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I I -- O PerO Perííodo Prodo Pr éé--ConstituiConstitui çção de 1988ão de 1988

�� PolPol íítica de Desenvolvimento Urbano tica de Desenvolvimento Urbano -- quadro legal e institucionalquadro legal e institucional

As polAs pol ííticas federais de desenvolvimento urbano ticas federais de desenvolvimento urbano 
II  PND 1975 II  PND 1975 –– 1979  e III PND 19801979  e III PND 1980--19851985

A funA fun çção social da propriedade ão social da propriedade –– ConstituiConstitui çção Federal de 1934 e 1946ão Federal de 1934 e 1946

II II –– O desenvolvimento urbano na ConstituiO desenvolvimento urbano na Constitui çção de 1988ão de 1988

�� As competências da União, estados e municAs competências da União, estados e munic íípiospios

�� O CapO Capíítulo da Poltulo da Pol íítica Urbana tica Urbana -- principais instrumentosprincipais instrumentos

�� A funA fun çção social da propriedade e o plano diretor municipa lão social da propriedade e o plano diretor municipa l



Competências  da União

Competência MaterialCompetência Material

( exclusiva ) ( exclusiva ) -- PlanejamentoPlanejamento

1. Plano Nacional de Ordena1. Plano Nacional de Ordena çção do Territão do Territ óóriorio
2. Plano de Desenvolvimento Econômico e Social2. Plano de Desenvolvimento Econômico e Social
3.Planos Regionais (integrantes dos planos nacionai s de desenvol3.Planos Regionais (integrantes dos planos nacionai s de desenvol vimento vimento 
econômico e social)econômico e social)

4.Diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusi ve habita4.Diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusi ve habita çção, saneamento ão, saneamento 
bbáásico e transportes urbanos ( comum com Estados, Dis trito Federalsico e transportes urbanos ( comum com Estados, Dis trito Federal e e 
MunicMunic íípios)pios)

5.Prote5.Prote çção dos  bens de valor histão dos  bens de valor hist óórico artrico art íístico e cultural, aos monumentos e stico e cultural, aos monumentos e 
as paisagens notas paisagens not ááveisveis
6. Prote6. Prote çção do meio ambiente e combate a poluião do meio ambiente e combate a polui ççãoão
7. 7. PromoPromo çção de programas de construão de programas de constru çção de moradias e a melhoria das ão de moradias e a melhoria das 
condicondi çções habitacionais e de saneamento bões habitacionais e de saneamento b áásicosico



Competências  da União
Competência LegislativaCompetência Legislativa

( ( * ) Plano Plurianual, Diretrizes Or* ) Plano Plurianual, Diretrizes Or ççamentament áárias, Orrias, Or ççamentos amentos 
Anuais.Anuais.

( privativa)( privativa)

8. Desapropria8. Desapropria ççãoão
9.Trânsito e Transportes9.Trânsito e Transportes

( concorrente com Estados e Distrito Federal ( concorrente com Estados e Distrito Federal -- no âmbito da no âmbito da 
legislalegisla çção concorrente, a   competência da União ão concorrente, a   competência da União limitarlimitar --sese--àà a a 
estabelecer normas gerais).estabelecer normas gerais).

10.Direito Urban10.Direito Urban íísticostico
11.Prote11.Prote çção ao patrimônio histão ao patrimônio hist óórico, cultural artrico, cultural art íístico, turstico, tur íístico stico 
e paisage paisag íísticostico
12.Defesa do solo e dos recursos naturais12.Defesa do solo e dos recursos naturais
13.Prote13.Prote çção do meio ambiente e controle da poluião do meio ambiente e controle da polui ççãoão



Competências  dos  Estados

Competência MaterialCompetência Material

( exclusiva) Planejamento( exclusiva) Planejamento

14. Institui14. Institui çção de regiões metropolitanas, aglomeraão de regiões metropolitanas, aglomera çções ões 
urbanas e microrregiõesurbanas e microrregiões

15. Prote15. Prote çção aos bens de valor histão aos bens de valor hist óórico cultural e rico cultural e 
paisagpaisag íísticostico
16. Prote16. Prote çção do meio ambienteão do meio ambiente
17. Promo17. Promo çção de programas de construão de programas de constru çção de moradias e ão de moradias e 
melhorias das condimelhorias das condi çções habitacionais e de saneamento ões habitacionais e de saneamento 
bbáásicosico



