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Este é um tema considerado obscuro e complexo por muitos legislado.
-res. Publicando este artigo, tentamos sistematizar as diretrizes contidas na

legislação federal, estadual e municipal e, deste modo, clarear um pouco
mais a questão. Enfocamos especificamente os Municípios de Belo Hori-
zonte, Rio de Janeiro e São Paulo.

Segundo a Constituição Federal (art. 182, § 1 9), o Plano Diretor é
obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes e é o instrumento bá-
sico da política de desenvolvimento e expansão urbana.

A política de desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de
seus habitantes (art. 182).

A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exi-
gências fundamentais de ordenação da cidade expressas no Plano Diretor
(art. 182, § 2).

A Constituição Estadual de Minas Gerais (art. 171) fixa a competência
do Município para legislar sobre assuntos de interesse local, notadamente:

a) o Plano Diretor;

b) o planejamento do uso, parcelamento e ocupação do solo;

c) a política administrativa de interesse local, especialmente em maté-
ria de saúde e higiene públicas, construção, trânsito e tráfego, plantas e ani-
mais nocivos e logradouros públicos;

d) elaboração e promulgação de sua Lei Orgânica;

e) instituição, decretação e arrecadação dos tributos de sua competên-
cia e aplicação de suas rendas;
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f) criação, organização e supressão de distrito, observada a legislação
estadual;

g) organização e prestação de serviços públicos de interesse local, di-
retamente ou sob regime de concessão, permissão ou autorização, incluindo
o transporte coletivo de passageiros, que tem o caráter essencial:

h) o regime jurídico único de seus servidores;

i) a organização dos servidores administrativos;

j) a administração, utilização e alienação de seus bens.

Além disso, em caráter regulamentar, compete ao Município legislar
sobre: o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais;
caça, pesca, conservação e defesa da natureza; educação, cultura, ensino e
desporto; proteção à infância, juventude, gestante e idoso.

Como se pode ler em outro artigo neste INDICADOR, os Estados de
São Paulo e Minas Gerais prevêem, ainda, a existência de planos para as
Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e Microrregiões. Em Minas
haverá um "plano diretor metropolitano elaborado pela Assembléia Metro-
politana", e no art. 43 da Constituição Estadual fica estabelecido que cada
unidade regional terá seu Plano Diretor. O Legislativo mineiro estabelecerá
normas gerais de planejamento e execução de funções públicas de interesse
comum, a cargo das unidades regionais.

Segundo a Lei Orgânica de Belo Horizonte, o Plano Diretor depende
do voto favorável de 213 dos membros da Câmara Municipal (art. 87) e con-
terá (art. 188):

exposição circunstanciada das condições econômicas, financeiras,
sociais, ambientais, culturais e administrativas do Município;

- objetivos estratégicos fixados para a solução dos principais entraves
ao desenvolvimento social;

- diretrizes de uso e ocupação do solo e preservação ambiental e cultu-
ral para se atingirem os objetivos estratégicos;
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- ordem de prioridades abrangendo objetivos e diretrizes;

- estimativa de investimentos e dotações financeiras necessárias à sua
implantação;

- cronograma físico-financeiro com previsão dos investimentos.

Os orçamentos, diretrizes orçamentárias e plano plurianual serão com-
patibiizados com as prioridades e metas estabelecidas no Plano Diretor.

O Plano definirá as áreas especiais, quais sejam: de urbanização prefe-
rencial; de reurbanização; de urbanização restrita; de regularização; para im-
plantação de programas habitacionais; de transferência do direito de cons-
truir e de preservação ambiental.

As áreas de urbanização preferencial destinam-se a um aproveita-
mento adequado de terrenos não edificados, subutiizados ou não utilizados,
observado o disposto na Constituição Federal (art. 182, § 42); implantação
prioritária de equipamentos urbanos e comunitários; adensamento de áreas
edificadas e ordenamento e direcionamento da urbanização.

Áreas de reurbanização são as que poderão exigir novo parcelamento
do solo, recuperação ou substituição de construções existentes ou novo zo-
neamento de uso e ocupação do solo.

Em áreas de urbanização restrita a ocupação será desestimulada ou
contida. Isso se aplica a áreas com necessidade de preservação de seus ele-
mentos naturais; vulnerabilidade às intempéries, calamidades e outras condi-
ções adversas; necessidade de proteção ambiental e de preservação do patri-
mônio histórico, artístico, cultural, arqueológico e paisagístico; proteção dos
mananciais, margens de rios, etc; manutenção do nível de ocupação da área e
implantação de equipamentos urbanos de grande porte.

Áreas de regularização são as ocupadas por população de baixa renda,
sujeitas a critérios especiais de urbanização, bem como à implantação prio-
ritária de equipamentos urbanos e comunitários.

Áreas de transferência do direito de construir são as passíveis de
adensamento, observados os critérios da lei de parcelamento, ocupação e uso
do solo.
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A transferência do direito de construir poderá ser autorizada ao pro-
prietário do imóvel considerado de interesse de preservação ambiental ou
cultural e de imóvel destinado à implantação de programa habitacional.

Áreas de preservação ambiental são as destinadas à preservação per-
manente, em que a ocupação deve ser vedada.

O Município deverá receber, ainda, contrapartida correspondente à
concessão do direito de criação do solo sobre toda edificação cuja implanta-
ção resultar em coeficiente de aproveitamento do terreno superior a índice
estabelecido em lei.

Em Belo Horizonte funcionará junto a cada Administração Regional
uma instância com atribuições, entre outras, de analisar e manifestar-se sobre
o Plano Diretor. Além disso, o art. 87, § 2, faculta a qualquer cidadão, no
prazo de 15 dias da data de publicação de determinadas leis, apresentar, a
respeito, sugestão ao Presidente da Câmara, que a encaminhará à comissão
respectiva, para apreciação. Isso vale para o Plano Diretor.

