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Título I – Das Políticas Públicas Regionais 
 
Capítulo I – Dos Objetivos de Desenvolvimento Urbano e Ambiental da Região 
 
Art. 1º - O Plano Regional Estratégico da Subprefeitura Aricanduva /Formosa /Carrão, visando 
à correção de desigualdades da oferta de serviços urbanos distritais estabelece, objetivos e 
diretrizes para o desenvolvimento urbano e ambiental da região: 

I. melhorar o aproveitamento da infra-estrutura urbana instalada; 
II. integrar o sistema viário local ao regional criando novos pontos de contacto com o 

sistema viário implantado na cidade; 
III. incorporar as obras de drenagem necessárias ao conjunto da cidade às necessidades 

locais; 
IV. compartilhar a administração dos equipamentos fundamentais ao funcionamento da 

cidade como um todo, de forma a integrá-los às necessidades locais;  
V. promover a reorganização da área ocupada pelo Cemitério de Vila Formosa, visando à 

destinação para área verde e utilização pela comunidade local; 
VI. ampliar as áreas de permeabilidade do solo para evitar os pontos críticos de enchente 

na Bacia do Rio Aricanduva. 
 
Capítulo II – Dos Objetivos para o Desenvolvimento Econômico e Social. 
 
Art. 2º - São objetivos de desenvolvimento econômico e social: 

I. apoiar as atividades industriais e comerciais presentes na região de forma a 
incrementar a base de sustentação econômica regional; 

II. fortalecer e incrementar a base tecnológica existente de forma a fomentar novas 
tendências locais; 

III. promover a integração física e operacional dos diferentes modos de transporte coletivo 
que operam no território da Subprefeitura; 

IV. aumentar a acessibilidade e mobilidade da população de baixa renda; 
V. promover a formação e a capacitação profissional; 
VI. estimular as atividades que ofereçam postos de trabalho que viabilizem a inclusão 

social. 
 

Capítulo III – Dos Objetivos e Diretrizes para o Desenvolvimento Humano e Qualidade de 
Vida. 
 
Art. 3º - São objetivos para o Desenvolvimento Humano e Qualidade de Vida: 

I. promover habitação de interesse social para a população de baixo poder aquisitivo; 
II. promover a regularização fundiária de áreas já consolidadas; 

III. promover gestões para a extensão da infra-estrutura urbana em áreas já ocupadas;  
IV. erradicar moradias em áreas consideradas de risco iminente; 
V. assegurar a reversibilidade do processo de degradação ambiental; 

VI. promover a reurbanização de favelas; 
VII. aumentar a oferta de lazer, esportes e de áreas verdes; 
VIII. preservar a memória da região por meio da salvaguarda de locais significativos e de 

representatividade para a comunidade local. 
 

Título II – Do Plano Urbanístico-Ambiental 
 
Art. 4º - Este Plano Regional Estratégico observado o disposto no PDE na Parte I desta Lei, 
estabelece diretrizes para os elementos estruturadores e integradores como parte do processo 
de urbanização da Subprefeitura. 
 
Capítulo I – Dos Elementos Estruturadores  
 
Seção I – Rede Estrutural Hídrica Ambiental 
 
Art. 5º - A Rede Estrutural Hídrica Ambiental da Subprefeitura Aricanduva /Formosa /Carrão 
compreende parte da Bacia do Rio Aricanduva com os afluentes:Córrego Inhumas 
(canalizado), Córrego Tapera, Córrego Taboão e afluentes, Córrego Água Rasa, Córrego Água 
Funda (canalizado) e Córrego Rapadura. E parte da Bacia do Córrego Capão do Embira 
(canalizado). 
São objetivos do presente: 

I. melhorar a condição de micro e macro drenagem superficial; 
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II. diminuir o risco de enchentes por meio da implantação de sistema operacional de 
monitoramento e controle de vazões e piscinões. 

III. ampliar áreas de lazer para a população local. 
IV. corrigir o conflito entre a rede de drenagem com as propriedades particulares. 
V. despoluição dos rios e córregos. 

