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Grupo 2 - Grupo: Elementos Naturais e Saneamento Ambiental; Estrutura Viária e Mobilidade; Habitação  

TEMA 01: ELEMENTOS NATURAIS E SANEAMENTO AMBIENTAL 

Diretriz 01: Recuperar e preservar as margens dos cursos d’águas 

Propostas decorrentes na revisão do PDO  Permanecer Excluir Observações 

 Previsão de programas para requalificação, 
renaturalização e revitalização dos cursos d’águas, em 

consonância, no mínimo, com as seguintes diretrizes: 

1. Garantia da participação popular na elaboração dos programas e 
do controle social na implementação das obras; 

2. Obrigatoriedade de elaboração de estudos ambientais a serem 
apresentados para análise e aprovação nos órgãos ambientais 
licenciadores; 

3. Proibição da adoção de soluções que impermeabilizem os corpos 
d’águas e obrigatoriedade da retirada de elementos desse tipo 
em canais já objetos de intervenção pública (renaturalização). E 
renaturalização em novas obras/projetos já objeto de 
intervenções pública; 

4. Garantia de moradia digna de população retirada, remanejando-a 
para áreas próximas,desde que não sejam áreas suscetíveis a 
impactos ambientais já identificados pelo poder público. 

5. Implantação de equipamentos públicos de baixo impacto 
ambiental nas suas margens (parques lineares, ciclovias, etc.). 

 Sim  
 Obras públicas realizadas para promover a revitalização 

dos principais canais, alguns com calhas 
impermeabilizadas através de estruturas de concreto, 
solução atualmente desaconselhada. 

 

 Necessidade de promover o uso dessas margens como 
estratégia de deter a apropriação indevida, a exemplo de 
algumas soluções já adotadas pelo Poder Público como 
a implantação de vias marginais e parques lineares, 
viabilizadas pela supressão de faixa de Área de 
Proteção Permanente - APP dentro das normas 
ambientais. 

 

 
 Criação de áreas de sustentabilidade ambiental, definidas a 

partir das margens dos cursos d’águas, conforme diposições 
legais, onde serão determinadas exigências especificas para 
resguardar as qualidades ambientais dessas áreas. Essas 
áreas deverão se sobrepor às zonas urbanas onde estão 
inseridas, prevendo-se o mesmo potencial construtivo do 
território, mas determinando-se restrições construtivas 
especificas para que o excedente construtivo não utilizado 
possa ser negociado pelo proprietário de imóvel urbano 
através do TDC; 

Sim  
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 Previsão de novos prazos para a regulamentação do TDC. 

 

Sim  

Diretriz 02: Promover a utilização sustentável da Zona Rural 

Propostas decorrentes na revisão do PDO  Permanecer Excluir Observações 

 Incorporação das diretrizes e parâmetros definidos no ZEE no 
PD e previsão da revisão deste durante a revisão da LUOPAS; 

Sim  
 Plano de Zoneamento Econômico Ecológico elaborado 

em 2008 em atendimento ao estabelecido no PDO; 

 Transformada em APA por meio da Lei Municipal N° 
5887/2014; 

 Elaboração de Plano Manejo da APA Nascentes da Zona 
Rural em consonância com o ZEE. 

Sim  

 Previsão de incentivo fiscal para conservação/preservação 
ambiental 

   

Diretriz 03: Promover a recuperação e utilização sustentável das Zonas de Proteção Ambiental Especial- ZPAE’s 

Propostas decorrentes na revisão do PDO  Permanecer Excluir Observações 

Zona de Proteção Ambiental Especial 01 – Foz do Rio 
Paratibe 

 Criação deprograma para aRequalificação da ZPAE-01 
(Foz do Rio Paratibe), promovendo sua recuperação, 

utilização sustentável, exploração do potencial paisagístico, 
histórico e cultural e integração entre os municípios de Olinda 
e Paulista, entre outros, através da proposta de implantação 
de um Parque Metropolitano.  

Sim   Foi definida a implantação de um parque metropolitano 
(Parque do Janga) no Plano Diretor do Sistema de 
Parques Metropolitanos documento elaborado pela 
CONDEPE/FIDEM, que contempla parte da desta ZPAE; 

 Proposta de implantação de um parque metropolitano na 
área no Plano de Gestão Integrada da Orla – PGIO, 
elaborado com a população em 2015; 

 Parte do território pertence a proprietários privados; 

  Previsão de novos prazos para a regulamentação do TDC; Sim  

 Previsão da incidência do Direito de Preempção nesta ZPAE 

- 01 (Foz do Rio Paratibe). 

Sim  

Zona de Proteção Ambiental Especial 02 – Mangue de Santa 
Tereza e entorno. 

