
GRUPO 3 – Patrimônio Cultural / Desenvolvimento Econômico / Gestão e Monitoramento 

TEMA 04: PATRIMÔNIO CULTURAL 

Diretriz 01: Preservar, conservar e valorizar o patrimônio histórico-cultural, artístico e arqueológico (município todo) dos Sítios Históricos, 
promovendo seu desenvolvimento socioeconômico integrado ao restante do Município. 

Propostas decorrentes na revisão do PDO Permanecer Excluir Observações 

 Articulação das propostas do Plano Diretor com as diretrizes e 
propostas estabelecidas no Plano de Gestão do Sítio Histórico, 
assim como a sua regulamentação; 

sim  Elaborado recentemente o Plano de Gestão do Sítio 
Histórico, pactuado com a população; 
O Sítio Histórico se rege pela Lei N° 4849/92, cujo 
processo de revisão foi iniciado, mas interrompido; 
Plano Diretor, e a LUOPAS estabeleceram a 
retirada de partes das zonas de entorno do SHO da 
abrangência da Lei N° 4849/92, a depender de 
alterações na reratificação. 
No Plano Diretor de 2004 foram criados os 
programas especiais, entre eles o Programa 
Especial de Sítio Histórico. 
Proposta de utilização indiscriminado do 
instrumento da Transferência do Direito de Construir 
- TDC  
 
Não cabe no SH. Raras exceções 

 Revisão da Lei N° 4849/92 e sua compatibilização com o Plano 
Diretor; 

sim  

 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) na área de 
entorno do SH, prevendo-se eventuais condutas e procedimentos até 

a resolução destes; 

sim  

 Ratificação do Programa Especial do Sítio Histórico conforme 
criação em 2004 no Plano Diretor vigente, com diretrizes e metas de 
acordo com o definido no Plano de Gestão do Sítio Histórico;  

sim  

 Previsão de novos prazos para a regulamentação do instrumento 
da TDC. 

  

Diretriz 02: Preservar, conservar e valorizar os sítios históricos e arqueológico isolados e outros equipamentos de valor cultural, paisagístico e 
arquitetônico de Olinda 

Propostas decorrentes na revisão do PDO Permanecer Excluir Observações 

 Formalização do convênio da PMO com a SPU. 
 Reestruturar o Sistema de Preservação de de Olinda; 
 Previsão de Programa Especial para a Capela Santana de Rio 

Doce, em consonância com as diretrizes do Plano de Gestão 
Integrada da Orla – PGIO para esta área, prevendo-se, no mínimo, as 
seguintes diretrizes: (i) preservação da edificação histórica; (ii) 
requalificação urbana do entorno; (iii) 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;(iv) valorização paisagística; 
(v) criação de incentivos voltados para a restauração e recuperação 

sim 
sim 
sim 

  
No Plano Diretor vigente foram reconhecidos os 
sítios históricos isolados em conformidade com o 
disposto na Lei N° 4849/92: Capela de Santana do 
Rio Doce, Casa da Pólvora, Ruína de Santo 
Amaro e Ruína da Capela de Santana do 
Engenho Fragoso, incluindo-se, em 2008, por meio 
da Lei Municipal N° 32/2008, o Casarão do 
Complexo de Salgadinho (Casarão Rosa); 

 
 



de imóveis localizados na área; (vi) delimitação de um setor 
específico de preservação ambiental recreativa, permitindo, no 

entanto,  a edificação, apenas pelo poder público, de construção de 
apoio para estas atividades 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; (vii) garantia da participação popular na elaboração do 
programa e ações decorrentes; 

 
A Capela de Santana de Rio Doce, encontra-se 
edificada na Orla Marítima de Rio Doce, sendo o 
sítio melhor integrado à dinâmica da Cidade, tendo 
sido inclusive revitalizada a praça onde está 
situada. Este sítio está superposto à ZVM-1, 
estando parte do seu polígono delimitado no PDO 
ocupado por ocupações irregulares, tendo sido 
contemplado no Plano de Gestão Integrada da Orla 
– PGIO; 

 
 
 
 