 
Art. 6º - Este Plano Regional Estratégico apresenta as seguintes ações estratégicas para a 
Rede Estrutural Hídrica Ambiental: 

I. implantar parques lineares e caminhos verdes: 
a) parque linear Córrego Ipiranguinha (afluente do Córrego Taboão); 
b) caminho verde Córrego Água Funda (canalizado); 
c) parque linear Córrego Taboão,  
d) parque linear Córrego Tapera; 
e) parque linear Córrego Rapadura; 
f) caminho verde Rio Aricanduva (PDE); 
g) Caminho Verde Córrego Inhumas (PDE).  
h) Caminho Verde Capão do Embira (PDE). 

II. Implantar sistema de monitoramento integrado da bacia do Rio Aricanduva para o 
melhor organizar e disponibilizar os dados da bacia e assim obter um maior controle e 
conhecimento geral da área. O sistema abrangeria o controle do reservatório retenção de 
água (piscinão), a vazão do rio, as estações meteorológicas, a poluição da água e do ar, 
o controle de trânsito nas avenidas, assim redimir os danos causados pelas cheias do 
Rio Aricanduva. 

III. Implantar sistema de controle e proteção do Córrego Água Rasa ,situado no interior do 
Cemitério de Vila Formosa, mantendo a vegetação, parque e lagos no vale central da 
área do cemitério. Monitorar e controlar a contaminação  do solo e água em função  
dos sepultamentos.  

IV. realizar obras de drenagem na área envoltória do Cemitério compreendendo: 
a) monitoramento e execução de sistemas preventivos para evitar a contaminação por 

necro-chorume; 
b) observar as curvas de nível na execução dos caminhos; 
c) criação de alamedas arborizadas interna a área de sepultamento. 

 
Parágrafo único: Os parques lineares, caminhos verdes e reservatório retenção de água 
(piscinão) constam do Quadro 01 e Mapa 01, integrantes deste Livro. 
 
Art. 7º - Fica estabelecido a taxa de permeabilidade mínima de 30% para a zona de uso ZCPa  
-01. 
 
Parágrafo único: Para o atendimento do disposto no caput deste, poderá ser atendida por 
reservatório para acumulação de águas pluviais. 

 
Seção II – Rede Viária Estrutural e Sistema Viário Secundário 
 

Art. 8º - As vias estruturais da Subprefeitura Aricanduva /Formosa /Carrão foram estabelecidas 
no PDE na Parte I desta Lei, cabendo a este Plano Regional Estratégico a complementação da 
rede estrutural e o estabelecimento de melhorias na rede do Sistema Viário Secundário e local, 
nos corredores de transporte coletivo, visando à recuperação prioritária da pavimentação do 
leito carroçável e das calçadas. 

 
Art. 9º - São estabelecidos por este Plano Regional Estratégico as intervenções viárias 
constantes do Quadro 02 e do Mapa 02, integrantes deste Livro: 
 

I. intervenções em: 
a) conclusão da abertura:da Rua Gaspar Viana ,pela área do Cemitério de Vila 

Formosa, ligando a Avenida Flor de Vila Formosa com Avenida João XXIII; 
b) ligação da Rua João Vieira Prosti com rua Pero Nunes, com ponte sobre o córrego 

Rapadura. 
c) passagem de pedestre ligando a Avenida Dedo de Deus com Rua Arapoca; 
d) passagem de pedestre ligando a Avenida João XXIII com Rua Inhapim; 
e) ligação viária da Avenida Aguiar da Beira com a Avenida Rio das Pedras; 
f) conexão da Av Sapopemba com a Avenida Barreira Grande; 
g) melhoramento por alargamento da Rua Refinaria Mataripe entre a Rua Minérios 

atômicos e rua Lateral; 
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h) construção de viaduto sobre a ponte da Av. Itaquera; 
 

II. intervenções em : 
a) construção da segunda pista do Viaduto Eng. Alberto Badra (Viaduto Aricanduva 

sobre a Radial Leste); 
b) melhoria da conexão da Av. João XXIII com as Av. Antonio Manograsso, Av. 

Cipriano Rodrigues e Rua Curuema . 
c) Construção da segunda pista do viaduto Eng. Alberto Badra (viaduto Aricanduva 

sobre a Radial Leste). 
 
