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CONSTITUIÇÃO  FEDERAL

� Art. 182

� Função social da cidade

� Desenvolvimento urbano

� Bem-estar da população

� Função social da propriedade

� Plano Diretor

� sanções



Lei 10.257/01 – Estatuto da Cidade

� Art.1º -

� regula a propriedade em prol da segurança, do bem-

estar e do equilíbrio ambiental

� Art. 2º - diretrizes gerais-

� Cidade sustentável

� Gestão democrática

� Cooperação entre todos os setores

� Planejamento

� Integração urbano-rural

� Justa distribuição de benefícios e ônus

� Recuperação e proteção ambiental,....



Lei 10.257/01 – Estatuto da Cidade

� Art. 4º - instrumentos:
� Planos, planejamento (plano diretor)
� Zoneamento ambiental

� Desapropriação

� Tombamento

� ZEIS

� Concessão de direito real de uso
� Concessão de uso especial para fins de moradia

� Direito de superfície

� Transferência do direito de construir

� Outorga onerosa

� Alteração de uso
� Operação urbana consorciada, ...



OPERAÇÃO URBANA 
CONSORCIADA

- Operações urbanas consorciadas:
• Conceito: conjunto de intervenções e medidas 

coordenadas pelo Poder Público Municipal, com a participação 
dos particulares, com o fim de alcançar transformações 
urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização 
ambiental (art. 32 do EC).

• Deve ser prevista em lei municipal específica.

• Deve atingir área constante do Plano Diretor.

• O Poder Público pode exigir contraprestação 
pecuniária dos particulares que se beneficiarem com a 
operação, mas esta verba deve ser revertida para a própria 
operação urbana (compensações, fundos)



Definição de área



� CEPAC’s:

� Prevista em lei, em 

quantidade certa e 
determinada, podendo 

ser usada para pagar 

o potencial construtivo 

usado além do padrão 

básico previsto para a 
área.



Noção:

� Ato de dividir uma região em espaços 
individualizados de acordo com suas 
características específicas.

� Fundamentos técnicos: diagnósticos, 
geografia, meio ambiente, população, 
produção, localização, etc...

� Limitação ao direito de propriedade: uso, 
gozo e fruição

� Natureza intervencionista e não poder de 
polícia



Ordenamento territorial

� Instrumentos

� Direito de construir

� Gestão pública

� Planejamento área e setores – local/regional



ZONEAMENTO AMBIENTAL

� Avalia peculiariedades ambientais e 

respectivos processos sociais, culturais e 

econômicos.

� Preocupação com o meio ambiente e com a 

persecução dos objetivos nacionais

� Não é um mapa indicando vocação da área



ZONEAMENTO AMBIENTAL

� Lei federal 9985/2000 (SNUC), art. 2º, XVI: 

define zoneamento como sendo uma 

determinação de setores ou zonas em uma 

unidade de conservação com objetivo de 

manejo, proporcionando os meios e as 

condições para que todos os objetivos da 

unidade possam ser alcançados de forma 

harmônica.



ZONEAMENTO URBANO

� Fracionado por Municípios (CF, art. 30, VIII)

� Zona urbana

� Zona de expansão urbana

� Zonas urbanizáveis

� Zona rural



ZONEAMENTO URBANO

� Natureza jurídica: lei

� Elaboração: procedimento posterior à

elaboração de PD (porém sistemático, como 

qualquer planejamento)

� Função: cumprir as funções urbanas de 

habitar, trabalhar, circular e divertir.