 
Ressalta—se ainda um importante monumento, a 
torre de transmissão da antiga TV Manchete, uma 
das poucas obras do arquiteto Oscar Niemayer no 
Estado, localizado no bairro de Ouro Preto; 
 

 

 Previsão de Programa Especial das Ruínas Históricas (Capela de 
Santana de Engenho Fragoso e da Casa da Pólvora), 
estabelecendo, diretrizes gerais como: (i) restauração, conservação 
e/ou preservação dos resquícios históricos; (ii) requalificação urbana 
do entorno; (iii) aproveitamento do potencial econômico, cultural e 
ambiental da área;(iv) valorização paisagística; (v) garantia da 
participação popular na elaboração do programa e ações decorrentes, 
como na gestão destas áreas; revisão do perímetro 

sim  

 Transformação em Zona Especial de Proteção Cultural - ZEPC da 
área de entorno da Torre da Manchete (com aproximadamente 8.000 
m²), prevendo-se a elaboração de Programa Especial, orientado pelas  
seguintes diretrizes: (i) preservação do patrimônio cultural e 
paisagístico considerando o valor do projeto original; (ii) 
aproveitamento do potencial econômico da área; (iii) estabelecimento 
de zoneamento específico das áreas contempladas no polígono da 
ZEPC com definição de parâmetros urbanísticos, considerando o uso 
e ocupação  do solo; (iv) requalificação urbana da área c/ previsão de 
áreas para estacionamento, equipamentos comunitários e 
reestruturação do sistema viário; (v) garantia da participação popular 
na elaboração de planos, programas e projetos, como na gestão da 
ZEPC, assim como quaisquer ações para a área. 

  sim  

 Reestruturar o Sistema de Preservação Municipal;    

Diretriz 03: Preservar o patrimônio cultural imaterial de Olinda  

Propostas decorrentes na revisão do PDO Permanecer Excluir Observações 

 Consolidação das diretrizes e propostas contidas no Plano 
Municipal de Cultura de Olinda; 

sim  Foi elaborado em 2013 o Plano Municipal de 
Cultura de Olinda; 
Potencial cultural de localidades situados no Sítio 
Histórico, este já definido como ZEPC, como Amaro 
Branco (coco de roda), Guadalupe, Amparo, 
Bonsucesso (polos carnavalescos) e Milagres; 

 Previsão da revisão da Lei N° 4849/92, contemplando, dentre outros, 
a delimitação Já prever essas e Realizar inventário de zonas de 
patrimônio imaterial e formalizá-las dentro e fora do sítio 
histórico de setores culturais de proteção do patrimônio cultural 

sim  



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; 

Situado fora do seu perímetro e da área de entorno 
do Sítio Histórico foi reconhecido no Plano Diretor 
como ZEPC 01, pelo forte potencial religioso-
cultural, o sítio do Santuário da Mãe-Rainha, no 
bairro de Ouro Preto; 
Outros espaços situados fora do SH e entorno 
chamam atenção pelo seu potencial cultural: 
O Terreiro de Santa Bárbara (Nação Xambá) no 
bairro de São Benedito; 
Grande potencial do Espaço Cultural Ilumiara 
Zumbi e Casa da Rabeca no bairro de Tabajara; 
Potencial cultural-religioso da área onde está 
localizada a Estátua de Iemanjá superposta a Zona 
de Proteção Ambiental Especial -ZPAE – 01, Foz do 
Rio Doce 

 Ratificação da previsão do Programa Especial de qualificação 
urbana do Santuário da Mãe-Rainha, ressaltando a importância 
da ruína histórica do Convento de Santo Amaro localizada no 
perímetro da Zona Especial de proteção Cultura - ZEPC 01; É 
Patrimônio Material 

  

