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Conteúdo
Projetos estratégicos

DECRETO Nº 17.273/20 
Decreto regulamentador

LEGISLAÇÃO

LEI Nº 11.181/19 
Plano Diretor

Este módulo apresenta os projetos estratégicos apresentados no novo 
Plano Diretor, tais como Operações Urbanas Consorciadas (OUCs) e 
Projetos Viários Prioritários (PVP).



Operação Urbana Consorciada
OUC
Até a aprovação de suas leis específicas ou até 2 anos a partir da publicação desta lei, não 
se aplica CAmax ou CAcent;

A adoção de benefícios urbanísticos, como a fachada ativa no nível térreo de edificações 
mistas ou de uso não residencial, podem gerar acréscimos de área líquida (não conta no 
CA);

As restrições são aplicáveis a terrenos inseridos em qualquer zoneamento, com exceção 
das Aeis e dos empreendimentos públicos ou de comprovado interesse público, que 
ficarão sujeitos ao atendimento de diretrizes do órgão municipal responsável pelas políticas 
de planejamento urbano.

OUC Vetor Norte
OUC ACLO
OUC Via 710

Lei Específica

Mais pessoas morando e trabalhando 
próximo a eixos principais de transporte 

Fundo próprio para financiamento da 
qualificação urbanística

Financiamento de obras por venda de 
Certificado de Potencial Adicional de 
Construção - Cepac ou de outorga onerosa do 
direito de construir específica 

Densificação baseada em desenvolvimento 
orientado ao transporte

Operações
Urbanas

Consorciadas



Projeto Viário Prioritário
PVP 

1. Não se aplica CAmin.

2. Aplica-se o CAbas do zoneamento, sendo que área total edificada é limitada 
a 1.000 m², exceto para as situações dispostas nos itens 5 e 6;

3. Não se aplica CAmax ou CAcent, exceto para as situações dispostas nos itens 
5 e 6;

4. A altura máxima da edificação é limitada a 8,0 m, exceto para as situações 
dispostas nos itens 5 e 6;

5. Em caso de sobreposição de Zeis-1, Zeis-2 e Aeis-2 e PVP, os critérios de 
ocupação serão definidos conjuntamente pelos órgãos responsáveis pela 
política municipal de habitação e pela política municipal de mobilidade 
urbana; 

6. Em caso de instalação ou ampliação de equipamentos urbanos e 
comunitários municipais em áreas de PVP, os critérios de ocupação serão 
definidos conjuntamente pelos órgãos municipais responsáveis pela 
instalação ou ampliação de equipamentos urbanos e pela política de 
mobilidade urbana.

Redução de 
84% das áreas 
afetadas por 

PVP

Via 
710

Barão com 
Raja Gabaglia
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manchas 
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Rodoviário
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