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LIMITES E POSSIBILIDADES DO PLANO DIRETOR DO RIO DE 

JANEIRO PARA O ACESSO À MORADIA E A TERRA URBANIZADA

1a parte: Fundamentos e contexto 
nacional



Novos fundamentos para o planejamento urbano 

no Brasil: o que muda com o Estatuto da Cidade

 Promoção da função social da cidade e da propriedade

urbana.

 Novos instrumentos para a regularização fundiária.

 Novos instrumentos tributários e urbanísticos > maior

capacidade de indução de desenvolvimento urbano.

 Ênfase na gestão democrática da cidade

 Novos municípios obrigados a elaborar planos diretores

(municípios metropolitanos, em áreas turísticas, etc)

 O Plano Diretor deve se referir a todo o Município

 Novas referências e diretrizes nacionais para o

desenvolvimento urbano



Novos fundamentos para o planejamento urbano 

no Brasil: o que muda nos Planos Diretores 

segundo o Estatuto da Cidade

 Os planos devem obrigatoriamente ser elaborados com
participação de toda a população

 O plano diretor deve se referir a todo o município

 O plano plurianual e orçamento anual devem incorporar
as diretrizes do Plano Diretor

 Novas Diretrizes e instrumentos > promoção do acesso à
moradia e à terra urbanizada.

 A ressurreição do Plano Diretor como arena política



Afinal: o que mudou nos Planos Diretores 

(ou nas cidades) após o Estatuto da 

Cidade?

Questão: o Estatuto não surge, nem se

implementa no Vazio, mas

Numa conjuntura geral e específica 

 Lugar específico (território, história, estruturas de 

poder)

 Ambiente institucional específico (legislação, 

estrutura organizacional)



Planos Diretores após o Estatuto da Cidade 

Expectativas:

 Intervenção pública no processo de desenvolvimento urbano

 Implementação da função social da propriedade e da cidade

 Regulamentação dos instrumentos de indução da ocupação dos 
vazios urbanos, captura e redistribuição da valorização fundiária, 
regularização fundiária e reserva de área para habitação de 
interesse social.

 Promoção da democratização do acesso à moradia em terra 
urbanizada e bem localizada 

 Promoção da gestão democrática da cidade

 Possibilidade de resolução de conflitos entre planejamento e 
gestão urbana (articulação entre PD e instrumentos orçamentários)



Planos Diretores após o Estatuto da Cidade 

Expectativas:

 Instauração do Plano Diretor como um campo 
privilegiado de luta na disputa sobre a apropriação social do 
espaço urbano

 Reações locais dos principais agentes com ganhos na 
valorização fundiária a partir do investimento público

 Reações de determinadas administrações municipais à inclusão 
de definições orçamentárias e de prioridades na lei do PD

 Disputas judiciais em torno da regulamentação dos instrumentos 
do Estatuto da Cidade

 Outros conflitos envolvendo a apropriação social do espaço 
urbano



Planos Diretores após o Estatuto da Cidade

Entre 2001 e 2011: cerca de 1.500 novos planos diretores 

Marco: Criação do Ministério das Cidades (2003) e 
Campanha Nacional de sensibilização e mobilização para a 

elaboração de planos diretores participativos

Questão: Disputa pelo sentido do Estatuto da Cidade

Pesquisa Rede de avaliação e capacitação para a 
implementação dos Planos Diretores Participativos: 

avaliação de 526 leis e documentos dos PDs e 26 
estudos de caso



Planos Diretores após o Estatuto da Cidade

Resultado da pesquisa nacional: A disputa concreta 
pelo acesso à terra e à cidade não teve maior espaço 

nos planos diretores

 O potencial dos instrumentos do Estatuto da Cidade praticamente não 
foi aproveitado

 Na grande maioria dos casos não há vinculação entre os instrumentos 
orçamentários municipais e o plano diretor