 Transformação do quilombo urbano Nação Xambá em ZEPC, 

definindo-o como centralidade urbana, cujo polígono a ser delimitado 
deverá corresponder à área delimitada na lei que o reconheceu. 
Prever, a elaboração de Programa Especial orientado pelas 
seguintes diretrizes: (i) preservação do patrimônio religioso; (ii) 
aproveitamento do potencial econômico da área; (iii) estabelecimento 
de  zoneamento específico das áreas contempladas no polígono do 
quilombo com definição de parâmetros urbanísticos específicos, 
considerando o uso e ocupação  do solo; (iv) requalificação urbana da 
área c/ previsão de equipamentos comunitários, em especial local 
para manifestações religiosas e culturais e ampliação do Terminal 
Integrado do Xambá  (v) reestruturação viária; (vi)  incentivo à 
permanência e preservação da população nativa quilombola, evitando 
a gentrificação da área; vii) garantia da participação popular, 
especialmente a população quilombola, na elaboração de planos, 
programas e projetos, como na gestão do quilombo, assim como 
quaisquer ações para a área; 

sim  

 Transformação em ZEPC da área onde está instalada a Casa da 
Rabeca e espaço Ilumiara Zumbi, definindo-o como centralidade 
urbana. Prever a elaboração de Programa Especial, orientado pelas 

seguintes diretrizes: (i) preservação do patrimônio cultural; (ii) 
aproveitamento do potencial econômico da área; (iii) estabelecimento 
de zoneamento específico das áreas contempladas no polígono da 
ZEPC com definição de parâmetros urbanísticos, considerando o uso 
e ocupação  do solo; (iv) requalificação urbana da área c/ previsão de 
áreas para estacionamento, equipamentos comunitários e 
reestruturação do sistema viário; (v)garantia da participação popular 
na elaboração de planos, programas e projetos, como na gestão da 
ZEPC, assim como quaisquer ações para a área; 

sim   

 Delimitar área de preservação cultural superposta a Zona de Proteção sim  



Ambiental Especial - ZPAE-01-Foz do Paratibe, correspondente ao 
local onde se encontra a Estátua de Iemanjá, no limite entre Paulista 
e Olinda. 

 
 

 Delimitar para Peixinhos e para a zona rural    

 Tratar da mesma forma as áreas identificadas no futuro 
inventário 

   

 
  



TEMA 04: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Diretriz 01: Estabelecer uma política de desenvolvimento econômico para Olinda considerando suas especificidades, com foco no 
desenvolvimento sustentável.  

Propostas decorrentes na revisão do PDO: Permanecer Excluir Observações 

 Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Econômico de Olinda buscando o aproveitamento das 
potencialidades econômicas segundo especificidades de Olinda e 
sua capacidade de integração na economia metropolitana, estadual 
e regional, com identificação de ações estratégicas que promovam o 
desenvolvimento sustentável municipal, em conformidade com as 
diretrizes do Plano Diretor, garantindo-se a participação social na 
elaboração e implementação do mesmo. Prever no PDO, ainda, que 
a concepção desse plano de desenvolvimento deverá atender no 
mínimo as seguintes diretrizes: 
 
1. Transformar Olinda em um Centro de Economia Criativa, 

prevendo-se o reconhecimento de polos conforme suas diversas 
naturezas (cultura, moda, artesanato, informática, etc.), bem 
como estratégias e estímulos para seu desenvolvimento; 

2. Fortalecer os segmentos voltados para Educação e Saúde 
criando condições para melhorar o acesso da população a esses 
serviços, como melhoria da acessibilidade urbana, ampliação da 
rede de transporte e estímulo à descentralização de 
equipamentos dessa natureza. Criar condições favoráveis por 
meio de estímulos fiscais ou outros para implantação de cursos 
técnicos, profissionalizantes e de nível superior para garantir que 
os olindenses ampliem sua formação visando sua inserção no 
mercado de trabalho;  

3. Reforçar Olinda como Cidade do Carnaval por meio do 

aproveitamento de seu potencial para desenvolvimento produtivo 
local e regional e geração de emprego e renda, considerando 
como foco de atuação os polos carnavalescos existentes, além 
do SH (para este último seguir as diretrizes estabelecidas no seu 
Plano de Gestão) através de plano específico; Obedecer a Lei 
do Carnaval e ampliar para todo o território do município – 
PD do Carnaval 