 Criação deprograma para requalificação da ZPAE-02- 
Mangue de Santa Tereza e entorno, recuperando áreas 

degradadas epromovendo sua utilização sustentável 
(atividades educativas envolvendo, principalmente, a 
comunidade do entorno) em consonância com o Plano de 

Sim   Área de grandes atributos ambientais, reconhecida 
como Área de Relevante Interesse Ecológico-ARIE, 
relevante para a macrodrenagem urbana, com potencial 
para atividades educativas;  
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Gestão do Sítio Histórico e Plano de Gestão da Orla;   

 Zona contemplada no Plano de Gestão do Sítio Histórico 
e no Plano de Gestão Integrada da Orla, que poderá ser 
enquadrada em programas previstos nestes; 

 Parte do território pertence a proprietários privados; 
 Previsão de uma gestão compartilhada desta zona com a 

do Sítio Histórico e da Orla Marítima, devendo ser 
submetida aos conselhos gestores pertinentes e CDU, que 
deverão resolver, em fórum próprio, eventuais conflitos sobre 
a implementação de ações e programas nesse território;  

 Previsão de novos prazos para a regulamentação do TDC. 

Zona de Proteção Ambiental Especial 03 – Mata do 
Passarinho 

 Criação de programa pararequalificação da área de 
entorno da Mata do Passarinho (ZPAE-03) para valorização 

e proteção desta FURB e maior inserção na paisagem urbana, 
incorporando as diretrizes do Plano de Manejo, a fim de 
garantir a sua preservação e conservação através da 
implantação de programas, projetos e ações contínuas e 
diversificadas que envolvam a comunidade, pesquisadores e 
o público interessado em sua preservação e conservação; 

Sim   Grandes atributos ambientais, reconhecida como 
Reserva de Floresta Urbana-FURB através da Lei 
Estadual nº 13787/2009; 

 Ações promovidas pelo Poder Público (parceria PMO e 
Estado) para sua preservação como a instituição de 
Conselho Gestor Consultivo em 2012 e a elaboração de 
Plano de Manejo, em 2013; 

. 

 Restabelecimento do traçado original do polígono da 
Unidade Estadual de Conservação da Mata do 
Passarinho, definida no seu Plano de Manejo como setor de 

regularização fundiária; 

Sim  

 Ratificação do status non aedificandi, permitida a construção 
deequipamentos de suporte e eventual ampliação destes 
segundo diretrizes estabelecidas no Plano de Manejo; 

Sim  

Zona de Proteção Ambiental Especial 04 – Istmo de Olinda 

 Ratificação da proposta referente à elaboração do 
zoneamento cultural-ambiental do Istmo de Olinda (ZPAE-
04), estabelecendo novos prazos e prevendo a adequação às 

propostas dos Planos de Gestão Integrada da Orla e Plano de 
Gestão do Sítio Histórico, compartilhando ações com o 
Município do Recife. Definir no PDO as principais diretrizes 
que deverão nortear a concepção do mesmo, dentre elas que 
projetos e/ou programas para esta área contemplem a 

Sim  
 Faz parte da área de abrangência do Programa Especial 

do Eixo Tacaruna-Salgadinho previsto no PDO vigente. 

 Grande potencial paisagístico e importância histórica, 
contígua ao trecho onde estão localizadas as Ruínas da 
Fortaleza do Buraco, que apesarde se situarem dentro 
dos limites do Recife, estão separadas fisicamente do 
seu território.  

 Essas ruínas foram reconhecidas na Lei do Sítio 
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integração desta Zona com a localidade dos Milagres no bairro 
de Santa Tereza; 

Histórico (Lei N° 4849/92) como ZEPC 3, tendo sido 
excluídas do PDO por estarem fora dos limites 
municipais.  

 Zona contemplada no Plano de Gestão do Sítio Histórico 
e no Plano de Gestão Integrada da Orla, que poderá ser 
enquadrada em programas previstos nestes. 

 Previsão de uma gestão compartilhada desta zona com a do 
Sítio Histórico e da Orla Marítima, devendo ser submetida 
aos conselhos gestores pertinentes e Conselho da Cidade de 
Olinda, que deverão resolver, em fórum próprio, eventuais 
conflitos sobre a implementação de ações e programas nesse 
território. 

Sim  

Diretriz 04: Promover a recuperação e utilização sustentável das Zonas de Proteção Ambiental Especial Recreativa- ZPAR’s 

Propostas decorrentes na revisão do PDO  Permanecer Excluir Observações 

Zona de Proteção Ambiental Recreativa 01 - Parque do 
Fragoso 

 Criação de programa especial para a implantação do 
Parque do Fragoso (previsto no PD vigente), envolvendo o 

Governo do Estado, considerando que o Parque é parte 
fundamental para garantir a funcionalidade do sistema 
drenagem integrado da sub bacia do Bultrins-Fragoso e obra 
da via Metropolitana Norte; 

Sim  
 Zona com áreas alagáveis destinada à implantação de 

um parque e de uma lagoa, estaa ser interligada ao 
Canal Bultrins-Fragoso (obra de revitalização em 
andamento) e Lagoa de Retenção (prevista ao norte), 
essencial para o funcionamento desse sistema de 
macrodrenagem; 

 A área beneficiada, também, com as obras de 
complementação da II Perimetral e Via Metropolitana 
Norte (em construção), situadas ao longo dos Canais 
Fragoso e Bultrins-Fragoso; 

 Exclusão da incidência do Direito de Preempção nesta 
zona, considerando que o Município já procedeu às 
desapropriações dos imóveis legais existentes. 

