico do Município e do território sob sua área de influência; 

VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana 

compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e 

do território sob sua área de influência; 

IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art24
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X – adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos 

públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos 

geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais; 

XI – recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a valorização de 

imóveis urbanos; 

XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do 

patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico; 

XIII – audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos processos de 

implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o 

meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população; 

XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda 

mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e 

edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais; 

XV – simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas 

edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e 

unidades habitacionais; 

XVI – isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de 

empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido o interesse 

social. 

Art. 3
o
 Compete à União, entre outras atribuições de interesse da política urbana: 

I – legislar sobre normas gerais de direito urbanístico; 

II – legislar sobre normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios em relação à política urbana, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do 

bem-estar em âmbito nacional; 

III – promover, por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e 

de saneamento básico; 
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IV – instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento 

básico e transportes urbanos; 

V – elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de 

desenvolvimento econômico e social. 

CAPÍTULO II 

DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA 

Seção I  

Dos instrumentos em geral 

Art. 4
o
 Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos: 

I – planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento 

econômico e social; 

II – planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões; 

III – planejamento municipal, em especial: 

a) plano diretor; 

b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; 

c) zoneamento ambiental; 

d) plano plurianual; 

e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual; 

f) gestão orçamentária participativa; 

g) planos, programas e projetos setoriais; 

h) planos de desenvolvimento econômico e social; 

IV – institutos tributários e financeiros: 
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a) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU; 

b) contribuição de melhoria; 

c) incentivos e benefícios fiscais e financeiros; 

V – institutos jurídicos e políticos: 

a) desapropriação; 

b) servidão administrativa; 

c) limitações administrativas; 

d) tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano; 

e) instituição de unidades de conservação; 

f) instituição de zonas especiais de interesse social; 

g) concessão de direito real de uso; 

h) concessão de uso especial para fins de moradia; 

i) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 

j) usucapião especial de imóvel urbano; 

l) direito de superfície; 

m) direito de preempção; 

n) outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso; 

o) transferência do direito de construir; 

p) operações urbanas consorciadas; 

q) regularização fundiária; 

r) assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos 

favorecidos; 
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s) referendo popular e plebiscito; 

t) demarcação urbanística para fins de regularização fundiária; (Incluído pela Lei nº 11.977, 

de 2009) 

u) legitimação de posse. (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

VI – estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto de vizinhança 

(EIV). 

§ 1
o 

Os instrumentos mencionados neste artigo regem-se pela legislação que lhes é própria, 

observado o disposto nesta Lei. 

§ 2
o 

Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social, desenvolvidos por 

órgãos ou entidades da Administração Pública com atuação específica nessa área, a concessão 

de direito real de uso de imóveis públicos poderá ser contratada coletivamente. 

§ 3
o 

Os instrumentos previstos neste artigo que demandam dispêndio de recursos por parte do 

Poder Público municipal devem ser objeto de controle social, garantida a participação de 

comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil. 

Seção II  

Do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios 

Art. 5
o
 Lei municipal específica para área incluída no plano diretor poderá determinar o 

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

subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para implementação da 

referida obrigação. 

§ 1
o 
Considera-se subutilizado o imóvel: 

I – cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor ou em legislação 

dele decorrente; 

II – (VETADO) 

§ 2
o 

O proprietário será notificado pelo Poder Executivo municipal para o cumprimento da 

obrigação, devendo a notificação ser averbada no cartório de registro de imóveis. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977.htm#art78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977.htm#art78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977.htm#art78
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§ 3
o 
A notificação far-se-á: 

I – por funcionário do órgão competente do Poder Público municipal, ao proprietário do 

imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou 

administração; 

II – por edital quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação na forma prevista 

pelo inciso I. 

§ 4
o 
Os prazos a que se refere o caput não poderão ser inferiores a: 

I - um ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto no órgão municipal 

competente; 

II - dois anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras do empreendimento. 

§ 5
o
 Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, a lei municipal específica 

a que se refere o caput poderá prever a conclusão em etapas, assegurando-se que o projeto 

aprovado compreenda o empreendimento como um todo. 

