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EIXO 3: CONTROLE URBANO
TEMA CONTEXTO INTERNO CONTEXTO EXTERNO

FRAQUEZAS FORÇAS AMEAÇAS OPORTUNIDADES
USOS  Desrespeito  às  legislações  em

vigor;
Omissão  do  Poder  Público  no

cumprimento da lei;
 Tratamento  diferenciado  na

aplicação da lei;
 Legislações  distintas  e

conflituosas; 
 Carência  da  divulgação  da

legislação;
 Legislação  não  pensada  em

conjunto;
 Legislação em vigor com foco no

“não  pode”  ao  contrário  do
“como”; 

 Legislação  a  ser  adequada  à
dimensão social;

 Legislação  c/  usos  conflitantes
com a realidade;

 Falta  de  esclarecimento  à
população das normas legais;

 Falta  de  clareza  do  papel  dos
órgãos de fiscalização;

 Falta de fiscalização;
 Falta de discussão dos projetos e

planos c/a população;
 Associações  especializadas  no

 População  residente
participativa
cooperando  com  a
fiscalização  por  meio
de denúncias;

Organização  da
sociedade  em
instituições
representativas;

 Atuação  da  Igreja  e
Irmandade do Rosário
dos  Pretos  na
manutenção  física  e
memória cultural;

 Existência  do
Conselho  de
Preservação  e
articulação
institucional;

Qualidade  do  espaço
urbano  do  Sítio
Histórico  no  contexto
do Município;

 Potencial  do  uso
cultural;

 Existência  de
programa  de

Usos no Carnaval c/ameaça ao
Casario de valor histórico;

 Redução  dos  benefícios  da
Legislação  Nacional  do  ISS
(em trâmite de aprovação);

Novas  demandas  externas
que  podem  comprometer  o
conjunto  arquitetônico  e
paisagem (Vila Naval);

 Conflitos de leis nas áreas de
entorno;

 Especulação imobiliária;
 Esvaziamento  das  casas

(redução  de  moradias).  Ex.:
Rua  do  Amparo  c/  16  casas
desocupadas;

 Falta  de  articulação  entre  os
entes  públicos  p/  controle
urbano;

 Ausência  de  concursos
públicos;

 Dificuldades  p/  captação  de
recursos;

 Corte de verbas;
 Ausência  de  cuidados  na

manutenção  dos  valores
culturais  pelos  quais  o  Sítio

 Inserção  do  Município  na
rede  “Cidades  Inteligentes  e
Humanas”  (interesse  da
União Europeia em financiar
projetos para Olinda);

 Possiblidade  de
aproveitamento  dos  planos
desenvolvidos  nas
universidades  e  materiais
produzidos  (teses  e
monografias);

 Potencial  para  captação  de
recursos;

 Reconhecimento  da  cidade
como  Patrimônio  da
Humanidade;

 Rede de Cidades  Patrimônio
Mundial  e  de  Patrimônio
Nacional;

 Circuitos  turísticos  c/
interligações mais visíveis;

 Potencial  para
desenvolvimento  do  turismo
religioso;

 Diversidade  Cultural  de
Pernambuco  e  Região
Nordeste  a  ser  melhor
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tratamento  do  SH  pouco
inseridas  no  processo  de
discussão da Cidade; 

Morosidade  nos  processos  de
licenciamento de obras;

 Processos  judiciais  parados
relativos às obras irregulares;

 Ausência  de  definições  em
relação ao comércio ambulante;

 Carência de fiscalização eficaz;
 Ineficiência  no  controle  de

alvarás  emitidos  para  liberação
de comércios e serviços;

 Falta  de  fiscalização  para  coibir
pichação e grafitagem;

 Desrespeito  às  normas  legais
pelos  moradores  e  ausência  de
boas práticas;

 Falta de divulgação de manual a
respeito  de  boas  práticas  e  de
cartilha de educação patrimonial
(existentes);

 Carência  de  técnicos  (quadro
reduzido)  para  atendimento  à
demanda existente;

 Falta de técnicos capacitados;
 Falta  de  orientação  técnica  à

população  p/  construção,
inclusive em áreas de barreiras;

 Ausência  de  concursos  públicos
comprometendo  a  continuidade

financiamento  para
recuperação  ou
melhoria  de  imóveis
privados;

