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1.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.1
Documentos orientadores das diretrizes urbanísticas: Nova Agenda
Urbana ONU-HABITAT, Plano Diretor Estratégico, Planos Regionais
Há exatamente um ano gestores e planejadores urbanos do mundo todo se reuniam em Quito
para definir a Nova Agenda Urbana mundial. A Organização das Nações Unidas - ONU tem
promovido a cada 20 anos desde 1976 encontros denominados HABITAT para discutir questões
globais do desenvolvimento urbano. O primeiro encontro (HABITAT I) ocorrido em Vancouver
em 1976 trouxe o reconhecimento por parte dos governos da necessidade de se produzir ou
adequar a urbanização e os assentamentos humanos dentro dos conceitos de sustentabilidade. O
HABITAT II de 1996 em Istambul ampliou esse reconhecimento e adotou um plano de ação
global definido pela então criada Agenda Habitat, que adotava como eixos de estruturação:
(a) que as cidades eram os motores de crescimento global;
(b) a urbanização é uma oportunidade de aplicação dos conceitos centrais defendidos;
(c) o fortalecimento e envolvimento de autoridades locais;
(d) o reconhecimento do poder da participação social.
O último encontro, HABITAT III - Conferência sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano
Sustentável, ocorrido em Quito em 2016 foi o resultado de um processo mais amplo, com
reuniões preparatórias e produção de documentos temáticos ao longo de, pelo menos, dois anos,
que gerou a Nova Agenda Urbana agora vigente. Como ocorrido em Istambul essa Nova Agenda
reconhece as questões apontadas como estruturantes nos encontros anteriores e amplia a
discussão, partindo agora (após 20 anos de práticas e debates) de um grande rol de boas práticas
e experiências de governos diversos, em um mundo já muito mais globalizado. Ela traz 175
tópicos de reconhecimento, compartilhamento e compromissos estruturados por três grandes
princípios:
1.

Cidade universal: ações inclusivas que prevêem a erradicação da extrema pobreza, direitos e
oportunidades iguais a todos, diversidade cultural e econômica, integração social no espaço
urbano, valorização da habitabilidade, educação, saúde, segurança alimentar, promovendo
segurança pelo fim da discriminação e todas as formas de violência, assegurando ampla
participação social, assim como oferecendo habitação de interesse social;

2.

Economia urbana inclusiva e sustentável: aproveitamento dos benefícios conjugados da
urbanização bem planejada, inclusão de alta produtividade, competitividade e inovação,
promoção de empregos saudáveis para todos, prevenção contra a especulação imobiliária, e
adensamento populacional adequado;

3. Sustentabilidade ambiental: promoção de energia limpa e uso do solo e recursos sustentáveis
no desenvolvimento urbano, proteção de ecossistemas e biodiversidade, adoção de estilos de
vida em harmonia com a natureza, promoção de padrões de produção e consumo sustentáveis,
criação de resiliência urbana e redução de riscos de desastres naturais pela mitigação e
adaptação às mudanças climáticas.
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Vancouver: rotas compartilhadas de ciclismo e pedestres, e espaços públicos com grandes investimentos (públicos e
privados), 2015.
Foto: Luiz E. Tessaroto

Quanto à mudança no paradigma urbano a Nova Agenda Urbana traz o compromisso de:
a.

redirecionar o modo como planejamos, desenvolvemos, financiamos, governamos e gerimos
cidades e assentamentos humanos, reconhecendo o desenvolvimento territorial e urbano
sustentáveis como essenciais para alcançarmos a prosperidade para todos;

b. reconhecer as responsabilidades dos governos nacionais, regionais e locais, assim como o papel
dos principais atores da economia privada e sociedade civil na definição e implementação de
políticas urbanas inclusivas e efetivas, além da legislação para o desenvolvimento urbano
sustentável, de forma transparente e clara;
c.

adotar a sustentabilidade, a humanização das relações urbanas, e a ampla inclusão de gêneros e
idades como enfoques integrados ao desenvolvimento urbano e territorial, implementando
políticas, estratégias e ações em todos os níveis, baseados no seguintes eixos de mudança:
desenvolvimento de políticas urbanas a partir de sistemas de cidades cooperadas entre si;
fortalecimento da governança urbana através de parcerias e coerência entre diversos planos,
garantindo crescimento da sustentabilidade econômica e inclusão social; revigoração do
planejamento urbano e territorial, além do desenho urbano para a otimização das escalas e suas
contribuições à qualificação urbana; suporte aos instrumentos e estruturas de financiamento
efetivos, inovativos e sustentáveis para o fortalecimento das finanças municipais e do sistema
fiscal, garantindo a criação de mecanismos inclusivos de desenvolvimento urbano.
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Anteriormente à publicação oficial da Nova Agenda Urbana no evento do HABITAT III vários
outros documentos foram editados e publicados a partir de fóruns temáticos específicos. Um
deles, considerado de vital importância por discutir o protagonismo dos espaços públicos para o
desenvolvimento urbano sustentável, é a plataforma Future of Places que traz a discussão sobre
o espaço e o lugar públicos, entendidos respectivamente como qualquer área urbana aberta e
acessível a todas as pessoas, e espaço urbano com sentido social e cultural. O documento
intitulado “Mensagens fundamentais do Future of Places” destaca a importância do
planejamento desses espaços, especialmente em locais de rápido incremento demográfico
(grandes centros urbanos) elencando seus principais desafios:
. enfoque holístico da cidade – forma, função e conectividade dos espaços públicos. As ruas
devem servir à mobilidade multimodal, num tecido urbano amplamente conectado, com
fachadas ativas e equipamentos de conectividade virtual;
. escala humana – a forma com que os edifícios se desenvolvem no entorno dos espaços
públicos contribuem para seu êxito, estimulando interações sociais;
. benefícios econômicos – espaços públicos bem planejados estimulam a instalação de comércio
e serviços locais, valorizando a criação de empregos e das vivências locais, gerando
potencialização de investimentos públicos em infraestrutura urbana anteriores. Para ser
plenamente eficaz ele deve ser acessível a todas as idades e possibilitar usos diversificados;
. espaços públicos adequados para todos – criação de variedades de soluções para os diversos
espaços públicos (abertos, semi-abertos), oferecendo uso para várias gerações e culturas, com
mecanismos eficazes no combate à gentrificação e práticas de segregação social;
. enfoque nos moradores locais – mesmo os espaços públicos de grandes fluxos de passagem
devem ser desenvolvido com a participação direta de moradores e usuários locais, criando a
sensação de pertencimento nessa população. Os mecanismos de participação social estão cada
vez mais presentes nos processos criativos do planejamento e desenho urbanos. Não é mais visto
como uma etapa de ratificação de algo produzido à distância, e sim parte essencial da
elaboração;
. cultura e contexto – a identidade local é elemento central na definição dos espaços públicos. O
projeto de espaços públicos deve ser baseado no lugar, no clima, na geografia local, na cultura e
no patrimônio histórico. Manifestações artísticas são essenciais para a valorização desses
espaços;
. espaços sustentáveis – os espaços das cidades devem ser social, econômica e ambientalmente
sustentáveis. A sustentabilidade social requer segurança, equidade e justiça para todos. A
econômica requer capital equilibrado e pressupostos de operação, políticas e práticas exequíveis
e robustas. A ambiental requer menor energia e pegada ecológica per capita para reduzir as
mudanças climáticas e ilhas de calor, além de promover desenvolvimento urbano resiliente e
eficiente com o uso dos recursos.
O uso misto, centros densos e seguros para os pedestres, bicicletas e motoristas,
sistemas renováveis de energia e reciclagem de resíduos, vegetação nativa, ar, água e solo
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limpos, além de ampla rede de esgotamento sanitário servem para sustentar e beneficiar os
espaços públicos.

Parque de La 93, Bogotá: parque de vizinhança, com entorno misto, área para crianças, área para shows, mobiliário
urbano modernizado e de qualidade, paraciclos, banheiros públicos e iluminação para pedestres, 2014.
Foto: Katia Canova

Os mecanismos de ação e implementação dos espaços públicos elencados pelo documento são:
- Promoção e mobilização;
- Medição e monitoramento;
- Financiamento;
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- Políticas e legislação;
- Ferramentas de gestão do conhecimento.
No relatório “P1 - Análise Territorial”, apresentado anteriormente, já abordamos a importância
dos espaços públicos na qualificação urbana e a atenção ao tema da Urbanidade como ciência
que estuda a inter-relação entre as dinâmicas urbanas e o homem como elemento central dessa
dinâmica. Nele também apresentamos o “Programa Centro Aberto” como agente de
implementação de qualificação desses espaços com os mecanismos pregados pelo Future of

Places.

Programa Centro Aberto: mobilização, medição e implantação.
Fonte: http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/projetos-urbanos/centro-aberto/metodologia/
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O Plano Diretor Estratégico do município de São Paulo, elaborado concomitante ao Fórum
Urbano Mundial de Medellín em 2014 e aprovado no mesmo ano, nasce já bastante alinhado à
essa Nova Agenda Urbana instituída pela ONU-HABITAT, trazendo como estruturadores os
mesmos temas discutidos naquela instância. São eles:
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1. Socializar os ganhos da produção da cidade
•

combater a terra ociosa que não cumpre a função social conforme previsto na Constituição
Federal e Estatuto da Cidade;

•

arrecadar imóveis abandonados e dar destinação social;

•

implementar a cota de solidariedade.
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2. Assegurar o direito à moradia digna para quem precisa
•

implementar a política habitacional;

•

reduzir o déficit habitacional com o aumento da área de ZEIS;

•

priorizar a população com renda até 3 salários mínimos;

•

promover a regularização fundiária dos assentamentos precários;

•

garantir fontes de recursos permanentes;

•

definir diretrizes para o Plano Municipal de Habitação - PMH.
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3. Melhorar a mobilidade urbana
•

priorizar o transporte público cicloviário e a circulação de pedestres (contando com recursos
provenientes de 30% da arrecadação do FUNDURB - Fundo de Desenvolvimento Urbano);

•

qualificar as condições de mobilidade e a integração entre os meios de transporte;

•

desestimular o uso de transporte individual motorizado;

•

reduzir o tempo de viagem da população;

•

elaborar o Plano Municipal de Mobilidade e de Infraestrutura Aeroviária;

•

estimular o compartilhamento de automóveis para reduzir o número de veículos em circulação.
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4. Qualificar a vida urbana dos bairros
•

incentivar a fachada ativa;

•

ampliar a rede de equipamentos sociais (educação, saúde, esportes, cultura, assistência social e
segurança alimentar;

•

elaborar os Planos Regionais das Subprefeituras e Planos de Bairro de forma participativa;

•

ampliar a quantidade de parques na cidade: 167 parques propostos;

•

acabar com a exigência do número mínimo de vagas de automóveis.
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5. Orientar o crescimento da cidade nas proximidades do transporte público •

promover adensamento habitacional e de atividades urbanas ao longo do sistema de transporte
público;

•

qualificar centralidades existentes e estimular a criação de novas centralidades;

•

ampliar a oferta de habitação de interesse social e equipamentos urbanos e sociais nas
proximidades do sistema de transporte público;

•

qualificar a vida urbana com ampliação das calçadas e estímulo ao comércio, serviços e
equipamentos urbanos e sociais voltados para a rua;

•

desestimular vagas de garagem: mais que 1 vaga de garagem por unidade habitacional e 1 vaga
para 70m2 de usos não residenciais serão considerados computáveis.
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6. Reorganizar as dinâmicas metropolitanas
•

articular os municípios da metrópole com arcos, territórios estratégicos para reequilibrar as
dinâmicas;

•

melhorar a qualidade de vida com projetos urbanos;

•

indicar estratégias para enfrentar áreas subutilizadas;

•

definir incentivos urbanísticos e fiscais para levar emprego aos perímetros de incentivo ao
desenvolvimento econômico.
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7. Promover o desenvolvimento econômico da cidade
•

distribuir equitativamente a oferta de emprego na cidade, com polos estratégicos de
desenvolvimento econômico;

•

proteger áreas industriais existentes e criar novas áreas aptas a atrair investimento em
atividades produtivas;

•

potencializar a capacidade criativa e o conhecimento científico e tecnológico, com polos de
economia criativa e parques tecnológicos;

•

promover a infraestrutura necessária ao desenvolvimento sustentável.
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8. Incorporar a agenda ambiental ao desenvolvimento da cidade
•

ampliar as áreas verdes, com 167 parques propostos;

•

conservar e recuperar o meio ambiente e a paisagem, com a proibição de novos parcelamentos
para usos urbanos na macroárea de contenção urbana e uso sustentável;

•

criar o polo de desenvolvimento rural sustentável;

•

definir diretrizes para o plano municipal de saneamento ambiental integrado.
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9. Preservar o patrimônio e valorizar as iniciativas culturais
•

integrar e articular bens culturais do município;

•

promover a participação popular na identificação, proteção e valorização do patrimônio
cultural;

•

incentivar a preservação de bens culturais estabelecendo benefícios urbanísticos, como a
transferência do potencial construtivo.
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10. Fortalecer a participação popular nas decisões dos rumos da cidade •

princípio de gestão democrática: direito à participação popular;

•

processo permanente descentralizado e participativo de planejamento;

•

divulgação à população dos documentos e informações sobre a implementação do plano diretor;

•

mecanismos de financiamento para realização dos objetivos e diretrizes do plano diretor através
dos fundos municipais;

•

plano de ação das subprefeituras (atuais Prefeituras Regionais) atualizados a cada 4 anos.
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Os Planos Regionais das Subprefeituras (atuais Prefeituras Regionais) desenvolvidos
principalmente entre 2105 e 2016 trouxeram um novo olhar para os espaços públicos da cidade,
para a escala de bairros, numa abordagem de planejamento territorial dinâmico e integrado, em
um processo participativo que reuniu centenas de técnicos das várias secretarias e sociedade
civil representada nos Conselhos Participativos das Subprefeituras em encontros propositivos e
de coleta de demandas locais. Nesta instância foi criado o Núcleo Regional de Planejamento NRP, regulamentado pelo decreto 57.537/2016, que reúne poder público e sociedade civil na
proposição concatenada de projetos urbanísticos e desenho urbano em escala local. Essa medida
colabora em grande parte para a eficiência econômica dos investimentos públicos, assim como a
valorização do pertencimento da população moradora e usuária nos processo de planejamento.
O trabalho também se demonstrou estreitamente alinhado à Nova Agenda Urbana, assim com ao
PDE e complementar ao novo zoneamento, que a partir de 2016 passa a regular
preferencialmente o que acontece nos espaços privados do município.
As diretrizes urbanísticas apontadas nos Planos Regionais para a Prefeitura Regional da Sé são:
•

Melhorar a gestão e qualificação de espaços públicos;

•

Promover a recuperação urbana preservando os inúmeros imóveis tombados;

•

Atender a população em situação de vulnerabilidade social e garantir a inclusão social;

•

Promover o uso habitacional para todas as faixas de renda;

•

Atender a demanda por serviços públicos, principalmente em suas áreas de população mais
carente e grande vulnerabilidade social;

•

Estudar a viabilidade de “retrofit” de imóveis subutilizadas ou não utilizados para atender a
demanda por habitação de interesse social;

•

Articular os programas habitacionais com as intervenções no sistema viário e de transporte;

•

Conectar os equipamentos públicos com os programas habitacionais propostos;

•

Qualificar os percursos a pé e por outros modais não motorizados entre a habitação e os
equipamentos públicos;

•

Melhorar as condições ambientais por meio de: Manutenção das áreas verdes existentes; Criação
de novas áreas verdes; Criação de áreas permeáveis, eliminando ou mitigando os riscos
ambientais; Recuperação de áreas contaminadas;

•

Possibilitar que intervenções nos espaços públicos do Distrito do Bom Retiro potencializem a
atratividade econômica e comercial do distrito;

•

Fazer parcerias com a iniciativa privada para a implantação do circuito de compras;

•

Elaborar um programa de comunicação visual do circuito de compras.
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Mapa da rede de estruturação local dos Planos Regionais (Sé) - perímetros de ação

Observa-se pelo mapa acima a concentração de demandas de ação no eixo noroeste-sudeste do
perímetro, sendo importante ressaltar que os perímetros ilustrados seguiram dinâmicas urbanas
e não limites administrativos. Esse trabalho teve como premissa a ação integrada de secretarias
e prefeitos regionais no intuito de cuidar das questões urbanas com foco em suas dinâmicas.
Essa postura se mostrou importante especialmente ao analisar as diversas divisões territoriais
administrativas das diversas secretarias, que se mostram profundamente diferentes entre si.
As diretrizes urbanísticas apontadas nos Planos Regionais para a Prefeitura Regional da Moóca
são:
•

Promover ações indutoras do desenvolvimento econômico local, especialmente pelo estímulo ao
comércio local, atividades industriais e geração de empregos;

•

Qualificar os espaços públicos, ruas, calçadas, praças e equipamentos públicos,
compatibilizando-os com a atividade comercial existente na área, com o adensamento
populacional previsto para a área, garantindo acessibilidade universal, sobretudo no entorno
dos equipamentos e sistemas de transporte existentes;

•

Estimular o desenvolvimento de projetos em terrenos e lotes, públicos ou privados, que estejam
subutilizados ou não edificados;

•

Promover soluções habitacionais de acordo com diretrizes do Plano Municipal de Habitação,
que melhorem as condições de vida e moradia da população residente em áreas de precariedade
habitacional;

•

Desenvolver ações de assistência social à população em situação de vulnerabilidade social, em
situação de rua e usuária de drogas;
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•

Ampliar o acesso aos equipamentos públicos de assistência social, educação e cultura.