4. Desenvolver o Turismo integrado à economia metropolitana, 

sim  A economia olindense não tem gerado receita 
municipal suficiente para o enfretamento dos 
problemas citadinos; 
O Carnaval constitui-se como o maior evento de 
entretenimento de Olinda e uma das suas 
manifestações culturais mais importantes; 
O turismo é um segmento importante para o 
desenvolvimento econômico; 
Olinda situa-se em localização estratégica em relação 
ao polo de desenvolvimento do Norte Metropolitano e 
demais áreas da RMR; 
Foi elaborado em 2008, em atendimento ao 
estabelecido no PDO, o Plano de Zoneamento 
Econômico Ecológico da Zona Rural; 
A economia criativa é um segmento promissor no 
cenário municipal, dada à dificuldade de 
desenvolvimento de atividades que demandam 
grandes espaços; 
Para promover a integração da economia é necessário 
atualizar o planejamento metropolitano, garantindo os 
interesses municipais na elaboração do Plano de 
Desenvolvimento Urbano Integrado PDUI-RMR 



a partir da elaboração de Plano Diretor de Turismo que deverá 
conter diretrizes específicas para o desenvolvimento desta 
atividade em consonância, inclusive, com o estabelecido no 
Plano de Gestão do SH; 

5. Inserir Olinda na economia metropolitana, em especial com o 
Norte Metropolitano, definindo-se estratégicas para realização de 
negócios, em especial ligados à economia criativa e atividades 
de suporte às desenvolvidas no cenário metropolitano e provocar 
discussões junto aos atores institucionais (municípios da RMR e 
Governo do Estado) envolvidos com a temática metropolitana 
para a busca de soluções para promover a integração do 
Município no cenário metropolitano; 

6. Promover o desenvolvimento sustentável da Zona Rural em 
consonância com o estabelecido no ZEE, cujas diretrizes e 
parâmetros deverão ser incorporados ao Plano Diretor. OK.  

7. Fomentar o desenvolvimento tecnológico de Olinda a partir 

da melhoria e ampliação da infraestrutura digital e de 
telecomunicações e inclusão de novas tecnologias, entre outras 
ações voltadas para a captação de negócios, aproveitamento do 
capital humano e inserção na economia nacional e internacional; 

8. Tornar Olinda uma Cidade Inteligente por meio da eficiência 
de sua governança, administração pública e planejamento 
urbano; desenvolvimento tecnológico; proteção do meio-
ambiente; estabelecimento de conexões internacionais; 
aproveitamento do capital humano e desenvolvimento 
socioeconômico. 

9. Identificar novos nichos de mercado compatíveis com as 
peculiaridades de Olinda e perspectivas de desenvolvimento 
sustentável. 

10.  Atualização e implementação da lei geral da micro e 
pequenas empresas de Olinda 

Diretriz 02: Incentivar o comércio e serviços locais e captar novos empreendimentos 

Propostas decorrentes na revisão do PDO: Permanecer Excluir Observações 

 Delimitação e fortalecimento das Centralidades Urbanas 
existentes e instituição de novas, prevendo-se estratégias para 

seu desenvolvimento socioeconômico como a incidência de 
estímulos fiscais e urbanísticos e priorização de investimentos 
públicos;  

sim   
Nos últimos anos foram captados alguns 
empreendimentos comerciais de maior porte como o 
HiperBompreço, Maxx Atacado, Atacadão, 
Concessionárias, Shopping Patteo Olinda; 



 Promoção da qualificação da infraestrutura urbana, priorizando 
investimentos nas áreas definidas como centralidades e/ou aquelas 
com grande concentração populacional que apresentam potencial 
para desenvolvimento de atividades econômicas, criando áreas para 
atração de investimentos em parceria com a iniciativa privada; 

sim   
No Plano Diretor vigente, foram criadas as Zonas de 
Interesse Estratégico (ZIE 01-Centro Novo, ZIE 02-
Umuarama, ZIE 03-Presidente Kennedy e ZIE4- 
Coqueiral); 
 