 Os novos planos diretores, de maneira geral, são pouco objetivos e 
não enfatizam a promoção do acesso à moradia 



Planos Diretores após o Estatuto da Cidade

Resultado da pesquisa nacional > Ganhos: 

(i) disseminação de um discurso favorável à 
democratização do acesso à terra e à redistribuição mais justa 

dos bens e serviços urbanos; 

(ii) construção de canais institucionais de participação na 
gestão urbana 

(iii) Ganhos pontuais em planos específicos



Pesquisa nacional PDs: Síntese

a) De maneira geral, os planos diretores pós-
Estatuto da Cidade pouco ou nada avançaram na 

promoção do acesso à terra urbanizada. 

b) Princípios e diretrizes
Embora a grande maioria dos planos tenha incorporado 

os princípios e diretrizes do Estatuto, raramente essas 
orientações se refletiram nos zoneamentos, nos parâmetros 

urbanísticos, na regulamentação dos instrumentos de política 
fundiária ou na definição de políticas e medidas voltadas 

para promover a democratização do acesso à terra 
urbanizada e bem localizada. 



Pesquisa nacional PDs: Síntese

c) Regulamentação dos intrumentos 

A regulamentação dos principais instrumentos do 
Estatuto se mostrou tímida e, em alguns casos, contrária 

às diretrizes da lei federal.

- São raras as iniciativas registradas de recuperação de 
mais-valias fundiárias geradas no processo de 

desenvolvimento urbano.

- Embora grande parte dos planos tenha instituído o 
parcelamento/edificação/utilização compulsórios/ IPTU 

progressivo no tempo, poucos os regulamentaram no PD.

- Poucos casos de implementação articulada de ZEIS / 
AEIS, parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, 
IPTU progressivo no tempo, consórcios imobiliários etc).



Pesquisa nacional PDs: Síntese

d) ZEIS / AEIS. Novos planos disseminaram a noção de 
ZEIS / AEIS no Brasil e reafirmam direito dos mais pobres à 
moradia regularizada e servida por equipamentos e serviços. 

Contudo, a eficácia da ZEIS / AEIS como instrumento 
indutor da democratização do acesso à terra deixou muito a 
desejar.  São poucos os casos de delimitação de ZEIS em 
áreas vazias e praticamente nenhum plano previu que os 

novos parcelamentos devam reservar áreas para HIS.

e) Planos diretores x grandes projetos
Grandes projetos ou investimentos estão para além da 

influência dos planos. Ao contrário, os planos são alterados 
de acordo com as necessidades dos projetos, atropelando 

processos supostamente participativos de elaboração.



Pesquisa nacional PDs: Síntese

f) Implementação 

Na grande maioria dos casos não há vinculação entre os 
instrumentos orçamentários municipais e o plano diretor e, 

mesmo quando existem, se restringem a aspectos 
superficiais ou pontuais de políticas muito específicas. 

Os planos diretores pós- Estatuto são poucos objetivos 
de maneira geral >  executivos municipais mais uma vez não 

quiseram – ou não puderam – concentrar nos planos as 
definições importantes sobre a política urbana, em especial 

no que diz respeito às prioridades de investimento e à 
regulação do setor privado. 

Alguns estados: leis complementares regulamentadoras 
dos planos não tinham sido aprovadas até 2009



Pesquisa nacional PDs: Síntese

g) Expectativas x resultados

Esperava-se mais dos planos diretores com relação à 
redefinição de prioridades de investimento, à redistribuição 
de renda gerada pelo esforço social ou à democratização do 

acesso à terra urbanizada. 

Novos planos diretores: mais tímidos no seu poder de 
intervenção do que estimavam os mais pessimistas.



O Plano Diretor de Desenvolvimento 
Sustentável do Rio de Janeiro 2011 x cenário 

nacional: conclusões preliminares

Confirmação dos principais resultados da pesquisa 

nacional

Não avança na promoção do acesso à moradia e à terra 

urbanizada

Apresenta retrocessos importantes no que se refere à 
apropriação social do espaço urbano e ao acesso à moradia 
para a população de baixa renda (condições para remoção, 

instrumentos urbanísticos etc)



Mas o que é um PD? Qual a sua relação com o acesso à moradia e à terra 

urbanizada? 