•

Articular ações de monitoramento do espaço público com a Secretaria Municipal de Segurança
Urbana - SMSU, assim como a melhoria da iluminação pública, a fim de garantir maior
segurança pública no local;

•

Compatibilizar a circulação de pedestres, de ciclistas, de ônibus e de veículos de passeio ao fluxo
de veículos de carga necessários aos usos comerciais, industriais e logísticos existentes no
território.
Nessa Prefeitura Regional foram identificados perímetros de ação de caráter macrorregional e
de caráter local, como demonstrado abaixo:

Mapa da rede de estruturação local dos Planos Regionais (Leste 1) - perímetros de ação macrorregionais
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Mapa da rede de estruturação local dos Planos Regionais (Moóca) - perímetros de ação locais

Nas análises finais do trabalho foram cruzados perímetros de ação com mapas temáticos e
podemos observar grande concentração de perímetros de ação na Macroárea de Estruturação
Metropolitana.

Perímetros de ação incidentes sobre macroáreas – macroárea de estruturação metropolitana
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1.2 Perímetro de estudo
Como foi apresentado no produto P1-Análise Territorial, da fase de diagnóstico, parte da área
original de estudo encontra-se na Macroárea de Estruturação Metropolitana - MEM e parte na
Macroárea de Urbanização Consolidada.

Mapa 1 – Macroáreas
Fonte: PDE/2014. Elaboração: SPURBANISMO, 2017

O Plano Diretor Estratégico – PDE, aprovado pela Lei nº 16.050/2014, define diretrizes gerais para
cada uma das áreas: enquanto Macroárea de Estruturação Metropolitana é caracterizada pelo
potencial de transformação, grande acessibilidade e oferta de empregos, a outra se caracteriza
pelos seus aspectos consolidados, em padrão elevado de urbanização e de grande oferta de
infraestrutura.
Optou-se desenvolver o PIU - Plano de Intervenção Urbana do Setor Central da Macroárea de
Estruturação Metropolitana, seguindo os objetivos específicos definidos no §3º do Art. 12 da Lei
nº 16.050/2014 – PDE. 1

1

Art. 12, § 3º Os objetivos específicos da Macroárea de Estruturação Metropolitana no Setor Central são:
I - fortalecimento do caráter de centralidade municipal, aumentando a densidade demográfica e a oferta habitacional,
respeitando o patrimônio histórico, cultural e religioso, otimizando a oferta de infraestrutura existente; renovando os
padrões de uso e ocupação e fortalecendo a base econômica local;
II - valorização das áreas de patrimônio cultural com a proteção e recuperação de imóveis e locais de referência da
população da cidade, estimulando usos e atividades compatíveis com a preservação e sua inserção na área central;
III - qualificação da oferta de diferentes sistemas de transporte coletivo, articulando-os aos modos não motorizados de
transporte e promovendo melhorias na qualidade urbana e ambiental do entorno;
IV - estímulo à provisão habitacional de interesse social para a população de baixa e média renda de modo a aproximar a
moradia do emprego;
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De acordo com o PDE, o Setor Central é “organizado a partir do território da Operação Urbana
Centro e entorno”. 2 Adotou-se como “entorno” os distritos Brás, Pari, Bom Retiro e Santa Cecília.
O Distrito do Cambuci e algumas quadras do Distrito Brás, também inseridos na MEM, foram
contemplado no PIU - Plano de Intervenção Urbana da Operação Urbana Consorciada Bairros do
Tamanduateí, transformado em Projeto de Lei em análise na Câmara Municipal de São Paulo.

Mapa 2 – Perímetro de abrangência do PIU do Setor Central

Será necessária uma leitura mais minuciosa das bordas da área para delimitá-la em seus
aspectos urbanísticos, não somente nos limites administrativos. É o caso da Baixada do Glicério,
que deverá ser analisado em etapa posterior.

V - requalificação e reabilitação das áreas deterioradas e subutilizadas, ocupadas de modo precário pela população de
baixa renda, como cortiços, porões, quitinetes e moradias similares, em bairros como Glicério, Cambuci, Liberdade,
Pari, Canindé, Brás, entre outros;
VI - redefinição dos parâmetros de uso e ocupação do solo que promovam mescla e maior proximidade de diferentes
tipologias residenciais para grupos de baixa, média e alta renda;
VII - revisão e atualização da Operação Urbana Centro;
VIII - instituição de programas de requalificação urbana e integração entre os usos residenciais e não residenciais para
vários subsetores da área central, considerando-se os usos não residenciais e suas especialidades, entre elas, a zona
cerealista, a área da Rua 25 de Março, o Mercado Municipal.
2

Inciso III do Art. 12 da lei nº 16.050/2014 - PDE
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1.3 Contribuições externas
Estudo “Centro Novo” – SECOVI/Jaime Lerner Arquitetos Associados
Foi encaminhado à Prefeitura de São Paulo o projeto “CENTRO NOVO – UMA VISÃO PARA O
CENTRO DE SÃO PAULO’, elaborado pelo arquiteto urbanista Jaime Lerner. A partir da
experiência em projetos urbanos e na condução de cidades, como prefeito e governador, Jaime
Lerner identificou a cidade de São Paulo como “uma metrópole dinâmica, cosmopolita,

multiculturtal, vibrante, próspera, atrativa”.
Após pontuar o que ele denominou de tesouros da área central, elaborou propostas de
intervenção urbano / físicas, nas diversas escalas de atuação, tendo como paradigma
incrementar as dinâmicas existente na Área Central. As intervenções físicas se configuram como
a “faceta visível e tangível em uma estratégia de requalificação, contribuindo para demonstrar o
novo momento” porém, “a fim de que essa renovação não seja apenas cosmética, mas sim
duradoura, sustentada e sustentável, as ações precisarão ser integradas ao trinômio da qualidade

de vida urbana, que é:
vida (moradia, lazer, educação, cultura);
trabalho e mobilidade juntos e
sustentabilidade ( econômica, social e ambiental).”
As intervenções na Área Central, sua reabilitação como o espaço desejável de trabalhar, morar,
divertir, conviver, além de restaurar o apreço do paulistano pela área, será fator embasador para
o incremento populacional nos distritos centrais que se propõe no Bom Retiro, Pari, Brás e Sé.
Cenários urbanos: Ideias-força
O cenário urbano proposto apoia-se nas seguintes ideias-força, estratégias para lhes dar
concretude e visibilidade:
•

Os Bulevares Centrais, que contemplam a reestruturação de eixos prioritários do tecido urbano
a partir do redirecionamento do potencial construtivo na região. Um esforço combinado de
transformação imobiliária e requalificação dos espaços públicos;

•

Os Portais de São Paulo, compreendendo a reconfiguração de grandes âncoras da mobilidade
metropolitana e abarcando projetos de renovação da ocupação do solo de classe mundial para
que acolham usos múltiplos e a construção de novas referências na paisagem;

•

O Circular Centro, uma nova linha de transporte coletivo que conecta os ativos presentes no
centro de forma direta e facilitada; um “fato novo” que agrega conteúdo tecnológico, inovação e
design de qualidade para ilustrar o novo momento do centro;

•

O fortalecimento das vocações econômicas presentes no centro nas áreas de multimídia e
tecnologia digital, artes, música, teatro, cinema, produção audiovisual, gastronomia, moda,
design para alçá-lo ao patamar de grande Polo da Economia Criativa;

•

A utilização de Acupunturas Urbanas para criar no curto prazo novas sinergias e estabelecer o
efeito demonstração desejado para auxiliar a sustentar diretrizes de longo prazo.
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Das propostas apresentadas no projeto Centro Novo, as ações de intervenções urbanas serão
incorporadas ao PIU do Setor Central como ações a serem coordenadas pelo Poder Público,
diretamente, nos distritos Sé e República.

Figura 1 - Área de abrangência do Projeto Nentro Novo.
Elaboração: Escritório Jaime Lerner Arquitetos Associados, 2017
Fonte: http://www.capital.sp.gov.br/arquivos/pdf/centro-sp_coletiva_2017-09-26_pdf.pdf/view

Bulevares centrais
Os Bulevares Centrais são os principais eixos de vida, trabalho e sociediversidade do novo
centro, a espinha-dorsal de sua estrutura de crescimento, integrando o uso do solo, sistema
viário, transporte e espaços públicos.
A partir de um trabalho amplo que envolverá a revisão dos parâmetros construtivos na região e
suas contrapartidas, e respeitados os fundamentos estabelecidos no Plano Diretor, a ideia dos
Bulevares Centrais articula a hierarquia das vias existentes, em termos de seu porte e capacidade
de articulação com o tecido urbano circundantes, e a paulatina transformação da paisagem
edificada do entorno a partir de novos empreendimentos ou da reciclagem de edifícios
existentes, sob a estrita observância daquilo que a preservação do patrimônio edificado da
cidade suscitar.
Esses empreendimentos de múltiplos usos acolherão moradias para as mais diversas tipologias
familiares e faixas de rendas, atividades de comércio e serviços e demais funções urbanas que
gerem empregos e renda para a população, tendo como pano de fundo a premissa de aproximar
a moradia do emprego, e a conexão de ambas com a rede pública de transporte. A ideia é usar a
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densidade a favor do desenvolvimento da área central, da qualidade de vida e da paisagem
urbana.
É parte indissociável da concepção desses Bulevares o tratamento dos espaços públicos e sua
integração aos demais circuitos do centro – praças, largos e calçadões, compondo uma
ambiência urbana vivaz, pontuada por fachadas ativas, amplos passeios arborizados e bem
iluminados acompanhados por ciclovias. O centro se fortalece como um endereço de desejo na
cidade.
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Figura 2 – eixos irradiadores
Elaboração: Escritório Jaime Lerner Arquitetos Associados, 2017
Fonte: http://www.capital.sp.gov.br/arquivos/pdf/centro-sp_coletiva_2017-09-26_pdf.pdf/view

Rede de Espaços Públicos
A criação de uma ‘rede de espaços públicos’ é passo vital para a recuperação da área central.
Esse território é pontuado por diversas praças, largos, calçadões, mas falta interligá-los em um
circuito claro, legível, seguro e confortável o qual, com elementos de beleza e conforto
ambiental, ajudarão a irrigar o tecido urbano do centro com mais vida e energia.
A ideia dos Bulevares Centrais compreende todo o tratamento de requalificação dos espaços
públicos ao longo das vias, praças e parques que compõem essa rede, prevendo passeios
confortáveis, iluminação adequada, arborização e mobiliário urbano, incentivando a circulação
dos pedestres e valorizando o comércio no nível da rua e os espaços de estar e fruição urbana.
Maiores possibilidades de conexão e permanência nessas verdadeiras “salas de estar” ao ar livre
da cidade são fundamentais nesse processo, ressaltando que o cuidado com a dimensão pública
tende a ”contagiar” positivamente os cidadãos e atrair investimentos privados, gerando um
movimento positivo de apropriação dos espaços e de zelo pela cidade.
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Elaboração: Escritório Jaime Lerner Arquitetos Associados, 2017
Fonte: http://www.capital.sp.gov.br/arquivos/pdf/centro-sp_coletiva_2017-09-26_pdf.pdf/view

A Linha Circular Centro
A linha Circular Centro almeja simbolizar o novo momento do centro por meio de uma proposta
de mobilidade urbana e de qualificação de espaços públicos conectando diversos pontos de
interesse na região central, com adoção de um veículo inovador e amigável ao pedestre.
Esse novo elo abraça e conecta um amplo conjunto de ativos e potenciais presentes na área
central, facilitando a circulação entre eles e contribuindo também para criar um ambiente mais
convidativo ao caminhar, ao uso da bicicleta e de outros modos leves de deslocamento os quais
podem, paulatinamente, assumir um caráter prioritário no centro.
Terão o acesso favorecido não só grandes equipamentos culturais e monumentos históricos, mas
também polos de comércio, galerias especializadas, centros de ensino e pesquisa, espaços de
lazer, entretenimento, gastronomia.
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A Linha conecta as infraestruturas de transporte existentes em abundância no centro – estações
de metrô, terminais de ônibus, estações de trem, linhas de superfície – facilitando a troca entre
modais e aproximando as pessoas de seu destino final.
Finalmente, a Linha promoverá a requalificação das áreas lindeiras ao longo de todo seu
itinerário, agregando-se aos grandes processos de requalificação/transformação urbana e
geração de novos empreendimentos nos bairros que compõe a área central, contemplando
conexões diretas com as ZEIS da região e despertando todo um “arco de renovação urbana”,
particularmente nos quadrantes norte e leste, pontes para a subsequente requalificação dos
Campos Elíseos e do Brás.
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Elaboração: Escritório Jaime Lerner Arquitetos Associados, 2017
Fonte: http://www.capital.sp.gov.br/arquivos/pdf/centro-sp_coletiva_2017-09-26_pdf.pdf/view

As demais ações do projeto Centro Novo deverão ser articuladas na esfera da Prefeitura, em
gestão compartilhada com agentes locais e Secretarias Municipais de Desestatização e Parcerias,
Inovação e Tecnologias, Trabalho e Empreendedorismo.
A seguir serão apresentadas algumas diretrizes para o PIU do Setor Central, no sentido de
configurar concretamente as diretrizes apontadas pelo PDE para Área Central.