Competências  dos  Estados

Competência LegislativaCompetência Legislativa

( concorrente com a União e o Distrito Federal)( concorrente com a União e o Distrito Federal)

18. Direito Urban18. Direito Urban íísticostico
19. Prote19. Prote çção do patrimônio histão do patrimônio hist óórico, cultural, artrico, cultural, art íístico, stico, 
turtur íístico e paisagstico e paisag íísticostico
20. Defesa do solo e dos recursos naturais20. Defesa do solo e dos recursos naturais
21. Prote21. Prote çção ao meio ambiente e controle da ão ao meio ambiente e controle da 
populapopula ççãoão



Competências  dos  Municípios 

Competência MaterialCompetência Material
( exclusiva ) ( exclusiva ) –– PlanejamentoPlanejamento

22. Ordenamento territorial 22. Ordenamento territorial –– mediante o planejamento e mediante o planejamento e 
controle do uso do parcelamento e da ocupacontrole do uso do parcelamento e da ocupa çção do soloão do solo

23. Execu23. Execu çção da Polão da Pol íítica Urbana tica Urbana 
24. Plano Diretor24. Plano Diretor
25. Participa25. Participa çção popular no planejamento municipalão popular no planejamento municipal

( comum com União e Estados)( comum com União e Estados)

26. Prote26. Prote çção aos bens de valor histão aos bens de valor hist óórico cultural e rico cultural e 
paisagpaisag íísticostico
27. Prote27. Prote çção ao meio ambienteão ao meio ambiente
28. Promo28. Promo çção de programas de construão de programas de constru çção de moradias e a ão de moradias e a 
melhoria das condimelhoria das condi çções habitacionais e de saneamento ões habitacionais e de saneamento 
bbáásico sico 



Competências  dos  Municípios

Competência LegislativaCompetência Legislativa

29. Assuntos de interesse local29. Assuntos de interesse local

30. Suplementar a legisla30. Suplementar a legisla çção federal e estadual no ão federal e estadual no 
que couberque couber



O CapO Capíítulo da Poltulo da Pol íítica Urbanatica Urbana

Principais Principais Instrumentos  Instrumentos  

�� lei federal sobre diretrizes gerais de lei federal sobre diretrizes gerais de 
desenvolvimento urbanodesenvolvimento urbano

�� plano diretorplano diretor
�� funfun çção social da propriedadeão social da propriedade
�� parcelamento compulsparcelamento compuls óório rio -- solo urbano solo urbano 

não edificado, subnão edificado, sub --utilizado ou não utilizado ou não 
utilizadoutilizado



III III –– O perO per ííodo podo p óóss--constituiconstitui çção de 1988ão de 1988

�� O quadro legal e polO quadro legal e pol ííticotico --institucional  federal institucional  federal 

-- Foco nos aspectos jurFoco nos aspectos jur íídicos / marco legal dicos / marco legal 
(Reg. do art.182  da CF (Reg. do art.182  da CF -- PolPol íítica Urbana)tica Urbana)

-- DescentralizaDescentraliza çção / ampliaão / amplia çção  das condião  das condi çções de ões de 
autonomia jurautonomia jur íídica, poldica, pol íítica, administrativa e tica, administrativa e 
financeira dos municfinanceira dos munic íípiospios

-- MudanMudan çça de contea de conte úúdo e na esfera de gestão da do e na esfera de gestão da 
polpol íítica urbanatica urbana
-- Sucessivas reformas / desarticulaSucessivas reformas / desarticula çção das polão das pol ííticas  ticas  
espaciais / ênfase nos aspectos setoriaisespaciais / ênfase nos aspectos setoriais



III III –– O perO per ííodo podo p óóss--constituiconstitui çção de 1988ão de 1988

-- PolPol íítica de desenvolvimento urbano tica de desenvolvimento urbano –– novos novos 
condicionantes:condicionantes:

PolitizaPolitiza çção da questão urbanaão da questão urbana
DescentralizaDescentraliza çção / da esfera federal para a   municipalão / da esfera federal para a   municipal
Novas prNovas pr ááticas de polticas de pol ííticas pticas p úúblicas e de gestão blicas e de gestão 

urbana ( parcerias setor purbana ( parcerias setor p úúblico e  comunidade)blico e  comunidade)
Fortalecimento das questões ambientaisFortalecimento das questões ambientais