Sim  

Zona de Proteção Ambiental Recreativa02 - Mata do Ronca 

 Transformação de parte do território da ZPAR-02 em Zona de 
Interesse Estratégico, utilizando apenas as áreas das 

edificações existentes, à margem da PE-15, correspondente 
ao setor atualmente ocupado, mantendo-se a categoria de 
ZPAR, o setor restante (Mata do Ronca); 

Sim  
 Área pertencente ao Exercito de acesso restrito, com 

ocupações de baixo gabarito, onde está instalado o 
7°Regimento de Artilharia; 

 Área transformada em zona de proteção ambiental 
recreativa, com parâmetros urbanísticos restritivos, mas 
que só poderá cumprir sua função se houver mudança 
de uso; 

 
 Previsão da elaboração de programa para a requalificação 

da área a ser mantida como ZPAR quando ocorrer a 
mudança de uso; 

Sim  
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 Previsão da incidência do Direito de Preempção nestas 
Zonas (ZIE e ZPAR). 

Sim  

ZPAR – 03 (Monte) 

 Elaboração de um zoneamento cultural ambiental para a 
ZPAR- 03, que tenha como diretrizes o restabelecimento das 

suas qualidades ambientais e paisagísticas, contemplando a 
requalificação do entorno da Igreja Nossa Senhora do Monte, 
compatível com as diretrizes do Plano de Gestão do Sítio 
Histórico. Definir no PD os prazos para elaboração e 
regulamentação desse instrumento bem como estabelecer as 
principais diretrizes que deverão nortear a concepção do 
mesmo;  

Sim  
 Área contemplada no Plano de Gestão do Sítio 

Histórico, que poderá ser enquadrada na área de 
abrangência do Programa de Preservação e 
Conservação do Ambiente Natural do SHO e do 
Programa de Regularização Fundiária de 
Assentamentos Urbanos no SHO (assentamento Casa 
da Criança); 

 Área de grande importância ambiental, tendo sido 
enquadrada como ZPAR no PDO, não incidindo mais a 
Lei N° 4849/92, na qual correspondia parte ao Setor 
Verde 01 e parte ao Setor Residencial Ambiental (Setor 
C/Sub-setor C4). 

 Território pertencente a proprietários privados; 

 

 Previsão de  projeto de regularização fundiária a partir a 
identificação das áreas a serem desocupadas e das passíveis 
de regularização, em consonância com o previsto no Plano de 
Gestão do Sítio Histórico; 

Sim  

  

Rever a denominação da área no limite da abrangência da Lei 
nº 4849/92 durante a revisão desta, em compatibilização com 
o Plano de Gestão do Sítio Histórico.  

Sim  

  Manutenção desta zona na área de abrangência da gestão 
do Sítio Histórico. 

Sim  

 Previsão da incidência do Direito de Preempção nesta zona. Sim  

 Previsão de novos prazos para a regulamentação do TDC. Sim  

ZPAR – 04 (Horto Del Rey) 

 Previsão da elaboração de um zoneamento cultural ambiental 
para a ZPAR- 04, que tenha como diretrizes o restabelecimento 
das suas qualidades ambientais e paisagísticas, a requalificação 
do seu entorno, a sua utilização como área pública e 
aproveitamento de suas potencialidades, a retirada e/ou 
regularização de assentamentos informais, entre outras ações 
que deverão ser compatíveis com o pactuado com a população 
no Plano de Gestão do Sítio Histórico. Definir no PDO os prazos 

Sim  
 Área de grande importância ambiental, tendo sido 

enquadrada como ZPAR no PDO, não incidindo mais a 
Lei N° 4849/92, na qual correspondia parte ao Setor 
Verde 01 e parte ao Setor Residencial Ambiental (Setor 
C/Sub-setor C4). 

 Área contemplada no Plano de Gestão do Sítio 
Histórico, já definida como objeto de intervenção no 
Programa de Preservação e Conservação do Ambiente 



 
RELATÓRIO DA OFICINA COMUNITÁRIA 

 

6 
 

para elaboração e regulamentação desse instrumento bem como 
estabelecer as principais diretrizes que deverão nortear a 
concepção do mesmo; 

Natural do SHO, Programa de Desenvolvimento 
Econômico e Urbano Sustentável, podendo ser 
enquadrado ainda no Programa de Regularização 
Fundiária de Assentamentos Urbanos no SHO 
(loteamento irregular no Sítio das Quintas), dentre 
outros. 

 Território pertencente a proprietários privados. A maior 
parte encontra-se preservada, correspondente à 
propriedade “Sítio dos Manguinhos”, enquanto a parte 
correspondente à propriedade Sitio das Quintas, vem 
sendo parcelada e ocupada irregularmente; 

  

Rever a denominação da área no limite da abrangência da Lei 
nº 4849/92 durante a revisão desta, em compatibilização com 
o Plano de Gestão do Sítio Histórico. 