Contribuições IABsp – Instituto dos Arquitetos do Brasil e Centro Gaspar
Garcia de Direitos Humanos
O IABsp juntamente com o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos apresentaram em julho
deste ano contribuições para a revisão da Operação Urbana Centro vigente junto à Comissão
Executiva da Operação Urbana Centro. Reproduzimos aqui as reflexões gerais do documento,
assim como as propostas de gestão dos espaços públicos e as ações no campo da Habitação de
Interesse Social por entendermos serem temas mais afeitos às diretrizes urbanísticas em pauta
neste relatório. As demais informações de diagnóstico foram consideradas em material
correspondente anterior (P1 – Análise Territorial).
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1.4

Reflexões gerais

•

Necessário trabalhar com as diferentes dinâmicas que envolvem o centro, com objetivos e
diretrizes precisas para cada uma delas:

•

Grande concentração de empregos e viagens

•

Atratividade para a economia criativa

•

Forte presença de atividades econômicas informais

•

Comércio especializado

•

Diversidade de espaços públicos

•

Diversidade cultural da população moradora e circulante

•

Bens tombados e patrimônio cultural

•

Precariedade habitacional: cortiços, habitações e favelas

•

Imóveis vazios e ociosos

•

Problemas de mobilidade urbana

•

Vulnerabilidade social

•

Áreas de insegurança nos períodos noturnos e finais de semana

•

Necessário diagnósticos precisos para a revisão da operação urbana:

•

Cartografia social da área (mapear e dimensionar a vulnerabilidade social)

•

Diagnóstico habitacional: mapear a produção habitacional privada e pública, nos anos de
vigência da OU Centro, por faixa de renda e por segmentos (Cohab, CDHU, MCMV, Locação
Social, etc) e as condições de precariedade habitacional

•

Mapear o que foi produzido com os benefícios da Operação Urbana Centro: TPC, Outorga
gratuita – CA 6.

•

Mapeamento da estrutura de propriedade fundiária, bem como as dívidas ativas vinculadas aos
imóveis e áreas públicas (dos três entes federativos)

•

Mapeamento dos circuitos econômicos do centro (formais e informais)

•

Projetos de transformação urbana de iniciativa do poder público no perímetro da Operação e seu
entorno

•

Levantamento da atribuições de cada esfera institucional da prefeitura para avaliar
sobreposições, lacunas, e promover a articulação de ações e políticas públicas

Proposta de gestão de espaços públicos
•

Articulação com as políticas setoriais para potencializar funções já existentes nos espaços
(consulta a órgãos, acesso à cultura, moradia, compras, hotéis, circuito de turismo, etc.)

•

Repactuação sobre as formas de gestão, envolvendo regulação, regulamentação, definição de
atribuições, contrapartidas quanto as formas de uso e permanência, procedimentos para
manutenção, negociação sobre os tempos de implantação, ativação, apropriação, incremento,
manutenção, reinvenção

•

Definição de um conjunto de diretrizes para atendimento dos projetos que forem pensados para
se implantar no território (montagem de estratégia, não precisa fechar na lei, é preciso definir
como é o encadeamento das definições e quais as diretrizes a serem respeitadas)

•

Estabelecimento de canais de diálogo dos usuários com a administração
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•

Diálogo com o conjunto de normativas sobre o tema (Lei Cidade Limpa, Lei de Gestão
Participativa de praças, termos de concessão e cooperação com a sociedade civil, etc)

•

Respeito e aplicação severa do princípio da dignidade Humana (CF) particularmente no
tratamento, abordagem da relação entre os espaços públicos (seus projetos e sua zeladoria) e
população vulnerável como população em situação de rua, trabalhadores ambulantes, catadores
de materiais recicláveis, crianças idosos, mulheres, jovens, pessoas com deficiência, migrantes e
refugiados. O espaço publico não deve ser hostil e seu projeto deve pressupor políticas sociais de
inclusão e promoção humana.

•

Proposta de ação na área de Habitação de Interesse Social

•

Estabelecer instrumentos e procedimentos que articulem preservação de patrimônio histórico e
promoção de HIS ;

•

Cota de Solidariedade diferenciada no perímetro da OU Centro: para empreendimentos maiores
que 10 mil m² e destinada a HIS 1 ;

•

Novos formatos para ampliação do parque público de locação social, em parceria com o
mercado imobiliário privado (ações que se iniciaram na gestão anterior);

•

Diante da necessidade de se pensar o enfrentamento da precariedade habitacional por meio de
ações/ programas que articulem diferentes políticas setoriais – há a necessidade de articular as
ações na área central com os Planos de Intervenção em ZEIS 3, com as Planos Regionais das
Subprefeituras envolvidas – vale resgatar a experiência dos PRIHs (perímetros de reabilitação
integrada do Habitat – Luz e Glicério nos perímetros de ZEIS 3).
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2

FORTALECIMENTO DA BASE ECONÔMICA

Apesar de ter perdido progressivamente seus posto de principal centralidade econômica da
metrópole com o deslocamento das sedes das empresas de comércio e serviços para o vetor
sudoeste da cidade, a região central manteve sua posição de maior polo concentrador de
empregos do setor terciário. Isso porque houve também uma mudança no perfil dos empregos.
O comércio especializado é o maior responsável pela vitalidade econômica do Centro,
principalmente nos distritos Sé, República, Bom Retiro e Brás. A região da Rua Santa Ifigênia
concentra o comércio de eletrônicos; no distrito Sé, especialmente na região da Rua 25 de
Março, predomina o comércio de tecidos, artigos de festa e itens diversos; Brás e Bom Retiro
abrigam a comercialização de têxteis. No setor de serviços, segundo Kara José (2010), os
principais contratantes são os Call Centers.
As diretrizes para o fortalecimento da economia já existente da região consideram:
1.

2.

3.

Incentivo à consolidação de novos polos de economia criativa de modo a potencializar as
atividades produtivas e intelectuais existentes, a fim de criar novas áreas aptas a atrair
investimentos;
Estruturação de um novo sistema de transporte auxiliar, que conecte os principais núcleos
comerciais, culturais, gastronômicos e de serviços do Centro, garantindo a melhoria da
microacessibilidade, principalmente para os usuários e consumidores;
Estímulo ao uso misto, às fachadas ativas e demais instrumentos definidos pelo PDE que
garantam o desenvolvimento econômico da cidade e a qualificação da vida urbana.

2.1

Polos de economia criativa

O PDE define Economia Criativa como o ciclo de criação, produção e distribuição de bens e
serviços tangíveis e intangíveis que utilizam a criatividade, a habilidade e o talento de indivíduos
ou grupos como insumos primários, sendo composta por atividades econômicas baseadas no
conhecimento e capazes de produzir riqueza, gerar emprego e distribuir renda. Dentro desse
contexto, o plano institui os PEC (Polos de Economia Criativa) – territórios destinados ao
fomento e desenvolvimento de atividades relacionadas a essa nova economia.
A Indústria Criativa tem um evidente caráter estratégico, em especial em um cenário de crise
econômica. A velha máxima que vincula a ideia de que a criatividade é um bem etéreo,
inalcançável e privilégio de poucos não faz sentido. A criação de novos processos produtivos
dentro das fábricas, o desenvolvimento de novas formas de escoamento da produção e a
implantação de novos modelos de negócio constituem exemplos saudáveis de inovação criativa
(FIRJAN, 2016).
A Unesco (2010) coloca a economia criativa como forma de impulsionar o crescimento
econômico e representar uma alternativa para o desenvolvimento. Em termos gerais os
benefícios da economia criativa podem ser encontrados através:
•

da criação de empregos, exportação, promoção e inclusão social, diversidade cultural e
desenvolvimento humano;
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•

do entrelaçamento entre economia, cultura e aspectos sociais com tecnologia, propriedade
intelectual e objetivos turísticos;

•

de um sistema econômico baseado no conhecimento, através da interligação entre a macro e a
microeconomia;

•

do desenvolvimento da inovação através de políticas multidisciplinares.
No âmbito deste projeto urbanístico, os polos a serem incentivados são:

•

polo Digital e Multimídia – Rua Santa Ifigênia, ETEC M. Augusta, FATEC, SEBRAE, SENAI
Informática, ETEC Santa Ifigênia, Liceu de Artes e Ofícios, Fab Lab, SENAC 24 de Maio, Farol
Santander;

•

polo da Música – Sala São Paulo, EMESP Tom Jobim, Galeria do Rock, Theatro Municipal, Praça
das Artes, Mosteiro de São Bento, Correios, SESC Bom Retiro, SESC Florêncio de Abreu, SESC D.
Pedro II, SESC Carmo, SESC 24 de Maio;

•

polo Artes – Pinacoteca do Estado, Estação Pinacoteca, Museu de Arte Sacra, Espaço Cultural
Porto Seguro, Museu Catavento, Casa das Retortas, Biblioteca Mário de Andrade, CCBB, Caixa
Cultural, Solar da Marquesa;

•

polo Cinema e vídeo – Playarte Marabá, SPCine Olido, Ancine, Cine CCBB, Matilha Cultural,
Cine Maria Antônia

•

polo Teatro – Theatro Municipal, Praça Roosevelt, SESC Bom Retiro, SESC Florêncio de Abreu,
SESC D. Pedro II, SESC Carmo, SESC 24 de Maio;

•

polo Gastronômico – Rua Paula Souza, Rua Santa Rosa, Mercado Municipal, Mercado Kinjo
Yamato, ETEC Santa Ifigênia.
O tipo de empresa que atua no setor criativo é prevalentemente de porte pequeno e médio, em
geral as que sofrem dificuldades em obter financiamento para seus projetos. Por outro lado,
também as grandes empresas fazem uso das novas tecnologias de comunicação com aplicações
digitais para suprir os mercados consumidores por meio de bens e serviços classificados como
produtos culturais.
O BNDES conta com um programa de financiamento para projetos nos segmentos criativos de
audiovisual, editorial, música, jogos eletrônicos e artes visuais e performáticas. Também o PDE
define, no Art. 185, uma série de incentivos a essas novas atividades:

I - concessão de benefícios fiscais para estabelecimentos contribuintes de Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN
II - isenção de IPTU;
III - isenção de taxas municipais para instalação e funcionamento;
IV - simplificação dos procedimentos para instalação e funcionamento e obtenção das
autorizações e alvarás necessários.
Além dos incentivos previstos neste artigo, aplicam-se aos Polos de Economia Criativa os
seguintes instrumentos:

I - assistência técnica para orientação sobre elaboração de projetos, propriedade intelectual,
acesso a linhas de financiamento, desenvolvimento de produtos, apoio jurídico, acesso a
incentivos à inovação e à pesquisa científica;
II - disponibilização de plataforma de comunicação digital para integração virtual dos polos de
economia criativa;
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III - celebração de convênios e instrumentos de cooperação entre os entes federados,
autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial
de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos;
IV - estabelecimento de ruas com funcionamento 24 horas de comércio, serviços e empresas
para atividades referidas no art. 183*, na forma de lei específica.
* Art. 183. São compatíveis com os Polos de Economia Criativa as atividades relacionadas às
seguintes áreas:
I - Patrimônio Cultural: atividades que se desenvolvem a partir dos elementos da herança
cultural, envolvendo as celebrações e os modos de criar, viver e fazer, tais como o artesanato, a
gastronomia, o lazer, o entretenimento, o turismo a sítios com valor histórico, artístico e
paisagístico, e a fruição a museus e bibliotecas;
II - Artes: atividades baseadas nas artes e elementos simbólicos das culturas, podendo ser tanto
visual quanto performático, tais como musica, teatro, circo, dança, e artes plásticas, visuais e
fotográficas;
III - Mídia: atividades que produzem um conteúdo com a finalidade de se comunicar com
grandes públicos, como o mercado editorial, a publicidade, os meios de comunicação impresso
e produções audiovisuais cinematográficas, televisivas e radiofônicas;
IV - Criações Funcionais: atividades que possuem uma finalidade funcional, como a arquitetura,
a moda, as animações digitais, jogos e aplicativos eletrônicos e o design de interiores, de objetos,
e de eletroeletrônicos.

2.2

Novo sistema de transporte

Essa proposta prevê, a princípio, dois sistemas de “anéis” de transporte, que visam: melhorar a
microacessibilidade do Centro, conectando os espaços públicos e os principais edifícios
considerados patrimônio histórico cultural da cidade, de modo a valorizar seu aspecto turístico,
bem como integrar as principais áreas comerciais e produtivas de intenso fluxo de pessoas,
atuando como agentes qualificadores das atividades ali realizadas.
Os sistemas seriam interligados e integrados às estações de metrô; cada um consiste em um
meio de transporte especial. O Sistema de anéis Linha Central é composto por duas linhas, que
operam em sentidos opostos e o Sistema de anéis Zonas Comerciais consistem em um conjunto
de 3 anéis interligados. A saber:
a. Sistema Linha Central
O Sistema Linha Central contempla o chamado centro histórico e adjacências (Luz, Santa
Ifigênia, Parque D. Pedro II), conecta os espaços públicos e os demais pontos turísticos da cidade
– Teatro Municipal, Páteo do Colégio, catedral da Sé, Pinacoteca, estação da Luz, Mercado
Municipal – bem como as áreas comerciais da região da Santa Ifigênia, Rua 25 de Março, entre
outras.
A proposta tem por objetivo explorar o valor econômico do turismo na cidade e integrar os
novos polos de economia criativa, promovendo uma área Central mais ativa e dinâmica.
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Circuitos de mobilidade
Elaboração: São Paulo Urbanismo - 2017

b. Sistema Zonas Comerciais
O Sistema Zonas Comerciais supre uma necessidade histórica de conexão física entre as áreas
comerciais do Brás, Pari e Bom Retiro e delas com os distritos Sé/República. Visa,
primordialmente, a qualificação dessa rede de atividades de comércio especializado, composta
pela zona Cerealista; zona de Comércio de Madeiras, ferragens e móveis e pela zona de
Comércio Têxtil.
•

Zona Cerealista
Essa região tem vocação para o comércio desde o antigo Mercado dos Caipiras, onde hoje é a
esquina da R. 25 de Março com a R. Gal. Carneiro. Formou-se como zona Cerealista na década de
1930, quando da criação do Sindicato dos Comerciantes de Cereais de São Paulo (atual SAGASP) e
da necessidade que alguns comerciantes viam de ter um lugar onde pudessem efetuar suas
negociações, antes feitas ao ar livre, na Estação do Pari, que recepcionava o café dentre Santos e
Jundiaí. Vendia-se trigo, batata, cebola e arroz; a principal indústria de grande porte na região
da Rua Santa Rosa era o Moinho Matarazzo. Devido ao volume de alimentos que era negociado

Levantamento das diretrizes urbanísticas P5 | 37

ali, viu-se necessária a estocagem nas redondezas, o que deu origem aos famosos armazéns da
Rua Santa Rosa e da Rua Paula Souza.

Construção do edifício do Mercado Municipal, 1927. Ao fundo, a Zona Cerealista.
Fonte: Museu da Pessoa; SESC-SP, 2016.

Nos anos 70, a cidade de São Paulo se tornou parada obrigatória de todo tipo de alimento. Seja
qual fosse sua origem, tudo passava ou passaria pelos armazéns da Santa Rosa e da Paula Souza
para seguir viagem de caminhão pelo Brasil afora, ou para ir às feiras livres da capital
paulistana. O auge do comércio também foi a “época de ouro” da vida social do bairro e das
colônias imigrantes: tempo de muito trabalho e prosperidade (SESC, 2016).
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Rua Santa Rosa.
Fonte: Google, 2016.

