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GRUPO 1 – Ordenamento Territorial, Instrumentos da Política Urbana, Planos Urbanísticos, programas especiais e investimentos; 

segurança 

TEMA 03: ORDENAMENTO TERRITORIAL E INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA 

Diretriz 01: Estimular o adensamento populacional nas áreas no entorno dos principais corredores de transportes, aproximando trabalho e 
moradia 

Propostas decorrentes na revisão do PDO Permanecer Excluir Observações 

1.1 Revisão dos atuais índices urbanísticos estimulando um 
maior adensamento populacional e menor ocupação do 
solo; 

 
sim 

  
 Nas áreas em questão, identificam-se diferentes 

tipos de padrão de ocupação do solo, entretanto 
quanto ao uso estas áreas se caracterizam pela 
mesma predominância de comércios e serviços; 

 Conflitos entre legislações nas atuais ZVE 06, 
ZVE 07, ZVM 07 e ZVM 08 (Rerratificação da 
Notificação N°1155/79 do IPHAN x 
PDO/LUOPAS); 

 Necessidade de desestimular o uso de veículos 
individuais em prol do uso de transporte coletivo; 

 Os programas para restruturação urbana devem 
ser comtemplados no tema Programas 
Especiais; 
 

1.2 Complementação e alteração do atual sistema viário 
municipal a fim de dar suporte ao adensamento construtivo 
proposto;  

 
sim 

 

1.3 Resolução dos conflitos entre a legislação municipal e a 
normativa federal do IPHAN nas atuais ZVE 06, ZVE 07, ZVM 
07 e ZVM 08; 

sim  

1.4 Reconhecimento das centralidades lineares existentes, a 
exemplo da Av. Presidente Kennedy, PE-15, Getúlio Vargas, 
Carlos de Lima Cavalcanti, Dr. José Augusto Moreira, Fagundes 
Varela, etc. ou a serem induzidas (Via Metropolitana Norte), 
definindo seus perímetros e adotando a diferenciação de 
parâmetros urbanísticos e/ou outros incentivos fiscais para 
indução do uso misto com fachadas ativas; 

 
 

sim 

 

1.5 Previsão da possibilidade dos imóveis situados em corredores de 
transporte, onde couber adensamento construtivo, receber o 
direito de construir decorrente do instrumento de 
Transferência do Direito de Construir; 

 
sim 

 

1.6 Previsão de estímulos para a ocupação de imóveis situados 
nos corredores de transportes onde há restrições legais, a 
exemplo dos trechos das Av. Getúlio Vargas e Ministro Marcos 
Freire situados no entorno do SH (ZCO 06), ou onde se deseja 
manter o baixo adensamento, por meio da unificação do 
potencial construtivo (c.a.m=1,0) que gere um excedente 
passível de utilização em imóveis situados em outra áreas 
urbanas propicias ao adensamento, por meio da Transferência 

 
 
 

sim 
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do Direito de Construir, desde que avaliada a aplicação do 
instrumento, considerando a valoração da terra, frente a 
legislação do SH, assim como o que recomenda a Lei do 
Estatuto da Cidade.  

1.7 Avaliação dos instrumentos urbanísticos cabíveis para induzir a 
diversidade de tipologias e o adensamento populacional, 
através do estabelecimento de um número mínimo de 
unidades em função do porte do terreno; 

 
 

sim 

 

1.8 Previsão de estudos para avaliar a possibilidade de reduzir a 
exigência de vagas de garagem como desestímulo ao uso de 
veículos individuais, observando a necessidade de dimensionar 
uma fase transitória onde o poder público possa investir em 
infraestrutura urbana; 

 
sim 

 

1.9 Previsão de programas para reestruturação urbana. sim  

Diretriz 02: Estimular o adensamento populacional das áreas de entorno da ZIE-01 (local onde está sendo construído o Shopping Patteo Olinda); 

Propostas decorrentes na revisão do PDO Permanecer Excluir Observações 

2.1 Revisão dos atuais índices urbanísticos de modo a 
equilibrar o adensamento construtivo frente à infraestrutura 
urbana instalada ou prevista, estimulando um maior 
adensamento populacional e menor ocupação do solo; 

 
sim 

  
 A área de entorno desta zona ainda apresenta 

um padrão de ocupação médio e uso do solo, 
ainda que predominantemente residencial, 
apresenta uma grande concentração de 
comercio e serviços, especialmente as margens 
dos corredores de transportes próximos, 
destacando-se o Hiper Bompreço, equipamento 
de grande porte; 

 Potencialidades da área ocupada pelo Exército 
(Hotel de Trânsito/Praça Duque de Caxias e vila 
militar) para transformação urbana local; 

 Os programas para restruturação urbana devem 
ser comtemplados no tema Programas 
Especiais; 

 

2.2 Definição de polígono para o reconhecimento dessa zona 
como uma centralidade polar, estabelecendo incentivos 
urbanísticos e fiscais para indução do uso misto e 
adoção de fachadas ativas e áreas de fruição, bem como o 
adensamento populacional (ex.: estabelecimento de número 
mínimo de unidades residenciais em função do porte do 
terreno); 

 
sim 

 

2.3 Avaliação dos instrumentos urbanísticos cabíveis para 
induzir o adensamento, a exemplo da Outorga Onerosa e 
TDC, revendendo-se os atuais coeficientes de 

aproveitamento máximo, de modo a se utilizar esses índices 
para o cálculo do Solo Criado e não mais à quantidade de 
pavimentos, estabelecendo-se, porém, um gabarito máximo a 
ser definido para as zonas urbanas do entorno, excluindo a 
faixa da orla marítima; 

 
 

sim 
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2.4 Revisão dos índices urbanísticos das zonas urbanas do 
entornos, moderando o adensamento nas áreas situadas 

entre a Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante e Av. Ministro 
Marcos Freire (ZVE 03) e acentuando-o nas áreas situadas a 

oeste da Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante (ZVE 04);  

 
sim 

 

2.5 Avaliação e eventual revisão dos parâmetros urbanísticos 
estabelecidos para ZIE 01 (área não ocupada); 

 
sim 

 