-- Plano Diretor: instrumento bPlano Diretor: instrumento b áásico da polsico da pol íítica urbanatica urbana
-- Lei Federal nLei Federal n ºº 10.257 10.257 –– Estatuto da CidadeEstatuto da Cidade
-- PolPol íítica de desenvolvimento urbano municipal / tica de desenvolvimento urbano municipal / 

prpr ááticas inovadorasticas inovadoras



�� Plano  Diretor Plano  Diretor -- Orienta o processo  de crescimento e    Orienta o processo  de crescimento e    
desenvolvimento urbanodesenvolvimento urbano

�� funfun çção social da cidade / pleno desenvolvimento ão social da cidade / pleno desenvolvimento 
e beme bem --estar dos habitantesestar dos habitantes

�� instrumento binstrumento b áásico da polsico da pol íítica de tica de 
desenvolvimento e expansão urbanadesenvolvimento e expansão urbana

�� expressa as exigências fundamentais de expressa as exigências fundamentais de 
ordenaordena çção da cidade / cumprimento da funão da cidade / cumprimento da fun çção ão 
social da propriedadesocial da propriedade



Plano DiretorPlano Diretor

�� Aprovado por Lei MunicipalAprovado por Lei Municipal
�� Integrante do Planejamento Municipal devendo Integrante do Planejamento Municipal devendo 

ser incorporado:ser incorporado:

�� Plano PlurianualPlano Plurianual
�� Diretrizes OrDiretrizes Or ççamentament ááriasrias
�� OrOrççamento Anual amento Anual 

�� Englobar o territEnglobar o territ óório do municrio do munic íípio como um todopio como um todo
�� Revisto, pelo menos, a cada dez anosRevisto, pelo menos, a cada dez anos



�� No processo de elaboraNo processo de elabora çção e na fiscalizaão e na fiscaliza çção de ão de 
sua implementasua implementa çção, os Poderes Legislativo e ão, os Poderes Legislativo e 
Executivo Municipais garantirão:Executivo Municipais garantirão:

�� PromoPromo çção de audiências pão de audiências p úúblicasblicas

�� ParticipaParticipa çção da populaão da popula çção e associaão e associa çções ões 
representativas de vrepresentativas de v áários segmentos da rios segmentos da 
sociedadesociedade

�� Publicidade quanto aos documentos e Publicidade quanto aos documentos e 
informainforma ççõesões

�� Acesso de qualquer interessadoAcesso de qualquer interessado

Plano DiretorPlano Diretor



Plano DiretorPlano Diretor

�� ÉÉ obrigatobrigat óório para cidades:rio para cidades:

�� Com mais de vinte mil habitantesCom mais de vinte mil habitantes

�� Integrantes de regiões metropolitanas e Integrantes de regiões metropolitanas e 
aglomeraaglomera çções urbanasões urbanas

�� Onde o Poder POnde o Poder P úúblico municipal pretenda utilizar blico municipal pretenda utilizar 
os instrumentos previstos no os instrumentos previstos no §§ 44ºº do art. 182 da do art. 182 da 
ConstituiConstitui çção Federalão Federal



Plano DiretorPlano Diretor

�� ÉÉ obrigatobrigat óório para cidades:rio para cidades:

�� Integrantes de Integrantes de ááreas de especial interesse reas de especial interesse 
turtur íísticostico

�� Inseridas na Inseridas na áárea de influência de rea de influência de 
empreendimentos ou atividades com empreendimentos ou atividades com 
significativo impacto ambiental de âmbito significativo impacto ambiental de âmbito 
regional ou nacionalregional ou nacional

�� No caso de cidades com mais de 500 mil No caso de cidades com mais de 500 mil 
habitantes, deverhabitantes, dever áá ser elaborado plano de ser elaborado plano de 
transporte urbano integrado, compattransporte urbano integrado, compat íível com vel com 
o Plano Diretor ou nele inseridoo Plano Diretor ou nele inserido



Plano DiretorPlano Diretor

�� DeverDever áá conter no mconter no m íínimo:nimo:

�� DelimitaDelimita çção das ão das ááreas urbanas  para  aplicareas urbanas  para  aplica çção do ão do 
o parcelamento, edificao parcelamento, edifica çção ou utilizaão ou utiliza çção ão 
compulscompuls óórios, considerando a existência de infrarios, considerando a existência de infra --
estrutura e de demanda para utilizaestrutura e de demanda para utiliza çção, na forma ão, na forma 
do art.5do art.5 ºº do Estatuto da Cidade.do Estatuto da Cidade.