 Legislação (adequação
e  otimização/
melhoria  p/
sociedade);

 Regulamentação  do
IPTU Progressivo;

Modernização  da
Secretaria da Fazenda
e  Administração  com
implantação  do
Sistema de Análise de
Dados
Governamentais-SAG
e  Programa  de
Modernização  da
Administração
Tributária- PMAT;

 Aprovação de lei para
concessão  de
incentivos fiscais para
novos
empreendimentos por
meio do Programa de
Incentivo  ao
Desenvolvimento
Econômico  do
Município  de  Olinda-

histórico é protegido;
 Eventos festivos externos que

não  são  compatíveis  com  a
estrutura  física  nem  a
memória do lugar;

 Realizadores  de  eventos  sem
responsabilidade  c/  a  coleta
do lixo produzido;

 Perda do título de Patrimônio
da Humanidade da UNESCO;

 Ausência de convergência das
legislações  em  todas  as
esferas.

aproveitada;
 Experiências  de  outros

estados  quanto  à  gestão
compartilhada dos processos
judiciais  (Exemplo  de  Minas
Gerais);

  Linhas  de  crédito  para
reformas residenciais no sítio
Histórico;

 Levantamento  existente  de
informações  (Mapeamento
do  ECOA-  16  ruas  para
Conhecimento  do  que
“Pensam,  fazem  e  querem”
os  moradores  do  Sítio
Histórico  e  suas
possibilidades);

 Potencial  para  Turismo
Cultural;

 Potencial  para  utilização  da
marca “Olinda” no Carnaval;

 Estudo  do  “Cluster
Metropolitano  de  Negócios
Criativos ” feito pelo Governo
do Estado;

 Parcerias  de  Olinda  com
UFPE,  UPE   e  universidades
de Portugal;

 Intuito  das  operadoras  de
telefonia  p/  expandir
redes/serviços (banda larga).
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da memória técnica;
 Ausência  de  política

compartilhada  de  educação
patrimonial;

 Falta  de  ação  junto  aos
moradores  antigos  p/
permanência na Cidade;

 Falta  de  incentivos
p/conservação de imóveis;

 Ausência da divulgação da lei que
regulamenta o IPTU Progressivo;

 Ausência de Plano de Gestão p/
Controle Urbano;

 Ausência de Plano Diretor para o
Carnaval;

 Ausência de Plano de Gestão do
SH c/  monitoramento e controle;

 Especulação  imobiliária  no
período carnavalesco;

 Liberação  do  funcionamento  de
bares e similares em desrespeito
à legislação;

 Conflito  entre  usos  e
comprometimento  da
capacidade de carga dos imóveis;

 Descaracterização  de  imóveis  e
comprometimento  da
integridade  dos  mesmos  devido
ao uso;

 Pressões por mudança de usos;
 Pouca  oferta  de  caixas

PRODESO;
 Títulos patrimoniais;
 Legislações existentes;
Manual  de  Boas

Práticas  e  Manual  de
Manutenção;

  Inventários;
 Plano  de  Educação

Patrimonial;
 Participação  das

associações  da
sociedade civil;

 Potencial  criativo  dos
artistas  da  Cidade
(grupo  de  cinema,
músicos,  artistas
plásticos, etc.)

 Existência  de
associações
especializadas  no
tratamento  do  Sítio
Histórico  (projetos  e
planos), a exemplo do
CECI.
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eletrônicos;
 Poucos serviços online;
Monopólio  de  prestadora  de

serviço  de  telecomunicações  na
Cidade Alta (Oi);

 Restrições burocráticas e legais à
instalação  de  antenas  para
telefonia (celular);

 Falta  de  mapa  tátil  p/visitação
dos monumentos;

 Ausência  de  Declaração  de
Significância Cultural.