O conteúdo do Plano Diretor - Exemplos

Princípios e diretrizes que devem orientar o desenvolvimento urbano

Diretrizes para a implementação de programas setoriais ou específicos

Normas gerais/específicas de parcelamento e uso e ocupação do solo

Delimitação das áreas para aplicação dos instrumentos do art. 182 da CF

Disposições sobre os demais instrumentos do Estatuto

Definição de prioridades de ação do Executivo municipal e os investimentos 

estruturais a serem realizados, com a atribuição de responsabilidades e, se 

possível, prazos para a sua implementação

Instituição de um sistema de planejamento de forma articulada com o 

processo de gestão democrática da cidade

Diretrizes para atualização/revisão do sistema de informações



Articulação entre política urbana e 

política habitacional

 Não é possível isolar a dimensão habitacional 
no processo de desenvolvimento urbano. 

 A elaboração e implementação de uma política 
habitacional está intimamente relacionada ao 
desenvolvimento de ações e investimentos no 
âmbito das políticas de transporte e mobilidade 
urbana, saneamento ambiental, 
desenvolvimento urbano e regulação do uso do 
solo, entre outras.



Legislação urbanística e a promoção 

do acesso à moradia

 Legislação de uso, ocupação e parcelamento do 
solo +  normas ambientais > forte relação com a 
promoção da moradia. 

Lotes mínimos, taxas de ocupação, índices de 
aproveitamento do terreno, usos permitidos, 
restrições ambientais, exigências de 
urbanização são alguns dos parâmetros que 
podem contribuir tanto para o aumento das 
desigualdades no acesso à cidade, quanto para 
o incentivo à democratização do acesso à terra 
urbanizada. 



Relação entre Plano Diretor e PLHIS

 PD dá diretrizes para a política habitacional ou mesmo para o 
PLHIS 

 PD pode definir zonas / áreas de especial interesse social

 Regulamentação de instrumentos de indução do desenvolvimento 
urbano (IPTU progressivo no tempo, direito de preempção etc) que 
podem favorecer política habitacional de interesse social

 Regulamentação de instrumentos de recuperação da valorização 
fundiária gerada pelo investimento público (outorga onerosa do 
direito de construir) >  redirecionamento de recursos para a 
implementação de políticas voltadas para a redução das 
desigualdades sociais, especialmente no que se refere ao acesso à 
moradia.



LIMITES E POSSIBILIDADES DO PLANO DIRETOR DO RIO DE 

JANEIRO PARA O ACESSO À MORADIA E A TERRA URBANIZADA

2a parte: O novo Plano Diretor de 
Desenvolvimento Sustentável do Rio 
de Janeiro e o acesso à moradia e à 

terra urbanizada



Contexto de elaboração / aprovação

Conjuntura geral: globalização, pragmatismo e 
competitividade urbana x redução das desigualdades sociais e 

promoção da justiça ambiental

Conjuntura específica – Nacional: ampliação do crédito 
imobiliário, PAC, etc. Local: Olimpíadas, Copa 2014, articulações 

políticas e interesses imobiliários, retorno das políticas de 
remoção, etc.

Lugar específico: o que significa a regulamentação do 
Estatuto da Cidade e a definição de estratégias de 

desenvolvimento urbano neste território, com essa história e 
suas estruturas de poder?

Ambiente institucional específico: em que medida a 
legislação e a estrutura organizacional existente favorece / 

prejudica a promoção do acesso à moradia e à terra urbanizada 
para a população de baixa rendas



Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável 

do Rio de Janeiro 

Lei Complementar Nº 111 de 01/02/2011

Dispõe sobre a Política Urbana e Ambiental do Município, institui o 
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município 
do Rio de Janeiro e dá outras providências.