Art. 6
o
 A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, posterior à data da 

notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas no art. 

5
o 
desta Lei, sem interrupção de quaisquer prazos. 

Seção III 

Do IPTU progressivo no tempo 

Art. 7
o 

Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do caput 

do art. 5
o 

desta Lei, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no § 5
o
 do art. 5

o 
desta Lei, o 

Município procederá à aplicação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 

(IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos 

consecutivos. 

§ 1
o 

O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei específica a que se refere 

o caput do art. 5
o 

desta Lei e não excederá a duas vezes o valor referente ao ano anterior, 

respeitada a alíquota máxima de quinze por cento. 
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§ 2
o 

Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em cinco anos, o 

Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação, 

garantida a prerrogativa prevista no art. 8
o
. 

§ 3
o 

É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva de que 

trata este artigo. 

Seção IV  

Da desapropriação com pagamento em títulos 

Art. 8
o 

Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário tenha 

cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o Município poderá proceder 

à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública. 

§ 1
o
 Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e serão 

resgatados no prazo de até dez anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, assegurados o 

valor real da indenização e os juros legais de seis por cento ao ano. 

§ 2
o
 O valor real da indenização: 

I – refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado em 

função de obras realizadas pelo Poder Público na área onde o mesmo se localiza após a 

notificação de que trata o § 2
o
 do art. 5

o
 desta Lei; 

II – não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios. 

§ 3
o
 Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para pagamento de tributos. 

§ 4
o
 O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo de 

cinco anos, contado a partir da sua incorporação ao patrimônio público. 

§ 5
o
 O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo Poder Público ou por 

meio de alienação ou concessão a terceiros, observando-se, nesses casos, o devido 

procedimento licitatório. 

§ 6
o
 Ficam mantidas para o adquirente de imóvel nos termos do § 5

o
 as mesmas obrigações de 

parcelamento, edificação ou utilização previstas no art. 5
o
 desta Lei. 



69 

 

Seção V  

Da usucapião especial de imóvel urbano 

Art. 9
o 

Aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até duzentos e cinqüenta 

metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua 

moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro 

imóvel urbano ou rural. 

§ 1
o
 O título de domínio será conferido ao homem ou à mulher, ou a ambos, 

independentemente do estado civil. 

§ 2
o
 O direito de que trata este artigo não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma 

vez. 

§ 3
o
 Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua, de pleno direito, a posse de seu 

antecessor, desde que já resida no imóvel por ocasião da abertura da sucessão. 

Art. 10. As áreas urbanas com mais de duzentos e cinqüenta metros quadrados, ocupadas por 

população de baixa renda para sua moradia, por cinco anos, ininterruptamente e sem 

oposição, onde não for possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, são 

susceptíveis de serem usucapidas coletivamente, desde que os possuidores não sejam 

proprietários de outro imóvel urbano ou rural. 

§ 1
o
 O possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido por este artigo, acrescentar sua 

posse à de seu antecessor, contanto que ambas sejam contínuas. 

§ 2
o
 A usucapião especial coletiva de imóvel urbano será declarada pelo juiz, mediante 

sentença, a qual servirá de título para registro no cartório de registro de imóveis. 

§ 3
o
 Na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada possuidor, 

independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo 

escrito entre os condôminos, estabelecendo frações ideais diferenciadas. 

§ 4
o
 O condomínio especial constituído é indivisível, não sendo passível de extinção, salvo 

deliberação favorável tomada por, no mínimo, dois terços dos condôminos, no caso de 

execução de urbanização posterior à constituição do condomínio. 
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§ 5
o
 As deliberações relativas à administração do condomínio especial serão tomadas por 

maioria de votos dos condôminos presentes, obrigando também os demais, discordantes ou 

ausentes. 

Art. 11. Na pendência da ação de usucapião especial urbana, ficarão sobrestadas quaisquer 

outras ações, petitórias ou possessórias, que venham a ser propostas relativamente ao imóvel 

usucapiendo. 