§ 1º - Fica excluído o prolongamento da Rua Taubaté entre a Praça Libéria até a Praça 
Sampaio Vidal proposto pelo PDE na Parte I desta Lei. 
 
Seção III – Rede Estrutural de Transporte Público 
 
Art. 10 - Os principais equipamentos que compõem o Sistema Integrado de Transportes na 
Subprefeitura Aricanduva /Formosa /Carrão são apresentados no Quadro 03 e Mapa 03, 
integrantes deste Livro.  
 
Seção IV – Rede Estrutural de Eixos e Pólos de Centralidade 
 
Art. 11 – Atendendo as diretrizes estabelecidas pelo PDE na Parte I desta Lei, este Plano 
Regional Estratégico propõe fortalecer, consolidar, qualificar e hierarquizar as centralidades 
existentes, bem com estimular centralidades junto às vias com predominância de comércio e 
serviços, além do desenvolvimento de centralidades pontuais, estimulando a formação e o 
desenvolvimento de centralidades secundárias e centros de bairros: 
 

I. centralidades junto ás vias com predominância de comércio e serviços: 
•  Avenida Conselheiro Carrão ; 
•  Avenida 19 de Janeiro; 
•  Avenida Itaquera; 
•  Avenida Rio das Pedras; 
•  Avenida João XXIII; 
•  Avenida Renata; 
•  Avenida Dr. Eduardo Cotching; 
•  Rua Planeta 
•  Avenida Conselheiro Carrão; 
•  Avenida Aricanduva; 
•  Avenida Rio das Pedras; 
•  Avenida Emilia Marengo; 
•  Avenida Dr. Eduardo Cotching 
•  Avenida Sapopemba. 

 
III. centralidades secundárias e centros de bairros: 

•  Vila Antonieta (Distrito de Aricanduva); 
•  Aricanduva; 
•  Jardim Tango e Jardim Nova Carrão. 

 
Art. 12 - Todas as propostas para a rede estrutural de eixos e pólos de centralidades do PDE 
para a Subprefeitura Aricanduva /Formosa /Carrão foram incorporadas a este Plano Regional 
Estratégico. 

 
Capítulo II – Dos Elementos Integradores 
 
Art. 13 - As propostas feitas pela comunidade, aprovadas em plenária pela Subprefeitura 
Aricanduva /Formosa /Carrão, referentes aos elementos integradores Habitação, Equipamentos 
Sociais, Áreas Verdes e Espaços Públicos foram incorporados ao Plano de Ação de Governo. 
 
Art. 14 - A Subprefeitura e a comunidade local deverão estabelecer, as ações a serem 
implementadas para os diferentes tipos de espaços de uso público, considerando as diretrizes 
contidas neste Plano Regional Estratégico. 
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Título III – Do Uso e Ocupação do Solo 
 
Capítulo I – Das Macrozonas 
 
Seção I – Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana 
 
Capítulo II – Do Zoneamento 
 
Art. 15 – Ficam mantidos em vigor os perímetros das zonas de uso delimitadas nos Quadros 
4A, 4B e 05 e no Mapa 04, Anexo ao Livro XXIV da Lei 13.885/2004, com as alterações 
estabelecidas nos quadros. 
 
Art. 16 - A Subprefeitura Aricanduva /Formosa /Carrão encontra-se integralmente contida na 
Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana e compreende os Distritos Aricanduva , Vila 
Formosa e Vila Carrão, com as seguintes zonas de uso: 

I. Zonas Predominantemente Industriais - ZPI; 
II. Zonas Mistas - ZM; 

III. Zonas de Centralidades – ZC; 
IV. Zona Especial – ZE. 

 
Art. 17 - As características de aproveitamento, dimensionamento e ocupação dos lotes das 
Zonas de Uso contidas na Subprefeitura Aricanduva /Formosa /Carrão constam no Quadro 04, 
com perímetros descritos nos Quadros 04A, 04B e 04C e demarcados no Mapa 04, integrantes 
deste Livro. 
 
Seção I – Das Zonas Predominantemente Industriais – ZPI 
 
Art. 18 - As Zonas Predominantemente Industriais – ZPI são aquelas porções do território 
destinadas à implantação de usos diversificados onde a preferência é dada aos usos industriais 
incômodos e outras atividades não residenciais incômodas. 
 