Sim  

 Previsão da integração desta zona na área de abrangência da 
gestão do Sítio Histórico.  

Sim  

 Previsão da incidência do Direito de Preempção nesta zona. Sim  

 Previsão de novos prazos para a regulamentação do TDC. Sim  

ZPAR – 05 (Mangues do Varadouro) 

 Previsão de elaboração de um zoneamento ambiental para 
a ZPAR- 05, que tenha como diretrizes o restabelecimento 

das suas qualidades ambientais e paisagísticas, a sua 
requalificação com implantação de parque público, a retirada 
e/ou regularização de ocupações informais, entre outras 
ações que deverão ser compatíveis, ainda, com o pactuado 
com a população no Plano de Gestão do Sítio Histórico. 
Definir no PD os prazos para elaboração e regulamentação 
desse instrumento bem como estabelecer as principais 
diretrizes que deverão nortear a concepção do mesmo; 

Sim  
 Não ser mais sujeita à Legislação do Sítio Histórico (Lei 

N° 4849/92), onde era denominada Zona de Proteção 
Ambiental-ZPA (non aedificandi) a ocupação permitida é 
bastante restrita, viabilizando apenas equipamentos de 
apoio p/atividades recreativas; 

 Parte do território pertence a proprietários privados; 

 

 Revisão da denominação da nomenclatura Mangues do 
Varadouro com sugestão para Parque do Varadouro, tendo 
em vista a previsão de um parque em área já aterrada pelas 
casas a serem retiradas. 

Sim  

 Previsão de novos prazos para a regulamentação do TDC; Sim  

 Previsão da incidência do Direito de Preempção nesta 

ZPAR. 

Sim  

ZPAR-06 (Lagoas de Jardim Brasil): 

 Criação de programa para a requalificação do entorno das 
Lagoas de Jardim Brasil(ZPAR- 06), prevendo-se a retirada 

Sim   
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de ocupações e aterros em áreas de espraiamento e 
intervenções urbanísticas para retomada da dimensão natural e 

desenvolvimento de atividades de lazer e recreativas, criando 
estratégias para evitar novas ocupações.  

ZPAR-07 (Parque do Sítio Novo): 

 Previsão a elaboração de um zoneamento ambiental para a 
ZPAR- 07, que tenha como diretrizes o restabelecimento das 

suas qualidades ambientais e paisagísticas, a sua 
requalificação com implantação de parque público, a retirada 
e/ou regularização de ocupações informais, entre outras 
ações que deverão ser compatíveis, ainda, com o Plano de 
Requalificação do Rio Beberibe (ver diretriz 05), o Programa 
Especial do Eixo Tacaruna-Salgadinho e o Plano de Gestão 
do Sítio Histórico. Definir no PDO os prazos para elaboração e 
regulamentação desse instrumento bem como estabelecer as 
principais diretrizes que deverão nortear a concepção do 
mesmo; 

Sim  
 Área de grande relevância ambiental que contempla 

trecho do Rio Beberibe e suas margens, destacando-se 
manguezal (margem esquerda) onde o Riacho da 
Azeitona desagua; 

 Parte do seu polígono está ocupada por construções 
irregulares e consolidadas, destacando-se a 
proximidade com a ZEIS Azeitona; 

 

 Exclusão da incidência do Direito de Preempção nesta 

zona, considerando que atualmente são áreas pertencentes à 
União, sobre as quais o Município já declarou seu interesse 
para a execução de intervenções urbanísticas e ações de 
regularização fundiária. 

Sim  

ZPAR-08 (Parque Memorial Arcoverde): 

 Ratificação do Programa Especial do Eixo Tacaruna-
Salgadinho, prevendo-se, outras diretrizes como a 
requalificação do Parque Memorial Arcoverde e sua 
integração com as áreas urbanas adjacentes; 

Sim   

 Exclusão da incidência do Direito de Preempção nesta 

zona, considerando que atualmente são áreas pertencentes 
ao Estado. 

 

 

 

 

Sim  
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 Inserir as diretrizes do Plano de Gestão do Sítio Histórico 
no Plano Diretor; 

  1.  

Diretriz 05: Aumentar a oferta de áreas verdes, praças e parques, humanizando a Cidade e equilibrando-a ambientalmente. 