Art. 12. São partes legítimas para a propositura da ação de usucapião especial urbana: 

I – o possuidor, isoladamente ou em litisconsórcio originário ou superveniente; 

II – os possuidores, em estado de composse; 

III – como substituto processual, a associação de moradores da comunidade, regularmente 

constituída, com personalidade jurídica, desde que explicitamente autorizada pelos 

representados. 

§ 1
o
 Na ação de usucapião especial urbana é obrigatória a intervenção do Ministério Público. 

§ 2
o
 O autor terá os benefícios da justiça e da assistência judiciária gratuita, inclusive perante 

o cartório de registro de imóveis. 

Art. 13. A usucapião especial de imóvel urbano poderá ser invocada como matéria de defesa, 

valendo a sentença que a reconhecer como título para registro no cartório de registro de 

imóveis. 

Art. 14. Na ação judicial de usucapião especial de imóvel urbano, o rito processual a ser 

observado é o sumário. 

Seção VI 

Da concessão de uso especial para fins de moradia 

Art. 15. (VETADO) 

Art. 16. (VETADO) 

Art. 17. (VETADO) 
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Art. 18. (VETADO) 

Art. 19. (VETADO) 

Art. 20. (VETADO) 

Seção VII 

Do direito de superfície 

Art. 21. O proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície do seu 

terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada no 

cartório de registro de imóveis. 

§ 1
o
 O direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espaço aéreo 

relativo ao terreno, na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida a legislação 

urbanística. 

§ 2
o
 A concessão do direito de superfície poderá ser gratuita ou onerosa. 

§ 3
o
 O superficiário responderá integralmente pelos encargos e tributos que incidirem sobre a 

propriedade superficiária, arcando, ainda, proporcionalmente à sua parcela de ocupação 

efetiva, com os encargos e tributos sobre a área objeto da concessão do direito de superfície, 

salvo disposição em contrário do contrato respectivo. 

§ 4
o
 O direito de superfície pode ser transferido a terceiros, obedecidos os termos do contrato 

respectivo. 

§ 5
o
 Por morte do superficiário, os seus direitos transmitem-se a seus herdeiros. 

Art. 22. Em caso de alienação do terreno, ou do direito de superfície, o superficiário e o 

proprietário, respectivamente, terão direito de preferência, em igualdade de condições à oferta 

de terceiros. 

Art. 23. Extingue-se o direito de superfície: 

I – pelo advento do termo; 

II – pelo descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo superficiário. 
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Art. 24. Extinto o direito de superfície, o proprietário recuperará o pleno domínio do terreno, 

bem como das acessões e benfeitorias introduzidas no imóvel, independentemente de 

indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário no respectivo contrato. 

§ 1
o
 Antes do termo final do contrato, extinguir-se-á o direito de superfície se o superficiário 

der ao terreno destinação diversa daquela para a qual for concedida. 

§ 2
o
 A extinção do direito de superfície será averbada no cartório de registro de imóveis. 

Seção VIII  

Do direito de preempção 

Art. 25. O direito de preempção confere ao Poder Público municipal preferência para 

aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares. 

§ 1
o
 Lei municipal, baseada no plano diretor, delimitará as áreas em que incidirá o direito de 

preempção e fixará prazo de vigência, não superior a cinco anos, renovável a partir de um ano 

após o decurso do prazo inicial de vigência. 

§ 2
o
 O direito de preempção fica assegurado durante o prazo de vigência fixado na forma do § 

1
o
, independentemente do número de alienações referentes ao mesmo imóvel. 

Art. 26. O direito de preempção será exercido sempre que o Poder Público necessitar de áreas 

para: 

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; 
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VIII – proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico; 

IX – (VETADO) 

Parágrafo único. A lei municipal prevista no § 1
o
 do art. 25 desta Lei deverá enquadrar cada 

área em que incidirá o direito de preempção em uma ou mais das finalidades enumeradas por 

este artigo. 

Art. 27. O proprietário deverá notificar sua intenção de alienar o imóvel, para que o 

Município, no prazo máximo de trinta dias, manifeste por escrito seu interesse em comprá-lo. 

§ 1
o
 À notificação mencionada no caput será anexada proposta de compra assinada por 

terceiro interessado na aquisição do imóvel, da qual constarão preço, condições de pagamento 

e prazo de validade. 