2.6 Transformação da área ocupada pelo Exército em Casa 
Caiada em zona em Zona de Proteção Ambiental 
Recreativa-ZPAR ou outra denominação apropriada, 

prevendo-se a implantação de um parque para quando 
ocorrer a mudança de uso; 

 
 
 

sim 

 

2.7 Previsão de programas para reestruturação urbana, com 
ênfase na mobilidade urbana, considerando a implantação da 
Via Metropolitana Norte; 

 
 

sim 

 

Diretriz 03: Estimular o adensamento populacional do bairro de Jardim Atlântico (atual ZVM 02), identificada capacidade de carga e de infraestrutura 
instalada (verificar andamento das obras da Bacia do Janga/COMPESA); 

Propostas decorrentes na revisão do PDO Permanecer Excluir Observações 

3.1 Revisão dos parâmetros urbanísticos vigentes para permitir 

um adensamento mais acentuado nesse bairro, considerando 
a redução deste nas outras áreas do Município a exemplo da 
faixa litorânea; 

 
sim 

  No Plano Diretor vigente essa zona 
corresponde à área onde se permite uma 
verticalização moderada, entretanto há previsão 
de melhoria da infraestrutura urbana do bairro a 
partir da conclusão da Via Metropolitana Norte 
e da realização das obras de saneamento 
previstas no Programa Cidade Saneada a 
serem implementadas pela PPP – COMPESA 
+Odebrecht Ambiental; 

 O bairro possui uma boa estrutura de 
comércio/serviços, mas baixa oferta de 
equipamentos coletivos; 

 Padrão de ocupação do solo de média 
densidade e uso predominantemente 
residencial, destacando-se uma concentração 
de comercio e serviços ao longo da Av. 
Fagundes Varela; 

 Os programas para restruturação urbana 

3.2 Avaliação dos instrumentos urbanísticos cabíveis para induzir 
o adensamento populacional; 

 
sim 

 

3.3 Diferenciação de parâmetros e/ou outros incentivos 
urbanísticos para Indução do uso misto; 

sim  

3.4 Delimitação de áreas que possam se configurar como 
centralidade econômica, a exemplo da Av. Fagundes 
Varela e Via Metropolitana Norte (centralidades lineares) 

criando incentivos urbanísticos e fiscais para propiciar seu 
desenvolvimento econômico sustentável, garantindo-se a 
diversidades de usos; 

 
sim 

 

3.5 Previsão de programas para reestruturação urbana, com 
ênfase na mobilidade urbana; 

 
sim 

 

3.6 Previsão de áreas específicas para implantação de   
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equipamentos públicos. 
 
 
 

 
sim 

devem ser comtemplados no tema Programas 
Especiais; 

Diretriz 04: Propiciar um melhor aproveitamento da faixa litorânea do bairro de Rio Doce (atual ZVM 01) a fim de promover seu desenvolvimento 
socioeconômico, resguardando as qualidades ambientais da orla. 

Propostas decorrentes na revisão do PDO Permanecer Excluir Observações 

4.1 Revisão dos parâmetros urbanísticos vigentes da ZVM01 em 
função da proximidade dos lotes com o mar, da escala das vias 
públicas e dos lotes/quadras, entre outros aspectos da 
morfologia urbana, considerando, ainda, os aspectos ambientais, 
determinando-se, dentre outras propostas o escalonamento do 
gabarito das edificações de modo a restringi-lo nos lotes 
mais próximos da orla (dependendo de avaliação, 
considerando a profundidade das quadras), limitando-o, ainda, 
à quantidade máxima de até 10 pavimentos para os lotes mais 
distantes do litoral, e um maior afastamento frontal para lotes à 

beira-mar;  

 
 
 
 

sim 

  Deverão ser avaliados os impactos decorrentes 
da verticalização na paisagem e no meio 
ambiente (ecossistema marinho/ salubridade 
das praias); 

 Necessidade de atendimento e 
compatibilização com as propostas e diretrizes 
do Plano de Gestão da Orla; 

 Necessidade de se minimizar impactos no sítio 
histórico da Capela Santana do Rio Doce e de 
valorizá-lo; 

 A Av. Ministro Marcos Freire não obstante sua 
importância para mobilidade urbana é essencial 
para a consolidação da orla como área de lazer. 
Apesar de ter sido definida no PDO vigente 
como via arterial, não se configura como tal e 
não é corredor de transportes coletivos, tendo 
sido reduzida, inclusive, a velocidade de tráfego 
local; 

 A redução do gabarito das edificações à 
margem da orla marítima poderá propiciar a 
captação de empreendimentos voltados para o 
segmento de turismo e lazer (resorts, hotéis, 
pousadas, restaurantes, etc.), dado o valor 
paisagístico da orla e seu potencial para o 
lazer. Além disso, o escalonamento de edifícios 
minimiza problemas como a formação de 
barreiras de edifícios que prejudicam a 
ventilação e iluminação das construções 
vizinhas, o sombreamento da faixa de areia, a 

4.2 Criação de área de sustentabilidade ambiental contemplando 
áreas à beira-mar e à margem do Canal Bultrins-Fragoso, a partir 
de raio a ser definido, onde serão determinadas exigências 
específicas para resguardar as qualidades ambientais dessas 
áreas. Essas áreas deverão se sobrepor às Zonas Urbanas onde 
estão inseridas, podendo ser negociado pelo proprietário de 
imóvel urbano o potencial construtivo não utilizado devido às 
restrições construtivas especificas determinadas para as 
mesmas através do TDC; 

 
 
 
 

sim 

 

4.3 Previsão de incentivos urbanísticos e/ou fiscais para usos não 
residenciais voltados para o turismo e lazer a fim de desenvolver 
o potencial econômico dessa zona e estimular a sua 
transformação em futura centralidade urbana; 

 
sim 

 

4.4 Diferenciação de parâmetros e/ou outros incentivos urbanísticos 
para indução do uso misto; 

 
sim 

 

4.5 Avaliação dos instrumentos urbanísticos cabíveis para induzir o 
adensamento em detrimento à verticalização (estimular maior 
número de unidades habitacionais); 

 
sim 

 



 
RELATÓRIO DA OFICINA COMUNITÁRIA 

 

5 
 

4.6 Alteração da hierarquia da Av. Ministro Marcos Freire, avaliando-
se a viabilidade de sua transformação em via de acesso 
restrito para suporte às atividades de lazer e recreação na 
orla, frente a sua função na distribuição de fluxos de veículos no 

território;  

 
 
 

 

sim 
 (adequação 

do que 
determina o 

Plamob) 

perda das qualidades da paisagem urbana e 
natural, entre outras vantagens. As condições 
ambientais como o avanço do mar devem ser 
consideradas na revisão dos parâmetros 
urbanísticos como os afastamentos frontais. 