�� Sistema de acompanhamento e controleSistema de acompanhamento e controle



A RegulamentaA Regulamenta çção do art. 182  ão do art. 182  
da CF  da CF  -- Lei Federal NLei Federal N °° 10.257 10.257 

Estatuto da CidadeEstatuto da Cidade

�� II-- Diretrizes Gerais  Art. 1Diretrizes Gerais  Art. 1 °° ao Art.3  )ao Art.3  )
�� II II -- Dos Instrumentos da PolDos Instrumentos da Pol íítica Urbana tica Urbana 

(Art. 4 (Art. 4 °° ao Art. 38)ao Art. 38)
�� III III -- Do Plano Diretor (Art. 39  ao Art. 42) Do Plano Diretor (Art. 39  ao Art. 42) 
�� IV IV -- Da Gestão DemocrDa Gestão Democr áática da Cidade  tica da Cidade  

(Art. 43 ao   Art.45)(Art. 43 ao   Art.45)
�� V V -- DisposiDisposi çções Gerais (Art.46 ao Art. 58).ões Gerais (Art.46 ao Art. 58).



DIRETRIZES GERAISDIRETRIZES GERAIS

�� III III -- cooperacooperaçção entre os governos, a iniciativa privada e os ão entre os governos, a iniciativa privada e os 
demais setores da sociedade no processo de urbanizademais setores da sociedade no processo de urbanizaçção, em ão, em 
atendimento ao interesse social;atendimento ao interesse social;

�� V V –– oferta de equipamentos urbanos e comunitoferta de equipamentos urbanos e comunitáários;rios;

�� VII VII –– integraintegraçção e complementaridade entre as atividades ão e complementaridade entre as atividades 
urbanas e ruraisurbanas e rurais

�� XIV XIV –– regularizaregularizaçção fundião fundiáária e urbanizaria e urbanizaçção de ão de ááreas reas 
ocupadas por populaocupadas por populaçção de baixa renda;ão de baixa renda;

�� XV XV –– simplificasimplificaçção da legislaão da legislaçção de parcelamento, uso e ão de parcelamento, uso e 
ocupaocupaçção do solo;ão do solo;

�� XVI XVI –– isonomia de condiisonomia de condiçções para os agentes pões para os agentes púúblicos e blicos e 
privados na promoprivados na promoçção  de empreendimentos e atividades ão  de empreendimentos e atividades 
relativos ao processo de urbanizarelativos ao processo de urbanizaçção, atendido o interesse ão, atendido o interesse 
social.social.



DOS INSTRUMENTOS DA POLDOS INSTRUMENTOS DA POL ÍÍTICA URBANATICA URBANA

SeSeçção Ião I
Dos instrumentos em geralDos instrumentos em geral

I I –– planos nacionais, regionais e estaduais de planos nacionais, regionais e estaduais de 
ordenaordena çção do territão do territ óório e de desenvolvimento rio e de desenvolvimento 
econômico e social;econômico e social;

IIII–– planejamento das regiões metropolitanas, planejamento das regiões metropolitanas, 
aglomeraaglomera çções urbanas e microrregiões;ões urbanas e microrregiões;

III III -- planejamento municipal, em especialplanejamento municipal, em especial
a) plano diretor;a) plano diretor;
b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupab) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupa çção ão 

do solo;do solo;
c) zoneamento ambiental.c) zoneamento ambiental.



IV IV -- institutos tributinstitutos tribut áários e financeiros.rios e financeiros.
V V -- institutos jurinstitutos jur íídicos e poldicos e pol ííticos.ticos.
VI VI -- estudo prestudo pr éévio de impacto ambiental (EIA) e estudo vio de impacto ambiental (EIA) e estudo 

prpr éévio de impacto de vizinhanvio de impacto de vizinhan çça (EIV). a (EIV). 