A área de entrada da Cidade, correspondente ao 
Complexo de Salgadinho e entorno, pode se 
consolidar como território de grandes oportunidades 
para o desenvolvimento econômico e de 
integração da economia olindense com a 
metropolitana, destacando-se o Centro de 

Convenções, equipamento de grande porte p/eventos; 
 

 Estímulo ao uso misto e fachadas ativas criando incentivos fiscais 
e urbanísticos a exemplo de redução de alíquota de outorga 
onerosa sobre o solo criado e parâmetros urbanísticos 
diferenciados; 

sim  

 Priorização de implantação de equipamentos públicos de saúde e 
educação nas áreas definidas como centralidades; 

sim  

 Criar novas zonas de interesse estratégico, dentre elas: 

 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); 

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

no bairro de Fragoso; 

 Terreno à margem da Av. Presidente Kennedy ocupado pela 
AMBEV (antiga Antártica); 

 Área situada às margens da PE-15, próxima ao viaduto sobre a 
Av. Olinda/Av. P. Kennedy, em Vila Popular (antigo setor 

industrial), composta por vazios urbanos e terrenos com 
empreendimentos comerciais (a exemplo da SANVIDRO); 

sim  

 Ampliação a Zona de Interesse Estratégico 02- Umuarama, 

incorporando ao seu território parte da ZCO 08- Umuarama e 
terrenos lindeiros à Av. Olinda; 

sim   

 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  

 Incentivar a ocupação de ZIE’s estabelecidas; sim  

 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) na 
área de entorno do SH, prevendo-se eventuais condutas e 

sim  



procedimentos; 

 Prever no texto da lei do PDO, a elaboração de lei especifica para 
cada operação urbana consorciada em conformidade com o 

definido no Art. 33 do Estatuto da Cidade, incluindo a previsão de lei 
especifica pra aplicação desse instrumento. Incorporar, ainda, as 
normas estabelecidas nos artigos 33 e 34 dessa lei federal e 
diretrizes gerais; 

sim  

 Criação de programa especial para a reestruturação de Mercados 
e Feiras definindo-os como espaços estratégicos para fomento 
cultural e econômico. 

        sim  
 
 

Diretriz 03: Criar condições para o desenvolvimento do Turismo, considerando também as potencialidades de integração com a RMR 

Propostas decorrentes na revisão do PDO: Permanecer Excluir Observações 

 Elaboração do Plano Diretor de Turismo para em consonância 

com as metas para a Região Metropolitana e Sítio Histórico, 
seguindo as seguintes diretrizes: 
1. Promoção e consolidação da imagem de Olinda reforçando 

os seus atributos históricos e paisagísticos; 
2. Definição dos produtos turísticos ofertados por Olinda; 
3. Estímulo à associação da iniciativa privada com o setor 

público para o desenvolvimento e adequação de áreas 
urbanas de interesse para o turismo, lazer e qualificação de 
mão-de-obra; 

4. Oferta de atendimento diferenciado às áreas de interesse 
turístico, dos serviços urbanos de limpeza, iluminação e 
segurança, além de transporte e informação; 

5. Definição de estímulos fiscais para as atividades de turismo 
e lazer, em particular para a ampliação da infraestrutura de 

hospedagem, incentivando a consolidação das tendências de 
oferta de pousadas de “charme” e “hostels”, além do SH; 

6. Estímulo ao turismo religioso contemplando além dos 
edifícios religiosos do Sítio Histórico, outros equipamentos 
como o Santuário Mãe-Rainha, criando circuitos interligados e 
promovendo o aproveitamento das instalações ociosas de 
conventos; turismo religioso de todas as matrizes  religiões 
existentes em Olinda 

7. Apoio aos grupos culturais locais no sentido de divulgação 
e manutenção das tradições, bem como, às atividades 

turísticas baseadas em roteiros históricos e culturais;  

   
O Plano de Gestão do Sítio Histórico mostra que o 
Turismo é segmento que já faz parte da economia 
olindense; 
 
Dentre das atividades ligadas ao turismo, destaca-se 
o setor de hotelaria e a tendência à consolidação de 
pousadas de “charme” e “hostels”; 
 
O patrimônio imaterial olindense, especialmente as 
manifestações culturais, geram e estimulam o turismo; 
 
Proposta de utilização indiscriminado do instrumento 
da Transferência do Direito de Construir - TDC 

 



8. Estímulo ao setor comercial que venha a favorecer o Turismo 
de Eventos e de Negócios; 

9. Instituição de uma agenda cultural que estabeleça realização 
de eventos culturais e/ou resgates de eventos tradicionais onde 
poderão ser ofertados produtos ou serviços da economia 
criativa local. 