339 artigos + 9 anexos

Tópicos:

 Política urbana e ambiental

 Ordenamento territorial

 Instrumentos da política urbana

 Políticas públicas setoriais

 Estratégias de implementação, acompanhamento e controle do 
plano diretor

 Disposições gerais, transitórias e finais



Lei Complementar Nº 111 de 01/02/2011

TÍTULO I - DA POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL 7

 CAPÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DA POLÍTICA URBANA DO MUNICÍPIO 7

 CAPÍTULO II - DO PLANO DIRETOR 12

 CAPÍTULO III - DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA 14

TÍTULO II - DO ORDENAMENTO TERRITORIAL 15

 CAPÍTULO I - DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO 16

 CAPÍTULO II - DO MACROZONEAMENTO 29

 CAPÍTULO III - DA ORDENAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO 33

TÍTULO III - DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA 34

 CAPÍTULO I - DOS INSTRUMENTOS GERAIS DE REGULAÇÃO URBANÍSTICA, EDILÍCIA E AMBIENTAL 36

 CAPÍTULO II - DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO URBANO 53

 CAPITULO III - DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 56

 CAPÍTULO IV - DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL E CULTURAL 73

 CAPÍTULO V - DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS, ORÇAMENTÁRIOS e TRIBUTÁRIOS 90

TÍTULO IV - DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SETORIAIS 97

 CAPÍTULO I DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL 97

 CAPÍTULO II - DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE 97

 CAPÍTULO III - DA POLÍTICA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 117

 CAPÍTULO IV - DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO 119

 CAPÍTULO V - DA POLÍTICA DE TRANSPORTES 128

 CAPÍTULO VI - DA POLÍTICA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS 133

 CAPÍTULO VII - DA POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA 140

 CAPÍTULO VIII - DAS POLÍTICAS ECONÔMICAS 145

 CAPÍTULO IX - DAS POLÍTICAS SOCIAIS 151

 CAPITULO X - DAS POLÍTICAS DE GESTÃO 161

TÍTULO V - DAS ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO PLANO DIRETOR 174

 CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 174

 CAPÍTULO II - DO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA 176

 CAPÍTULO III - DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL 183

 CAPÍTULO IV - DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES URBANAS 184

 CAPÍTULO V - DO SISTEMA DE DEFESA DA CIDADE 185

 CAPÍTULO VI - DO SISTEMA DE CONTROLE DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 187

TÍTULO VI - DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS 189

 CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 189

 CAPÍTULO II - DISPOSIÇÕES FINAIS 191



Macrozoneamento PD Rio 2011



Contexto de elaboração / aprovação

Questões: 

Quem planeja / planejou o novo PD do Rio de Janeiro?

Quais os insumos para a produção de uma leitura sobre as 
principais questões da cidade (diagnóstico)?

Quem participou da definição do projeto de lei e das suas 
alterações na Câmara?

Quem se beneficia das disposições do Plano Diretores?

Quem é prejudicado por elas?

O que mudou (piorou / melhorou) do antigo para e o novo 
PD?



PD Rio 2011: Observações gerais

 Precariedade da participação popular

 Falta de embasamento > projeto de lei teria sido produzido 
sem  a elaboração de um diagnóstico preliminar.

 Ênfase na integração entre política urbana e ambiental > 
ênfase na preservação ambiental e nos aspectos 
paisagísticos

 Apresenta retrocessos importantes com relação ao Plano 
Diretor de 1992 no que se refere à apropriação social do 
espaço urbano e ao acesso à moradia para a população de 
baixa renda (condições para remoção, instrumentos 
urbanísticos etc)

 Contém orientações para a política habitacional e para a 
elaboração do PLHIS



PD Rio 2011: Observações gerais

 Diferença entre diretrizes x outras definições do próprio plano

Exemplo 1: Direcionamento da Expansão Urbana

“orientação da expansão urbana e do adensamento segundo a 
disponibilidade de saneamento básico, dos sistemas viário e de 
transporte e dos demais equipamentos e serviços urbanos” (art. 3o)

Outras definições do PD reforçam os vetores que promovem a 
expansão progressiva da malha urbana para áreas sem 
equipamentos e serviços adequados, a segregação socioespacial e 
a periferização da pobreza (Ex.: Macrozoneamento, definição de 
índices de aproveitamento do terreno etc.).