Art. 19 - São enquadradas como ZPI por este Plano Regional Estratégico: 

I. ZPI-01-Vila Santa Isabel:  
a) este Plano Regional Estratégico estabelece alterações para a ZPI Vila Santa 

Isabel prevista no PDE. 
 

II. ZPI-02- Vila Nova Iorque: 
a) a implementação da ZPI - Vila Nova Iorque tem como objetivo a consolidação do 

uso industrial existente.  
 

Parágrafo único – As características de aproveitamento, dimensionamento e ocupação dos 
lotes das Zonas Predominantemente Industrial constam do Quadro 04 , os perímetros descritos 
no Quadro 04A e demarcados no Mapa 04 integrantes deste Livro. 
 
Seção II – Das Zonas Mistas 
 
Art. 20 – As Zonas Mistas – ZM são aquelas destinadas à implantação de usos residenciais e 
não residenciais, inclusive no mesmo lote ou edificação segundo critérios gerais de 
compatibilidade de incômodo e qualidade ambiental, que têm como referência o uso 
residencial. São constituídas pelo restante do território da Macrozona de Estruturação e 
Qualificação Urbana, excluídas as ZPI, as Zonas Centralidades e a Zona Especial. 
 
Art. 21 - No território desta subprefeitura estão contidos os seguintes tipos de Zona Mista -ZM : 
 

I. Zona Mista de densidades demográfica e construtiva médias - ZM -2 ,  
II. Zona Mista de densidades demográfica e construtiva alta - ZM-3a ; 

III. Zona Mista de densidades demográfica e construtiva alta - ZM-3b ; 
 

Parágrafo único – As características de aproveitamento, dimensionamento, e ocupação dos 
lotes das Zonas Mistas constam do Quadro 04 com os perímetros descritos no Quadro 04A e 
demarcados no Mapa 04 integrantes deste Livro. 
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Seção III– Das Zonas Centralidades 
 
Art. 22 – No território desta subprefeitura estão contidas os seguintes tipos de Zona 
Centralidade : 
 

I. -Zona Centralidade Polar - ZCP: as porções do território da zona mista destinada à 
localização de atividades típicas de áreas centrais ou de subcentros regionais, 
caracterizadas pela coexistência entre os usos não residenciais e a habitação, porém 
com predominância de usos não residenciais classificadas como: 

a-) Zona Centralidade Polar de média densidade –ZCP-a;  
b-) Zona Centralidade Polar de alta densidade –ZCP-b . 

 
II. -Zona Centralidade Linear - ZCL: lotes com frente para trechos de vias, excluídas as 

ZER, destinados à localização de atividades típicas de áreas centrais ou de subcentros 
regionais, caracterizados pela coexistência entre os usos não residenciais e a 
habitação, porém com predominância de usos não residenciais classificadas como: 

a-) Zona Centralidade Linear de média densidade –ZCL-a ; 
b-) Zona Centralidade Linear de alta densidade –ZCL-b . 

 
Art. 23 – Os perímetros e as características de aproveitamento, dimensionamento e ocupação 
dos lotes das Zonas Centralidade são as constantes no Quadro 04 e com os perímetros 
descritos no Quadro 04A e demarcados no Mapa 04 integrantes deste Livro. 
 
Seção V– Das Zonas Especiais 
 
Art. 24 - As Zonas Especiais contidas na Subprefeitura Aricanduva /Formosa /Carrão são 
aquelas que ocupam porções do território, com diferentes características ou com destinação 
específica e normas próprias de uso e ocupação do solo e edilícias, situadas na Macrozona de 
Estruturação e Qualificação Urbana, compreendendo: 

I. Zonas Especiais de Preservação Cultural – ZEPEC. 
II. Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS. 

III. Zonas Ocupação Especial – ZOE. 
 

 
Subseção I– Das Zonas Especiais de Preservação Cultural – ZEPEC 
 
Art. 25 – As Zonas Especiais de Preservação Cultural – ZEPEC são áreas destinadas à 
preservação, recuperação e manutenção do patrimônio histórico, cultural, artístico, 
arqueológico, paisagístico e ambiental, podendo se configurar como sítios, edifícios ou 
conjuntos urbanos. 
 