Com a crescente dominação do varejo de supermercados no ramo de produtos alimentícios, o
atacado da cidade de São Paulo foi perdendo volume para os centros de distribuição destas
redes, que passaram a negociar direto com produtores no interior e nos outros Estados, a fim de
vender diretamente para o consumidor final. Como resultado dessa mudança, os comerciantes
foram em busca de novas soluções para seus estabelecimentos e reinventaram o caráter do
comércio na Zona Cerealista, negociando novos produtos. Apostou-se, então,
predominantemente no atacado de produtos importados como bebidas e temperos, produtos
orgânicos da “linha verde”, além da venda de laticínios e produtos em conserva. Muitos
armazéns de vasta tradição na região criaram franquias varejistas para apresentar seus produtos
ao consumidor final, favorecendo o “atacarejo”, mistura de atacado e varejo, o que deu
sobrevida a estas empresas que diversificaram as formas de negociar seus produtos.
Uma pesquisa encomendada pelo SAGASP em 2012 mostra que, naquele ano, cerca de duas mil
carretas e caminhões passaram diariamente pela Zona Cerealista, o que nos permite dizer que é
inegável a relevância da região no abastecimento da cidade, desempenhando, portanto,
importante papel na economia local.
•

Zona de Comércio de Madeira, ferragens e móveis
A zona de Comércio de Madeira, ferragens e móveis é representada essencialmente pela Rua do
Gasômetro, no Brás, considerada uma das mais importantes no setor em todo o município.
A região começou a concentrar lojas do ramo no começo do século 20: as toras de madeira que
chegavam a São Paulo precisavam de espaço de armazenamento, o que fazia do bairro do Brás,
com suas grandes plantas, o local ideal para instalação das serrarias. Foi assim que a Rua do
Gasômetro se tornou “a rua da madeira”, assim como, na capital paulista, a Rua da Consolação é
o local da iluminação, e a Rua Santa Ifigênia, dos materiais elétricos. A loja mais antiga da Rua
do Gasômetro foi inaugurada em 1938 e hoje é administrada pela terceira geração de herdeiros
de seu dono original. Como este, muitos outros estabelecimentos foram passados de pai para
filho, que se orgulham de ajudar consumidores com seu conhecimento sobre o material que
vendem (Fecomercio, 2017).
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Rua do Gasômetro - Brás.
Fonte: Google, 2016.

Por anos as lojas que vendem madeira bruta foram o carro-chefe da Rua do Gasômetro.
Atualmente, é possível também encontrar casas especializadas em outros itens relacionados à
marcenaria e à construção civil, como móveis prontos, ferragens e utilidades domésticas. Como
na Zona Cerealista e no setor têxtil e de confecções, as empresas estão mudando seu caráter, a
fim de atender às novas demandas.
•

Zona de Comércio Têxtil
A Zona de Comércio de produtos têxteis coincide, grande parte, com a ZDE 1 – Zona de
Desenvolvimento Econômico, definida pela lei de Zoneamento (Lei nº 16.402/2016).
Conforme essa lei, as ZDEs são definidas como áreas destinadas à manutenção, ao incentivo e à
modernização do uso industrial e atividades produtivas em conhecimento e tecnologia, centros
de pesquisa aplicada ao desenvolvimento tecnológico, em conjunto com os usos residenciais e
comerciais. Estão localizadas principalmente nos distritos Brás e Bom Retiro.
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Rua José Paulino - Bom Retiro.
Fonte: Google, 2016.

Rua Oriente - Brás.
Fonte: Google, 2016.

O setor têxtil inclui o setor de confecções e vestuário, que tem grande importância na economia
brasileira, por ser um forte gerador de empregos, com grande volume de produção e
exportações crescentes. Também os consumidores são em grande número: são 100.000 clientes
que circulam por dia no Brás, somados aos 40.000 clientes/dia da Rua José Paulino.
Contudo, o setor viveu e ainda vive um processo de mudança. Com a liberação comercial, que
trouxe a globalização do mercado doméstico, o setor teve que se reestruturar e se adequar às
importações de produtos prontos. O Brasil todo vive uma invasão de produtos importados
asiáticos, que apresentam um percentual de crescimento constante até o momento atual. A
China aparece atualmente como o líder mundial em exportações de produtos têxteis e
confeccionados. É essencial para a economia da cidade a manutenção e qualificação dessas
zonas produtivas.
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Circuito de Mobilidade e Polos de Atração
Elaboração: São Paulo Urbanismo. 2017

2.3

Incentivos do PDE

Além do sistema de transporte complementar e do incentivo à estruturação dos polos de
economia criativa, também contribuem para o desenvolvimento econômico da região central
alguns dos incentivos descritos no PDE, essencialmente o incentivo ao uso misto, fachada ativa e
fruição pública.
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3. PROGRAMA HABITACIONAL
3.1

Densidade de Referência

Como levantado anteriormente, na elaboração do P1.Diagnóstico - Análise Territorial , segundo
dados da RAIS de 2014, os dez distritos centrais concentram 19% dos empregos formais do
município - isso ainda sem contabilizar os empregos ofertados pela administração pública ,
sabidamente numerosos nessa região. Essa participação traduz-se no indicador de 1,7 empregos/
habitante, contra a média de 0,4 emprego/habitante observada no Município.

Empregos formais, exclusive administração pública
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.

Esses mais de 800 mil empregos que promovem a grande diversidade de serviços ofertados
fundamentam a diretriz específica do PDE de fortalecer a polaridade de âmbito municipal,
aumentando a densidade demográfica e a oferta habitacional da região central.
Consideradas as densidades populacionais dos dez distritos, destacam-se os índices de Santa
Cecília, República e Bela Vista, todos acima de 200 hab/ha, índice compatível com o modelo de
cidade compacta que vem sendo adotado em projetos urbanos recentes.

Densidade Habitacional por Distrito
Fonte: IBGE: Censo Demográfico, 2010. Elaboração: São Paulo Urbanismo 2017.
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Segundo dados do Infocidade, Tabela Área de Terreno, Área Construída e Nº de Lotes por
Unidades Territoriais - Município de São Paulo e Distritos Municipais – 2015 , em Santa Cecília,
os usos residenciais ocupam 64% da área construída e os usos não residenciais, 34%. Na Bela
Vista, esses percentuais são, respectivamente, 51% e 48%; e na República, 31% e 64%.
Nos distritos centrais do outro extremo do gráfico, Bom Retiro, Pari e Brás, esses percentuais são
os seguintes: Bom Retiro, usos residenciais 27% da área construída, usos não residenciais 70%;
Brás, usos residenciais 16% da área construída, não residenciais 79%; Pari, usos residenciais
24% e usos não residenciais 74%.
Em relação ao coeficiente de aproveitamento médio dos terrenos, considerada a área construída
bruta sobre a área dos lotes, para destaque do grau de verticalização dos três distritos mais
densos e dos três menos densos do âmbito, observa-se o seguinte:
Distrito

CA médio residencial

CA médio não-residencial

Santa Cecília
Bela Vista
República
Sé
Bom Retiro

5,3
5,3
8,4
5,8
2,5

1,7
3,4
5,0
4,3
1,2

Brás
Pari

2,0
1,3

1,6
1,3

Coeficiente de Aproveitamento médio residencial e não-residencial
Fonte: Infocidade. Elaboração: São Paulo Urbanismo 2017.

A partir desses dados e da diretriz de adensamento populacional do Setor Central da Macroárea
de Estruturação Metropolitana, a densidade populacional-meta do projeto foi fixada em
200hab/ha. Considerando que o âmbito do projeto caminha para abarcar os distritos do Brás,
Pari, Bom Retiro, Sé, Santa Cecília e República, correspondendo a um território de 1.900 ha, com
uma densidade populacional média de 130 hab/ha, trata-se de um incremento estimado de
134.000 novos moradores para a região mencionada.
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Densidade Habitacional por Distrito
Fonte: IBGE: Censo Demográfico, 2010. Elaboração: São Paulo Urbanismo 2017.

3.2

Territórios de adensamento

Os números apresentados indicam que o adensamento da área de projeto estará distribuído
principalmente entre os distritos do Bom Retiro, do Brás e do Pari, onde o uso não residencial
predomina, e, em inserções concentradas, complementando a paisagem edificada dos distritos
de Sé, República e Santa Cecília.
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Mapa de Uso e Ocupação do Solo
Fonte: Lei nº 16.402 – Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo

Como indica o mapa acima, partes significativas dos distritos do Bom Retiro, Pari e Brás estão
contidas em perímetros de ZDE-1 - Zona de Desenvolvimento Econômico 1, abrangendo áreas de
grande concentração de atividades industriais de pequeno e médio porte, além de usos
residenciais e comerciais. Nessas zonas, como já explicitado em documento anterior, os usos
residenciais verticais são admitidos em terrenos com área máxima de 1.000 m², de forma que
habitação e pequena indústria de baixa incomodidade possam compartilhar do mesmo ambiente
urbano. O desafio do projeto será garantir e incentivar a multiplicação de empreendimentos
residenciais combinados aos usos ativos nesses distritos, preservando sua vitalidade econômica.
Nos distritos de Sé, República e Santa Cecília já são observados altos índices de aproveitamento
dos terrenos, de forma que o incremento habitacional nesses distritos dar-se-á por
empreendimentos dispersos, complementando a volumetria de quadras já densamente
edificadas. Na porção norte do distrito de Santa Cecília, contudo, acima da ferrovia, ainda há
áreas com menor densidade construtiva, mais assemelhadas ao padrão de ocupação observado
no distrito vizinho do Bom Retiro.

Levantamento das diretrizes urbanísticas P5 | 48

alto adensamento populacional
manutenção do adensamento
Propostas de adensamento
Elaboração: São Paulo Urbanismo 2017.

3.3

Modalidades de oferta habitacional

Dadas às características dos territórios estudados, identificam-se diversas modalidades de oferta
habitacional.
A produção voltada para mercado tem explorado com eficiência a compactação da unidade
residencial nos distritos Sé e República, voltada para adultos jovens ou idosos que vivem sós, se
valem da diversidade da oferta de serviços da região e dispõem-se ao compartilhamento
condominial de ambientes de uso eventual outrora privativos tais como lavanderia,
churrasqueira, sala de visitas. Estima-se que essa tendência se mantenha nesses dois distritos e
que as unidades maiores, direcionadas às famílias com filhos ou pouco dispostas ao
compartilhamento que a unidade reduzida exige, encontrem seu lugar no arco norte do âmbito
estudado.
Um estoque ainda timidamente explorado é o que resultaria da conversão para o uso
habitacional
de edifícios antigos de grande porte, eventualmente tombados, vazios,
subutilizados ou degradados, existentes, inúmeros deles, nos distritos centrais. Seja qual for o
instrumento adotado para a implementação do projeto – operação urbana consorciada, AIU –
impõe-se a dinamização de operações de retrofit e de reciclagem desses edifícios para o uso
habitacional.
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Outro estoque que ainda não ganhou visibilidade corresponde à massa de edifícios e
propriedades públicas, dos três níveis da administração, que vêm se mantendo fora do mercado
imobiliário. Trata-se de relacionar o conjunto dessas propriedades, aferir sua utilidade para
finalidades públicas e, estando disponíveis, convertê-las em ativos para a estruturação de
parcerias público privadas voltadas para a produção habitacional de rendas combinadas interesse social + renda média -, à semelhança dos projetos estruturados pelo Governo do Estado
no programa Casa Paulista.

3.4

Provisão pública de habitação de interesse social

Área de provisão habitacional
Fonte: Lei nº 16.402 – Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. Elaboração: São Paulo Urbanismo - 2017

As áreas destacadas na figura acima compreendem Zonas Especiais de Interesse Social,
reservadas para a provisão habitacional de famílias com renda de até 6 salários mínimos ou de
um salário mínimo per capita.
O regramento das ZEIS 3, direcionando 60% da área edificada pra o atendimento de famílias com
renda de até 3 s.m., reserva os perímetros de ZEIS para a atuação pública e já define, de partida,
o território de inversão dos recursos públicos captados por qualquer dos dois instrumentos –
OUC ou AIU. Trata-se então de projetar um anel habitacional popular qualificado, envolvendo os
dois distritos centrais, para relocar a população que hoje já reside no centro em condições
subnormais, em cortiços e habitações degradadas, como já foi mapeado no documento.
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Diagnóstico
Outras formas de provisão de habitação subsidiada podem vir associadas ao retrofit de edifícios
vagos ou subutilizados do centro. A exemplo de ações conduzidas na França e em Portugal,
recursos públicos podem ser direcionados a proprietários privados para a requalificação de
unidades residenciais, com a condição de disponibilizar uma parcela dessas unidades para
locação social por um período determinado e sob supervisão da Municipalidade. A diferença
entre o valor de mercado do aluguel e o valor do aluguel social auferido pelo proprietário do
imóvel é utilizada como amortização do empréstimo público.
Além dessas ações direcionadas a uma população que se faz visível à administração pública, é
necessário que o projeto de intervenção urbana no Setor Central ocupe-se do atendimento da
população moradora de rua, na forma da destinação de parte dos recursos captados à
implementação de programas de atendimento a essa população.

3.5

Conclusões

As diretrizes urbanísticas do Programa Habitacional do Setor Central são as seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Densidade de referência 200 hab/ha;
Incremento populacional de 134.000 pessoas;
Incentivo ao alto adensamento populacional nos Distritos do Bom Retiro, Brás, Pari e trecho
norte de Santa Cecília;
Manutenção do padrão de adensamento nos distritos da Sé, República e santa Cecília;
Integração dos perímetros de ZEIS 3 para conformação de um anel habitacional popular
qualificado;
Incentivo ao retrofit de edifícios subutilizados, seja para recuperação e venda, seja para a
implementação de programa de aluguel social;
Subsídio a programas públicos de atendimento à população moradora de rua.
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4.

RENOVAÇÃO DOS PADRÕES DE OCUPAÇÃO

A área de projeto, pela sua característica e história, deve desempenhar papel diferenciado no
adensamento do Município. Ela concentra os edifícios históricos e a memória da Cidade, é o
ponto de encontro do sistema viário estrutural, abriga diversos equipamentos culturais icônicos,
enfim, se mostra como a área que pode acolher o maior contingente de população pela
infraestrutura que oferece.
É necessário observar a multiplicidade de situações urbanas que ocorrem na Área Central,
decorrentes, exatamente, dessa sua condição.
Nesse sentido, a diretriz geral de adensamento da Macroárea de Estruturação Metropolitana
deve ocorrer no território de forma diferenciada, considerando-se as preexistências locais, o
zoneamento incidente, a paisagem construída, as condições ambientais, e etc.
É na Área Central que se encontram as condições da urbanidade, discutidas pelos urbanistas
atuais e identificada por Jane Jacobs (1961) que defende que “a qualidade de vida se dá na escala

do pedestre, nos espaços públicos, na diversidade de usos e na qualidade ambiental, todos
combinados harmonicamente em cotidiano de bairro, acentuando o valor positivo da
diversidade” (texto extraído do documento P1 – Diagnóstico, pag.2). Alguns dos conceitos por ela
levantados são objeto das diretrizes do novo urbanismo – a urbanidade – e podem ser
identificados em alguns itens, que ocorrem na Área Central:
Uso das calçadas (segurança, contato, interatividade entre crianças/ educação civilizatória e
humanizada);
• Uso dos parques de bairro (atividades de lazer, encontro);
• Uso dos bairros (centralidades criadoras de rotas e vitalidade);
• Diversidade como qualificador urbano;
• Usos mistos nos edifícios;
• Quadras curtas (acessibilidade);
• Valorização do patrimônio histórico e/ou retrofit;
• Concentração populacional (moradores e trabalhadores);
Nesse sentido, as diretrizes de renovação dos padrões de ocupação devem manter essas
características existentes na Área Central, potencializando suas qualidades e corrigindo suas
carências. Para tal, identificam-se, inicialmente, 6 setores de atuação. A saber:
1. Setor central
2. Setor bulevares
3. Setor de transformação
a. Orlas Fluviais
b. ZDEs
c. Apoio Urbano Sul
4. Projetos Estratégicos ou Especiais
•

4.1 SETOR CENTRAL
Compreende as áreas dos distritos República, Sé e Santa Cecília, na parte do perímetro que
compreende a MEM – Macroárea de Estruturação Metropolitana. Trata-se da área mais antiga da

Levantamento das diretrizes urbanísticas P5 | 52

cidade, com patrimônio imobiliário consolidado, que se formou em legislações anteriores
àquelas que definiram limites de coeficiente de aproveitamento de lotes.
Ao contrário, a limitação ao coeficiente de aproveitamento limitou a construção nos setores
centrais, expandindo-a aos bairros limites, em especial Higienópolis, como relata Someck
(2014).
São diretrizes gerais para esse setor:
•

Ausência de limite de CA;

•

Ordenamento pela paisagem – definição de gabarito por quadra.