Propostas decorrentes na revisão do PDO  Permanecer Excluir Observações 

 Transformação de parte da Zona de Reserva Futura 02 
(ZRF-02), situada a leste da II Perimetral, em Zona de 
Proteção Ambiental Recreativa-ZPAR, reintegrando o 
restante ao território da Zona Rural; 

Sim  
 Pouca oferta de praças e parques no Município e pouca 

disponibilidade de espaços vazios para a implantação 
destes; 

 Previsão legal (art. 126/LUOPAS) de utilização de APP’s 

como espaços livres de uso público ou de uso comum 

dos condôminos para infraestrutura de esportes, lazer, 

atividades educacionais e culturais, além de sua 

supressão ou intervenção por utilidade pública, interesse 

social ou baixo impacto ambiental(Art.127/LUOPAS); 

 
 
 
 
 
 
 

 Previsão de elaboração de um zoneamento específico para a 
ZPAR supracitada que estabeleça normas de uso e ocupação 
para promover o seu desenvolvimento sustentável e a 
implantação de um parque (proposta contemplada na diretriz 
06/tema ordenamento e ocupação territorial); 

Sim  

 Transformação da área militar em Casa Caiada 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  

 Criação deprograma para requalificação das áreas verdes, 
parques e praças; 

Sim  

 Previsão do estabelecimento de parâmetros urbanísticos 
diferenciados para os imóveis situados à margem de 
praças e parques, a exemplo da redução da quantidade de 
pavimentos e utilização de afastamentos diferenciados, dentre 
outros normas para propiciar uma maior qualidade ambiental 
no entorno destes equipamentos;  

Sim  
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 Previsão de programa para a recuperação de áreas 
públicas destinadas a praças ocupadas irregularmente, 

em áreas loteadas, resgatando sua destinação legal, 
prevendo-se, no caso de constatação da consolidação das 
ocupações, a regularização fundiária destas mediante 
contrapartida financeira a ser dada pelos beneficiários para 
fins específicos de requalificação das praças existentes e/ou 
aquisição de terrenos p/ implantação de praças. 

Sim  

Diretriz 06: Minimizar os efeitos causados pelos edifícios no meio ambiente 

Propostas decorrentes na revisão do PDO  Permanecer Excluir Observações 

 Revisão dos parâmetros urbanísticos, a exemplo da taxa de 
solo natural que deverá ser de  aumentado em todo 
território municipal, não permitida a permuta, no atendimento 

desta, de áreas revestidas com materiais permeáveis, de modo 
a não haver distinções acentuadas na formulação de 
exigências entre as diversas zonas urbanas; 

Sim  
 Legislação urbanística omissa quanto à exigência de 

utilização de sistemas para minimizar impactos nas 
redes de saneamento; 

 

 Previsão do estabelecimento de normas na LUOPAS e/ou 
Código de Obras, no momento de suas revisões, que: 

a. Determinem a implantação obrigatória de sistemas para 
captação e reuso de água, entre outras medidas de 
sustentabilidade ambiental, para edifícios multifamiliares, 
edifícios públicos e empreendimentos de impacto de 
vizinhança; 

b. Definam parâmetros urbanísticos diferenciados para 
empreendimentos de impacto (afastamentos, taxa de solo 
natural, etc.) a fim de minimizar impactos na paisagem urbana e 
natural, a ser definidos pela CEAP e aprovados pelo CDU; 

c. Determinem a utilização de elemento vazados em muro dos  
imóveis situados em esquinas, edifícios multifamiliares, 
públicos e empreendimentos de impacto; 

d. Determinem normas p/implantação de guaritas e 
pavimentos para estacionamento de veículos que 
minimizem impactos nas edificações quanto à escala humana e 
ventilação e iluminação de edificações vizinhas, etc; 

Sim  
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e. Discipline sobre tetos-verdes. 

 Previsão de estímulos urbanísticos e incentivos fiscais para 
imóveis em que se adotem fachadas ativas e áreas de fruição, 
bem como os que utilizem energias renováveis e adotem 
outras soluções sustentáveis. 

Sim  

Diretriz 07: Ampliar os investimentos em Saneamento Ambiental 

Propostas decorrentes na revisão do PDO  Permanecer Excluir Observações 

 Previsão da elaboração do Plano Municipal de 
Saneamento Básico, dentro de um prazo de dois anos a 
partir da aprovação da Lei do Plano Diretor, considerando os 
quatro componentes abastecimento d’água, esgotamento 
sanitário, drenagem, resíduos sólidos (manejo e tratamento), 
estabelecendo metas e diretrizes gerais da política de 
saneamento ambiental; instrumento a ser submetido ao 
Conselho da Cidade de Olinda para sua aprovação, 
garantindo-se a participação popular na sua discussão. 

Sim  
 Publicação da Lei n.º 11.445/2007, a Lei de 

Saneamento Básico, que torna obrigatório a elaboração 
do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) 
pelos Municípios, sem o qual, a partir de 2014, estas 
não poderão receber recursos federais para projetos de 
saneamento básico 
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TEMA 02: ESTRUTURA VIÁRIA E MOBILIDADE 

Diretriz 01: Melhorar a infraestrutura de circulação dos principais eixos viários, priorizando os corredores de transporte coletivo 

Propostas decorrentes na revisão do PDO  Permanecer Excluir Observações 

 Elaboração de programas para requalificação e ampliação 
dos principais eixos viários e cicloviários, priorizando os 
corredores de transporte coletivo como cicloviários, 

garantindo-se o controle social na elaboração e 
implementação destes, contemplando-se a recuperação das 
redes de drenagem, de iluminação pública, sinalização viária, 
melhoria e universalização de acessibilidade das calçadas 
com a retirada de ocupações irregulares e barreiras 
arquitetônicas, criação de iluminação apropriada para 
pedestres, assim como a implantação de ciclovias ou 
ciclofaixas, quando for possível, dentre outras ações 
recomendadas;   

Sim   
 OPLAMOB, principal instrumento de planejamento dos 

sistemas de circulação e transporte,foiregulamentado 

em 19/12/2018 por meio da Lei N° 6064/2018.  
 