Art. 26 - A preservação, recuperação e manutenção de elementos urbanísticos de valor 
histórico e cultural têm como referência a manutenção: 

I. da morfologia inserida no tecido urbano; 
II. da identidade do bairro a partir de unidades urbanísticas socialmente apreendidas, seja 

pelo seu valor na história do bairro, seja pelo seu valor estético formal ou por seu valor 
de uso social relacionado com a afetividade por ele criada. 

 
Art. 27 - São enquadrados como Zonas Especiais de Preservação Cultural – ZEPEC os imóveis 
ou áreas tombadas por legislação Municipal, Estadual ou Federal, bem como imóveis 
preservados como zona de uso especial, Z8-200 por lei Municipal conforme o disposto no PDE 
na Parte I desta Lei e nas disposições desta Lei. 
 
Art. 28 - Ficam indicados para enquadramento como ZEPEC na Subprefeitura Aricanduva 
/Formosa /Carrão: 

I. Igreja e Seminário Sagrado Coração, localizada no distrito de Vila Formosa à Avenida 
Renata com Avenida João XXIII; 

II. Igreja Santa Isabel, localizada na Alameda Rainha Santa, no distrito Carrão; 
III. Praça Barão Homem de Melo, no distrito Carrão indicada pelo porte arbóreo, como 

Área de Proteção Paisagística. 
IV. Área e edificação do Lar Anália Franco no Jardim Anália Franco,no distrito de Vila 

Formosa. 
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Art. 29 - A aprovação de novas edificações nos imóveis localizados em ZEPEC ou em sua área 
envoltória, determinada pelo tombamento, fica sujeita à apreciação dos Órgãos de Defesa do 
Patrimônio Cultural, no âmbito do Estado ao Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado - CONDEPHAAT, e no âmbito do Município ao 
Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de 
São Paulo - CONPRESP, que deverá observar as diretrizes de ocupação da área envoltória 
determinadas em seu Tombamento.  
 
Art. 30 – Aplica-se às edificações particulares contidas em ZEPEC a Transferência do Potencial 
Construtivo conforme dispõe no PDE na Parte I desta Lei. 
 
Art. 31 – As características de aproveitamento, dimensionamento e ocupação dos lotes das 
ZEPEC constam do Quadro 04, o objetivo e a localização esta no Quadro 4C e demarcadas no 
Mapa 04 integrantes deste Livro. 
 
 Subseção II – Das Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS. 
 
Art. 32 - As Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS são aquelas destinadas, 
prioritariamente, à recuperação urbanística, à regularização fundiária e produção de Habitações 
de Interesse Social – HIS ou do Mercado Popular - HMP, definidos no PDE na Parte I desta Lei 
inclusive à recuperação de imóveis degradados, à provisão de equipamentos sociais e 
culturais, espaços públicos, serviço e comércio de caráter local. 
 
Art. 33 - Este Plano Regional Estratégico, tendo por referência as disposições estabelecidas no 
PDE na Parte I desta Lei e em função das necessidades de cada distrito da Subprefeitura 
Aricanduva /Formosa /Carrão, demarca três tipos de ZEIS: 
 

I. ZEIS 1;  
II. ZEIS 2 ; 

III. ZEIS 3. 
 
Parágrafo único: Os perímetros das ZEIS contidas nesta subprefeitura estão demarcados no  
Mapa 04 integrantes deste Livro. 
 
Seção IV – Das Zonas de Ocupação Especial 
 
Art. 34 – No território desta Subprefeitura esta demarcada como Zona de Ocupação Especial – 
ZOE - a área ocupada pelo Cemitério Vila Formosa. Esta zona é porções do território do 
Município que, por suas características únicas, são destinadas a abrigar atividades que 
necessitam de tratamento urbanístico e ambiental diferenciados, com coeficiente de 
aproveitamento mínimo, básico e máximo e demais parâmetros de dimensionamento e 
ocupação dos lotes estabelecidos para cada ZOE. Em função da multiplicidade das 
características, esta ZOE foi subdividida em : 
 