Setor Central
Elaboração: São Paulo Urbanismo - 2017
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Exemplos de ordenamento da paisagem a partir do gabarito dos edifícios existentes em ruas da Área Central - R. 15
de Novembro, Av. Ragel Pestana e R. Roberto Simonsen.
Fonte: SP Urbanismo, 2017.

4.2 SETOR BULEVARES
Este setor contempla as grandes avenidas centrais, de traçado radioconcêntrico, que
substituíram os caminhos que levavam ao centro. Podem ser divididas em 2 subsetores:
a) A parte contida no Setor Central, interna à contrarrótula, onde o parâmetro a ser seguido é
aquele do Setor Central: o preenchimento da paisagem;
b) A parte externa ao Setor Central, onde o desenho urbano admite edifício de maior gabarito e o
sistema viário suporta edificações com maior ocupação, seja residencial ou de serviços. Neste
subsetor, o Coeficiente de Aproveitamento máximo admitido é de 12 vezes a área do terreno (CA
máx = 12).
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Setor Buvelares
Elaboração: São Paulo Urbanismo - 2017

4.3 SETOR DE TRANSFORMAÇÃO
O Setor de transformação abrange os distritos da Área Central inseridos na MEM – Macroárea de
Estruturação Metropolitana: Brás, Pari, Bom Retiro e Santa Cecília.
É onde se pretende o maior adensamento construtivo voltado, preferencialmente, ao uso
residencial, uma vez que a proximidade com o Setor Central beneficiará os futuros moradores
com a grande oferta de espaços culturais e de trabalho, áreas públicas qualificadas e o sistema
de transportes eficiente.
Também é onde já existe o uso misto das edificações, onde o comércio no térreo permite a
animação das ruas. A proposta para esta região é a densificação demográfica, para diversas
faixas de renda, mantendo-se a diversidade de uso atual.
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Como pano de fundo geral, o coeficiente de aproveitamento dos terrenos poderá atingir o
máximo de 6 vezes a sua área (CA=6). Os demais parâmetros de ocupação deverão ser definidos a
partir das especificidades do território.

Setor de Transformação
Elaboração: São Paulo Urbanismo - 2017

4.3.1 SETOR DE TRANSFORMAÇÃO – ORLAS FLUVIAIS
As orlas fluviais devem receber um regramento específico vinculado às questões ambientais,
com ênfase na Área de Preservação Permanente, na paisagem urbana e nos corredores verdes,
que propiciam à avifauna a conectividade entre as áreas verdes.
No projeto Bairros do Tamanduateí, a exigência para os lotes com frente para a Av. do Estado
foram:
•
•
•
•

Recuo especial, com largura de 35m, nivelado à calçada, arborizado e livre de fechamentos nas
divisas laterais, admitido o fechamento no alinhamento do recuo;
Frente mínima dos lotes de 25m;
Fruição obrigatória nos empreendimentos com frente para mais de um logradouro;
Fachada ativa mínima de 25% para a Av. dos Estados;
Foi criado um Incentivo para a contrapartida em CEPACs como compensação das exigências
Na Operação Urbana Consorciada Água Branca, os imóveis na faixa de 55m de APP do Rio Tietê
obedecem ao seguinte regramento:
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•
•
•

gabarito mínimo de 9m e máximo de 15m nas edificações;
Recuo de subsolo mínimo de 25m com taxa de permeabilidade mínima de 80% no recuo;
70% da fachada ocupada em uso nR (fachada ativa) ou fruição.

Setor Orlas Fluviais
Elaboração: São Paulo Urbanismo - 2017

Projeto de Intervenção Urbana Arco Tietê
Fonte: Projeto de Lei nº 581/2016 – PIU Arco Tietê. Elaboração: São Paulo Urbanismo - 2016
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Projeto Arco Tietê - Implantação de parques urbanos nas áreas públicas ao longo da Marginal Tietê
Fonte: Projeto de Lei nº 581/2016 – PIU Arco Tietê. Elaboração: São Paulo Urbanismo - 2016

4.3.2 SETOR DE TRANSFORMAÇÃO – ZDEs
Pela primeira vez na legislação de uso e ocupação do solo as zonas produtivas e comerciais do
Brás, Pari e Bom Retiro foram diferenciadas das zonas mistas, em função de sua importância
econômica.
Ao contrário das Zonas Industriais tradicionais, essas áreas foram consideradas Zona de
Desenvolvimento Econômico - ZDE, onde usos industriais de pequeno e médio porte convivem
com os usos residenciais e de comércio.

Art. 13.
I - Zona de Desenvolvimento Econômico 1 (ZDE-1): áreas que apresentam grande concentração
de atividades industriais de pequeno e médio porte, além de usos residenciais e comerciais;
•
•
•
•

São parâmetros de uso e ocupação do solos para ZDE-1:
frente de lotes: mínima = 5m e máxima = 20m;
área de lotes: mínima = 125m e máxima = 1.000 m²
CA máx = 2; TO máx = 0,7; gabarito máximo = 28m
Recuos mínimos: frente = 5m; lateral e fundos não se aplicam para edificações até 10m de
altura, acima recuo de 3m
Atendendo esses parâmetros, são permitidos os usos R, nR exceto Ind2.
O incentivo às novas edificações deve considerar que a área se consolidou a partir de legislações
anteriores, como por exemplo, na ausência de recuo frontal. Outra hipótese a ser estudada, é a
transformação desejável para os galpões utilizados para armazenamento, em terrenos maiores
de 1.000 m², em relação ao uso residencial ou de serviços.
Deve-se avaliar as áreas de terrenos dos edifícios existentes, para a confirmação da limitação da
área máxima de lotes, uma vez que a mescla atual é permite a convivência harmoniosa de usos.
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Setor de Transformação - ZDEs
Elaboração: São Paulo Urbanismo - 2017

ZDE-1 – Bom Retiro: convívio entre edificações de uso residencial, serviços
e pequenas indústrias
Fonte: Google, 2016.
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ZDE-1 – Bom Retiro: presença de antigos galpões industriais desativados
em lotes maiores que 1.000 m²
Fonte: Google, 2016.

4.3.3 APOIO URBANO SUL
O Projeto Arco Tietê definiu diretrizes para as ocupações ao longo da via projetada, aprovada
pela lei 16.541/2016, que definiu alinhamentos para avenida paralela à margem sul da marginal
Tietê.
O Apoio Urbano Sul é uma avenida com 4 faixas de rolamento por sentido, sendo uma para
transporte público em calha exclusiva, calçadas largas, paradas de ônibus em canteiro central
arborizado e ciclovias.
Apesar de alguns trechos já se encontrarem implantados, a renovação da área tende a ser em
grande escala. A diretriz para os novos empreendimentos busca enfatizar a presença de áreas
verdes junto às calçadas, através de recuos obrigatórios arborizados.
Entendida como uma avenida urbana, os incentivos às fachadas ativas, as calçadas largas, os
recuos arborizados devem configurar novas centralidades.
As novas edificações podem ter CA = 12 e restrições às garagens em subsolo.
Nos trechos a implantar, que não se configuram como alargamento de vias existentes, os
incentivos deverão ocorrer após a execução das obras viárias.
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Apoio Urbano Sul
Elaboração: São Paulo Urbanismo - 2017

4.4 PROJETOS ESTRATÉGICOS ou ESPECIAIS
Algumas áreas devem ser estudadas em suas especificidades, caracterizando Projetos
Estratégicos ou Especiais:
1.

2.
3.
4.
5.

Projeto Minhocão: área em discussão ampla na cidade, que busca definir a melhor destinação
ao elevado e propostas de renovação de seu entorno, em especial pela reabilitação de
construções;
Projeto Redenção: área de ação do poder municipal, com a implantação de unidades
habitacionais, equipamentos públicos e ação social, próxima à Sala São Paulo;
Projeto Nova Luz: proposta de reordenamento urbanístico ainda em vigor, com projeto de
espaços públicos e regramento de edificações em novos padrões de uso e ocupação;
Eixo Luz: área onde se concentram edifícios de grande valor histórico em torno do eixo da Av.
Tiradentes;
Projetos Estratégicos definidos no projeto Arco Tietê: identificação de imóveis públicos,
ocupados por equipamentos, que oferecem oportunidades de parcerias com empreendedores
imobiliários, permitindo, a partir de seu reparcelamento, a criação de áreas verdes ou
habitações de interesse social;
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6.

Área de Renovação: área confinada entre as margens do Rio Tamanduateí, pista elevada do
Metrô a Av. Cruzeiro do Sul, de ocupação horizontal, com baixa densidade.

Projetos Estratégicos ou Especiais
Elaboração: São Paulo Urbanismo - 2017

A diretriz para essas áreas deve ser a elaboração de projeto urbano específico, com a criação de
áreas verdes, edifícios de uso misto e conexões urbanas. Deve-se considerar a possibilidade de
utilização de instrumentos do Plano Diretor, como Concessão Urbanística, Consórcio
Imobiliário e outros.
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5.

MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

5.1 Transporte Ativo
O PlanMob/2015 estabelece incentivos aos modos de transporte não motorizados ou mais
propriamente à mobilidade ativa (modos a pé e bicicleta). Este ponto é muito importante para a
região central, pois, segundo a pesquisa de Mobilidade 2012 da Cia do Metrô, a mobilidade ativa
representa pouco mais de 70% das viagens internas à região central enquanto a média da região
metropolitana é de 32%. Tal especificidade do centro faz com que seja necessário o
aprofundamento deste tema, para além do que foi abordado no PlanMob/2015.
Requalificação Bulevares
O primeiro ponto é o da recuperação urbanística dos bulevares, principais eixos de
deslocamento e de conexão dos pontos de interesse da Região Central. Os bulevares estão
demarcados no mapa diagramático a seguir:

Sistema de Bulevares
Elaboração: São Paulo Urbanismo - 2017
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Do ponto de vista da mobilidade ativa, estas vias são integradoras dos circuitos do centro. Por
conta disso devem receber tratamento diferenciado, para o tratamento urbanístico deve se
adotar o Guia De Boas Práticas Para Os Espaços Públicos Da Cidade De São Paulo 2016,
produzido pela SP Urbanismo.
Os Bulevares estão categorizados na “Situação 5” mencionada na página 24 do Guia. Deverão se
caracterizar por possuírem: “Passeio público exemplar em uma região densamente ocupada por
comércio, serviços e atividades culturais.”. A largura do passeio deve superior a 5 metros e o
fluxo de pedestres por minuto a ser considerado é maior que 75.

Seção típica para passeios com largura superior a 5 metros
Fonte: São Paulo Urbanismo - Guia de boas práticas para os espaços públicos da cidade de São Paulo.

Outro elemento de mobilidade ativa que deve estar presente nos bulevares é a ciclovia, que deve
estar, preferencialmente, localizada junto ao passeio público.
Barreiras Físicas e Viárias
Barreiras Físicas
O segundo ponto importante para a mobilidade ativa é o tratamento das barreiras físicas ao
deslocamento de pedestres no centro e a sua dificuldade de transposição. Este ponto é muito
importante e está intimamente ligado ao ponto de segurança viária, que tratado mais adiante.
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As linhas ferroviárias e o rio Tamanduateí são as mais importantes barreiras para o
deslocamento de pedestres, no diagrama a seguir pode-se observar melhor o problema.

Barreiras Urbanas
Elaboração: São Paulo Urbanismo - 2017

Como se pode ver acima, as transposições das linhas da CPTM e do Tamanduateí são poucas e
bastante distanciadas entre si. Além disso, muitas das transposições demarcadas não favorecem
o deslocamento de pedestres por serem longos viadutos (muitos deles com passeio de largura
exígua) ou passarelas mal conservadas. Esta condição atrapalha a dinâmica urbana, pois causa,
entres outros problemas, o “isolamento” dos bairros ao norte da ferrovia. Como pode ser
observado no mapa a seguir:
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Mapa de fluxos das viagens internas a Região Central
Fonte: Pesquisa Origem-Destino 2007. Elaboração: São Paulo Urbanismo

Confrontando os mapas de Viagens Internas e o Diagrama de Barreiras Urbanas podemos
observar que embora exista ao longo da ferrovia, várias transposições, só há fluxos notáveis
entre a região comercial do Bom Retiro Santa Ifigênia, justamente onde as transposições estão
melhor qualificadas (passagem em nível e maior oferta de travessias).
Barreiras Viárias
Por outro lado, temos as barreiras viárias, cruzamentos viários onde a travessia de pedestres não
é qualificada. Estão nessa classificação: o Corredor Norte-Sul, o Parque Dom Pedro II, a Avenida
do Estado e a Ligação Leste-Oeste.
Nos três primeiro casos temos questões físicas (largura da via e rio) aliadas a uma condição de
gerenciamento de transito, atrapalha a fruição de pedestres, como longas distâncias entre
pontos de travessia de pedestres, ciclo semafórico inadequado, divisão da travessia em etapas e
más condições de segurança pública.
A ligação Leste-Oeste também se configura com uma barreira viária, pois a deterioração dos
baixos de viadutos prejudica a circulação segura de pedestres.
O que se depreende das informações acima, é que a uma das diretrizes para a mobilidade ativa
dever ser a redução de barreiras agindo em duas frentes:
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•

Para as barreiras físicas: ampliação do número de travessias sobre o rio e a ferrovia e
requalificação das transposições existentes, deixando-as mais adequadas às
necessidades da mobilidade ativa, especialmente nos bairros do Pari e Bom Retiro;

•

Para as barreiras viárias: a redução das distâncias entre as travessias de pedestres e
bicicletas e a qualificação das travessias existentes por meio da revisão dos ciclos
semafóricos e melhoria do desenho urbano (nivelamento do piso da travessia com a
altura da calçada, estreitamento do viário entre outras estratégias...).

Segurança Viária
De acordo com os dados do Infosiga (da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São
Paulo), no período de Agosto de 2016 a Setembro de 2017 houve 55 mortes causadas por
acidentes de trânsitos na Região central, 20 delas ocorreram no perímetro da atual OUC.