 Previsão para priorizar os investimentos públicos em 
manutenção urbana nos principais eixos de transporte 
coletivo; 

Sim  

 Previsão de incentivo fiscal para investimentos em 
manutenção urbana nos principais eixos de transporte 
coletivo; 

Sim  

 Elaboração de programas de controle urbano para 
fiscalização e monitoramento das calçadas nos eixos de 
transporte coletivo, proporcionando a universalização de 
acessibilidade, assim como a implementação de campanhas 
educativas visando à segurança e preservação do patrimônio 
público; 

Sim  

Diretriz 02: Promover o fortalecimento da integração do território municipal através da malha viária 

Propostas decorrentes na revisão do PDO  Permanecer Excluir Observações 

 Revisão da malha viária proposta para integração do 
território nos sentidos leste/oeste e norte/sul, identificando 
ainda, novos segmentos viários de articulação com os 

Sim   
 OPLAMOB, principal instrumento de planejamento dos 
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municípios limítrofes; sistemas de circulação e transporte,foiregulamentado 

em 19/12/2018 por meio da Lei N° 6064/2018.  
 O zoneamento estabelecido no Plano em vigor já 

considerou essa diretriz para a proposta de 
adensamento como principal premissa; 

 Priorização do transporte público por meio da ampliação 
e melhoria da rede existente de corredores de ônibus de 

maneira a consolidar a integração do território, garantindo a 
manutenção sistemática. 

 
Sim 
 

 

Diretriz 03: Propiciar o adensamento em eixos viários que já dispõem de infraestrutura urbana adequada. 

Propostas decorrentes na revisão do PDO  Permanecer Excluir Observações 

 Criação de parâmetros específicos para os lotes 
lindeiros aos eixos viários de adensamento, 
especialmente os corredores de transportes públicos, 
estimulando o uso misto com fachadas ativas desde que seja 
possível a garantia de carga e descarga, estacionamento, 
assim como acesso de veículos pelas vias de menor 
hierarquia ou criação de vias de acesso dentro do lote, entre 

outros aspectos, observando-se a compatibilidade de usos e 
as especificidades de cada eixo viário. Além disso, prever 
quando possível, recuo da calçada para parada de transporte 
coletivo. 
 

Sim  . 

Diretriz 04: Induzir a diversificação do uso do solo para melhoria da mobilidade urbana. 

Propostas decorrentes na revisão do PDO  Permanecer Excluir Observações 

 Delimitação de centralidades urbanas onde será 
estimulada a diversificação do uso do solo; 

Sim   A mistura de uso tende a diminuir a distância dos 
deslocamentos dos usuários para realização de 
determinadas tarefas e permite uma maior utilização da 
bicicleta e caminhadas para essas viagens; 

 Essa diversificação propicia o encontro entre as 
pessoas e resgata a qualidade da vida cotidiana; 

 Ressaltam-seas condições precárias dos espaços 
públicos, com destaque para as calçadas existentes, 
especialmente em áreas de grande circulação de 
pedestre como nas proximidades dos corredores de 
transporte público, e de comércio e serviços, assim 
como a falta de ciclovias ao longo desses eixos; 

 Outros aspectos, a exemplo da segurança pública, 

 Previsão do uso dos instrumentos da Outorga Onerosa 
do Direito de Construir e da Transferência do Direito de 
Construir (solo criado) para o uso misto 
exclusivamenteem lotes lindeiros aos eixos viários e 
imóveis situados em áreas definidas no PD como 
centralidades urbanas; 

Sim  

 Flexibilização quanto ao número  mínimo de vagas de 
estacionamento para uso residencial quando utilizado o 
uso misto com fachada ativa e paraciclo/bicicletário, 
entre outros parâmetros urbanísticos. 

Sim  
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devem ser considerados no estímulo a interação entre 
espaços públicos abertos e os espaços fechados. 

Diretriz 05: Rever a hierarquia viária considerando funções e desempenho atuais. 

Propostas decorrentes na revisão do PDO  Permanecer Excluir Observações 

 Revisão da classificação das vias componentes do 
sistema viário, considerando as funções das mesmas 

quanto ao deslocamento na via, a circulação entre vias, o 
acesso às edificações, assim como o ambiente urbano em 
que estão inseridas. 

Sim   
 OPLAMOB, principal instrumento de planejamento dos 

sistemas de circulação e transporte,foiregulamentado 

em 19/12/2018 por meio da Lei N° 6064/2018.  
 

 Previsão no PLAMOB de estudo para revisão dos limites 
de velocidade nas vias do Município, assim como definição 

de setores para implantação de ações de redução de 
velocidade. 
 