I. ZOE 1 - A;  
II ZOE 1 – B;  
III  ZOE 1 - C. 
 

Art. 35 – A Zona de Ocupação Especial – Cemitério de Vila Formosa, com o objetivo de ampliar 
os espaços de uso público para a comunidade adjacente, estabelece as seguintes diretrizes: 

 
a) requalificar a área do Cemitério de Vila Formosa destinando a área não utilizada 

para sepultamentos para espaços de uso público de recreação e lazer com 
tratamento paisagístico; 

b) promover a gestão administrativa compartilhada destes novos espaços com a 
comunidade diretamente beneficiada; 

c) interligar os bairros vizinhos por caminhos verdes que secionam a área do 
cemitério; 

d) realizar obras de drenagem na área envoltória do cemitério de conformidade com as 
diretrizes estabelecidas no artigo 6º deste Livro.  
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Parágrafo Único – As características de aproveitamento, dimensionamento e ocupação da ZOE 
constam no Quadro 04, o perímetro descrito no Quadro 04A, o objetivo no Quadro 04C e a 
área demarcada no Mapa 04, integrante deste Livro. 
 
Capítulo III – Dos Instrumentos de Gestão Urbana Ambiental 
 
Seção I – Dos Instrumentos Urbanísticos 
 
Art. 36 – Este Plano Regional Estratégico, para o planejamento, controle, gestão e promoção 
do desenvolvimento urbano ambiental do território da Subprefeitura fará uso dos instrumentos 
urbanísticos estabelecidos pelo PDE na Parte I desta Lei e daqueles constantes da Lei Federal 
Nº. 10.257 de 10 de julho de 2.001 - Estatuto da Cidade, observadas as diretrizes contidas na 
Política Nacional do Meio Ambiente, quando for o caso. 
 
Seção II – Dos Instrumentos Indutores do Uso Social da Propriedade  
 
Art. 37 – São passíveis de aplicação do parcelamento, edificação e utilização compulsória os 
imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados localizados nas ZEIS 2 e ZEIS 3, 
demarcadas no Mapa nº 04, no território desta Subprefeitura conforme o estabelecido no PDE 
na Parte I desta Lei e nas disposições da Parte I desta Lei 
 
Art. 38 – Na Área de Intervenção Urbana – AIU, delimitadas no Mapa 05 integrante deste Plano 
Regional Estratégico, poderão, por Ato do Executivo, ser notificados os proprietários de 
terrenos e edificações subutilizados, nos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 10.257, de 10 de 
julho de 2001, que não atendam aos objetivos e diretrizes estabelecidas para as 
transformações urbanísticas que se desejam alcançar nessas áreas.  
 
Parágrafo único - Os proprietários dos imóveis de que trata o “caput” deste artigo poderão 
propor, ao Executivo, o estabelecimento de consórcio imobiliário, conforme dispõe o artigo 46 
da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001. 
 
Seção III – Do Direito de Preempção 
 
Art. 39 – Poderá ser exercido o direito de preempção em áreas que se adeqüem às seguintes 
finalidades: 

I. criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;  
II. proteção de áreas de interesse ambiental;  

III. proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico; 
IV. execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;  
V. implantação de equipamentos urbanos e comunitários.  

 
Art. 40 – Aplica - se o Direito de Preempção nas áreas descritas no Quadro 06 e demarcadas 
no Mapa 06, integrantes deste Livro.  

 
Seção IV – Da Outorga Onerosa do Direito de Construir e de Alteração de Uso 

 
Art. 41 – O Executivo Municipal, nos termos dos artigos 28, 29, 30 e 31 da Lei Federal Nº. 
10.257 de 10 de julho de 2.001 - Estatuto da Cidade e de acordo com as regras estabelecidas 
no PDE na Parte I desta Lei e nas disposições desta Lei,poderá outorgar de forma onerosa o 
direito adicional de construir e a alteração de uso, mediante contrapartida financeira, a ser 
prestada pelo beneficiário, para os imóveis particulares cujos coeficientes de aproveitamento 
máximo for maior do que o básico.  
 
Art. 42 – Não se aplica a outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso nos 
imóveis preservados, enquadrados como ZEPEC, delimitados no Mapa 04, integrantes deste 
Livro.  
 