4.7 Delimitação de um setor específico de preservação 
ambiental recreativa (non aedificandi) dentro do perímetro 

de proteção da Capela Santana de Rio Doce (já definido no 
PDO vigente) que englobe essa edificação, a praça onde está 
inserido e o terreno contíguo e previsão de Programa 
Especial para esse sítio histórico, em consonância com as 

diretrizes do Plano de Gestão Integrada da Orla – PGIO para 
esta área, estabelecendo, no mínimo, as seguintes diretrizes: 
(i) preservação da edificação histórica; (ii) requalificação 
urbana do entorno; (iii) ampliação e requalificação da área da 
praça onde está inserido o monumento histórico; (iv) 
estabelecimento de  zoneamento específico das áreas 
contempladas no polígono de preservação do sítio com 
definição de parâmetros urbanísticos, considerando o uso e 
ocupação  do solo (v) valorização paisagística; (vi) garantia da 
participação popular na elaboração do programa e ações 
decorrentes. Avaliar para este setor a utilização do instrumento 
da TDC em se tratando de equipamento urbano e de interesse 
histórico paisagístico. 

 
 
 
 
 
 
 

sim 

 

Diretriz 05: Reduzir a verticalização de edifícios na orla marítima 

Propostas decorrentes na revisão do PDO Permanecer Excluir Observações 

5.1 Delimitação da área da orla formada como uma zona de 
interesse especial, prevendo-se o cumprimento das diretrizes 

estabelecidas no Plano de Gestão Integrada da Orla, 
promovendo-se, ainda, a criação de área de sustentabilidade 
ambiental contemplando áreas à beira-mar dentro de um raio a 
ser determinado onde serão determinadas exigências 
específicas para resguardar as qualidades ambientais destas. 
Essas áreas deverão se sobrepor às Zonas Urbanas onde estão 
inseridas, podendo ser negociado pelo proprietário de imóvel 
urbano o potencial construtivo não utilizado devido às restrições 

 
 
 
 

sim 

  
 Escassez de solo urbano no Município; 
 Melhor infraestrutura urbana instalada; 
 A verticalização excessiva de prédios causa 

impactos negativos como o sombreamento das 
praias e perda das qualidades da paisagem 
natural e urbana, em especial praias e Sítio 
Histórico; 

 Essa verticalização causa, ainda, efeitos 
negativos decorrentes da formação de 
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construtivas especificas determinadas para as mesmas através 
do TDC; 

“barreiras” pelos edifícios à beira-mar no 
microclima local, em especial o 
comprometimento da ventilação e iluminação 
das demais edificações situadas nas áreas 
urbanas posteriores; 

 Considerações do Plano de Gestão Integrada 
da Orla, pactuado com a população. 

 
 
 

5.2 Revisão dos parâmetros urbanísticos vigentes para as 
Zonas de Verticalização situadas na orla (ZVM 01-Rio Doce, 
ZVE 03-Casa Caiada e ZVM 04-Bairro Novo), os quais também 
deverão ser modificados a fim de diminuir o adensamento 
construtivo, estabelecer afastamentos frontais diferenciados e 
reduzir a verticalização atual permitida, unificando os índices 
urbanísticos da ZVE-03 e ZVM 04, dentre eles a quantidade 
básica de 10 e a máxima de 15 pavimentos (proposta preliminar). 
Para a ZVM 01, ver propostas no item anterior; 

 
 
 

sim 

 

5.3 Alteração da hierarquia da Av. Ministro Marcos Freire, avaliando-
se a viabilidade de sua transformação em via de acesso 
restrito para suporte às atividades de lazer e recreação na 
orla, frente a sua função na distribuição de fluxos de veículos no 
território;  

 
 

sim 

 (adequação 
do que 

determina o 
Plamob) 

5.4 Avaliação da continuidade da incidência da Outorga 
Onerosa do Direito de Construir na ZVE-03/ZVM-04 ou 

condições para sua continuidade com o atendimento de 
parâmetros de uso e ocupação do solo específicos como o 
número mínimo de unidades habitacionais para 
empreendimentos de uso residencial em função do porte do 
terreno; 

 
 

sim 

 

5.5 Previsão da incidência do TDC; sim  

5.6 Previsão de eventual alteração das legislações urbanísticas 
municipais (LUOPAS/Código de Obras) no sentido de exigir 
soluções arquitetônicas e urbanísticas para minimizar 
efeitos causados pela verticalização (ex.: o uso de pilotis 

vazados, afastamentos diferenciados, recuos de muros com 
oferta de jardins para o espaço público, posicionamento de 
guaritas, etc.); 

 
 

sim 

 

5.7 Incorporação das principais diretrizes estabelecidas no Plano de 
Gestão Integrada da Orla; 

sim  

Diretriz 06: Estimular a ocupação urbana sustentável do bairro de Bairro Novo, trecho correspondente à ZCO6 (área de entorno do SH) 

Propostas decorrentes na revisão do PDO Permanecer Excluir Observações 
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6.1 Revisão dos parâmetros urbanísticos vigentes, em especial o 
Coeficiente de Aproveitamento Máximo (proposta preliminar 
CAM=1,0); 

 
sim 

  Conflitos com a legislação federal 
(Rerratificação da Notificação N°1155/79 do 
IPHAN); 

 Vocação para suporte de atividades ligadas ao 
turismo, como os setores de alimentação e 
hospedagem; 