SeSeçção IIão II
Do parcelamento, edificaDo parcelamento, edifica çção ou utilizaão ou utiliza çção ão 

compulscompuls óórios.rios.
(Lei Municipal)(Lei Municipal)

SeSeçção IIIão III
Do IPTU progressivo no tempo.Do IPTU progressivo no tempo.

DOS INSTRUMENTOS DA POLDOS INSTRUMENTOS DA POL ÍÍTICA URBANATICA URBANA



SeSeçção IVão IV
Da desapropriaDa desapropria çção com pagamento em tão com pagamento em t íítulos.tulos.

SeSeçção Vão V
Do usucapião especial de imDo usucapião especial de im óóvel urbano.vel urbano.

SeSeçção VIão VI
Da concessão de uso especial para fins de moradia.Da concessão de uso especial para fins de moradia.

SeSeçção VIIão VII
Do direito de superfDo direito de superf íície.cie.

SeSeçção VIIIão VIII
Do direito de preempDo direito de preemp çção.ão.

(Lei Municipal)(Lei Municipal)

DOS INSTRUMENTOS DA POLDOS INSTRUMENTOS DA POL ÍÍTICA  URBANATICA  URBANA



SeSeçção IXão IX
Da outorga onerosa do direito de construir.Da outorga onerosa do direito de construir.

SeSeçção Xão X
Das operaDas opera çções urbanas consorciadas.ões urbanas consorciadas.

(Lei Municipal)(Lei Municipal)

SeSeçção XIão XI
Da transferência do direito de construir.Da transferência do direito de construir.

(Lei Municipal)(Lei Municipal)

SeSeçção XIIão XII
Do estudo de impacto de vizinhanDo estudo de impacto de vizinhan çça.a.

(Lei Municipal)(Lei Municipal)

DOS INSTRUMENTOS DA POLDOS INSTRUMENTOS DA POL ÍÍTICA  URBANATICA  URBANA



V V –– Desafios da PolDesafios da Pol íítica de Desenvolvimento Urbanotica de Desenvolvimento Urbano

�� HarmonizaHarmoniza çção das polão das pol ííticas e dos instrumentos ticas e dos instrumentos 
legais e  institucionais legais e  institucionais –– polpol íítica urbana, ambientaltica urbana, ambiental e e 
regionalregional

�� RegulamentaRegulamenta çção do ão do §§ 11ºº do art. 23 do art. 23 –– normas para a normas para a 
cooperacoopera çção da União, estados e municão da União, estados e munic íípios  pios  --
habitahabita çção, saneamento e transporte urbanoão, saneamento e transporte urbano

�� SimplificaSimplifica çção e adequaão e adequa çção da legislaão da legisla çção urbanão urban íística stica 
e ambiental e ambiental 

�� RegularizaRegulariza çção fundião fundi ááriaria
�� Programas urbanos integradosProgramas urbanos integrados
�� Isonomia das condiIsonomia das condi çções ões –– agentes pagentes p úúblicos e blicos e 

privados privados –– na promona promo çção de empreendimentosão de empreendimentos
�� Nova abordagem  (holNova abordagem  (hol íística )de planejamento e stica )de planejamento e 

gestão urbanagestão urbana
�� CapacitaCapacita çção tão t éécnica cnica 
�� Programas de urbanizaProgramas de urbaniza çção ão –– terra e habitaterra e habita çção ão --

progressiva em larga escala  ( visando diminuiprogressiva em larga escala  ( visando diminui çção ão 
do ddo d ééficit habitacional e da  informalidade )ficit habitacional e da  informalidade )



Déficit  Habitacional







Mercado         Informal Mercado         Informal 





�� Instrumentos  adequados aos desafios da urbanizaInstrumentos  adequados aos desafios da urbaniza çção ão 
do pado pa íís: a cidade informal e a  dinâmica da urbanizas: a cidade informal e a  dinâmica da urbaniza çção ão 
–– a Lei Federal trata especialmente da  cidade formal e a Lei Federal trata especialmente da  cidade formal e 
do regime urbando regime urban íístico que regula o uso da propriedade  stico que regula o uso da propriedade  
e o planejamento urbano  e o planejamento urbano  

�� AtribuiAtribui çções claras na promoões claras na promo çção do desenvolvimento ão do desenvolvimento 
urbano: União, Estados e Municurbano: União, Estados e Munic íípios. pios. 