Mortes na Região Central

18 - 59

Total
Atropelamento Choque/Colisão Não disponível Outros geral
14
10
2
3
29

60 ou mais

18

1

0

1

20

Não disponível

6

0

0

0

6

Total geral

38

11

2

4

55

Faixa etária

Fonte: Infosiga set/2017

Mortes na atual OU Centro

18 - 59

Total
Atropelamento Choque/Colisão Outros geral
5
2
1
8

60 ou mais

10

0

0

10

Não disponível 2
17
Total geral

0

0

2

2

1

20

Faixa etária

Fonte: Infosiga set/2017

A ocorrência com maior número de mortos é o atropelamento, responsável por quase 70% das
mortes na região central e 85% das mortes na OUC. Tal participação está muito acima da media
do município (45% de mortes por atropelamento).
Em uma primeira aproximação pode-se afirmar que os motivos para a disparidade da
quantidade entre a participação da morte por atropelamento na região central e o restante do
município, possa estar relacionado ao grande número de pedestres circulando no centro da
cidade. Porém, ao avaliarmos o local dos atropelamentos (ver mapa a seguir), vemos que a maior
parte deles ocorreu em cruzamentos ou saídas de grandes avenidas, vê-se também a
concentração de atropelamentos junto a terminais de ônibus e estações de metrô. Em segunda
análise, verifica-se que a maioria das vítimas (60% na OUC e 56,5 na RC) são idosos.
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Mapa de mortes por atropelamento
Fonte: Infomapa/Infosiga set/2017

As duas análises acima mencionadas mostram que não se pode dizer que é somente a maior
concentração de pedestres no centro a maior responsável pelo alto número de atropelamentos
verificados. Pois a cidade deveria estar preparada para receber esse aporte de pedestres, a
gestão do transito voltada principalmente para a fluidez de veículos (alargamento de leito
carroçável em detrimento dos passeios, redução do número de travessias de pedestres em nível,
redução dos tempos de travessia, particionamento da travessia) tem como consequência a maior
exposição dos pedestres, sobretudos os mais idosos, à acidentes fatais.
A segurança viária deve ser tratada de maneira especial na formulação das diretrizes
urbanísticas, pois é um componente essencial para o sucesso de qualquer política de estímulo à
Mobilidade Ativa, especialmente na região central da capital.

5.2 Acessibilidade local por Transporte Coletivo
O PlanMob/2015 propõe, entre outras coisas, a reorganização sistema de ônibus, mais
precisamente a racionalização das Linhas. O plano separa o sistema de transporte por ônibus em
dois sistemas: Estrutural e Local.
O Sistema Estrutural atende demandas mais elevadas de passageiros, é operado com veículos de
maior capacidade e possuem o menor intervalo entre viagens. Atendem deslocamento de maior
amplitude no território, ligando regiões da cidade. Têm o seu trajeto estabelecido
majoritariamente no Viário Estrutural de Interesse dos Ônibus e apresentam um traçado mais
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simples possível, estabelecido de forma a ligar diretamente núcleo de produção e os lucros de
atração de viagem.
O Subsistema local tem como foco atender a demandas mais dispersas de passageiros (média e
baixa capacidade), possíveis de serem operadas com veículos de menor capacidade de
passageiros e possuem intervalos maiores entre as viagens do que as linhas estruturais. São
dimensionadas para atender deslocamentos de amplitude mediana e curta no território, interna
a cada um dos setores de ônibus ou articulando setores vizinhos de uma mesma região da
cidade. Possuem a maior parte de seu traçado fora do Viário Estrutural de Interesse dos Ônibus.
Apresentam, pelas características de atendimento dos passageiros no território, um traçado
mais complexo servindo o maior número de vias.
De acordo como os mapas dos sistemas no PlanMob/2015 a região central seria atendida
exclusivamente pelo sistema estrutural. Esta lógica está correta quando se considera a escala
municipal e metropolitana. Entretanto, na região central possui um padrão mais complexo de
deslocamentos, que não é bem atendido pelo sistema estrutural, pois é principalmente de baixa
e média capacidade.

Levantamento das diretrizes urbanísticas P5 | 69

Mapa 04a – Rede de Ônibus – Dia Útil / Estrutural
Fonte: Plano de Mobilidade 2015
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Mapa 04c – Rede de Ônibus – Dia Útil / Local de Distribuição
Fonte: Plano de Mobilidade 2015
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Segundo os dados da Pesquisa Origem-Destino/2007 e a Pesquisa de Mobilidade/2012 é o Modo
Coletivo (ver a tabela 1) que possui a menor participação no total dos deslocamentos internos da
Região Central, apenas 11,67% segundo a PM2012 (e 39% entre os modos motorizados), ainda
sofreu grande queda na participação frente o verificado em 2007 (19,78%). Não se pode negar
que boa parte dos deslocamentos a pé são motivados pela pequena distância entre a origem e o
destino, porém, como o próprio PlanMob/2015 aponta, é o Sistema Local (ausente na RC) o mais
adequado para deslocamentos até 5km. Assim, deve-se propor, a elaboração de um sistema local
de transporte de passageiros na Região Central.

OD 2007

Participação de cada modo sobre o total
de viagens (%)

Número total de viagens por modo

Distrito de
destino
República
Bela Vista
Sé
Consolação
Liberdade
Santa Cecília
Bom Retiro
Brás
Cambuci
Pari
Total geral

A pé
Bicicleta Coletivo Individual
67.887
785
13.534
7.802
42.407
123
13.665
16.795
49.366
456
16.185
5.994
37.382
502
10.861
13.358
28.873
289
18.422
13.029
31.602
300
12.200
14.192
23.053
399
3.688
5.353
15.616
270
5.952
5.151
12.022
62
4.624
6.133
5.920
158
1.704
3.672
314.128
3.345 100.835
91.479

PM 2012

441.425

5.548

73.882

112.483

Variação 20072012

127.297

2.204

-26.952

21.005

Total
geral
90.007
72.990
72.002
62.102
60.612
58.294
32.493
26.990
22.840
11.455
509.787

A pé Bicicleta Coletivo Individual
75,42
0,87
15,04
8,67
58,10
0,17
18,72
23,01
68,56
0,63
22,48
8,32
60,19
0,81
17,49
21,51
47,64
0,48
30,39
21,49
54,21
0,51
20,93
24,34
70,95
1,23
11,35
16,48
57,86
1,00
22,05
19,09
52,64
0,27
20,24
26,85
51,68
1,38
14,88
32,06
61,62
0,66
19,78
17,94

633.339 69,70

0,88

11,67

17,76

123.553

0,22

-8,11

-0,18

8,08

Tabela 1- Viagens internas à Região Central por Modo e Distrito de destino
Fonte: Pesquisa OD 2007 e Pesquisa de Mobilidade 2012

O sistema local de transporte do centro deve orientar-se pelo atendimento de desejos de viagens
não atendidos pelo sistema estrutural, são eles:
•

a conexão de áreas isoladas por barreiras físicas e viárias;

•

interligação e atendimento dos equipamentos públicos, pólos regionais, equipamentos de uso
coletivo e centros comerciais de bairro e

•

deslocamentos menores que 5km.
Os mapas do sistema Circular Centro - Estações e o Sistema Circular Centro - Piloto apresentam
as primeiras propostas nesse sentido, embora precisem melhor detalhadas, estão de acordo com
o que se busca para a circulação local.
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Mapa do Sistema Circular Centro – Proposta de Estações
Elaboração: São Paulo Urbanismo - 2017

Mapa do Sistema Circular Centro - Piloto
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Elaboração: São Paulo Urbanismo - 2017

Desestímulo ao uso de transporte individual
A tabela a seguir contém os dados de deslocamentos por modo individual com destino à Região
Central:
Modo principal

OD/2007

PM/2012

Variação %

Automóvel

529.853

466.108

-12

Moto

37.074

63.239

71

Total

566.927

529.346

-7

Tabela 2 Total de viagens com destino a Região Central por Transporte Individual
Fonte: Pesquisa OD 2007 e Pesquisa de Mobilidade 2012

Como pode se ver, houve recuo no número de viagens de transporte individual para o Centro,
não é fácil determinar o motivo dessa queda posto que vários fatores podem contribuir para a
redução observada (custo do combustível, maiores congestionamentos, etc...). Há que observarse ainda que o número de viagens por moto teve um crescimento muito expressivo em apena
cinco anos, o fato do estacionamento de motos no meio-fio ser gratuito pode ser um dos motivos
dessa alta no número de viagens.
No que tange este plano, a ação para desestímulo do uso do transporte individual terá como
diretriz principal a revisão da política de estacionamento. Como estabelece o PlanMob/2015:
" Naquilo que se refere à política de estacionamento a tradicional é de prever (a demanda) para
prover (as vagas), no qual se dimensiona a oferta viária para atender à demanda de
deslocamentos por automóvel. O objetivo final dessa política seria garantir que cada carro
tivesse uma vaga disponível para estacionamento, para qualquer tipo de deslocamento (pares de
origem e destino, motivo do deslocamento, hora do dia, etc.), a fim de dar conforto aos
motoristas (minimização do percurso da caminhada e do tempo de procura de uma vaga) e
liberar espaço na via para a circulação dos automóveis. Para o atendimento da PNMU essa
abordagem tradicional deve ser totalmente revertida, para a determinação de um novo modelo
de mobilidade urbana de São Paulo.”
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Áreas de estacionamento privados e Zona Azul
Elaboração: São Paulo Urbanismo

O mapa diagrama de Estacionamentos e linhas de ônibus apresenta a localização de
estacionamentos privados e de Zona Azul na área dos distritos Sé e República, pode-se observar
que ainda há vias onde pode-se estacionar gratuitamente junto ao meio-fio, vê-se também que há
um grande numero de estacionamentos privados nos bulevares já citados. Em consonância com
o PlanMob/2015, o projeto urbanístico deve propor:
•

A restrição a estabelecimentos de estacionamento privado nos bulevares;

•

A restrição à transformação dos térreos de edifícios existentes em estacionamento no restante
das vias;

•

Cobrança de tarifa rotativa em todas as vagas de estacionamento regulamentado junto ao meiofio em todas as vias internas à contra-rótula;

•

Cobrança de estacionamento para motocicletas, nas vagas de estacionamento regulamentado
junto ao meio-fio das vias internas à contra-rótula;

•

Criação de tarifa diferenciada para as vagas de Zona Azul;

•

Estudo de restrição de estacionamento junto ao meio fio em todas as vias por onde circula o
transporte coletivo.
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6.

PATRIMÔNIO HISTÓRICO

6.1 Transferência de Potencial Construtivo
A Transferência de Potencial Construtivo (TPC) se reporta à diretriz de preservação, valorização
e salvaguarda dos bens de valor histórico, artístico, arquitetônico, arqueológico e paisagístico,
constituintes do patrimônio cultural do Município, diretriz que deverá constar da proposta de
revisão da Lei 12.349/1997, da Operação Urbana Centro (OU Centro).
Neste item do Relatório, ainda que, em um breve relato, trataremos de questões pertinentes à
TPC, considerando as práticas e experiências identificadas na aplicação desse instrumento no
contexto da OU Centro, bem como apresentaremos a evolução do ordenamento jurídico do
instrumento Transferência do Direito de Construir (TDC) no Município de São Paulo,
proporcionada pelos Planos Diretores – 2002 e 2014 – pelas leis de zoneamento – 2004 e 2016 – e
respectivos procedimentos regulamentadores. Incluída nesta condição, em termos de OU
Centro, a NP 59.00/2016 emitida pela SP – Urbanismo teve como objetivo ajustar e atualizar
procedimentos, nomenclatura, competências aos termos da legislação municipal (PDE/2014;
LPUOS/2016; Decreto 57.536 / 2016 e Resolução CONPRESP 23/2015) para o desenvolvimento das
etapas de aprovação das propostas, dando transparência e simplificando a operacionalização da
TPC.
Como hipóteses, estamos considerando que a proposta de revisão da Lei 12.349/1997 possa
recepcionar a atual forma de cálculo do Potencial Construtivo Passível de Transferência (PCpt)
do imóvel cedente, ZEPEC – BIR, integrante da Lei da OU CENTRO (artº 7º, incisos I e II);
considerando a limitação de 5% do FUNDURB para as TPC a serem efetivadas para fora da OU
CENTRO (§ 5º do artº 24 da Lei 16.402/LPUOS/2016), e por fim, ainda nos casos de TPC, propor a
regulamentação do valor da Contrapartida Financeira considerando como valor de referência o
da Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) do imóvel receptor, a partir da revisão da
precificação do potencial construtivo transferido, atualmente calculada por valores mercado de
terreno.

6.1.1 Introdução e definições: a Transferência de Potencial Construtivo
no PDE e na OU Centro
No Brasil e na década de 1970, a Transferência de Potencial Construtivo já fora prevista na “Carta
de Embu” - apresentada pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Administração Municipal
(CEPAM) – embutida no conceito do Solo Criado. Na origem, o Solo Criado trouxe a noção
conceitual da Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC), instrumento que foi instituído
no Município de São Paulo pelo Plano Diretor Estratégico (PDE), Lei 13.430/2002, após sua
definição em âmbito federal pelo Estatuto da Cidade, prevista nos termos do art. 35 Lei Federal
10.257/2001. A OODC permite ao proprietário edificar no seu terreno um potencial construtivo
superior ao básico estabelecido pela legislação edilícia, mediante o pagamento de uma
contrapartida financeira ao poder público.
O PDE/ 2002 (artº 217) e o PDE/2014 (artº 122) 3 definiram a Transferência do Direito de Construir
(TDC) 4 correspondente ao potencial construtivo passível de ser utilizado em outro local - dentre

3

Lei 16.050/ PDE/2014 - “Da Transferência do Direito de Construir

Levantamento das diretrizes urbanísticas P5 | 76

outra finalidades - como um instrumento estratégico e estruturador da política de tutela,
proteção de proteção e valorização dos bens históricos e culturais da cidade, cuja aplicação
deverá ser articulada com outros instrumentos.
Pelo atual PDE, Lei 16.050/2014 (inciso I do artº 63), um imóvel tombado é definido como Zona
Especial de Proteção Cultural (ZEPEC), classificado na categoria de Bem Imóvel Representativo
(BIR) que, dependendo das restrições estabelecidas pelo seu tombamento não pode se beneficiar
do potencial construtivo e dos parâmetros da zona de uso incidente, definida pela Lei de
Zoneamento.
Previsto na Lei 12.349/1997, da OU Centro, o mecanismo de Transferência do Potencial
Construtivo (TPC) surgiu com o objetivo de beneficiar os imóveis tombados da área central
garantindo aos seus proprietários o exercício do seu direito de construir. Dessa forma, tal
mecanismo presente na lei da OU Centro possibilita ao imóvel tombado usufruir de um
potencial construtivo virtual, permitindo aos seus proprietários vender esse direito de construir
para outros imóveis, localizados dentro ou fora da área da operação, com o objetivo de obter
recursos financeiros, estritamente para a realização de projetos, obras de restauro e às
necessárias à conservação das edificações.
Nos primeiros anos de aprovação da Lei 12.349/1997, o mecanismo que mais atraiu a atenção do
mercado imobiliário foi o de Transferência de Potencial Construtivo de Tombados e das Z8007, todos enquadrados como Zona Especial de Preservação Cultural (ZEPEC) pelo PDE/2002 e,
depois, como ZEPEC BIR pelo PDE/2014. Esse mecanismo angariou 2/3 das solicitações de adesão
à operação: 1/3 para a venda de potencial construtivo adicional de Tombados e 1/3 para a
compra desse potencial para imóveis situados fora da área da OU Centro. 5 Das propostas de
venda de potencial de tombados pela OU Centro, apenas 4 foram aprovadas, com venda casada
para outros 4 empreendimentos em imóveis, situados fora da área da OU Centro. Nesse período,
ocorreu a Ação de Inconstitucionalidade (ADIN) referente a TPC da OU Centro que bloqueou o
trâmite de diversas propostas de venda e abandono daquelas relativas às compras de potencial
construtivo para imóveis situados fora da área da operação. Em maio de 2004, o STF liberou a
tramitação de propostas existentes e novas de adesão à OU Centro e, o Zoneamento (Lei
13.885/2004) estabeleceu restrições para o imóvel receptor concernentes a sua localização e
limites de CA, porém, até o PDE/2014, ficaram condicionadas à disponibilidade de estoque de
Potencial Construtivo Adicional (PCA), permitidas em cada Distrito do Município. Até hoje, a

Art. 122. A transferência do direito de construir correspondente ao potencial construtivo passível de ser utilizado em
outro local, prevista nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 10.257, de 2001 – Estatuto da Cidade e disciplinada em lei
municipal, observará as disposições, condições e parâmetros estabelecidos neste Plano Diretor Estratégico.
Art. 123. Fica autorizada a transferência do potencial construtivo de imóveis urbanos privados ou públicos, para fins de
viabilizar:
I – a preservação de bem de interesse histórico, paisagístico, ambiental, social ou cultural;”(...)
4

A TDC já havia sido prevista, em1984, pela Lei 9.725/1984, que dispunha sobre o uso da transferência de potencial
construtivo de imóveis preservados enquadrados como Z8-200m sendo aplicada em apenas um caso, conhecido como
Casa das Rosas, na Av. Paulista. Em 1986, a TDC foi adotada nas Operações Interligadas e, em 1989, na Operação Urbana
Anhangabaú, conforme já relatado no documento P4, deste estudo.