São essas, de modo geral, as diretrizes fixadas na Lei Orgânica de Belo
Horizonte relativas ao Plano Diretor.

Veremos, a seguir, as normas contidas nas Leis Orgânicas dos Municí-
pios do Rio de Janeiro e São Paulo.

Na Lei Orgânica do Rio de Janeiro o Plano Diretor é também uma das
leis complementares previstas e o instrumento básico da política urbana.

Respeitadas as funções sociais da cidade e o bem-estar de seus habi-
tantes, o Plano contemplará os objetivos, metas, estratégias e programas da
política urbana (art. 424).

Como parte integrante do processo de planejamento e como instru-
mento da política urbana, ele tratará o conjunto de ações propostas pela Lei
Orgânica, sendo o instrumento regulador dos processos de desenvolvimento
urbano, servindo de referência a todos os agentes públicos e privados (art.
425). O objetivo da política urbana é a garantia de qualidade de vida para os
habitantes, nos termos do desenvolvimento municipal, implementando o ple-
no atendimento das funções sociais da cidade.
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O Plano conterá diretrizes de uso e ocupação do solo, zoneamento, ín-
dices urbanísticos e áreas de especial interesse, articuladas com as econômi-
co-financeiras e administrativas (art. 452).

• proprietário de terreno especulativo será severamento penalizado.

• Executivo proporá o Plano Diretor à aprovação da Câmara, sendo
garantida a participação popular na sua elaboração, através de entidades re-
presentativas da comunidade.

O processo de elaboração contemplará as seguintes etapas sucessivas
(art. 453):

1 - definição dos problemas prioritários do desenvolvimento urbano lo-
cal e dos objetivos e diretrizes para seu tratamento;

11 - definição dos programas, normas e projetos a serem elaborados
e implementados;

III - definição do orçamento municipal para o desenvolvimento urba-
no, juntamento com as metas, programas e projetos a serem implementadas
pelo Poder Executivo.

O Plano Diretor conterá disposições que assegurem a preservação do
perfil das edificações de sítios e logradouros de importância especial para a
fisionomia urbana tradicional da cidade, através da manutenção do gabarito
neles predominante em 5 de outubro de 1989 (art. 454).

Para área incluída no Plano, o Poder Publico poderá exigir do proprie-
tário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promo-
va seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:

1 - parcelamento ou edificação compulsória, no prazo máximo de um
ano, a contar da data de notificação;

II - imposto progressivo no tempo, exigível até a aquisição do imóvel
pela desapropriação, cuja ação deverá ser proposta no prazo de dois anos,
contados da data do primeiro lançamento do imposto;

111 - desapropriação por necessidade ou utilidade pública, efetuada
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mediante justa e prévia indenização em dinheiro, admitida a indenização em
títulos da dívida pública somente nos casos de interesse social relevante,
previstos na Constituição Federal (art. 432).

A Lei Orgânica de São Paulo estabelece que o Plano Diretor dependerá
do voto favorável de 315 dos membros da Câmara, que convocará obrigato-
riamente pelo menos duas audiências públicas durante sua tramitação. Pode-
rá ser alterado uma vez por ano.

O Plano Diretor é o instrumento global e estratégico da política de de-
senvolvimento urbano e de orientação de todos os agentes públicos e priva-
dos que atuam na cidade. Abrangendo a totalidade do território municipal,
define as diretrizes para o uso do solo e para os sistemas de circulação, con-
dicionados às potencialidades do meio físico e ao interesse social, cultural e
ambiental.

A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exi-
gências fundamentais de ordenação da cidade expressas no Plano Diretor e
na legislação urbanística dele decorrente (art. 151).

Para cumprir a função social da propriedade o Município deverá:

1 - prevenir distorções e abusos no desfrute econômico da propriedade
urbana coibir o uso especulativo da terra como reserva de valores:

II - assegurar o adequado aproveitamento, pela atividade imobiliária,
do potencial dos terrenos urbanos, respeitados os limites da capacidade ins-
talada dos serviços públicos;

UI - assegurar a justa distribuição dos ônus e encargos decorrentes
das obras e serviços da infra-estrutura urbana e recuperar para a coletividade
a valorização imobiliária decorrente da ação do Poder Público.

O Plano Diretor poderá exigir do proprietário do solo urbano não edifi-
cado, subutilizado ou não utilizado que promova seu adequado aproveita-
mento, sob penas sucessivas semelhantes às previstas no Rio de Janeiro e na
Constituição Federal (art. 182, § 42).

A alienação do imóvel posterior à data da notificação não interrompe o
prazo fixado para o parcelamento, a edificação e a utilização compulsória.
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Admite-se, na Lei Orgânica, que o Município, para assegurar os prin-
cípios e diretrizes da política urbana, poderá utilizar o direito de superfície, a
transferência do direito de construir, a requisição urbanística, a contribuição
de melhoria e o instituto do usucapião especial de imóveis urbanos (art.
154).

A Lei Orgânica prevê ainda que os projetos de implantação de obras ou
equipamentos que tenham significativa repercussão ambiental ou na infra-
estrutura deverão vir acompanhados de relatório de impacto de vizinhança,
fornecido gratuitamente aos moradores da área afetada.

Fixa em 10 meses o prazo máximo para o Executivo submeter ao Le-
gislativo o Plano Diretor.

Em Belo Horizonte é fixado o prazo de 12 meses da promulgação da
Lei Orgânica para a aprovação do Plano.

O Rio de Janeiro estabelece que a Câmara Municipal elaborará, em
dois anos, as leis necessárias à execução da Lei Orgânica, sendo apresenta-
das no prazo de 180 dias, contados da data da sua promulgação.
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