 Imóveis ociosos e subutilizados; 
 Baixo potencial construtivo (CAM=0,5) que 

dificulta, inclusive, a regularização de imóveis 
residenciais consolidados; 

6.2 Previsão de estímulos para a ocupação de imóveis situados nas 
Avenidas Getúlio Vargas e Ministro Marcos Freire, prevendo-
se que o potencial construtivo não utilizado possa ser transferido 
para outros imóveis situados em outras áreas urbanas propicias 
ao adensamento, por meio da Transferência do Direito de 
Construir, desde que o instrumento seja aplicado conforme o 
que recomenda o artigo 35 da Lei do Estatuto da Cidade; 

 
sim 

 

6.3 Resolução dos conflitos entre a legislação municipal e a 
normativa federal do IPHAN nas atuais ZVE 06, ZVE 07 e ZVM 
08; 

 
sim 

 

6.4 Diferenciação de parâmetros e/ou outros incentivos urbanísticos 
para indução do uso misto; 
6.5 Previsão de programas para reestruturação urbana, com ênfase 

na mobilidade urbana; 

 
sim 

 

6.6 Previsão de programas para recuperação de equipamentos e 
espaços públicos. 

 
sim 

 

Diretriz 07: Promover a ocupação de áreas urbanas estagnadas e a ocupação de imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados 

Propostas decorrentes na revisão do PDO Permanecer Excluir Observações 

7.1 Definição de nova finalidade para a Zona de Reserva Futura 
01- ZRF 01(Jardim Atlântico), prevendo-se a implantação de 
estrutura viária para promover acessibilidade e mobilidade 
urbana, transformando-a parte em ZCO (áreas de morros) e 
parte em Zona de Verticalização Moderada (áreas planas) ou 
Elevada, caso seja integrada à atual ZVM2 (Jardim Atlântico) 
para qual se propõe a transformação em ZVE; 

 
 
 

sim 

  Nas Zonas de Reserva Futura 01 e 02 
estabelecidas no PDO, onde foram 
estabelecidos parâmetros restritivos, ocorreu o 
desestímulo da ocupação formal em 
contraposição à apropriação irregular da terra 
urbana; 

 A ZRF 01 é formada em parte por áreas planas 
(no limite com os bairros de Jardim Atlântico e 
Fragoso), e em parte por morros (a noroeste), 
nesta última observam-se problemas quanto à 
corte de barreiras e acessibilidade precária; 

 A parte da ZRF 02 que corresponde ao 
território anteriormente integrante da ZR 
encontra-se ocupada por construções 

7.2 Transformação de parte da ZRF-02, situada a sudeste da II 
Perimetral, em Zona de Proteção Ambiental Recreativa-
ZPAR, prevendo programa de regularização fundiária e 
reintegrando o restante, situada a noroeste da II Perimetral, 
ao território da Zona Rural, para o qual deverão ser definidas 
diretrizes gerais para seu aproveitamento econômico sustentável 
considerando, ainda, o uso e ocupação do solo existente e 

 
 

sim 
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potencialidades; irregulares, algumas de médio porte, 
predominantemente comerciais; 

 As zonas urbanas situadas na entrada da 
Cidade, no entorno do SH, constituem uma 
parcela significativa do solo olindense que se 
encontram mais fortemente estagnadas. 
Nestas, apesar da previsão no PDO de 
parâmetros urbanísticos para induzir sua 
ocupação há conflitos com a Rerratificação da 
Notificação N° 1155/79 do IPHAN, empecilho 
ao cumprimento do estabelecido na legislação 
municipal. Por outro lado, há de se resguardar 
a visibilidade da Colina Histórica e qualidades 
ambientais e paisagísticas; 

 

7.3 Revisão da incidência no território municipal da Edificação ou 
Utilização Compulsórias, IPTU Progressivo no Tempo e 
Desapropriação com Pagamento em Títulos, estendendo-se 
para todas as zonas de verticalização moderada e elevada 
(instrumento regulamentado através da Lei N° 5916/2014 em 
30/12/2014; 

 
 

sim 

 

7.4 Incentivo da ocupação da Zona de Interesse Estratégico 02- 

Umuarama, incorporando ao seu território parte da ZCO 08-
Umuarama e terrenos lindeiros à Av. Olinda, a fim de 

incrementar a economia, gerando emprego e renda; 

 
 

sim 

 

7.5  Dinamização da área de entorno do complexo do 
Salgadinho, garantindo-se a implementação das propostas contidas 
no PDO para a área como a elaboração do Programa Especial 
Tacaruna-Salgadinho e a ratificação da possibilidade de Operação 
Urbana Consorciada, bem como a resolução dos conflitos existentes 
entre a legislação urbanística municipal (Plano Diretor e LUOPAS) e 
a normativa federal (Rerratificação da Notificação N°1155/79 do 
IPHAN); 

 
 

sim 

 

7.6 Revisão do atual zoneamento das áreas de entrada da 
Cidade (Complexo de Salgadinho e entorno) prevendo-se: 

 Ampliação da ZIE 04-Coqueiral por meio da incorporação da 
ZGE-02 (Escola Aprendizes de Marinheiros), revisando os 
atuais parâmetros urbanísticos (redução) de modo a 

resguardar a paisagem do Sítio Histórico, considerando, ainda, 
as propostas urbanísticas elaboradas para a Vila Naval no 
Recife, vizinhança imediata; 

 Transformação da ZGE 01-Centro de Convenções em ZIE- 
Zona de Interesse Estratégico a partir da ampliação desta por 
meio da incorporação de parte da ZVE 07(Salgadinho); 

 
 
 

 
sim 
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7.7 Retificação do texto do PDO excluindo a necessidade de lei para 
regulamentação do instrumento de Operação Urbana 
Consorciada, estabelecendo a elaboração de lei específica para 
cada OUC e a garantia da participação popular nesse 

processo. 