5

Em substituição à OU Interligada, que à época, fora suspensa por uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
instaurada na Câmara Municipal de São Paulo (CMSP) e por uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) perante o
Tribunal de Justiça de São Paulo. Sobre a CPI das Leis 10.209/86,11425/93 e 11.773/95 e ADIN 045.352.0/0 da Operação
Interligada. Consultar: http://www1.camara.sp.gov.br/central_de_arquivos/vereadores/CPI-OI.pdf
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ADIN carece de julgamento final de mérito pelo Supremo Tribunal Federal (STF), condição que a
Prefeitura se faz isentar de responsabilidades, dando ciência dessa condição aos interessados 6.

Elaboração: São Paulo Urbanismo

Houve outros problemas, contudo. Após a aprovação da OODC pelo PDE/2002 extensível a todo
Município – desde que permitida pela zona de uso do imóvel - surgiu o problema envolvendo a
questão do valor da contrapartida financeira a ser paga pelo receptor de TPC pela OU Centro,
situado fora da área. Essa contrapartida, calculada pelo valor de mercado do terreno auferido
por um Laudo de Avaliação, em geral, resulta em um valor muito superior ao valor da OODC, na
época calculada pelo valor venal do terreno. Esse foi o motivo que cerceou a venda do PCpt do
maior interessado nesse mecanismo – o Mosteiro de São Bento. Diversas tentativas, sem
sucesso, foram protagonizadas por inúmeros candidatos a imóveis receptores, inviabilizadas por
não atender às condições de localização (ao longo de redes e nas proximidades de estações de
Metrô ou Ferrovia, implantadas, tal como foi previsto pelo artº 220 do PDE/2002) ou pela
indisponibilidade de estoque de potencial construtivo adicional (da OODC) no respectivo
Distrito. Aqueles que conseguiram superar essas dificuldades desistiram quando tiveram que

6

O ministro Gilmar Mendes, na ocasião Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu em (06/04) liminar
em ação interposta pela Prefeitura de São Paulo suspendendo os efeitos do acórdão do Órgão Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo na ADIN da OU Centro 66.785-/4-SP, inclusive se manifestando quanto a eficácia “ex nunc”, ou seja,
que todos os atos praticados para a TPC, na vigência da liminar serão válidos. Caso na sentença final seja mantida a
declaração de inconstitucionalidade, a partir desse momento não poderá ser praticado nenhum ato. Isso está na página
35 do Relatório do Ministro Gilmar Mendes. Em 2010 e 2013 foram expedidas intimações (2) via postal-AR ao Ministério
Público do Estado de São Paulo, na pessoa do Procurador-Geral de Justiça, sem manifestação deles em nenhuma das
vezes.
http://www.jornalpagina1.jex.com.br/cidade/stf+garante+aplicacao+da+lei+que+instituiu+operacao+urbana+centro
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optar por uma contrapartida com valor muito superior (em torno de 2 ou 3 vezes) ao da OODC.
Atualmente, mesmo após o valor pecuniário da OODC ter sido majorado pelo PDE/2014 - que
passou a ser calculado com base no Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) 7 e consta do
Cadastro de Valor de Terreno para fins de Outorga Onerosa - a contrapartida financeira
calculada pela OU Centro pelo valor de mercado de terreno ainda permanece mais elevada.
Pelas regras iniciais da OU Centro para a TPC, o proprietário do tombado só poderia retirar (de
uma conta bancária que permanecia sob a tutela da EMURB/SP-Urbanismo) o recurso financeiro
arrecadado com a venda do seu potencial construtivo, para um ou a vários cessionários
receptores, mediante a demonstração da execução da obra de restauro, que deveria estar
conforme o projeto aprovado pelos órgãos competentes (CONPRESP e CONDEPHAAT e,
eventualmente, pelo IPHAN) e, com a aceitação técnica da execução da referida obra pelo
Departamento do Patrimônio Histórico (DPH) da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) em
conjunto com a EMURB. Por conta da ADIN/2000, na OU Centro só houve 5 propostas de TPC
aprovadas para 5 receptores, sendo um deles situado na área da OU Centro
num
2
empreendimento que consumiu menos de 20 mil m construídos computáveis. O total de m2
construídos computáveis transferidos para fora da área foi de, aproximadamente, 11 mil m2
construídos computáveis. Até hoje, persistem 2 casos de cedentes – com transferência aprovada
pela OU Centro - com saldo ou pendências para liberação de recursos financeiros 8. De qualquer
forma, num primeiro momento da OU Centro, foram estabelecidas rígidas regras para a
liberação de recursos pela então EMURB, que se consubstanciavam em duas situações: por
fiscalização de obras, requerendo a avaliação de custos e cronogramas, envolvendo análise
complexas do setor de planejamento e de obras da EMURB (que, hoje, talvez fosse uma função a
ser atribuída à SP – Obras). Em outra forma, e mais razoável, a liberação de recursos se efetivava
por ressarcimento de recursos ao proprietário cedente, mediante a apresentação de notas fiscais
da obra realizada, conforme o projeto aprovado e com a respectiva aceitação técnica. Houve
controvérsias e críticas – amealhadas e comentadas por técnicos e compartilhadas pela
Assessoria Jurídica da EMURB/SP - Urbanismo - sobre a colocação da empresa no papel de
interveniente no processo de acompanhamento da obra que, na verdade seria de
responsabilidade do cedente com o empreiteiro por ele contratado. Pela legislação, a aceitação
das obras de restauro é competência e atribuição do órgão municipal, ou seja, do DPH/SMC e
CONPRESP e da atual SMUL/DEUSO.
Em retrospecto, hoje, vimos que àquela época, no início da aplicação da Lei da OU Centro, a TPC
carecia de regulamentação jurídica, processo que só foi iniciado pelo PDE/2002, pós Estatuto da
Cidade e pelo PDE/2014. É importante ressaltar que, atualmente, em São Paulo, para a
conservação de bens culturais, além dos imóveis enquadrados nas ZEPEC - BIR podem transferir
potencial construtivo os imóveis da Área de Proteção Cultural (APC).
Superando a polêmica questão que motivou a ADIN em 2000, envolvendo a TPC para imóveis
situados fora da área da OU Centro, o PDE/2014 definiu a área passível de receber o potencial
construtivo de tombados do Município, que passou a envolver todos os imóveis com Coeficiente
7

Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é a sigla para Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. É um tributo municipal que
deve ser pago na aquisição do imóvel e a oficialização do processo de compra e venda só será feita após o pagamento desse
imposto.
8

No primeiro caso, há um valor residual de recursos que serve para a conservação do imóvel, a ser liberado, mediante solicitação do
proprietário, de tempos em tempos. No segundo caso houve alteração pelo interessado do projeto de restauro aprovado pelo
CONPRESP, originalmente. Por conta disso, possui problemas de aceitação técnica e, portanto, de liberação de recursos.
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de Aproveitamento (CA) básico maior do que um (1) até o limite do CA máximo incidente na
zona se uso do receptor. Resultou que, à exceção das áreas de Operação Urbana, quase toda a
Macrozona Urbana do Município - e não apenas as áreas ao longo dos eixos de transporte
público de massa e no entorno das estações de trem e metrô, tal como fora previsto na Lei de
Zoneamento de 2004 – poderão recepcionar o potencial construtivo de tombados através da
Transferência do Direito de Construir (TDC). As regras da OU Centro para a TPC de imóveis em
ZEPEC – BIR, situados na área da operação, foram preservadas pelo PDE/2014.
Evoluindo nesse tema, também o PDE/2014 estabeleceu como fator condicionante à utilização da
TPC - para todo imóvel tombado do Município - a conservação do imóvel mediante a adoção de
um plano de manutenção com a obrigatória anuência do órgão municipal de preservação. Em
sequencia, a Resolução 23/CONPRESP/2015, definiu as regras a serem adotadas pelos
proprietários para a efetivação de restauro ou de conservação, bem como estabeleceu os
procedimentos para avaliação das condições de conservação e preservação do imóvel tombado
que vender seu potencial construtivo.
No Município, com a base no PDE/2014, LPUOS/2016 e Resolução 23/CONPRESP/2015, a TDC foi
regulamentada pelo Decreto 57.536 / 2016 para os casos em que não há doação do imóvel
cedente, previstas nos artº s 124 e 125 do PDE/2014. Esse decreto configurou os procedimentos e
etapas para a constatação de que o imóvel tombado reúne as condições exigidas para a TDC,
bem como para “a determinação do montante passível de ser transferido, mediante a emissão de
Declaração de Potencial Construtivo Passível para os imóveis enquadrados como ZEPEC”, bem
como para a “efetivação da transferência do potencial construtivo equivalente do imóvel cedente
para o receptor, mediante a emissão de Certidão de Transferência de Potencial Construtivo”,
pelo Departamento de Uso do Solo (DEUSO) da Secretaria Municipal de Urbanismo e
Licenciamento (SMUL) . Os procedimentos para casos de TPC com doação de imóvel, nos termos
dos artºs 123, 126, 127, 128, 130 e 131 do PDE / 2014 foram regulamentados pelo Decreto 57.535 /
2016 “com o objetivo de centralizar a análise e a instrução dos pedidos que demandem
manifestação dos demais órgãos municipais da Administração Direta ou Indireta” envolvendo as
competências da Comissão do Patrimônio Imobiliário do Município de São Paulo (CMPT),
manifestações do Departamento de Gestão do Patrimônio Imobiliário (DGPI) e do Departamento
de Controle da Função Social da Propriedade (DCFSP), e considerando as hipóteses de doação de
imóvel em contrapartida à obtenção de Declaração de Potencial Construtivo Passível de
Transferência.
Quanto à TPC pela OU Centro, houve por parte da SP – Urbanismo a expedição da NP 59.00/2016,
considerando a necessidade de simplificar os procedimentos para a efetivação do instrumento,
bem como de adequação da norma de análise das propostas da OU Centro às alterações
provenientes da Lei 16.050/2014 e da Lei 16.402/2016. A NP 59.00 foi objeto de estudo pelo Grupo
Técnico de Trabalho (GTT) e deliberação da Comissão Executiva que resultaram na Resolução
005/20016, publicada no Diário Oficial do Município em 14/12/2016 e na Resolução 006/20016,
publicada no DOC, em 29/12/2016 (juntamente com a NP 59.00). Esta última complementou a NP
59.00/2016 e visou a normatização do cálculo do valor econômico de referência da
contrapartida financeira da TPC dos imóveis ZEPEC – BIR, considerando:

“1. Adotar as seguintes etapas para o cálculo de referência da Contrapartida Financeira por
potencial construtivo transferido:
I - da Área Construída Equivalente (ACe) para imóvel cessionário:
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ACe = (VTp/VTc) x (CAc/CAp) x PCpt, onde:
ACe = área construída equivalente para o imóvel cessionário;
VTp = valor do metro quadrado do terreno do imóvel preservado constante da Planta Genérica
de Valores;
VTc = valor do metro quadrado do terreno do imóvel cessionário constante da Planta Genérica
de Valores;
CAc = coeficiente de aproveitamento máximo da zona de uso do imóvel cessionário;
CAp = 4 (quatro) = coeficiente de aproveitamento do terreno adotado na área da Operação
Urbana Centro para os casos de transferência de potencial construtivo;
PCpt = potencial construtivo passível de transferência a ser
debitado do total constante na Declaração de Potencial Construtivo Passível de Transferência,
em metros quadrados.
II - do Valor Econômico referente ao Benefício (B):
B = ACe x Vtm x Fd, onde:
B = Valor Econômico referente ao Benefício;
ACe = área construída equivalente para o imóvel cessionário;
Vtm = valor do metro quadrado de terreno apurado em Laudo de Avaliação;
Fd = 0,7 (sete décimos) = Fator desvalorizante atribuído ao “terreno virtual”.
III – de referência da Contrapartida Financeira por potencial construtivo transferido:
CF = B x Ft, onde:
CF = Contrapartida Financeira;
B = Valor Econômico referente ao Benefício;
Ft = Fator de desconto, previsto no artigo 10 da Lei nº 12.349/1997.
1.1 O PCpt do imóvel cedente utilizado para a Transferência de Potencial Construtivo não poderá
ser superior ao total de Potencial Construtivo Passível de Transferência constante na Declaração
de PCpt.
1.2 O desconto (Ft) a ser aplicado poderá levar em consideração a atratividade do PCpt em
relação às demais possibilidades de aquisição de potencial construtivo adicional (PCA) pelo
cessionário.
1.3. O cálculo de que trata esse item será informado para fins de referência na elaboração do
Termo de Compromisso para Fins de Transferência do Potencial Construtivo junto à SMC.
1.4. Nos casos de imóvel cessionário localizado fora da área objeto da Operação Urbana Centro,
o cálculo definido pelo item 1. será utilizado para cumprir o exposto no § 5º do artigo 24 da Lei nº
16.402/2016.”
O grifo acima destaca a fórmula de cálculo do Valor Econômico referente ao Benefício (B),no
item II, que na lei da OU Centro, consta apenas descrito como fórmula do terreno virtual no § 2º
do artº 10, destacando o “Fd = 0,7 (sete décimos) = Fator desvalorizante atribuído ao “terreno
virtual”. Outros destaques integram os itens 1.3 e 1.4 e que dizem respeito ao cálculo da
Contrapartida Financeira da OU Centro que será considerado como valor referencial para a
assinatura do Termo de Compromisso de Restauro/Conservação (entre o Cedente e o DPH) e
para o cálculo dos 5% do FUNDURB (nos casos de TPC para fora da área da OU Centro ).
Em resumo, a NP e a Resolução 006/2016, respeitando as disposições da Lei 12.349/1997 fizeram
os ajustes necessários para atualização dos procedimentos, inclusive da nomenclatura; e, nos
termos da legislação municipal (PDE/2014; LPUOS/2016; Decreto 57.536 / 2016 e Resolução
CONPRESP 23/2015 ) reafirmaram as competências dos órgãos e entidades que atuam no
processo de TPC: SP – Urbanismo; Secretaria Municipal de Cultura (SMC); Secretaria Municipal
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de Desenvolvimento Urbano (SMDU), atual SMUL e a Câmara Técnica de Legislação Urbanística
(CTLU) para o desenvolvimento das etapas de aprovação das propostas, dando transparência e
simplificando a operacionalização da TPC.