Art. 43 – Na Área de Intervenção Urbana – AIU delimitadas no Mapa 05 integrante deste Livro, 
enquanto estas não forem regulamentadas por leis específicas, o Executivo Municipal poderá 
outorgar de forma onerosa o direito de construir nos imóveis nelas contidos até o coeficiente de 
aproveitamento máximo permitido para as zonas nas quais elas estiverem inseridas, 
respeitados os estoques de potencial construtivo adicional estabelecidos nesta Lei. 
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Parágrafo único. Os recursos financeiros auferidos com a contrapartida resultante da outorga 
onerosa do direito de construir e de alteração de uso integram a receita do Fundo de 
Desenvolvimento Urbano – FUNDURB, cabendo ao Conselho Municipal de Política Urbana – 
CMPU, nos termos PDE na Parte I desta Lei destinar os recursos para atendimento às 
prioridades estabelecidas por este Plano Regional Estratégico e no Plano de Gestão de 
Governo.  
 
Seção V - Da Transferência do Direito de Construir 

 
Art. 44 – Os imóveis enquadrados como ZEPEC por este Livro, poderão transferir o direito de 
construir para os imóveis contidos nas AIU e nas Zonas de Centralidades desta Subprefeitura e 
para as áreas estabelecidas pelo PDE na Parte I desta Lei observadas as diretrizes desta Lei e 
legislação específica. 
 
Seção VI – Das Áreas de Intervenção Urbana 
 
Art. 45 – Este Plano Regional Estratégico estabelece diretrizes específicas para a Área de 
Intervenção Urbana (AIU), delimitadas no Mapa 05 e descritas no Quadro 05, integrantes deste 
Livro. 

I. AIU – 01 – Aricanduva, com o objetivo de controlar as ocorrências de enchentes, para 
a qual são estabelecidas as seguintes diretrizes: 

a) implantar na quadra 293 setor 116 piscinão para a retenção e controle dos 
alagamentos; 

b) implantar áreas verdes de recreação e lazer nos espaços públicos existentes e 
naqueles que vierem a ser doados para esta finalidade situados ao longo da 
avenida Aricanduva; 

c) ampliar as condições de drenagem e de absorção das águas pluviais por meio de 
estímulo ao uso de pavimentos drenantes; 

d) estabelecer normas e procedimentos para que os proprietários de imóveis sujeitos a 
enchentes executem caixas de retenção de águas pluviais no interior dos 
respectivos lotes; 

e) conceder de forma gratuita o direito adicional de construir, em dobro para a parcela 
de terreno permeável acima da taxa de permeabilidade mínima para a zona de uso 
em que se localiza o imóvel; 

f) Implantar o parque linear do Córrego Tapera com tratamento paisagístico, inclusive 
com áreas de recreação e lazer;  

g) permitir a transferência do direito de construir para as áreas de que trata PDE na 
Parte I desta Lei, para os proprietários que doarem o imóvel para integrar o sistema 
de áreas verdes do Município. 

 
II. AIU/02, AIU/03, AIU/04 e AIU/05 - Estão contidos todos os perímetros de Parque Linear que 
tem como objetivos: 

•  Para elaborar projeto urbanístico visando a requalificação ambiental das áreas ao 
longo dos córregos por meio: 
- da remoção e reassentamento de famílias situadas nas margens dos córregos da 
preservação e ampliação das áreas verdes públicas podendo estabelecer parcerias 
com a iniciativa privada; 
- da recomposição gradual da cobertura vegetal, mantendo sempre a faixa livre “non 
aedificandi”; 
- do incentivo à ampliação das áreas verdes em propriedades particulares criando 
programa de incentivo ao plantio de árvores (frutíferas e floríferas); 
- do aumento progressivo da área permeável em áreas públicas e particulares; 
- da implantação de tratamento paisagístico com a  criação de áreas de lazer, campos 
de futebol, pistas para caminhadas, quadras poliesportivas, ciclovias ao longo das 
margens, pomares, com participação da comunidade local; 
-do tratamento de taludes com plantios fixadores do solo; 

•  Para implantar programa de arborização nas ruas e avenidas. 
 