Orientações do PD x metrô e BRTs para Barra

x investimentos públicos na Macrozona 
Condicionada sem contrapartida

x aumento de índices construtivos na periferia

x delimitação da Macrozona Controlada



PD Rio 2011: Observações gerais

Aula passada, destaque do Prof. Alexandre Mendes sobre o PD 2011 
com relação à LOM e PD 1992:

- “Desaparecimento da forma expressa do princípio da não remoção;

- Desaparecimento da exigência da participação da comunidade 
interessada na análise e nas soluções alternativas;\

- Não alusão ao “laudo técnico” fundamentado; 

- Admissão da possibilidade de reassentamento em local distante

- Inclusão da favela em um campo semântico negativo e oposto à 
sustentabilidade da cidade” (Mendes, A., 2011).



PD Rio 2011: Observações gerais

 Diferença entre diretrizes x outras definições do próprio plano

Exemplo 2: Diretriz de promoção do direito à moradia x retrocessos 
com relação ao PD 1992, em especial nos casos de reassentamento 

A paisagem da cidade ganha o status de “mais valioso ativo da 
cidade, responsável pela sua consagração como um ícone mundial 
e por sua inserção na economia turística do país gerando emprego e 
renda” (art. 2o) e é apresentada, em vários artigos, como 
restrição objetiva à ocupação ao lado das situações de risco de 
vida relacionadas à construção em áreas frágeis. 

, 

Definição de áreas de beleza cênica como APPs (que não podem –
a não ser em casos excepcionais – abrigar favela) > indução à 
remoção

Restrições a AEIS em Unidades de Conservação ambiental, salvo 
as áreas de proteção ambiental onde estudos técnicos apontarem 
inviabilidade de remoção da área ocupada de forma irregular situada 
dentro de seus limites”.



PD Rio 2011: Observações gerais

 Diferença entre diretrizes x outras definições do próprio plano

Exemplo 3: Promoção do gestão democrática x inclusão no Plano, 
sem nenhum debate de propostas / projetos estruturadores

Porto Maravilha

Propostas e  prioridades relacionadas à implantação da Copa do 
Mundo e das Olímpiadas > alteração da prioridade das políticas 
sociais, investimento em transporte etc. (urbanização de favelas, 
UPP e transportes):

“Parágrafo único. A implementação da Política de Transportes do 
Município contemplará todos os projetos da área de transportes que 
serviram de base para a candidatura da Cidade a sede das 
Olimpíadas, em 2016, e a uma das sedes da Copa do Mundo, em 
2014” > priorização da Barra da Tijuca em detrimento de outras 
áreas.



Legislação urbanística

 Plano remete, mais uma vez (como o PD 1992) as normas gerais de 
parcelamento, uso e ocupação do solo para outras lei. Questão: PD x 
legislação urbanística em vigor (legislação restritiva > periferização 
da pobreza).

 Aumento de índice de aproveitamento do terreno em diversas áreas, 
como ao longo da Av. Brasil ou Rodovia Pres. Dutra, aumento de 
índices no Porto ou sem outorga onerosa do direito de construir. 

> Favorecimento da apropriação privada da valorização 
fundiária proporcionada por investimentos públicos



Outorga onerosa do direito de 

construir

MNRU: objetivo é capturar parcela da valorização fundiária produzida 
pelo esforço coletivo e financiar políticas redistributivas 
(especialmente relacionadas à programas habitacionais de interesse 
social). 