§ 2
o
 O Município fará publicar, em órgão oficial e em pelo menos um jornal local ou regional 

de grande circulação, edital de aviso da notificação recebida nos termos do caput e da 

intenção de aquisição do imóvel nas condições da proposta apresentada. 

§ 3
o
 Transcorrido o prazo mencionado no caput sem manifestação, fica o proprietário 

autorizado a realizar a alienação para terceiros, nas condições da proposta apresentada. 

§ 4
o
 Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a apresentar ao Município, 

no prazo de trinta dias, cópia do instrumento público de alienação do imóvel. 

§ 5
o
 A alienação processada em condições diversas da proposta apresentada é nula de pleno 

direito. 

§ 6
o
 Ocorrida a hipótese prevista no § 5

o
 o Município poderá adquirir o imóvel pelo valor da 

base de cálculo do IPTU ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se este for inferior 

àquele. 

Seção IX  

Da outorga onerosa do direito de construir 
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Art. 28. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido 

acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser prestada 

pelo beneficiário. 

§ 1
o
 Para os efeitos desta Lei, coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área edificável 

e a área do terreno. 

§ 2
o
 O plano diretor poderá fixar coeficiente de aproveitamento básico único para toda a zona 

urbana ou diferenciado para áreas específicas dentro da zona urbana. 

§ 3
o
 O plano diretor definirá os limites máximos a serem atingidos pelos coeficientes de 

aproveitamento, considerando a proporcionalidade entre a infra-estrutura existente e o 

aumento de densidade esperado em cada área. 

Art. 29. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais poderá ser permitida alteração de uso do 

solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. 

Art. 30. Lei municipal específica estabelecerá as condições a serem observadas para a outorga 

onerosa do direito de construir e de alteração de uso, determinando: 

I – a fórmula de cálculo para a cobrança; 

II – os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga; 

III – a contrapartida do beneficiário. 

Art. 31. Os recursos auferidos com a adoção da outorga onerosa do direito de construir e de 

alteração de uso serão aplicados com as finalidades previstas nos incisos I a IX do art. 26 

desta Lei. 

Seção X 

Das operações urbanas consorciadas 

Art. 32. Lei municipal específica, baseada no plano diretor, poderá delimitar área para 

aplicação de operações consorciadas. 

§ 1
o
 Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas 

coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação dos proprietários, moradores, 
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usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área 

transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental. 

§ 2
o
 Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre outras medidas: 

I – a modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e 

subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerado o impacto ambiental delas 

decorrente; 

II – a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com a 

legislação vigente. 

Art. 33. Da lei específica que aprovar a operação urbana consorciada constará o plano de 

operação urbana consorciada, contendo, no mínimo: 

I – definição da área a ser atingida; 

II – programa básico de ocupação da área; 

III – programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela 

operação; 

IV – finalidades da operação; 

V – estudo prévio de impacto de vizinhança; 

VI – contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores 

privados em função da utilização dos benefícios previstos nos incisos I e II do § 2
o
 do art. 32 

desta Lei; 

VII – forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com representação da 

sociedade civil. 

§ 1
o 

Os recursos obtidos pelo Poder Público municipal na forma do inciso VI deste artigo 

serão aplicados exclusivamente na própria operação urbana consorciada. 

§ 2
o 

A partir da aprovação da lei específica de que trata o caput, são nulas as licenças e 

autorizações a cargo do Poder Público municipal expedidas em desacordo com o plano de 

operação urbana consorciada. 
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Art. 34. A lei específica que aprovar a operação urbana consorciada poderá prever a emissão 

pelo Município de quantidade determinada de certificados de potencial adicional de 

construção, que serão alienados em leilão ou utilizados diretamente no pagamento das obras 

necessárias à própria operação. 

§ 1
o 

Os certificados de potencial adicional de construção serão livremente negociados, mas 

conversíveis em direito de construir unicamente na área objeto da operação. 

§ 2
o
 Apresentado pedido de licença para construir, o certificado de potencial adicional será 

utilizado no pagamento da área de construção que supere os padrões estabelecidos pela 

legislação de uso e ocupação do solo, até o limite fixado pela lei específica que aprovar a 

operação urbana consorciada. 

