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• Trajetória histórica do planejamento urbano no
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• Conteúdos trabalhados por grupos da sociedade
civil

Planejamento urbano no MSP na
segunda metade do século XX
• 1968 – Plano Urbanístico Básico (PUB)
• 1971 – Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) – Lei
7.688 (Gestão Figueiredo Ferraz)
• 1972 – Lei de Zoneamento – Lei 7.805
• 1973 – Primeira alteração da Lei de Zoneamento
• 1985 – Proposta de novo Plano Diretor (Gestão Mario Covas)
• 1988 – Aprovação (por decurso de prazo) do novo Plano Diretor
(Gestão Jânio Quadros)
• 1991 – Proposta de novo Plano Diretor não aprovada na Câmara
Municipal de São Paulo (Gestão Luiza Erundina)
• 2002 – Aprovação de novo Plano Diretor Estratégico – Lei 13.430
• 2004 – Aprovação de nova Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do
Solo – Lei 13.885 – revoga integralmente Lei 7.805
• 2013 – Aprovação de novo Plano Diretor Estratégico – Lei 16.050

Desafios iniciais que nortearam o
processo de revisão do PDE
• O desafio de fortalecer espaços produtivos e aproximar a
oferta de empregos dos locais de moradias
• O desafio de planejar a distribuição e implantação adequada
de empreendimentos imobiliários e de grandes
equipamentos de impacto
• O desafio de acessar terras urbanas para a produção de
habitação de interesse social nas áreas centrais e locais
adequados, com boa oferta de serviços, equipamentos e
infraestruturas urbanas
• O desafio de melhorar as condições de habitabilidade e de
segurança na posse em assentamentos precários e informais

Desafios iniciais que nortearam o
processo de revisão do PDE
• O desafio de melhorar as condições de mobilidade urbana
com ampliação da oferta de transportes coletivos,
fortalecimento de modos não motorizados e desestímulo ao
uso do automóvel individual
• O desafio de proteger e recuperar os patrimônios ambientais
e eliminar as áreas de risco de deslizamentos e inundações
• O desafio de melhorar a oferta de serviços, equipamentos e
infraestruturas urbans nos bairros da cidade e adaptar os
espaços urbanos às tendências de envelhecimento
populacional e às necessidades das pessoas com deficiência

2ª ETAPA:
levantamento de
propostas (31
oficinas realizadas
em cada uma das
subprefeituras)

26/9/13

5/9/13

4ª ETAPA: devolutiva
e discussões públicas
da minuta do projeto
de lei (8 atividades
devolutivas regionais e
temáticas; 5
atividades devolutivas
por segmento; 2
audiências públicas)

ENTRADA DO PROJETO DE LEI NA CMSP

1ª ETAPA: avaliação
temática do PDE de
2002 (7 atividades
temáticas, 4 atividades
por segmento)

6ª CONFERÊNCIA MUN. DE SP

3ª ETAPA: sistematização das propostas recebidas
durante o processo participativo

23/8/13

8/6/13

31/5 a
1/6/13

27/4/13

Elaboração da Minuta de Projeto de Lei
Coordenação do Poder Executivo

Debate do
Substitutivo e
votação
na
CPUMMA

Audiências
do
Substitutivo
aprovado
em 1ª
votação

Publicação das 396 propostas de
Emendas dos vereadores

Tramitação do
PDE na
Comissão de
Política Urbana:
45 audiências
públicas (4 por
Região, 10
temáticas e
31 nas
subprefeitura)

Votação em 1º do substitutivo da
CPUMMA ao PL 688/2013

Consulta pública e contribuições pelo hotsite do PDE/CMSP

30/6/14

Audiências das
propostas
de
emendas,
dos
Substituti
-vos em
plenário e
das 117
emendas

APROVAÇÃO DO NOVO PLANO DIRETOR

30/5/14

30/4/14

4/5/14

26/3/14

19/12/13

24/10/13

Sistematização das contribuições da sociedade civil (Audiências e documentos)

SUBSTITUTIVO DA CPUMMA

ENTRADA DO PROJETO DE LEI NA CMSP

26/9/13

Tramitação do Projeto de Lei 688/2013
Coordenação do Poder Legislativo

31/07/2014: SANÇÃO DO PDE PELO EXECUTIVO: LEI Nº 16.050/2014

1ª Etapa – Avaliação Temática do PDE de 2002
De 27/04/2013 a 26/06/2013
12.342 participantes
12 atividades, sendo 07 temáticas, 04 por segmento e a 6ª Conferencia da cidade de
São Paulo

2ª Etapa – Levantamento de Propostas

De 08/06/2013 a 27/07/2013
31 oficinas presenciais realizadas pelo Executivo
5.927 participantes
4.424 propostas elaboradas

3ª Etapa – Sistematização das propostas recebidas
De 28/04/2013 a 23/08/2013

4ª Etapa: Devolutiva e discussões públicas da minuta do projeto de lei
De 24/08/2013 a 05/09/2013
1.421 Participantes
08 Atividades Devolutivas Regionais e Temáticas, 05 Atividades Devolutivas por
Segmento, 02 Audiências Públicas

Tramitação do PL 688/2013 na
Câmara Municipal de São Paulo
• 58 audiências públicas entre 24/10/2013 e
16/06/2014
• Cerca de 6 mil participantes
• Cerca de 1.200 contribuições por fala nas audiências
públicas
• Mais de 500 documentos protocolados nas
audiências públicas e na Comissão de Política
Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente
• 531 propostas por meio do
hotsite (www.camara.sp.gov.br/planodiretor)

Tramitação do PL 688/2013 na
Câmara Municipal de São Paulo
• 365 propostas de emendas de vereadores ao
substitutivo aprovado em 1ª votação
• 4 substitutivos dos vereadores, protocolados em
plenário entre os dias 16 e 26 de junho (DOC
17/06/2014 e DOC 27/06/2014)
• 117 novas emendas dos vereadores protocolados
em plenário no dia 26 de junho de 2014 (DOC
27/06/2014)

Conteúdos da revisão do PDE 2014
trabalhados pela sociedade civil
• Mapeamento e regramento das Zonas
Especiais de Interesse Social (ZEIS)
• Procedimentos para realocação de moradores
e reintegração de posse
• Cota de solidariedade
• Listagem e disponibilização pública de dados e
informações sobre imóveis não utilizados e
subutilizados

Conteúdos do PDE 2014 trabalhados
pela sociedade civil
• Inclusão da população de baixa renda no
adensamento dos Eixos de Estruturação da
Transformação Urbana
• Estabelecimento de prioridades no uso de
recursos das Operações Urbanas Consorciadas
• Estabelecimento de prioridades e de gestão
democrática no uso dos recursos do Fundo de
Desenvolvimento Urbano (FUNDURB)

Conteúdos do PDE 2014 trabalhados
pela sociedade civil
• Regramento para as Zonas Exclusivamente
Residenciais (ZER) de baixa densidade urbana
• Disciplinar a verticalização na ocupação
urbana (“boom” imobiliário)
• Fórmula de cálculo da contrapartida financeira
da Outorga Onerosa do Direito de Construir
• Indicação de área para implantação de parque
urbano
• Definição de Zona de Interesse Cultural