PD 2011 x PD 1992: 

 restrição das áreas passíveis de aplicação do instrumento – não é 
permitido na maior parte da Zona Sul e da Barra da Tijuca, por 
exemplo;

 aumento, quase sempre, do coeficiente básico 

 restrição das possibilidades redistributivas do instrumento, uma vez 
que ele só pode ser aplicado em ÁEIU e em Operações Urbanas. 

PD 2011: Outorga onerosa carioca quase sempre amplia a intensidade 
do aproveitamento do terreno e os lucros fundiários sem garantir a 
geração de recursos voltados para diminuir a desigualdade no 
acesso à moradia gerada pela própria atividade de produção 
imobiliária. 



Outorga onerosa do direito de 

construir

Distribuição dos recursos arrecadados:

 PD 1992

Recursos para Fundo Municipal de Desenvolvimento urbano para 
aplicação exclusiva em construçào de habitação de baixa renda e 
esgotamento sanitário em comunidades de baixa renda.

 PD 2011

Recursos repartidos Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
o Fundo Municipal de Habitação, na proporção de cinqüenta por 
cento da arrecadação, ou diretamente aplicadas através de obras e 
melhorias diversas finalidades não necessariamente redistributivas. 





Parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios e IPTU progressivo no 

tempo

 Retrocesso na regulamentação:

PD 1992 criava o IPTU progressivo no tempo e remetia para 
regulamentação. 

Idéia central: abranger as áreas da cidade com oferta de 
equipamentos, infraestrutura e serviços.

PD 2011: Será necessária lei específica para determinar e 
regulamentar o parcelamento, a edificação ou a utilização 
compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não 
utilizado. 

A lei se aplicará apenas a imóveis localizados na Macrozona de 
Ocupação Incentivada (exclui Zona Sul, São Conrado, Barra).



Parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios e IPTU progressivo no 

tempo

PD 2011 cria uma série de isenções que inviabilizam o instrumento no 
futuro:

 § 2º Não será alcançado pelo disposto neste artigo, o imóvel:

 .......... 

 II - não edificado, parcialmente ocupado ou vazio, com atividade 
econômica regularmente inscrita no órgão municipal 
competente que requeira espaços livres para seu 
funcionamento; 

 .....

 IV - localizado em APP, Zona de Conservação Ambiental e Unidade 
de Conservação da Natureza, ou em áreas que sejam objeto de 
estudos que visem sua transformação em qualquer destas 
categorias;



Operações urbanas consorciadas e 

outros instrumentos

 Orientação para as futuras leis de operações urbanas consorciadas 
e para lei sobre operação Interligada

 Relatório de Impacto de Vizinhança – dá orientações e remete para 
regulamentação específica

 Readequação de Potencial Construtivo no Lote

 Instituição da Concessão Urbanística: delegação pelo Poder 
Executivo à iniciativa privada da realização de intervenções 
urbanísticas em regiões determinadas do Município, mediante regras 
expressas em Lei específica. 

Possibilita, mediante licitação à empresa ou consórcio de empresas,  
a realização de obras de urbanização ou de reurbanização, inclusive 
loteamento, reloteamento, demolição, reconstrução e incorporação 
de conjuntos de edificações.

Concessão urbanística retira do campo político democrático a definição 
das ações e projetos urbanos e coloca-o nas mãos de empresa 
privada.



Plano Diretor e Plano Municipal de 

Habitação de Interesse Social

PMHIS deve observar orientações gerais e específicas do Plano Diretor 
como um todo e do Capítulo relativo à política de habitação em 
particular e da política de regularização urbanística e fundiária: 

 Diretrizes da política de habitação e de regularização

 Provisão de Soluções Habitacionais

 Definição de ações estruturantes da política de regularização 
urbanística e fundiária

 Áreas de Especial Interesse Social – AEIS (AEIS 1 e AEIS 2 – não 
delimitada / Recentemente se criou uma área para construção de 
conjunto habitacional.