10.Atendimento às diretrizes estabelecidas para o SH no seu 
Plano de Gestão; 

11. Instituição das ZEPC’s Xambá e Ilumiara Zumbi/Casa da 
Rabeca e outros e programas para a requalificação urbana, 

dentre outras ações necessárias (ver diretrizes no tema 
Patrimônio Cultural) também para Peixinhos, Rio Doce 

12. Instituição de uma agenda cultural que estabeleça realização 
de eventos culturais (novos ou reeditados) a movimentar as 
atividades de suporte ao turismo; ver 8 

13. Apoio aos espaços culturais para difusão das manifestações 
tradicionais em seus locais de origem, a exemplo do côco do 
Amaro Branco; 

14. Aproveitamento do potencial dos equipamentos como 
públicos de cultura Mercado Eufrásio e Cine Olinda 
quando reestruturados 

15. Implantação e fortalecimento de receptivo turístico em 
Olinda. 

Diretriz 04: Transformar Olinda em um Centro de Economia Criativa 

Propostas decorrentes na revisão do PDO: Permanecer Excluir Observações 

 Criação do Polo de Economia Criativa do Sítio Histórico 
destinado ao fomento e desenvolvimento de atividades econômicas 
que compõem a economia criativa nele identificadas integrando-as, 
inclusive, ao cenário metropolitano e em consonância com o 
estabelecido no Plano de Gestão do SH. Prever, ainda, a 
implantação e melhoria da infraestrutura digital, o aproveitamento 
do potencial dos equipamentos públicos de cultura como Mercado 
Eufrásio e Cine Olinda quando reestruturados e o estímulo à 
utilização de imóveis ociosos para uso misto(habitação, cultura e 
serviços); 

sim  A maior parte das atividades ligadas à economia 
criativa está concentrada no Sítio Histórico e entorno; 
 
O patrimônio imaterial olindense, especialmente as 
manifestações culturais, gera e estimula atividades 
criativas 
  

 Previsão da criação posterior de outros polos de economia 
criativa no restante do Município, integrando-os entre si e ao Polo 
do SH de modo a compor uma rede estruturada e inter-relacionada 

sim  



com o intuito de fortalecer Olinda como um centro criativo; 

 Estabelecimento de ações estratégicas para o fomento à economia 
criativa na elaboração do Plano de Desenvolvimento Econômico 
de Olinda, inter-relacionando os serviços deste segmento com os 
demais da economia municipal a partir de estabelecimento de 
benefícios fiscais que estimule a cooperação entre estes; 

 Previsão de eventual Incorporação dos polos criativos às 
centralidades urbanas instituídas no PD, quando próximos a 
estas, ou posterior transformação destes em novas centralidades a 
partir de eventual concentração territorial de atividades criativas; 

sim 
 
 
 
 
 

sim 
sim 

 

 Previsão de benefícios fiscais, simplificação de procedimentos para 
licenciamento de atividades, assistência técnica, criação de 
plataformas digitais, entre outros estímulos para o desenvolvimento 
da economia criativa; 

sim   
 

 Instituição de uma agenda cultural que estabeleça realização de 

eventos culturais (novos ou reeditados) onde poderão ser ofertados 
produtos ou serviços da economia criativa; 

sim  

 Melhoria e Implantação de infraestrutura urbana geral para dar 

suporte ao desenvolvimento das atividades econômicas e captar 
investidores para o Município. 

 
 sim 

 

 