 
 
 

sim 

 
 
 
 
 

Diretriz 08: Compatibilizar as legislações urbanísticas incidentes no território olindense 

Propostas decorrentes na revisão do PDO Permanecer Excluir Observações 

8.1 Resolução dos conflitos legais existentes entre a legislação 
urbanística municipal (Plano Diretor e LUOPAS) com a 
legislação federal (Rerratificação da Notificação N°1155/79 
do IPHAN); 

 
 

sim 

  Considerando que no PDO e LUOPAS foi 
previsto a permanência dos índices urbanísticos 
da Rerratificação da Notificação N° 1155/79 do 
IPHAN, quando houver conflitos, não foram 
viabilizadas as diretrizes da legislação 
urbanística municipal, resultando na 
estagnação da terra urbana entre outros 
problemas; 

8.2 Previsão da compatibilização da Lei N° 4849/92, com o Plano 
Diretor, renumerando, inclusive, as zonas especiais de proteção 
cultural (ZEPC’s), de modo a denominar o Sítio Histórico 
tombado como ZEPC 01(no PDO vigente é ZEPC 02- Sitio 
Carmo- Varadouro), reforçando esse local como o primeiro 
núcleo urbano da Cidade; 

 
 

sim 

 

8.3 Previsão da compatibilização dos planos específicos do SH com 
os elaborados para as demais zonas urbanas da Cidade; 

 
sim 

 

Diretriz 09: Garantir áreas urbanas para empreendimentos que promovam o incremento da economia 

Propostas decorrentes na revisão do PDO Permanecer Excluir Observações 

9.1 Criação de novas zonas de interesse estratégico, dentre elas: 
1. Parte do território da atual ZPAR-02 correspondente à área 

atualmente ocupada por instalações do 7°Regimento de 
Artilharia, à margem da PE-15, mantendo-se o setor 
restante (Mata do Ronca) como ZPAR (proposta contida no 
item Elementos Naturais); 

2. Parte do território da ZVE 05 à margem leste da PE-15, 

situada no bairro de Fragoso;  
3. Terreno à margem da Av. Presidente Kennedy ocupado 

pela AMBEV (antiga Antártica); 
4. Área situada às margens da PE-15, próxima ao viaduto 

sobre a Av. Olinda/Av. P. Kennedy, em Vila Popular 

 
 
 
 
 
 

sim 

  Exiguidade territorial e carência de espaços 
vazios p/ setor secundário; 

 Potencialidades e vocações p/ o 
desenvolvimento do setor terciário; 

 Necessidade de aumentar emprego e renda no 
Município e aproximar moradia e trabalho, 
evitando deslocamentos 
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(antigo setor industrial), composta por vazios urbanos e 
terrenos com empreendimentos comerciais (a exemplo da 
Sanvidro); 

9.2 Ampliação a Zona de Interesse Estratégico 02- Umuarama, 
incorporando ao seu território parte da ZCO 08- Umuarama e 
terrenos lindeiros à Av. Olinda; 

 
 

sim 

 

9.3 Ampliação da ZIE 03 (terreno Rádio Tamandaré e outros) 
incorporando gleba contígua onde hoje encontram-se 

instalados grandes equipamentos/empreendimentos e espaços 
vazios (Caxangá, antiga Fábrica de Adubos, AESO, CAIC, 
SCHIN, etc.), excluindo a área onde foram construídos 
empreendimentos residenciais da Carrilho;  

 
 

sim 

 

9.4 Previsão de incentivos para a ocupação de ZIE’s estabelecidas; sim  

9.5 Previsão de estímulos para os usos não residenciais e uso misto; sim  

9.6 Reconhecimento e estabelecimento de centralidades polares e 
lineares econômicas na Cidade para induzir o seu 
desenvolvimento urbano de forma democrática, aproximando 
emprego e moradia (diretriz 01/Tema: Desenvolvimento 
econômico); 

 
sim 

 

Diretriz 10: Induzir a ocupação e exploração das potencialidades do Coqueiral (ZIE04) e Istmo (ZPAE 04), garantindo a proteção da paisagem entre 
o Sítio Histórico de Olinda e o Centro Histórico do Recife; 

Propostas decorrentes na revisão do PDO Permanecer Excluir Observações 

10.1 Resolução dos conflitos entre a legislação municipal e 
federal (Rerratificação da Notificação N°1155/79 do IPHAN), 
prevendo conduta e procedimentos a serem adotados; 

 
sim 

  Essas áreas possuem grande potencial 
paisagístico e são propicias à implantação de 
um parque metropolitano, incorporando-se o 
Parque do Memorial Arcoverde e Espaço 
Ciência, devendo o Município articular-se com o 
Governo Estadual e seus órgãos competentes 
para sua instituição.  

10.2 Ratificação da previsão de lei que defina o zoneamento 
cultural-ambiental-ZCA do Istmo, previsto no Plano Diretor 

vigente, estabelecendo novos prazos sua regulamentação, haja 
vista a expiração dos estabelecidos anteriormente, 
estabelecendo diretrizes dentre elas que projetos e/ou 
programas para esta área contemplem a integração desta Zona 
com a localidade dos Milagres no bairro de Santa Tereza (ver 
definições feitas na Diretriz 03/Tema: Elementos Naturais e 
Saneamento Ambiental); 

 
 
 

sim 

 



 
RELATÓRIO DA OFICINA COMUNITÁRIA 

 

11 
 

10.3 Previsão de programa específico para a requalificação 
urbana do Coqueiral ou outros mecanismos para dinamizar 

esta zona, compatibilizando com as propostas do programa 
Especial do Eixo Tacaruna-Salgadinho, Plano de Gestão 
Integrado da Orla e do Plano de Gestão do Sítio Histórico; 

 
 

sim 

 

10.4 Ampliação da ZIE 04-Coqueiral por meio da incorporação 
da ZGE-02 (Escola Aprendizes de Marinheiros), revisando os 

atuais parâmetros urbanísticos(redução) de modo a resguardar a 
paisagem do Sítio Histórico, considerando, ainda, as propostas 
urbanísticas elaboradas para a Vila Naval no Recife, vizinhança 
imediata. 