Seção XI  

Da transferência do direito de construir 

Art. 35. Lei municipal, baseada no plano diretor, poderá autorizar o proprietário de imóvel 

urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o 

direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, 

quando o referido imóvel for considerado necessário para fins de: 

I – implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

II – preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, 

paisagístico, social ou cultural; 

III – servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por 

população de baixa renda e habitação de interesse social. 

§ 1
o
 A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao Poder Público seu 

imóvel, ou parte dele, para os fins previstos nos incisos I a III do caput. 

§ 2
o
 A lei municipal referida no caput estabelecerá as condições relativas à aplicação da 

transferência do direito de construir. 

Seção XII 
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Do estudo de impacto de vizinhança 

Art. 36. Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área 

urbana que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) para 

obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do 

Poder Público municipal. 

Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do 

empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e 

suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões: 

I – adensamento populacional; 

II – equipamentos urbanos e comunitários; 

III – uso e ocupação do solo; 

IV – valorização imobiliária; 

V – geração de tráfego e demanda por transporte público; 

VI – ventilação e iluminação; 

VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão 

disponíveis para consulta, no órgão competente do Poder Público municipal, por qualquer 

interessado. 

Art. 38. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de estudo prévio de 

impacto ambiental (EIA), requeridas nos termos da legislação ambiental. 

CAPÍTULO III  

DO PLANO DIRETOR 

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

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento 

das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao 
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desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no art. 2
o
 desta 

Lei. 

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e expansão urbana. 

§ 1
o
 O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o 

plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as 

prioridades nele contidas. 

§ 2
o
 O plano diretor deverá englobar o território do Município como um todo. 

§ 3
o
 A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos. 

§ 4
o
 No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os 

Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão: 

I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade; 

II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos; 

III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. 

§ 5
o
 (VETADO)  

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

I – com mais de vinte mil habitantes; 

II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 

III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4
o
 do 

art. 182 da Constituição Federal; 

IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico; 

V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo 

impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
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VI - incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de 

deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou 

hidrológicos correlatos. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

§ 1
o
 No caso da realização de empreendimentos ou atividades enquadrados no inciso V do 

caput, os recursos técnicos e financeiros para a elaboração do plano diretor estarão inseridos 

entre as medidas de compensação adotadas. 

§ 2
o
 No caso de cidades com mais de quinhentos mil habitantes, deverá ser elaborado um 

plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido. 

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

I – a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou 

utilização compulsórios, considerando a existência de infra-estrutura e de demanda para 

utilização, na forma do art. 5
o
 desta Lei; 

II – disposições requeridas pelos arts. 25, 28, 29, 32 e 35 desta Lei; 

III – sistema de acompanhamento e controle. 

Art. 42-A.  Além do conteúdo previsto no art. 42, o plano diretor dos Municípios incluídos no 

cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de 

grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos 

deverá conter: (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

 I - parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade 

de usos e a contribuir para a geração de emprego e renda; (Incluído pela Lei nº 12.608, de 

2012) 

 II - mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande 

impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos; (Incluído 

pela Lei nº 12.608, de 2012) 

 III - planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de população de áreas de 

risco de desastre; (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art25
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26


80 

 

 IV - medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação de impactos de 

desastres; e (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

 V - diretrizes para a regularização fundiária de assentamentos urbanos irregulares, se houver, 

observadas a Lei n
o
 11.977, de 7 de julho de 2009, e demais normas federais e estaduais 

pertinentes, e previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de 

zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, onde o uso 

habitacional for permitido. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

§ 1
o
  A identificação e o mapeamento de áreas de risco levarão em conta as cartas 

geotécnicas. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

§ 2
o
  O conteúdo do plano diretor deverá ser compatível com as disposições insertas nos 

planos de recursos hídricos, formulados consoante a Lei n
o
 9.433, de 8 de janeiro de 

1997. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

§ 3
o
  Os Municípios adequarão o plano diretor às disposições deste artigo, por ocasião de sua 

revisão, observados os prazos legais. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