Diretriz 05: Promover o desenvolvimento sustentável da Zona Rural 

Propostas decorrentes na revisão do PDO: Permanecer Excluir Observações 

 Incorporação das diretrizes e parâmetros definidos no Zoneamento   
Econômico Ecológico da Zona Rural no Plano Diretor; 

sim  Foi elaborado em 2008, em atendimento ao 
estabelecido no PDO, o Plano de Zoneamento 
Econômico Ecológico, não tendo sido regulamentado 
por lei conforme prazos estabelecidos; 
 
Área de grandes atributos ambientais, com vocações 
para o desenvolvimento de atividades econômicas 
Transformada em APA por meio da Lei Municipal N° 
5887/2014; 

  Estabelecimento de ações estratégicas para o fomento à 
economia da ZR na elaboração do Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Econômico de Olinda; 

sim   

 Estabelecimento da revisão do ZEE quando ocorrer a revisão da 
LUOPAS, especialmente para atualização dos perímetros das 
áreas de ocupação de interesse social com a previsão de 

sim  



elaboração de plano de regularização fundiária específico para ZR 
em consonância com o Plano de Regularização Fundiária 
Sustentável de Olinda; 

 Incentivo à produção de agricultura familiar e turismo rural sim  

 Incentivo à produção e certificação orgânica dos alimentos 
produzidos na zona rural; 

sim  

 inclusão de alimentos orgânicos na merenda escolar; sim  

 Instituição de convênio com o INCRA para recadastramento e 
regularização fundiária das propriedades rural. 

    sim 
 

 

 Incentivo de hortas comunitárias nos quintais do SH     sim   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA 08: GESTÃO E MONITORAMENTO  

Diretriz 01: Consolidar a Conferência Municipal da Cidade de Olinda como instrumento de gestão participativa 

Propostas decorrentes na revisão do PDO: Permanecer Excluir OBSERVAÇÕES 

 Regulamentação da Conferência Municipal da Cidade de 
Olinda para que a sociedade possa avaliar, debater e propor 

mudanças para a política de desenvolvimento urbano, a se realizar 
prioritariamente em consonância com o calendário estabelecido 
pela política nacional, ou no mínimo a cada 02 anos; 

sim  Estabelecimento na Lei do Estatuto da Cidade, Artigo 
43, como um dos instrumentos de garantia da gestão 
democrática da cidade 

 Previsão de convocação da próxima Conferência da Cidade de 
Olinda no prazo de seis meses 2 anos a partir da vigência da Lei 

do Plano Diretor em revisão; 

       sim  

Diretriz 02: Fortalecer a participação popular como instância organizada  

Propostas decorrentes na revisão do PDO: Permanecer Excluir OBSERVAÇÕES 

 Criação do Conselho da Cidade de Olinda, órgão colegiado, com 
atribuições de acompanhar, avaliar e atualizar a política municipal 
de desenvolvimento urbano e integrante da estrutura da secretaria 
municipal na área de atuação de planejamento ou desenvolvimento 
urbano, em substituição ao Conselho de Desenvolvimento Urbano 
de Olinda – CDU; 

sim  O Conselho de Desenvolvimento Urbano do Município 
– CDU tem como atribuição acompanhar, avaliar e 
atualizar a política municipal de desenvolvimento 
estabelecida pelo Plano Diretor 

 Estabelecimento da composição do Conselho da Cidade com a 
proporcionalidade de 40% para representantes do Poder Público e 
60% para representantes da Sociedade Civil; 

sim   

 Criação de uma Secretaria Executiva para o Conselho da 
Cidade com finalidade de promover o necessário apoio técnico-
administrativo, fornecendo ao mesmo, as condições para o pleno 
funcionamento, assim como em atendimento as recomendações da 
Resolução nº 13 de 16 de junho de 2004 do Ministério das Cidades; 

sim  

 
 Integração dos Conselhos Setoriais, através da participação de 

representantes destes no Conselho da Cidade de Olinda, entre 

outras providências; 
 

sim  

 
 Criação de um programa de capacitação permanente dos 

representantes da sociedade civil nos Conselhos que integram 

a política de desenvolvimento urbano municipal. 

 
sim 

 