 
 

sim 

 

Diretriz 11: Garantir a permanência da população de baixa renda em áreas urbanizadas e o estoque de terras para a produção de habitação de 
interesse social 

Propostas decorrentes na revisão do PDO Permanecer Excluir Observações 

11.1 Previsão da revisão e regulamentação do Plano 
Municipal de Regularização Fundiária Sustentável de Olinda 

compatibilizando-o com o Plano específico para o Sítio Histórico 
previsto no Plano de Gestão dessa zona urbana; 

 
sim 

  
 
 
 

11.2 Previsão de incentivos urbanísticos e fiscais para produção 
de habitação de interesse social, em áreas situadas em zonas 
urbanas com melhor infraestrutura urbana, não se restringindo 
às ZEIS, através da instituição do instrumento da Cota de 
Solidariedade; 

 
 

sim 

 

11.3 Redefinição do perímetro da ZCO-11 (São Benedito), 
excluindo parte desse território (áreas planas do bairro de São 
Benedito) para sua transformação em outra ZCO com definição 
de parâmetros urbanísticos mais flexíveis (qtd. máxima de 
pavtos.=4 5/;c.a.m=2/t.s.n=25%). Salienta-se que se trata de 
área contemplada com obras de urbanização integrada, onde 
houve uma melhoria da infraestrutura, cuja flexibilização dos 
parâmetros urbanísticos viabiliza um maior adensamento 
populacional e produção habitacional; 

 
 
 

sim 

 



 
RELATÓRIO DA OFICINA COMUNITÁRIA 

 

12 
 

11.4 Delimitação de ZEIS do tipo 3, definidas na Lei do 
PREZEIS como áreas já dotadas de infraestrutura e de serviços 
urbanos ou que estejam ou já receberam investimentos públicos 
para tal fim, onde haja interesse público  em promover ou 
ampliar o uso habitacional de interesse social, melhorando as 
condições habitacionais da população moradora e controlar o 
processo de transformação do solo, prevendo-se, ainda, índices 
urbanísticos mais restritivos (c.a.m=0,5/qtd.pavtos 
max.=01/t,s,n=25%) para inibir a ocupação do solo até que se 
façam os planos urbanísticos específicos para essas zonas, 
promovendo regularização fundiária;  

 
 
 
 

sim 

 

Diretriz 12: Promover a inserção do Município na dinâmica metropolitana 

Propostas decorrentes na revisão do PDO Permanecer Excluir Observações 

12.1 Delimitação de zonas de interesse estratégico, prevendo-
se incentivos fiscais e urbanísticos para promover as 
transformações urbanísticas necessárias para inserção do 
Município no cenário econômico metropolitano (ver zonas 
propostas contidas na Diretriz 09); 

 
sim 

  O território de entrada da Cidade caracteriza-se 
como de grandes oportunidades para o 
desenvolvimento econômico e de integração da 
economia olindense com a metropolitana, 
ressaltando-se o Centro de Convenções (único 
equipamento dessa distinção da RMR), que 
desde o Plano Diretor de 2004 ficou 
estabelecido um zoneamento favorável à 
implantação, entre outros, de um polo de 
serviços complementares a esse equipamento. 
No entanto há incompatibilidade entre a 
legislação municipal e a normativa federal do 
IPHAN o que precisa ser solucionado a fim de 
viabilizar esse desenvolvimento; 

12.2 Revisão do atual zoneamento das áreas de entrada da 
Cidade (Complexo de Salgadinho e entorno) prevendo-se a 

ampliação da ZIE 04 por meio da incorporação da ZGE 02 e a 
transformação da ZGE 01 em Zona de Interesse Estratégico a 
partir da incorporação de parte da ZVE 07, como estratégia para 
fomentar o desenvolvimento urbano; 

 
 

sim 

 

12.3 Estruturação o sistema viário e rede de transportes 
existentes, através de sua requalificação e/ou reestruturação; 

 
sim 

 

12.4 Previsão do atendimento das diretrizes Plano de 
Desenvolvimento Urbano Integrado da RMR para realização de 
programas e ações de caráter metropolitano que sejam definidas 
para o Município, envolvendo a sociedade civil no processo das 
discussões; 

 
 

 
 

sim 

 

Diretriz 13: Dar nova finalidade à Zona de Aterro Sanitário- ZAS 
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Propostas decorrentes na revisão do PDO Permanecer Excluir Observações 

13.1 Reintegração do atual território da ZAS ao polígono da 
Zona Rural incorporando-o ao polígono da APA instituída, 

definindo-se os setores existentes (área do antigo aterro e área 
de expansão) e diretrizes gerais para seu aproveitamento 
econômico sustentável, recuperação das áreas degradadas, 
considerando que o detalhamento do uso e ocupação do solo, e 
demais normas deverão ser detalhadas quando ocorrer a revisão 
do ZEE. Prever ainda programa de requalificação ambiental da 
área do antigo aterro; 

 
 
 
 
 

sim 

  Local onde destinado no PDO para o Aterro 
Controlado de Aguazinha e para sua expansão, 
equipamento atualmente desativado, 
funcionando apenas como estação de 
transbordo; 

 Pertencia anteriormente ao território da Zona 
Rural, não tendo sido contemplado no ZEE; 

 A conservação das qualidades ambientais da 
Zona Rural e outras áreas de interesse 
ambiental gera arrecadação de recursos para o 
Município por meio do ICMS Verde. 