�� AperfeiAperfei ççoamento dos instrumentos de poloamento dos instrumentos de pol íítica ptica p úública blica 
existentes; e criaexistentes; e cria çção de novas formas de atuaão de novas formas de atua çção na ão na 
gestão urbana e maior agilidade administrativagestão urbana e maior agilidade administrativa

V V –– Desafios da PolDesafios da Pol íítica de Desenvolvimento Urbanotica de Desenvolvimento Urbano



V V –– Desafios da PolDesafios da Pol íítica de Desenvolvimento Urbanotica de Desenvolvimento Urbano

�� Superar  entraves para a regularizaSuperar  entraves para a regulariza çção ão 
administrativa, urbanadministrativa, urban íística e jurstica e jur íídica das dica das ááreas reas 
urbanas informais:loteamentos clandestinos, favelas urbanas informais:loteamentos clandestinos, favelas 
e outras formase outras formas

�� Instrumentos que promovam  programas Instrumentos que promovam  programas 
habitacionais de oferta de terra e de unidades habitacionais de oferta de terra e de unidades 
habitacionais.habitacionais.

�� Regulamentar as normas para a cooperaRegulamentar as normas para a coopera çção entre a ão entre a 
União, Estados, Distrito Federal e MunicUnião, Estados, Distrito Federal e Munic íípios visando pios visando 
a promoa promo çção do Desenvolvimento Urbano (CF Art. 23, ão do Desenvolvimento Urbano (CF Art. 23, 
ParParáágrafo grafo ÚÚnico)nico)



�� Instrumentos para a implantaInstrumentos para a implanta çção de ão de 
ServiServi çços pos p úúblicos e equipamentos urbanos blicos e equipamentos urbanos 
nas nas ááreas urbanas informais jreas urbanas informais j áá ocupadas ocupadas 
por populapor popula çção de baixa renda.ão de baixa renda.

�� PolPol íítica Urbana Nacional que articule e tica Urbana Nacional que articule e 
apoie Estados, Distrito Federal e Municapoie Estados, Distrito Federal e Munic íípios pios 
visando a promovisando a promo çção do Desenvolvimento ão do Desenvolvimento 
Urbano.  Urbano.  

�� Instrumentos dirigidos ao fortalecimento da Instrumentos dirigidos ao fortalecimento da 
rede urbana do parede urbana do pa íís ( p.s ( p. ex.ex.conscons óórcios interrcios inter --
municipaismunicipais ))

V V –– Desafios da polDesafios da pol íítica de Desenvolvimento  Urbanotica de Desenvolvimento  Urbano



�� UrbanizaUrbaniza çção e legalizaão e legaliza çção administrativa,   ão administrativa,   
urbanurban íística e jurstica e jur íídica de favelas e dica de favelas e 
loteamentos clandestinos;loteamentos clandestinos;

�� ProduProdu çção de lotes urbanizados e  de ão de lotes urbanizados e  de 
unidades   unidades   habitacionais;habitacionais;

�� Financiamento da habitaFinanciamento da habita çção, servião, servi çços e os e 

equipamentos urbanos;equipamentos urbanos;

V V –– Desafios da polDesafios da pol íítica de Desenvolvimento  Urbanotica de Desenvolvimento  Urbano



ObjetivoObjetivo::

�� IdentificarIdentificar osos fluxosfluxos e e entravesentraves parapara aprovaaprova ççãoão dos dos empreendimentosempreendimentos habitacionaishabitacionais;;

�� AgilizarAgilizar a a TramitaTramita ççãoão e e ReduzirReduzir osos CustosCustos de de emolumentosemolumentos;;

DiagnDiagnóósticostico::

ConclusõesConclusões, , RecomendaRecomendaççõesões e e AAççõesões emem CursoCurso::

GT 01 GT 01 –– FluxosFluxos de de AprovaAprovaççãoão de de EmpreendimentosEmpreendimentos e e FinanciamentosFinanciamentos

�� Plano Plano IntegradoIntegrado ((loteamentoloteamento com com edificaedificaççãoão) ) comocomo exemploexemplo;;