 
 

Sim  

 Definir parâmetros de dimensionamento do sistema 
viário, conforme função e hierarquia, tendo como padrão 
o que foi estabelecido na lei do PLAMOB.  

   

 Mobilidade e acessibilidade no Sítio Histórico. 
- Dar tratamento especial à mobilidade e acessibilidade do 

Sítio Histórico, considerando as especificidades do 
sistema viário: 

- Previsão de obrigatoriedade da criação de rotas de 
acessibilidade, contemplando a garantia do desenho 
universal e da tecnologia assistida, onde possível. 

- Elaboração de programa para reordenamento de 
manutenção de sinalização viária com dimensões 
adequadas à escala construtiva do patrimônio 
construído, assim como requalificação de calçadas.  

   

Diretriz 06: Possibilitar os deslocamentos por bicicletas 

Propostas decorrentes na revisão do PDO  Permanecer Excluir Observações 
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 Revisão da malha cicloviária vigente a partir da definição 
de ciclovias ou ciclofaixas complementares e 
estabelecimento das conexões necessárias e a integração 
aos demais modais, considerando inclusive o Plano 
Cicloviário metropolitano, assim como os planos de 
urbanização de assentamentos precários implantados e em 
execução no Município, levando-se, ainda, em conta a 
questão da segurança para os usuários; 
 

Sim   

 Garantir instalação de bicicletários em novos 
empreendimentos comerciais.  

   

Diretriz 07: Promover a acessibilidade das calçadas 

Propostas decorrentes na revisão do PDO  Permanecer Excluir Observações 

 Estabelecimento de normas específicas para 
padronização das calçadas prioritariamente para os eixos 
viários estruturadoresdefinindo-se as competências para a 
requalificação destas e instituição de um manual de 
orientação para elaboração de obras nas mesmas; 

Sim   

 Previsão de alteração das legislações municipais 
vigentes quanto à atribuição/responsabilidade pela 
implantação e manutenção das calçadas, deixando-as 
coerente com o Código de Trânsito Brasileiro, definindo a 
responsabilidade do poder público, prioritariamente, para os 
corredores, conforme a redação determinada pelo PLAMOB.  
. Excetuando os casos de empreendimento de Impacto, onde 
o empreendedor será responsável pela adequação da 
calçada de toda a quadra onde está inserido o 
empreendimento; 

Sim  

 Estabelecimento de incentivos fiscais aos proprietários de 
imóveis que assumam e/ou compartilhem os custos de 
requalificação e manutenção de calçadas padronizadas. 

 

Sim  

Diretriz 08: Melhorar as condições de acessibilidade urbana em áreas de interesse social      
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Propostas decorrentes na revisão do PDO  Permanecer Excluir Observações 

 
 Previsão de obrigatoriedade da criação de rotas de 

acessibilidade em projetos e/ou obras em áreas de 
interesse social, contemplando a garantia do desenho 

universal e da tecnologia assistiva; 
 

Sim   
 Constatam-se no território de Olinda ocupações 

irregulares, principalmente em áreas de difícil acesso, 
como os morros, onde o atendimento por serviços 
públicos básicos acontece de forma comprometida. 
Dificuldade maior verifica-se para a pessoa com 
deficiência ou com mobilidade reduzida em exercer 
seus direitos de cidadania e de participação social; 

 
 

 
 Incorporação das diretrizes da Lei do Estatuto da Pessoa 

com Deficiência (Lei Federal 13.146/2015). 
 
 
 
 

Sim  

Diretriz 09: Eleger como prioridade a acessibilidade em equipamentos públicos 

Propostas decorrentes na revisão do PDO  Permanecer Excluir Observações 

 
 Previsão do atendimento as normas de acessibilidade 

em equipamentos públicos existentes tendo como 

referência o Estatuto da Pessoa com Deficiência 
estabelecendo prazo para implantação destas. 
 

Sim   
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TEMA 05: HABITAÇÃO 

Diretriz 01: Diminuir o déficit habitacional do Município e promover o acesso à moradia, prioritariamente, à população de baixa renda 

Propostas decorrentes na revisão do PDO  Permanecer Excluir Observações 

 Criação de Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano 
para, entre outros objetivos, receber os recursos da Outorga 
Onerosa e de contrapartidas financeiras referentes a 
empreendimentos de impacto (medidas compensatórias e/ou 
mitigadoras); 

Sim   O déficit habitacional está mais concentrado na 
população com renda de zero a 03 salários mínimos, 
tendo sido estimado em 2010 (Fundação João Pinheiro) 
que o déficit habitacional para essa camada 
populacional até 2023 seria de 27.044 domicílios; 

 Propiciar um maior adensamento populacional 
conciliado a uma menor ocupação do solo em áreas 
urbanizadas traz inúmeros benefícios:  

a) maior número de pessoas usufruindo dos serviços 
públicos, infraestrutura urbana, equipamentos urbanos 
(saúde, educação, lazer, etc.);  

b) menor impacto ambiental;  

c) diminuição de deslocamentos e melhoria da 
mobilidade urbana, dentre outros; 