ZONEAMENTO URBANO

� Zoneamento de uso:

� Plano urbanístico especial (plano de 
zoneamento) para realizar na práticas as 
diretrizes de uso estabelecidas no plano 
urbanístico geral (plano diretor)

� Usos predominantes

� Usos exclusivos

� Usos especiais

� Usos mistos



ZONEAMENTO URBANO

� Densidade: potencial de ocupação 

(população, construção, atividades)

� Alta

� Média

� Baixa

Adensável               

Não adensável 



ZONEAMENTO URBANO

� ZR1 – baixa densidade
� ZR2 – média densidade
� ZR3 – alta densidade
� ZM1 – média densidade
� ZM2 – alta densidade
� ZC1 – comercial central
� ZC2 – comercial secundária

� ZI1 – predominante industrial
� ZI2 – estrita industrial
� ZS - serviços

� ZIT - institucional
� ZE – uso especial



ZONEAMENTO URBANO

� Execução e alteração do zoneamento:

� Situações conformes



DIREITO DE PREEMPÇÃO –
art. 25/27 – E.C.

� Preferência de compra

� Faculdade do Poder Público Municipal

� Prazo para exercê-lo

� Art. 26 – fundamentos/motivos

� Art. 27 – procedimento

� Silêncio administrativo com efeito jurídico



DIREITO DE SUPERFÍCIE –
art. 21/24 do E.C
• Pode ser gratuito ou oneroso 

• Pode ter prazo determinado ou indeterminado 

• Abrange solo, subsolo e espaço aéreo

• Transmite-se aos herdeiros 
• Deve ser registrado no Cartório de Registro de Imóveis 

• Extingue-se com o advento do termo ou pelo descumprimento 
das obrigações contratuais

-
� Direito de Superfície no Código Civil:

• Direito real (art. 1225, II, do CC)
• Outorga ao superficiário o direito de construir 

ou plantar sobre terreno alheio (art. 1369 do CC)

• Abrange solo e espaço aéreo



TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE 
CONSTRUIR - art.35 E.C

� Imóvel público ou privado

� Exercer ou alienar

� Direito de construir

� Fundamento no interesse público urbano





FAVELA PARAISÓPOLIS - SP





CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO:
II- Conceito

� E.C., art. 46, § 1º:

“forma de viabilização de planos de urbanização 

ou edificação por meio do qual o proprietário 

transfere ao Poder Público Municipal seu 

imóvel e, após a realização das obras, recebe, 

como pagamento, unidades imobiliárias 

devidamente urbanizadas ou edificadas”.



CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO:
III- Questões
� O Poder Público pode recusar o consórcio 

imobiliário?

� A contagem do prazo indicado na notificação 
interrompe enquanto o Poder Público não responde?

� Deve haver previsão orçamentária anterior ao 
estabelecimento do consórcio?

� Existe alguma restrição na aplicação desse 
instrumento?

� Qualquer proprietário de imóvel em desconformidade 
com sua função social e que receba notificação tem 
direito a solicitar consórcio imobiliário?



Definição e delimitação do C.I

� Competência vinculada:

� Legislação municipal deverá prever a 
utilização do instrumento

� Legislação municipal deverá trazer os 
contornos do aceite, ou recusa, bem como de 

eventuais outras disposições da 
exequibilidade do instrumento

� Competência discricionária:

� Havendo previsão legal, itens não previstos 
ou previstos como discricionários



CONTORNOS MÍNIMOS C.I.

� Viabilidade financeira para executar o projeto 

urbanístico:

� disponibilidade orçamentária – fundo 

municipal para o desenvolvimento urano

� termo de cooperação com a iniciativa privada 
– concessão/licitação - convênio

� não havendo disponibilidade financeira, o 

consórcio deverá ser recusado





CONCESSÃO URBANÍSTICA

� Delegação para um particular agir sobre área 

urbana degradada mediante licitação

� Instrumento de intervenção de área urbana 

com finalidade de melhoria de toda a área

� Lei específica

� Atuação da iniciativa privada, com 

transferência de bens como mecanismo 

básico de equilibrar os investimentos do 

empreendedor.



COMPARAÇÃO

� Operação Urbana 
Consorciada

� Previsto no P.D.

� CEPAC

� Manutenção 

população

� Poder Público 

mantém-se na gestão 

das ações

� Concessão urbanística

� Não há limites 

previamente 

estabelecidos, apenas 

os que forem previstos 

em lei específica.

� Transferência a ação 

global para o particular



FIM