Diretriz 14: Proteger as áreas de interesse histórico, paisagístico, ambiental e cultural 

Propostas decorrentes na revisão do PDO Permanecer Excluir Observações 

14.1 Delimitação como ZEPC o imóvel onde funciona o 
Terreiro de Santa Barbara e seu entorno, prevendo-se a 

requalificação urbana do polígono a ser delimitado, podendo ser 
induzida a consolidação de uma centralidade urbana (ver 
diretrizes no tema: Patrimônio Cultural), avaliando a 
possibilidade da implementação do instrumento da TDC; 

 
 

sim 

  Importância do Terreiro de Santa Bárbara 
(Nação Xambá) no bairro de São Benedito, já 
reconhecido como quilombo urbano pelo 
Ministério da Cultura, Fundação Cultural 
Palmares e IPHAN, para preservação da nossa 
identidade cultural-religiosa; 

 Grande potencial do Espaço Cultural Ilumiara e 
Casa da Rabeca no bairro de Tabajara, para 
desenvolvimento de manifestações culturais 
(maracatus, cavalos marinhos, forró de rabeca, 
etc.) e preservação de nossa identidade 
cultura; 

 

14.2 Delimitação como ZEPC a área onde está instalada a 
Casa da Rabeca e espaço Ilumiara Zumbi, integrando-os e 
promovendo a requalificação urbana do polígono a ser 
delimitado, podendo ser induzida a consolidação de uma 
centralidade urbana; 

 
 

sim 

 

14.3 Delimitação de área de preservação cultural superposta a 
ZPAE-01-Foz do Paratibe, correspondente ao local onde se 
encontra a Estátua de Iemanjá, no limite entre Paulista e Olinda; 

 
 

sim 

 

14.4 Previsão da revisão da Lei N° 4849/92, contemplando, dentre 
outros, a delimitação de setores culturais de proteção do 
patrimônio cultural imaterial para áreas situadas no Sítio 

Histórico com esse potencial, de modo a salvaguardar as 
manifestações culturais e promover seu desenvolvimento, 
prevendo-se ações para a requalificação urbana das localidades 
onde se desenvolvem; 

 
 
 

sim 
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14.5 Demais propostas feitas para as áreas de interesse histórico, 
paisagístico e cultural feitas no tema Patrimônio Cultural; 

sim  

14.6 Ver Demais propostas feitas para as ZPAR’s e ZPAE’s no 
tema 01, Elementos Naturais e Saneamento destacando-se a 
transformação Vila Militar/Hotel de Trânsito em Casa Caiada 
em ZPAR. 

 
sim 

 

Diretriz 15: Implementar os instrumentos da política urbana 

Propostas decorrentes na revisão do PDO Permanecer Excluir Observações 

15.1 Estabelecimento de novos prazos para regulamentação dos 
instrumentos não regulamentos e revisão das legislações 
urbanísticas; 

15.2 Avaliação da pertinência de manutenção dos instrumentos 
estabelecidos e as áreas que estes deverão incidir, além da 
ampliação da incidência destes no território municipal, 
considerando as diretrizes a serem estabelecidas na revisão do 
PDO e a possibilidade do uso destes como estratégia para 
estimular o desenvolvimento urbano de Olinda; 

 
 
 

sim 

  O TDC é importante instrumento que pode ser 
utilizado estrategicamente para o estímulo ao 
desenvolvimento de áreas urbanas, propiciar a 
manutenção de edifícios de interesse histórico-
cultural, a preservação de áreas de interesse 
ambiental, entre outras; 

 Previstos e não regulamentados a TDC, Direito 
de Preempção e EIA e a revisar a LUOPAS, 
Código de Obras e Lei N/° 4849/92; 
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TEMA 07: PLANOS URBANÍSTICOS, PROGRAMAS ESPECIAIS E INVESTIMENTOS 

Diretriz 01: Priorizar os investimentos e ações para áreas específicas que necessitam de cuidados especiais através do fortalecimento do 
planejamento urbano com previsão de instrumentos de participação, pesquisa e desenvolvimento, através de convênios com universidades para o 
desenvolvimento dos planos; 

Propostas decorrentes na revisão do PDO Permanecer Excluir Observações 

1.1 Previsão da instituição dos Planos Urbanísticos com o 
objetivo de subsidiar e apresentar as propostas de 
transformações urbanísticas, econômicas e ambientais nos 
perímetros onde forem aplicados instrumentos da política urbana, 
como as operações urbanas consorciadas, assim como em as áreas 
caracterizadas como prioritárias para investimentos urbanos, 
destinadas conforme Programas Especiais criados. Esses Planos 
deverão ser realizados de forma participativa envolvendo 
principalmente a população diretamente atingida; 

 
 
 

sim 

  
 Os Planos Urbanísticos elaborados para 

intervenções urbanas em áreas necessitadas de 
urbanização e infraestrutura foram fundamentais 
para captação e aplicação de investimentos 
públicos no território de Olinda; 

 Estes Planos podem ser representados por 
projetos urbanos para intervenções físico-
territoriais (propostas de requalificação ou 
reestruturação urbana em áreas específicas), 
conforme destacado anteriormente, assim como 
podem ser instrumentos de planejamento urbano e 
gestão democrática, a citar o Plano de Gestão 
Integrada da Orla; 

 Os Programas Especiais foram criados no 
Capítulo III, Dos Instrumentos da Política Urbana, 
da Lei do Plano Diretor de Olinda, tendo como 
premissa o direcionamento dos investimentos e 
ações do poder público municipal para áreas 
específicas que necessitavam de cuidados 
especiais e melhorias urbanas; 

 Desses Programas, observa-se que algumas 
diretrizes estão em implantação, como as 
indicadas no Programa do Sítio Histórico e no 
Programa de requalificação das ZCO’s, assim 
como outras ações foram implantadas, como as 
previstas no Programa de recuperação da Av. 
Beira Mar. Destaca-se que os Programas do eixo 
Tacaruna-Salgadinho e de qualificação do 
Santuário Mãe Rainha não foram iniciados; 

1.2 Revisão de alguns Planos instituídos e não 
implementados/regulamentados, a exemplo dos Planos de 
Regularização Fundiária, Plano de Habitação de Interesse Social 
e Plano do ZEE (estabelecimento de prazos), assim como 
criação dos Planos: 

 Plano Municipal de Saneamento Básico; 

 Plano de Desenvolvimento Econômico de Olinda; 

 Plano Diretor de Turismo; 

 Plano Municipal para Espaços Urbanos Seguros; 

 
 
 
 

sim 

 

1.3 Ratificação do instrumento dos Programas Especiais dando 
continuidade aos já instituídos e criando novos como: 

 Programa Especial de requalificação, renaturalização e/ou 
revitalização dos cursos d’águas; 

 Programa Especial das Zonas de Proteção Ambiental 
Especiais e Recreativas promovendo sua recuperação, 

utilização sustentável e a exploração do potencial 
paisagístico, instituindo o Plano do Zoneamento Cultural-
Ambiental quando necessário, definindo-se uso, ocupação e 
lei específica. 