 Foram delimitadas várias ZEIS de vazios para viabilizar 
a produção de habitação social; 

 O Município já possui Fundo Municipal de Habitação 
de Interesse Social de Olinda (Lei N°. 5598/2008) e 

Conselho Gestor específico (CGFMHISO); 

 Foi elaborado o Plano de Habitação de Interesse 
Social de Olinda-PHISO em 2010; 

 Foram regulamentos os instrumentos de Outorga 
Onerosae Edificação e Utilização compulsórias, IPTU 

 Redefinição dos perímetros das ZCO’s existentes com 
delimitação de novas zonas dessa categoria com 
definição de parâmetros urbanísticos mais flexíveis (qtd. 
máxima de pavtos.=4//; c.a.m=2/t.s.n=25%), correspondentes 

as áreas que foram contempladas com obras de urbanização 
integrada, a fim de propiciar um maior adensamento 
populacional e produção habitacional; 

Sim  

 Delimitação deZEIS 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 públicoem 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 de modo a 
permitir a viabilização de obras estruturadoras necessárias no 
Município; 

Sim  
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 Previsão de incentivos urbanísticos e/ou fiscais para 
propiciar um maior adensamento populacional por 
terreno, prioritariamente, nas áreas situadas no entorno dos 
eixos viários (corredores de transportes) e áreas definidas 
como centralidades. 

Exemplos: 

 Limitação de parâmetros de uso e ocupação do solo, a 
exemplo da definição de número mínimo de unidades 
habitacionais para empreendimentos de uso residencial em 
função do porte do terreno, assim como a redução da 
contrapartida devida pela concessão da Outorga Onerosa; 

Sim  progressivo no tempo e desapropriação com 
pagamentos em títulos em 2014, que favorecem a 

ocupação e uso do solo, logo a produção habitacional; 

 

 Redução para 5000m
2 

a área de terreno para 

enquadramento de empreendimentos de impacto, alterando 
limite atual contido na LUOPAS; 

 Sim 

 Instituição de instrumento específico que estipule condições 
para que sejam definidos mecanismos de contrapartida para o 
licenciamento de grandes empreendimentos imobiliários e/ou 
projetos urbanos com o objetivo de ampliar a produção de 
Habitações de Interesse Social. 

Sim  

 Prever cota de solidariedade no Plano Diretor.     

Diretriz 02: Promover a regularização fundiária plena em assentamentos consolidados, zonas especiais de interesse social e áreas onde foram 
produzidas habitação de interesse social 

Propostas decorrentes na revisão do PDO  Permanecer Excluir Observações 

 Previsão da revisão do PMRSO, no prazo de um ano após a 

aprovação do PD, a partir do reconhecimento das diretrizes do 
Plano de Gestão do SH e do ZEE da Zona Rural. 

sim  
 Elaborado o Plano Municipal de Regularização 

Sustentável de Olinda em 2008, até o presente 
momento não regulamentado; 
 

 Incorporar as diretrizes do PMRSO no Plano Diretor, uma 

vez que esse plano não foi regulamentado como Lei. 
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Diretriz 03: Promover a estruturação urbana e/ou recuperação ambiental de áreas de riscos, garantindo a oferta de moradia digna 

Propostas decorrentes na revisão do PDO  Permanecer Excluir Observações 

 Previsão da Revisão doPlano Municipal de Redução de 
Riscos, contemplando as diretrizes estabelecidas para o Sítio 

Histórico no seu Plano de Gestão, assim como incorporando 
estudos e diretrizes para as áreas alagadas e alagáveis do 
Município. 

 
sim 
 
 
 
 
 

  Plano Municipal de Redução de Riscos elaborado 
em2006. 

 No Plano de Gestão do Sítio Histórico, concluído 
neste ano, foi estabelecido o Programa de Proteção à 
população em áreas de Risco no Sítio Histórico de 
Olinda para o enfrentamento desta questão. 

 Incorporar as diretrizes do Plano Municipal de Redução de 
Riscos no Plano Diretor, uma vez que esse plano não foi 
regulamentado como Lei. 

   

Diretriz 04: Promover a requalificação dos Conjuntos Habitacionais 

Propostas decorrentes na revisão do PDO  Permanecer Excluir Observações 

 Previsão de programa para Requalificação dos Conjuntos 
Habitacionais, considerando também o aspecto fundiário. 

 
sim 
 
 
 
 
 

 
 Na Lei do Plano Diretor de 2004 foi previsto o Programa 

Especial de Requalificação das Zonas de Consolidação 
da Ocupação. Entre as diretrizes estabelecidas estava 
determinado a melhoria da infraestrutura de conjuntos 
habitacionais. Ressalta-se que apenas no Conjunto 
Habitacional em Jardim Brasil foram realizadas 
melhorias significativas; 

 Grande parte dos moradores desses Conjuntos não tem 
a titulação de seus imóveis. 

 Acompanhamento das famílias no processo de pós-ocupação 
de pelo menos 1 ano.  

  
 

 