Campo de conflitos entre orientações políticas de habitação e meio 
ambiente: AEIS em Unidades de Conservação Ambiental



Plano Diretor e Plano Municipal de 

Habitação de Interesse Social
Orientações do PD para política habitacional:

“Art. 206. No caso de AEIS cujos limites estejam compreendidos 
dentro dos perímetros de Operações Urbanas Consorciadas ficam 
definidos:

I - a permanência da população dos assentamentos consolidados;

II - o percentual de HIS a ser produzido na AEIS com recursos 
provenientes da Operação Urbana Consorciada.

Orientações para Plano de Urbanização em AEIS

 “Art. 209. O Poder Público incentivará a produção social de moradia 
através da participação de entidades sem fins lucrativos no 
desenvolvimento de projetos e cooperativas habitacionais e de 
mutirões auto-gestionários de iniciativa de comunidades de baixa 
renda, e promoverá a assistência técnica e jurídica gratuita para a 
população.”



Plano Diretor e Plano Municipal de 

Habitação de Interesse Social

 Orientações para urbanização de favelas e loteamentos irregulares

 Orientações para Reassentamento de Populações de Baixa Renda 
Oriundas de Áreas de Risco

 Orientações para a Ocupação de Vazios Urbanos e Imóveis 
Subutilizados, com previsão nos projetos de ações de manutenção 
da população residente no local 

Orientação daa política de saneamento:

“VIII - priorizar as áreas de favela, de loteamentos irregulares e de 
bairros consolidados para promover a captação e destino final dos 
esgotos sanitários e, preferencialmente, dar início a ações diretas na 
Zona Oeste da Cidade, em especial, às bacias que demandam a 
Baia de Sepetiba”.



Plano Diretor e Plano Municipal de 

Habitação de Interesse Social

De acordo com o PD, cabe ao PMHIS:

 Orientar a criação de AEIS em “áreas com predominância de 
terrenos ou edificações vazios, subutilizados ou não utilizados, 
situados em áreas dotadas de infraestrutura, serviços urbanos e 
oferta de empregos, ou que estejam recebendo investimentos desta 
natureza para promover ou ampliar o uso por Habitação de Interesse 
Social – HIS e melhorar as condições habitacionais da população 
moradora” (art. 205). 

 Definição de critérios de aplicação do parcelamento, edificação ou de 
utilização compulsórios para imóveis localizados em ÁEIS > 
necessidade de elaboração de lei específica complementar ao 
PMHIS. 

 Regulamentação da transferência do direito de construir em AEIS  
incluídas em Operação Urbana Consorciada > necessidade de 
elaboração de lei específica complementar ao PMHIS.



Considerações finais

Para a promoção do acesso à moradia e à cidade, além da 
elaboração do PMHIS, seriam fundamentais uma série de 
alterações no Plano Diretor voltadas para viabilizar a 
construção de habitação de interesse social não apenas nas 
periferias próximas ou distantes, mas, especialmente, nas 
áreas mais centrais. 

No caso do Município do Rio de Janeiro, o PD não 
representou sequer um momento de discussão sobre as 
principais questões da cidade, dada a ausência de um 
processo efetivo de participação popular. 



Considerações finais

Os  desafios da elaboração do Plano Municipal de Habitação 
de Interesse Social se ampliam, pois devem contemplar não 
apenas as orientações do Plano Diretor, mas, também, suas 
limitações no que se refere à promoção do acesso à moradia 
para a população de baixa renda.

Necessidade de REGULAMENTAÇÃO de aspectos do PD que 
avançam na promoção do acesso à moradia; ALTERAÇÃO 
dispositivos do PD que contrariam o Estatuto da Cidade ou 
que promovem a segregação socioespacial; ações para ALÉM 
dos PDs contra as tendências de elitização dos espaços 
urbanos centrais e de periferização da pobreza