§ 4
o
  Os Municípios enquadrados no inciso VI do art. 41 desta Lei e que não tenham plano 

diretor aprovado terão o prazo de 5 (cinco) anos para o seu encaminhamento para aprovação 

pela Câmara Municipal. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

Art. 42-B.  Os Municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano após a data de 

publicação desta Lei deverão elaborar projeto específico que contenha, no mínimo: (Incluído 

pela Lei nº 12.608, de 2012) 

I - demarcação do novo perímetro urbano; (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

II - delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a controle 

especial em função de ameaça de desastres naturais; (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

III - definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para infraestrutura, 

sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais; (Incluído pela Lei nº 

12.608, de 2012) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26


81 

 

IV - definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a 

diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e renda; (Incluído pela Lei nº 

12.608, de 2012) 

V - a previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas 

especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, quando o uso 

habitacional for permitido; (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

VI - definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção ambiental e do 

patrimônio histórico e cultural; e (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

VII - definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios 

decorrentes do processo de urbanização do território de expansão urbana e a recuperação para 

a coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público. (Incluído pela 

Lei nº 12.608, de 2012) 

§ 1
o
  O projeto específico de que trata o caput deste artigo deverá ser instituído por lei 

municipal e atender às diretrizes do plano diretor, quando houver. (Incluído pela Lei nº 

12.608, de 2012) 

§ 2
o
  Quando o plano diretor contemplar as exigências estabelecidas no caput, o Município 

ficará dispensado da elaboração do projeto específico de que trata o caput deste artigo. 

(Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

§ 3
o
  A aprovação de projetos de parcelamento do solo no novo perímetro urbano ficará 

condicionada à existência do projeto específico e deverá obedecer às suas 

disposições. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

CAPÍTULO IV  

DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE 

Art. 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os 

seguintes instrumentos: 

I – órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
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II – debates, audiências e consultas públicas; 

III – conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e 

municipal; 

IV – iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento 

urbano; 

V – (VETADO) 

Art. 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a alínea f do 

inciso III do art. 4
o 

desta Lei incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas 

sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento 

anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal. 

Art. 45. Os organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas incluirão 

obrigatória e significativa participação da população e de associações representativas dos 

vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle direto de suas atividades e o 

pleno exercício da cidadania. 

CAPÍTULO V  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 46. O Poder Público municipal poderá facultar ao proprietário de área atingida pela 

obrigação de que trata o caput do art. 5
o
 desta Lei, a requerimento deste, o estabelecimento de 

consórcio imobiliário como forma de viabilização financeira do aproveitamento do imóvel. 

§ 1
o
 Considera-se consórcio imobiliário a forma de viabilização de planos de urbanização ou 

edificação por meio da qual o proprietário transfere ao Poder Público municipal seu imóvel e, 

após a realização das obras, recebe, como pagamento, unidades imobiliárias devidamente 

urbanizadas ou edificadas. 

§ 2
o
 O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário será correspondente 

ao valor do imóvel antes da execução das obras, observado o disposto no § 2
o
 do art. 8

o
 desta 

Lei. 
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Art. 47. Os tributos sobre imóveis urbanos, assim como as tarifas relativas a serviços públicos 

urbanos, serão diferenciados em função do interesse social. 

Art. 48. Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social, desenvolvidos 

por órgãos ou entidades da Administração Pública com atuação específica nessa área, os 

contratos de concessão de direito real de uso de imóveis públicos: 

I – terão, para todos os fins de direito, caráter de escritura pública, não se aplicando o disposto 

no inciso II do art. 134 do Código Civil; 

II – constituirão título de aceitação obrigatória em garantia de contratos de financiamentos 

habitacionais. 

Art. 49. Os Estados e Municípios terão o prazo de noventa dias, a partir da entrada em vigor 

desta Lei, para fixar prazos, por lei, para a expedição de diretrizes de empreendimentos 

urbanísticos, aprovação de projetos de parcelamento e de edificação, realização de vistorias e 

expedição de termo de verificação e conclusão de obras. 