MEIO
AMBIENTE

( NATURAL E
CONSTRUÍDO)

 Legislações  distintas  e
conflituosas; 

 Descaracterização  dos  imóveis
com  comprometimento  da
integridade  e  autenticidade  dos
mesmos;

 Perda da paisagem urbana;
 Ausência de critérios normativos

que  assegurem  o  valor  da
paisagem urbana e histórica;

 Ausência  de  inventário  da
vegetação nos quintais e praças;

 Aumento da capacidade de carga
dos  imóveis  provocando  a
descaracterização do casario;

Ocupação indevida dos quintais;
 Redução  da  cobertura  vegetal

provocando  deslizamento  de

 Vegetação  realçando
as colinas históricas;

 Amenização  climática
devido à vegetação;

 Legislação (adequação
à sociedade e ao meio
ambiente);

 Aprovação  do  Plano
Municipal  de
Educação  Patrimonial
e Cultura; 

 Potencial  do  Horto
Del Rey para pesquisa
científica  e  área  de
importância  p/
amenização climática;

 Reconhecimento  do
Horto  Del  Rey  e  do
Mangue  de  Santa

 Falta de implantação de uma
política  de  conscientização
com meio ambiente e social;

 Falta  de  reciclagem  e
reutilização do lixo;

 Ausência  de  questionamento
e busca de vida sustentável no
social  e  uso  de  fontes  de
energia sustentáveis;

 Especulação  imobiliária  nas
áreas verdes de preservação.

 Inserção  do  Município  na
rede  “Cidades  Inteligentes  e
Humanas”(interesse  da
União Europeia em financiar
projetos para Olinda);

 Possiblidade  de
aproveitamento  dos  planos
desenvolvidos  nas
universidades  e  materiais
produzidos  (teses  e
monografias);

Utilização  das  áreas  verdes
protegidas  para  visitação  e
turismo.
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morros, destruição da ambiência
e descaracterização dos quintais;

 Erradicação  criminosa  de
vegetação;

 Ausência  de  conservação  das
áreas verdes;

 Espaços  urbanos  degradados  e
não humanizados;

 Falta de transparência nas ações
do poder público;

 Falta de uma gestão integrada e
com perspectiva metropolitana;

 Falta de um sistema municipal de
áreas verdes que congregue meio
ambiente e patrimônio;

 Ausência  de  detalhamento  do
tratamento  e  manejo  da
vegetação  na  legislação  do
patrimônio;

 Carnavalização  do  sítio  histórico
durante o ano todo;

 Prévias carnavalescas, maracatus
e blocos carnavalescos causando
problemas  diversos  como
poluição sonora;

  Falta de fiscalização e ações de
prevenção em áreas de mangue
de Santa Teresa; 

 Risco de perda do Horto Del Rei;
 Falta  de  manutenção  adequada

das  árvores  nos  quintais  pelos

Tereza  como  Área  de
Relevante  Interesse
Ecológico-  ARIE  por
decreto municipal;.
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proprietários dos imóveis;
 Falta  de substituição de árvores

por  espécies  adequadas  após
queda ou erradicação;

 Ausência  de  vistorias  periódicas
pela  defesa  civil  para
monitoramento  da  arborização
nos  quintais  e  orientação  dos
moradores;

UTILIZAÇÃO DE
LOGRADOURO

S

 Legislações  distintas  e
conflituosas; 

Uso inadequado dos logradouros
no Carnaval;

Uso  inadequado  dos  espaços
públicos  por  bares  (ruas  e
calçadas)  e,  às  vezes,  por
moradores(jarros nas calçadas);

 Estacionamento irregular;
 Cumprimento  ineficiente  do

poder  de  polícia  para  impedir
eventos em rua residencial;

 Falta  de controle  do trânsito  de
veículos pesados em todo SH;

 Falta  de fiscalização de poluição
sonora;

 Iluminação pública inadequada;
 Estacionamentos rotativos(?)

 Regulamentação  de
usos  c/  exigência  de
estacionamento.

 Falta  de  comunicação  entre
órgãos  governamentais  para
utilização  dos  espaços
públicos
(praças/logradouros);

 Ausência  de  disciplinamento
da  utilização  dos  parques  e
praças  objetivando minimizar
os impactos e depredações;

 Ausência  de  vigilância
patrimonial.

 Inserção  do  Município  na
rede  “Cidades  Inteligentes  e
Humanas”  (interesse  da
União Europeia em financiar
projetos para Olinda);

 Possiblidade  de
aproveitamento  dos  planos
desenvolvidos  nas
universidades  e  materiais
produzidos  (teses  e
monografias);

 Potencial  para  arrecadação
para  utilização  dos
logradouros.
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