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Objetivos e Justificativa –

SMUL
“Mantendo os princípios norteadores

do Plano Diretor Estratégico –

PDE, as correções e ajustes na LPUOS

são necessários para garantir uma

melhor aplicação da lei”.

Não serão criadas novas zonas de

uso e não serão alterados

perímetros daquelas já existentes.

“O objetivo da revisão é somente

adaptar o texto da lei à cidade real

preexistente, a São Paulo já
construída”.

A proposta é conduzida visando os 6 objetivos

apresentados abaixo, que podem ser

compreendidos com mais detalhes

na Justificativa Técnica.

http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2017/12/Justificativa-T%C3%A9cnica.pdf


CRÍTICAS À ESTRUTURA URBANA - PROPOSTA PELO PDE 2014

• A estrutura urbana proposta pelo PDE 2014, conforme já nos

posicionamos diversas vezes, não leva a sustentabilidade

ambiental e o planejamento urbano nos chamados eixos de

transformação e outros locais passíveis de adensamento,

orientados para a mobilidade urbana.

• Na verdade não são eixos, mas “pólos de centralidades”, uma

vez que ocorrem em raios de estações de metro, ônibus e

trens.

• A ausência de projetos de urbanização e controle de

impactos cumulativos nesses pólos é a nossa principal

crítica ao atual Plano Diretor Estratégico.

• Uma qualidade a registrar no PDE é o condicionamento do

mercado ao planejamento urbano.

• O adensamento/verticalização urbano

proposto na MEM – Macroárea de

Estruturação Metropolitana, vetor leste

oeste, polarizados pelas vias marginais.

• É Inadequado e demanda projetos urbanos

cuidadosos devido à fragilidade ambiental

das várzeas do Tietê e Pinheiros.

• Não poderiam ter verticalização e

adensamento aprovados sem projeto

urbano e por decurso de prazo!

• Áreas do Arco Tietê retiradas pelo

executivo e substituídas para o Eixo

Jurubatuba apresentam o mesmo problema

com o agravante de direcionar a

urbanização aos mananciais.



ZONAS DE TRANSFORMAÇÃO



EIXOS DE ESTRUTURAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO URBANA
Proposta de substitutivo - PDE 2014



Impactos de Vizinhança: erosão, escorregamento, fechamento de

nascentes e outros.

Impactos cumulativos:

• Aumento do tráfego para acesso às Estações e no interior dos

bairros;

- Descaracterização dos bairros nos Polos/Eixos – Zonas de

Estruturação Urbana

- Necessidade de reurbanização de áreas com maior implantação de

empreendimentos:

- ”mecanismos qualificadores, como largura mínima de via, fruição

pública, alargamento de calçadas, além de total restrição nas

quadras lindeiras às zonas residenciais” - Esses mecanismos

inexistem nas Zonas Eixos de Transformação Urbana

CONSEQUÊNCIAS DO PDE e LUOS
QUE O PL É OMISSO! ZTU e Pólos de Centralidade

Aumento das vagas de garagem na 
ZTU e redução do valor da outorga!



PL - PRINCIPAIS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO DA  LPUOS 2016 

• Possibilidade de flexibilização de gabarito de altura das

edificações fora dos eixos de transporte de massa - Zonas

Mistas e de Centralidades

• Criar dispositivos para desembaraçar reformas e retrofits –

“São Paulo tem um parque edificado pré-existente importante,

particularmente no Centro, que merece ser requalificado e

adequado a usos compatíveis com o novo perfil da cidade, de

forma a torná-lo atraente para moradia, para além de mero

ponto de passagem”

• Desconto temporário da outorga onerosa do direito de

construir acima do coeficiente de aproveitamento básico.

• A forma de apresentação do PL dificulta a análise das demais

alterações embutidas no texto.

Segundo a SMUL :

• Alto Custo da outorga onerosa. Atualmente

representa, por m² construído, 93% do Custo

Unitário Básico de Construção (CUB), contra

38% determinados na lei anterior, com

decorrente penalização do consumidor final.

• Queda de arrecadação decorrente de sua

aplicação, de mais de R$ 500 milhões/ano nos

anos de 2011/2013 para pouco mais de R$ 100

milhões/ano em 2016/2017.

• Redução de recursos destinados ao Fundo de

Desenvolvimento Urbano (FUNDURB) devido a

essas questões.



CRÍTICA À 
REDUÇÃO 

TEMPORÁRIA 
DA OUTORGA 

ONEROSA - OU

• A proposta de redução da Outorga Onerosa diminuirá ainda mais os

recursos destinados ao Fundo de Desenvolvimento Urbano

(FUNDURB), penalizando as medidas do PDE destinadas a

população mais carente.

• O objetivo da mudança é favorecer o mercado para reduzir o custo

da construção como afirma o PL.

• Como será a compensação ao FUNDURB para não prejudicar a

população que depende de outras ações públicas como parques,

urbanização de ZEIS, Construção de HIS e outras necessidades?

• De fato há uma discussão sobre a mudança do fator de indução

colocado na fórmula da OU, que onera a construção em regiões

consolidadas e facilita, reduzindo os custos em regiões a qualificar.

Uma vez que o mercado só se interessa por essas áreas.

• Quem ganha e quem perde?

• Solicitar a apresentação da composição de custos do m2 adicional.