�� IdentificadasIdentificadas duplicidadeduplicidade de de atividadesatividades

�� ModernizaModerniza ççãoão dada SEHAB e SEHAB e InformatizaInformatiza ççãoão do do ProcessoProcesso de de AprovaAprova ççãoão ;;

�� CriaCriaççãoão de de umauma InstânciaInstância Municipal de Municipal de AprovaAprova ççãoão CentralizadaCentralizada ;;

�� EliminaElimina ççãoão das das ananááliseslises redundantesredundantes ;;

Fonte: Henry Cherkezian - 2002
Nova Política Nacional de Habitação
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SVMA – DEPAV 
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SMT - CET
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Secretaria
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1  Requerimento Padrão P.M.S.P. X 1
2  Requerimento (Anexo I) X X X X X X X X 9
3  Declaração (Anexo II) X X X X X X X X 9
4  Procuração (Anexo IV) X X X X X X X X 9
5  Memorial Descrit ivo (Anexo XI) X X X X X X X X 9
6  Projeto Urbaníst ico (Anexo XII) X X X X X X X 8
7  Ato Constitutivo / Alterações Contrato 

8  Pj. Prop. (Anexo V)

9  Certidão Negativa Matrícula (Anexo VI) X X X 4
10  Certidão Negativa Tributos (Anexo VII) X X 2
11  Levantamento Planialt imétrico (XV) X X X X X X 6
12  Planta Localização (Anexo VIII) X X X X X 7
13  Certidão Diretrizes P.M. (Anexo IX) X X X X 4
14  Análise e Orientação (Anexo X) XA X X X X 5
15  Perfis Long. Vias (Anexo XIII) X XD X X 4
16  Perfis Transv. Vias (Anexo XIV) X XD X X 4
17  Projeto Terraplenagem (Anexo XVI) X X X X 4
18  Projeto Drenagem (Anexo XVIII) X X X 3
19  ART's X X X X X X X X X 10
20  Certidão da P.M. para HIS XB 1
21  Licença Ambiental Prévia X X 2
22  Planta de Implantação Edificações XC XC X X 6
23  Projeto de Arborização XD XD X 3
24  Memorial Descrit ivo Cobertura Vegetal XE XE 2
25  Relatório Fotográfico XE XE 2
26  Projeto das Edificações XE X X 4
27  Diretrizes Água / Esgoto X X 3
28  Recibo de Recolhimento Taxas X X X X X 6
29  Parecer Técnico Viab. Localização X 1
30  Projeto Rede Água XF X X 3
31  Projeto Rede Esgoto XF X X 3
32  Relação Cargas 1
33  Planta / Perfis Linhas Transmissão 1
34  Carga Instalada Gás X 1
35  Projeto Rede Gás X 1
36  Memorial Descrit ivo Incêndio X 1
37  Memorial Descrit ivo Construção X X 3
38  Memorial Descrit ivo Sistemas Combate X 1
39  Memorial Cálculo Hidrantes X 1
40  Cartão / Etiqueta X 1
41  Memorial de Cálculo das Áreas Edificadas X X 2
42  Projeto Geométrico X 1
43  Projeto Pavimentação X 1
44  Cronograma de Execução da Obra X 2
45  Planta Lay-out da unidade 1
46  Orçamento Empreendimento 1
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RelaRelaçção de Documentos para Aprovaão de Documentos para Aprovaçção de um Plano Integradoão de um Plano Integrado

4646 documentosdocumentos

154154 ccóópiaspias parapara osos óórgãosrgãos dede
aprovaaprovaççãoão

NãoNão incluincluíídosdos osos documentosdocumentos
necessnecessááriosrios aosaos outrosoutros óógãosgãos dada
PrefeituraPrefeitura
•• SVMA SVMA –– DEPAV DEPAV 

•• SVP    SVP    -- PROJ e CONVIAS PROJ e CONVIAS 

•• SNJ     SNJ     --DESAP, PATR e JUD DESAP, PATR e JUD 

•• SEMPLA SEMPLA –– DEPLANODEPLANO

•• SMC    SMC    -- COMPRESP COMPRESP 

•• SMT    SMT    -- CETCET

Fonte: Henry Cherkezian 2002
Nova Política Nacional de Habitação
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