Parágrafo único. Não sendo cumprida a determinação do caput, fica estabelecido o prazo de 

sessenta dias para a realização de cada um dos referidos atos administrativos, que valerá até 

que os Estados e Municípios disponham em lei de forma diversa. 

Art. 50.  Os Municípios que estejam enquadrados na obrigação prevista nos incisos I e II do 

caput do art. 41 desta Lei e que não tenham plano diretor aprovado na data de entrada em 

vigor desta Lei deverão aprová-lo até 30 de junho de 2008. (Redação dada pela Lei nº 11.673, 

2008)  

Art. 51. Para os efeitos desta Lei, aplicam-se ao Distrito Federal e ao Governador do Distrito 

Federal as disposições relativas, respectivamente, a Município e a Prefeito. 

Art. 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de 

outras sanções cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade administrativa, nos termos da Lei 

n
o
 8.429, de 2 de junho de 1992, quando: 

I – (VETADO) 

II – deixar de proceder, no prazo de cinco anos, o adequado aproveitamento do imóvel 

incorporado ao patrimônio público, conforme o disposto no § 4
o
 do art. 8

o
 desta Lei; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11673.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11673.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm
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III – utilizar áreas obtidas por meio do direito de preempção em desacordo com o disposto no 

art. 26 desta Lei; 

IV – aplicar os recursos auferidos com a outorga onerosa do direito de construir e de alteração 

de uso em desacordo com o previsto no art. 31 desta Lei; 

V – aplicar os recursos auferidos com operações consorciadas em desacordo com o previsto 

no § 1
o
 do art. 33 desta Lei; 

VI – impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos nos incisos I a III do § 4
o 

do art. 40 

desta Lei; 

VII – deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância do disposto no § 

3
o 
do art. 40 e no art. 50 desta Lei; 

VIII – adquirir imóvel objeto de direito de preempção, nos termos dos arts. 25 a 27 desta Lei, 

pelo valor da proposta apresentada, se este for, comprovadamente, superior ao de mercado. 

Art. 53. (Revogado pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24.8.2001) 

Art. 54. O art. 4
o
 da Lei n

o
 7.347, de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4
o
 Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta Lei, objetivando, inclusive, evitar 

o dano ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO)." (NR) 

Art. 55. O art. 167, inciso I, item 28, da Lei n
o
 6.015, de 31 de dezembro de 1973, alterado 

pela Lei n
o
 6.216, de 30 de junho de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 167. ................................................... 

I - .............................................................. 

28) das sentenças declaratórias de usucapião, independente da regularidade do parcelamento 

do solo ou da edificação; 

........................................................." (NR) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2180-35.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6015.htm#art167i.28
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Art. 56. O art. 167, inciso I, da Lei n
o
 6.015, de 1973, passa a vigorar acrescido dos seguintes 

itens 37, 38 e 39: 

"Art. 167. .................................................... 

I – .............................................................. 

37) dos termos administrativos ou das sentenças declaratórias da concessão de uso especial 

para fins de moradia, independente da regularidade do parcelamento do solo ou da edificação; 

38) (VETADO) 

39) da constituição do direito de superfície de imóvel urbano;" (NR) 

Art. 57. O art. 167, inciso II, da Lei n
o
 6.015, de 1973, passa a vigorar acrescido dos seguintes 

itens 18, 19 e 20: 

"Art. 167. .................................................... 

II – .............................................................. 

18) da notificação para parcelamento, edificação ou utilização compulsórios de imóvel 

urbano; 

19) da extinção da concessão de uso especial para fins de moradia; 

20) da extinção do direito de superfície do imóvel urbano." (NR) 

Art. 58. Esta Lei entra em vigor após decorridos noventa dias de sua publicação. 

Brasília, 10 de julho de 2001; 180
o
 da Independência e 113

o
 da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Paulo de Tarso Ramos Ribeiro 

Geraldo Magela da Cruz Quintão 

Pedro Malan 

Benjamin Benzaquen Sicsú 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6015.htm#art167i.37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6015.htm#art167i.38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6015.htm#art167i.39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6015.htm#art167ii.18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6015.htm#art167ii.19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6015.htm#art167ii.20
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Martus Tavares 

José Sarney Filho 

Alberto Mendes Cardoso 
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