DISPOSITIVOS PARA REFORMAS E RETROFITS
Viabilizar reformas em edificações existentes

• Reconhecimento dos recuos, taxa de permeabilidade e de ocupação existentes

• Admite alteração do uso, desde que o uso seja permitido na zona

• Dispensa a exigência da quota ambiental

• Dispensa a exigência do lote máximo, sem a anexação de novo lote

• Dispensa a doação de área para alargamento da calçada.

• Número de vagas mínimo, inclusive na mudança de uso, será calculado sobre a

área construída computável total

• Dispensa a exigência de vagas, para lotes com até 10 (dez) metros de testada

• Permite o atendimento de vagas por locação de imóvel num raio de 300

metros

• Dispensa reserva de vaga para carga e descarga

• Dispensa no cômputo do coeficiente de aproveitamento máximo de até 20% da

área construída destinada à fachada ativa no pavimento térreo, com acesso

pelo logradouro público, em especial nas zonas centralidades (ZC)

Proposta interessante 

para reduzir o número 

de prédios 

desocupados e garantir 

a função social da 

propriedade.

Porém merece atenção 

e discussão dos 

dispositivos para 

atender ao interesse da 

coletividade



DISPOSITIVOS PARA REFORMAS E RETROFITS
Estimular o retrift das edificações

• Manutenção da volumetria da edificação existente.

• Manutenção do CA, TO e recuos existentes

• Dispensa no computo do CA máximo, das áreas técnicas necessárias, para o

uso instalado ou para o novo uso, bem como, para atendimento às normas de

segurança, à acessibilidade e ao incremento tecnológico da edificação

• Permissão de implantação de saliências e terraços, observadas as normas

edilícias e garantidas as condições de segurança dos usuários

• Atendimento da taxa de permeabilidade nas novas partes a serem edificadas

• Dispensa das exigências relativas: à quota ambiental, à cota-parte máxima de

terreno por unidade habitacional, ao alargamento do passeio, e às dimensões

máximas do lote

• Dispensa da exigência de vagas para estacionamento de veículos

Proposta interessante 

para reduzir o número 

de prédios 

desocupados e garantir 

a função social da 

propriedade.

Porém merece atenção 

e discussão dos 

dispositivos para 

atender ao interesse da 

coletividade



FLEXIBILIZAÇÃO 
DO GABARITO EM 

ZM E ZC
SMUL afirma que 

representam
apenas 14% da 

cidade.  

Flexibilização do Gabarito nas Zonas Mistas e de Centralidades

Justificativas SMDU

• flexibilização do gabarito de altura das edificações em parcelas

determinadas da cidade, em nada parecido com "liberar a

verticalização restrito às zonas mistas e de centralidade, que

correspondem a apenas 14% do território.

• O possível aumento de altura das edificações não representará

aumento do potencial construtivo, que permanecerá de no

máximo 2 vezes a área de terreno nessas zonas, conforme

estabelecido pelo PDE e sob condições definidas na proposta

em discussão, só sendo admitido em vias com mais de 12

metros de largura e nunca em quadras lindeiras às zonas

residenciais, requisitos que a legislação atual não observa.



CRÍTICAS - FLEXIBILIZAÇÃO DE GABARITO FORA DOS EIXOS DE TRANSPORTE
Zonas Mistas e de Centralidades

• Desconstrói o modelo proposto no PDE 2014 que

estimulava o adensamento nos eixos, e propunha

exatamente um modelo de verticalização mais

planejado no interior dos bairros, com o limite de

altura de prédios a 8 andares ou 24 metros.

• Verticalização só em quadras com mais de 50% de

verticalização. (Estimado em menos de 1% do total

das ZM)

• A proposta - projeto de lei - traz o risco de implodir

os ganhos que haviam no PDE e LUOS para garantir

a qualidade urbana dos miolos de bairros, onde

convivem edificações horizontais residenciais.

Resultados:

Os moradores ficarão mais uma vez

submetidos as escolhas do mercado

quanto ao tipo de edificação que poderão

ter na vizinhança.

Estes podem ser desde condomínios

verticais fechados criando ilhas que

quebram a rica dinâmica urbana desses

bairros e;

Torres altíssimas que acabam rompendo

agressivamente com urbanização

existente e criando zonas de sombreando

sobre as casas.



ZONEAMENTO – LEI 16.402/2016



PROPOSIÇÕES PARA A REVISÃO DA LPUOS

• Realização de estudos de impactos cumulativos em pólos /zonas de transformação urbana com demanda

para a aplicação do coeficiente 4. Caso do Eixo Vila Madalena.

• Revisão das aprovações de Edificações nos EIXOS realizadas antes da aprovação da LUOS que reduziu a

aplicação do CA 4 em áreas com alta declividade, nascentes, ruas com larguras de baixa dimensão

menores que 12 metros.

• Revisão da Legislação relativa a EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança. Atualmente só exigido para edificações

residenciais acima de 80.000m²

• Aplicação de medidas de urbanização e restrições ambientais nos Eixos de Estruturação da Transformação

Urbana: largura mínima de via, fruição pública, alargamento de calçadas, além de total restrição nas

quadras lindeiras às zonas residenciais, a exemplo do proposto para as ZMs .

• Inclusão de diretrizes para Planos de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas.

• Revisão da fórmula de Quota Ambiental para incluir cisternas e o aproveitamento da água da chuva para fins

não potáveis e o uso da energia solar e fotovoltaica para aquecimento de água. Proposta Natalini.
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