 Programa Especial de requalificação e recuperação de 
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áreas verdes, parques e praças; 

 Programa Especial de requalificação e ampliação dos 
principais eixos viários priorizando os corredores de 
transporte coletivo; 

 Programa Especial dos Sítios Históricos Isolados e outros 
equipamentos de valor cultural, paisagístico e 
arquitetônico: Capela de Santana de Rio Doce e Ruínas 

Históricas de Santana do Engenho Fragoso, Convento de 
Santo Amaro, Casa da Pólvora e área de entorno da Torre 
da Manchete; 

 Programa Especial do Patrimônio Cultural Imaterial: 

qualificação do Santuário de Mão Rainha, Nação Xambá e 
Ilumiara Zumbi; 

 Programa Especial de restruturação urbana em áreas 
estratégicas para o desenvolvimento urbano: ZIE 01 e 

entorno (Bairro Novo), ZVM 02 (Jardim Atlântico) e eixo 
Tacaruna-Salgadinho; 

 Programa Especial para reestruturação de Mercados e 
Feiras; 

 Programa Especial para reestruturação urbana: ZIE 01 e 

entorno, ZVM 02 e ZCO 06; 

 Programa Especial de requalificação dos Conjuntos 
Habitacionais; 

 
 
 
 
 
 

sim 

 Ressalta-se que para as intervenções de 
Urbanização e Saneamento Integrado foram 
instituídas como unidades de planejamento as 
Bacias Hidrográficas; 

 

1.4 Instituição de princípios e diretrizes para todos os Planos e 
Programas Especiais estabelecidos no Plano Diretor; 

 
sim 

 

1.5 Garantia do atendimento das ações propostas especialmente 
nos Planos e Programas Especiais, instituídos no Plano Diretor, 
na legislação orçamentária (Plano Plurianual - PPA, Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – 
LOA), conforme recomendado na Lei do Estatuto da Cidade; 

 
 

sim 

 

1.6 Valorização do planejamento urbano do Munícipio por meio de 
fortalecimento de estrutura administrativa, bem como da 
elaboração de um programa de atualização da base geográfica 
cadastral com o objetivo de montar uma plataforma de dados 
abertos para consulta da população. 

 
sim 
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TEMA 06: SEGURANÇA 

Diretriz 01: Promover a segurança nos espaços urbanos. 

Propostas decorrentes na revisão do PDO Permanecer Excluir Observações 

6.1 Inserção de um capítulo sobre SEGURANÇA no texto do PDO 
estabelecendo diretrizes para tornar os espaços urbanos seguros, 
dentre elas: 

1. Elaboração de um Plano Municipal para Espaços Urbanos 
Seguros, que contemple ações para promover a requalificação e 

manutenção dos espaços urbanos com melhorias na iluminação 
pública, diminuição da segregação sócio espacial, implantação de 
equipamentos em locais vulneráveis dentre outras estratégias para 
promover a segurança destes, a partir da identificação dos locais mais 
violentos e/ou inseguros no Município em consonância com a 
participação social; 

2. Elaboração e divulgação de cartilha orientadora para a adoção de 
soluções arquitetônicas que propiciem a segurança dos espaços 
urbanos; 

3. Previsão da adoção de normas urbanísticas para edificações 
públicas e privadas e critérios de desenho urbano na revisão do 
Código de Obras e LUOPAS que favoreçam a segurança dos 
espaços urbanos tais como a limitação de altura de muros e 
superfície mínima vazada, condições específicas para uso de guaritas 
em área de recuos (gabarito, área máxima, telhado verde, 
permeabilidade visual), assim como redução do dimensionamento 
máximo de quadras para aumentar a capilaridade urbana, dentre 
outros;  

4. Estímulo à diversidade de usos e edificações de uso misto 
conforme propostas feitas nos demais temas (Estrutura Viária e 
Mobilidade Urbana e Ordenamento Territorial e Instrumentos da 
Política Urbana; 

5. Previsão de normas gerais para a utilização de “fachadas ativas” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sim 

  
 A construção de espaços urbanos seguros 

poderá se concretizar por meio da legislação 
urbanística, que poderá estabelecer normas a 
fim de propiciar um melhor desenho urbano e 
edificações com soluções arquitetônicas 
adequadas, incentivar a diversidade de usos e 
garantir áreas estratégicas para requalificação 
urbana, dentre outros; 

 Há poucas normas na legislação urbanística 
municipal para evitar soluções arquitetônicas 

nos espaços privados danosas ao espaço 
público, problema que se agrava com a ausência 
de ações fiscalizadoras de controle urbano; 

 A utilização de fachadas ativas (ocupação da 

fachada localizada no alinhamento de passeios 
públicos por uso não residencial com acesso 
aberto à população e abertura para o 
logradouro) e de áreas de fruição, (áreas de 

uso público localizadas no pavimento térreo que 
não podem ser fechadas com edificações, 
instalações ou equipamentos), privilegiam os 
pedestres, ajudam a dinamizar o espaço 
urbano, e, consequentemente, aumenta a 
segurança neste; 
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bem como incentivos fiscais e urbanísticos para sua promoção; 
 

 

6. Previsão da obrigatoriedade de “áreas de fruição” para 
empreendimentos de impacto que ocupem grandes lotes, devendo ser 
estabelecida área mínima dos lotes, dentre outros, definindo-se 
critérios mínimos para exigência destas no PDO;  

7. Previsão de incentivos fiscais e urbanísticos para proprietários de 
imóveis já construídos que promovam reforma dos seus imóveis para 
a adoção de fachadas ativas, áreas de fruição e/ou soluções 
arquitetônicas que integrem espaços públicos e privados. 

   No âmbito da CEAP e CDU já vem sendo 
exigida, para empreendimentos de impacto, a 
adoção de soluções arquitetônicas para permitir 
uma maior vigilância natural, a harmonia entre a 
escala das edificações e escala humana, dentre 
outras para melhorar a segurança dos espaços 
urbanos; 

 

 