Com esse regramento, a SP Urbanismo deixa de intervir na comercialização da TPC, que se dá
exclusivamente no âmbito do direito privado. Sendo assim, caberá a SMC/DPH controlar a
execução do Plano de Restauro/Conservação segundo o Termo de Compromisso de Restauro,
não devendo ser exigido para a proposta de adesão à OU Centro o projeto de restauro/
conservação do Cedente.

6.1.2 Cálculo do Potencial Construtivo Passível de Transferência (PCpt)
dos imóveis tombados da OU Centro
O aspecto relevante do incentivo à recuperação dos tombados, conforme a lei da OU Centro, foi
o de permitir um elevado Potencial Construtivo Passível de Transferência (PCpt) aos imóveis
tombados do Centro, diferentemente do estabelecido, hoje, pelo PDE/2014. Na OU Centro o foco
não foi o de compensar o proprietário pela restrição de construir no seu imóvel, mas pela
necessidade de restauração da edificação. Vale lembrar que, o Centro é a área que congrega a
maioria dos imóveis tombados da cidade de São Paulo e, diga-se de passagem, com edifícios de
interesse de preservação que foram construídos sob as antigas regras de uso e ocupação do solo,
com índices e gabaritos mais permissivos do que os atuais vigentes. Pela Lei da OU Centro o
estoque elevado de PCpt, considerando incentivos proporcionais à área construída existente no
imóvel, pretendeu assegurar uma reserva de valor ao imóvel tombado, a ser transferido na
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proporção necessária para custear projetos, obras de restauro e de conservação da sua
edificação, ao longo do tempo.
Operação Urbana Centro – Cálculo do PCpt do cedente (ZEPEC – BIR)

Fonte: Cartilha da OU Centro / EMURB

Operação Urbana Centro – Cálculo do PCpt do cedente (ZEPEC – BIR)

Fonte: Cartilha da OU Centro / EMURB
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Vale lembrar que a maior concentração de ZEPEC – BIR está localizada na área da OU Centro.
Segundo estimativas de SMUL/ DEUSO, em 2015, o Município possui 3.377 lotes enquadrados
como ZEPEC/BIR sendo que desse total 1.054 lotes, estão inseridos na área da OU Centro e
obedecem lei específica da transferência. As disposições específicas da lei da OU Centro (artº 7º
da Lei 12.349/1997) para a TPC de imóveis em ZEPEC – BIR, situados na área da operação, foram
preservadas pelo PDE/2014.

Elaboração: São Paulo Urbanismo

Para as demais ZEPEC-BIR do Município, o cálculo do PCpt é feito por procedimento diferente e
resulta em dimensão muito abaixo da adotada na OU Centro, mesmo com a revisão do
Zoneamento que propõe um escalonamento do Fator de Incentivo (Fi) de acordo com a área do
lote (caput artº.24 da Lei 16.402/2016 9), alterando o (errático) Fi igual a 1 que deveria ser adotado
Lei 16.402/LPUOS/2016 - “Art. 24. Na emissão de novas declarações de potencial construtivo passível de transferência
de imóveis enquadrados como ZEPEC, nos termos do art. 125 da Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014 – PDE, serão
aplicados os seguintes Fatores de Incentivo (Fi):
I – 1,2 (um inteiro e dois décimos) para imóveis com área de lote de até 500m² (quinhentos metros quadrados);
II – 1,0 (um inteiro) para imóveis com área de lote superior a 500m² (quinhentos metros quadrados) até 2.000m² (dois mil
metros quadrados);
III – 0,9 (nove décimos) para imóveis com área de lote superior a 2.000m² (dois mil metros quadrados) até 5.000m² (cinco
mil metros quadrados);
IV – 0,7 (sete décimos) para imóveis com área de lote superior a 5.000m² (cinco mil metros quadrados) até 10.000m² (dez
mil metros quadrados);
V – 0,5 (cinco décimos) para imóveis com área de lote superior a 10.000m² (dez mil metros quadrados) até 20.000m²
(vinte mil metros quadrados);
VI – 0,2 (dois décimos) para imóveis com área de lote superior a 20.000m² (vinte mil metros quadrados) até 50.000m²
(cinquenta mil metros quadrados);
VII – 0,1 (um décimo) para imóveis com área de lote superior a 50.000m² (cinquenta mil metros quadrados).
§ 1º A transferência do direito de construir originada de qualquer imóvel enquadrado como ZEPEC fica condicionada à
recuperação e manutenção dos atributos que geraram o seu enquadramento como ZEPEC.
9
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para qualquer

terreno, independente da dimensão e da área construída da edificação (da

equação do artº 125 da Lei 16.050/PDE/2014) 10.
Regulamentação complementar para os imóveis ZEPEC – BIR situados fora da OU Centro – Lei
16.402 /16

Elaboração: 9º Seminário Legalização de Empreendimentos/ PMSP-SMDU/ 2016

Regulamentação complementar para os imóveis ZEPEC – BIR situados fora da OU Centro – Lei
16.402 /16
Revisão dos fatores de incentivo
Revisão dos valores dos Fatores de Incentivo (Fi) para o cálculo das novas Declarações de
Potencial Construtivo Passível de Transferência com a intenção de estimular o uso desse
nstrumento inclusive para os imóveis com menores áreas.

§ 2º O não atendimento das providências de conservação do imóvel cedente acarretará ao proprietário ou possuidor
multa conforme estabelecido no Quadro 5 desta lei.
§ 3º A multa será renovada automaticamente a cada 30 (trinta) dias, até que sejam comunicadas pelo proprietário ou
possuidor, por escrito, e aceitas pela Municipalidade as providências relativas à conservação do imóvel cedente.
§ 4º Ato do Executivo regulamentará a aplicação da transferência do direito de construir de imóveis enquadrados como
ZEPEC, bem como os órgãos competentes para a análise e deliberação, garantida a manifestação do Conselho Gestor do
Fundo de Desenvolvimento Urbano – FUNDURB, quando for o caso.
10
Lei 16.050/PDE/2014 - “artº 125 - Nos casos de transferência do direito de construir, nos quais não há a doação do
imóvel cedente, previstos nos incisos do art. 124 desta lei, o potencial construtivo passível de transferência será
calculado segundo a equação a seguir:
PCpt = Atc x CAbas x Fi, onde:
PCpt – potencial construtivo passível de transferência;
Atc – área do terreno cedente;
CAbas – coeficiente de aproveitamento básico do terreno cedente, vigente na data de referência;
Fi – Fator de incentivo = 1”
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Elaboração: 9º Seminário Legalização de Empreendimentos/ PMSP-SMDU/ 2016

Referência para cálculo do potencial construtivo equivalente a ser recebido pelo imóvel
receptor na transferência de potencial construtivo pelo PDE/2014

Elaboração: 9º Seminário Legalização de Empreendimentos/ PMSP-SMDU/ 2016
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Exemplo de aplicação da transferência do potencial construtivo pelo PDE/2014

Elaboração: 9º Seminário Legalização de Empreendimentos/ PMSP-SMDU/ 2016

Exemplo de aplicação da transferência do potencial construtivo de ZEPEC – BIR pelo
PDE/2014 e cálculo do valor referencial da contrapartida financeira pela OODC
Síntese

Elaboração: 9º Seminário Legalização de Empreendimentos/ PMSP-SMDU/ 2016
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6.1.3

Limitação do FUNDURB para as TPC para fora da OU CENTRO

Consta Lei 16.402/LPUOS/2016 (§ 5º do artº 24) que deverá ser observada a limitação de 5% do
FUNDURB para a TPC no Município , a seguir:

(...)”
§ 5º O valor pecuniário correspondente à totalidade do potencial construtivo transferido no
período referente aos últimos 12 (doze) meses em relação às transferências do direito de
construir sem doação nos termos do art. 124 da Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014 – PDE, não
poderá exceder a 5% (cinco por cento) do valor total arrecadado no FUNDURB no mesmo
período, considerando a data do pedido da certidão de transferência de potencial construtivo.
§ 6º Para fins de aplicação do disposto no parágrafo anterior, o Executivo poderá adotar leilão
para a emissão de certidões de transferência de potencial construtivo, cujos procedimentos
serão estabelecidos em regulamento específico.”
Trata-se do estabelecimento de controle pela SMUL das “transferências do direito de construir
sem doação” para evitar excessos de adesão às TDC, em detrimento da arrecadação do
FUNDURB, através da OODC. Segundo entendimentos da SMUL, nesse caso se incluem as TPC
pela OU Centro, a serem efetivadas para receptores situados fora da operação. Entretanto, a
limitação das transferências ao montante correspondente ao valor pecuniário de 5% (cinco por
cento) do total arrecadado pelo FUNDURB no período de 12 (doze) meses anteriores à data do
pedido da certidão não são aplicáveis às Declarações de Potencial Construtivo, emitidas antes da
promulgação da Lei 16.050/PDE/2016. Esse entendimento parte do princípio do direito
adquirido, através de um ato jurídico perfeito e julgado, ao qual a nova legislação institui
inovações não previstas nas anteriores.
Para a questão de transição da aplicabilidade do regime PDE 2002/LUOS/2004 para o PDE/2014 e
mais tarde a LPUOS/2016, parecer da, então SMDU/AJ, atual SMUL 11sugere:

“Considerando as diversas situações processuais em curso, no intuito de se estabelecer "linhas
de corte" para a incidência dos sucessivos regimes legais, consoante as próprias disposições
transitórias.
Vislumbra-se, inicialmente, a possibilidade de agrupamento das situações em curso em três
momentos de transição de regimes:
1. Do regime do PDE/2002/LUOS/2004 para o do PDE/2014, com base na previsão do artº 132 da Lei
n° 16.050/14, que reconheceu expressamente a validade das Declarações e Certidões expedidas
até então;
2. Do início da vigência do novo PDE até o advento da Lei n° 16.402/16, que aprovou a nova
disciplina do parcelamento, uso e ocupação do solo; e, finalmente,
3. A partir da entrada em vigor desta nova disciplina.”

11

Conforme Informação 190/2016/SMDU. AJ - Heloisa Toop Sena Rebouças, datada de 10 de maio de 2016.
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Fluxo para expedição pela SMUL/DEUSO de novas declarações de PCpt ao cedente (pós
PDE/2014) com aplicação do § 5º do Art. 24 da LPUOS/2016

Fonte: Lei 16.402/16

Segundo dados de SMUL/DEUSO (janeiro de 2017) as declarações de PCpt pela OU Centro antes
PDE/2014 somam 467.501,14 m2 e as emitidas em data posterior ao PDE/2014 somam 715.199,17
m2 totalizando 1.182.700,31 m2 .
O Decreto 57.536, / 2016 regulamentou a disposição do § 5º do artº 24 da LPUOS, para o que
constam os seguintes ritos:
“artº 9º (...) I - DEUSO identificará o valor arrecadado no Fundo Municipal de Desenvolvimento

Urbano - FUNDURB nos últimos 12 (doze) meses (em Reais), contados da data de publicação
do Despacho Saneador referido no inciso II do § 1º do artigo 8º deste decreto;
II - serão identificados os respectivos valores pecuniários (em Reais) referentes às Certidões
de Transferência de Potencial Construtivo emitidas no mesmo período, considerando o valor
de referência da outorga onerosa do imóvel receptor (em Reais por metro quadrado)
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multiplicado pelo potencial construtivo transferido (em metros quadrados) recebido pelo imóvel
receptor (grifo nosso).
Art. 10. Verificado que o valor do potencial construtivo transferível solicitado é compatível com
o valor apurado nos termos do § 5º do artigo 24 da Lei nº 16.402, de 2016, o pedido será deferido,
prosseguindo-se na forma do artigo 12 deste decreto.
Art. 11. Nas hipóteses em que o valor do potencial construtivo transferível solicitado supere o
valor apurado nos termos do § 5º do artigo 24 da Lei nº 16.402, de 2016, DEUSO comunicará o
interessado, por meio de publicação no Diário Oficial da Cidade, sobre o montante de potencial
construtivo passível de transferência disponível para o pedido e solicitará manifestação quanto
ao aceite, no prazo de 5 (cinco) dias, contado da publicação.
§ 1º Recebido o aceite do interessado a respeito do montante disponível, o pedido será deferido,
prosseguindo-se na forma do artigo 12 deste decreto.
§ 2º No caso de o interessado não aceitar o montante disponível, o pedido será indeferido e o
respectivo processo arquivado.
§ 3º Indeferido o pedido na forma do § 2º deste artigo, poderá ser formulado novo requerimento
de Certidão de Transferência de Potencial Construtivo, estando a efetivação da transferência
vinculada ao atendimento do § 5º do artigo 24 da Lei nº 16.402, de 2016, e das disposições deste
decreto.
Art. 12. Deferido o pedido, DEUSO emitirá 3 (três) vias da Certidão de Transferência de Potencial
“
Destacamos o inciso II do artº 9º, acima, que se refere aos “valores pecuniários (em Reais)

referentes às Certidões de Transferência de Potencial Construtivo emitidas no mesmo período,
considerando o valor de referência da outorga onerosa do imóvel receptor”. Para as TPC fora da
área da OU Centro, esse aspecto precisará ser esclarecido e dependerá de consulta jurídica,
considerando que, até então, havia o entendimento de utilização do valor referencial da
Contrapartida Financeira, calculada pelo valor do metro quadrado de terreno apurado em
Laudo de Avaliação, conforme o item da Resolução 006/2016 (item 1.4) para cumprir o exposto
no § 5º do artigo 24 da Lei nº 16.402/2016.

6.2

Revisão da precificação do Potencial construtivo transferido

Apesar do valor econômico da Contrapartida Financeira, não ter sido o único fator que
inviabilizou a TPC, por longos anos, mas, sobretudo, os entraves operacionais vigentes para a
sua efetivação que foram sanados com a expedição da NP.59.00/2016, o exposto acima, justifica ainda considerando os casos de TPC – uma proposta de regulamentação do valor da
Contrapartida Financeira considerando como valor de referência o da OODC do imóvel receptor,
a partir da revisão da precificação do potencial construtivo transferido, atualmente calculada
por valores mercado de terreno.

6.3

Considerações finais

A par do conjunto de regramentos estabelecidos para as demais ZEPEC-BIR do Município, há
ajustes a serem providenciados quanto à precificação da Contrapartida Financeira das TPC pela
OU Centro, de forma padronizada por legislação, sem dependência de apuração de valores de
mercado por Laudos.
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Outra questão a ser avaliada é que a TDC é um instrumento findável. Principalmente, para
imóveis ZEPEC – BIR não inseridos na atual OU Centro, mas que, em futuro próximo, venham a
ser incorporados ao projeto com a revisão da lei, a situação é precária. Mesmo com a revisão do
zoneamento que propõe um escalonamento do Fator de Incentivo (Fi) de acordo com a área do
lote (caput artº.24 da Lei 16.402/2016), alterando o (errático) Fi igual a 1 a ser adotado para todos
os terrenos (artº 125 da Lei 16.050/PDE/2014) para as ZEPEC – BIR existentes fora da área da OU
Centro, esse incentivo é reduzido, à medida que não são permitidas novas transferências
quando o estoque de potencial construtivo do imóvel se esgotar.
O que nos remete a recomendar a inclusão na proposta de revisão da Lei 12.349/1997 - além de
outras ações complementares necessárias à preservação do patrimônio histórico e à
manutenção permanente do imóvel ZEPEC – BIR - a adoção e manutenção do critério da OU
Centro, para o cálculo das áreas referentes ao Potencial Construtivo Passível de Transferência
(PCpt) do imóvel cedente, bem como o da Área Construída Equivalente (Ace) do imóvel
receptor, constante das disposições específicas do artº 7º da Lei da OU Centro (incisos I; II).
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