Diretriz 03: Gerir e destinar adequadamente os recursos específicos de desenvolvimento urbano  

Propostas decorrentes na revisão do PDO: Permanecer Excluir OBSERVAÇÕES 

 Criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que 
deverá ser constituído de recursos oriundos de repasses da União 
ou do Estado de Pernambuco, aplicação de instrumentos da política 
urbana (Outorga Onerosa e Transferência do Direito de Construir), 
contribuições de melhorias de obras públicas advindos de 
mitigações de empreendimentos de impacto, entre outras receitas 
afins. A destinação dos recursos deverá seguir os objetivos, 
diretrizes, planos urbanísticos e programas especiais e ambientais, 
integrantes ou decorrentes da Lei do Plano Diretor priorizando 
áreas de habitação de interesse social, incluindo regularização 
fundiária, sistemas de transportes públicos, cicloviário e de 
circulação de pedestre, saneamento ambiental, entre outras ações 
como implantação de equipamentos urbanos e comunitários, 
espaços públicos de lazer e áreas verdes, proteção, recuperação e 
valorização de bens e de áreas de valor histórico, cultural ou 
paisagístico e elaboração de planos urbanísticos;  

sim   
 
Com a aplicação de alguns instrumentos da política 
urbana, regulamentados em Olinda, ficou constatada 
a necessidade de criar um fundo específico para 
receber recursos advindos da contrapartida financeira 
a ser paga; 
 
Os recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano 
devem ser aplicados com base nos objetivos, 
diretrizes, planos, programas e projetos urbanísticos e 
ambientais integrantes ou decorrentes da Lei do 
Plano Diretor 

 Instituição do Conselho Gestor (Conselho de Cidade de Olinda);  sim 

 Estabelecimento de um Plano de Aplicação de Investimentos 

com avaliação anual de prioridades para aplicação dos recursos, a 
ser elaborado pela secretaria executiva do Conselho, a serem 
deliberadas no Conselho da Cidade, em conformidade com as 
diretrizes contidas no Plano Diretor. 

sim  

Diretriz 04: Garantir a gestão democrática através da aplicação dos instrumentos de participação social 

Propostas decorrentes na revisão do PDO: Permanecer Excluir OBSERVAÇÕES 

 Regulamentação dos instrumentos de participação social, 
como as audiências públicas, iniciativa popular de projeto de 
lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento 
urbano, iniciativa popular de projeto de lei do plebiscito e 
referendo, assim como instrumentos de promoção da cidadania 

(cursos, seminários, etc. para troca de informações); 

sim  Tratar na oficina técnica especifica 

 Promover debates, audiências e consultas públicas para 
discussões do PPA, da LDO e LOA e vincular essas peças ao 
PD 

 
sim 

  

Diretriz 05: Levar as decisões sobre a política de desenvolvimento urbano para mais perto da população 



Propostas decorrentes na revisão do PDO: Permanecer Excluir OBSERVAÇÕES 

 Instituição das Regiões Político Administrativas – RPA’s como 
unidades de planejamento e gestão, compatibilizando com a 

atualização da Lei de Bairros; 

sim   

 Descentralização da administração através da criação dos 
Comitês Regionais de Articulação Social por Regiões Político-
Administrativas – RPA, instância de articulação local entre a 
sociedade civil e o governo a fim de fortalecer o planejamento e 
controle social local e promover melhorias urbanísticas, ambientais, 
paisagísticas e habitacionais na escala local, envolvendo como 
representantes do poder público, os agentes como os de saúde e 
sociais que dominam a área de atuação;  

sim   

 Definição do papel e composição dos Comitês Regionais, 
assim como representação dos mesmos no Conselho da Cidade 
de Olinda fazendo parte do percentual destinado aos Movimentos 

Populares e Organizações Comunitárias. 

sim   

Diretriz 06: Democratizar o acesso à informação e possibilitar o acompanhamento da implantação do Plano Diretor 

Propostas decorrentes na revisão do PDO: Permanecer Excluir OBSERVAÇÕES 

 Implantação do Sistema de Informações Municipais acessível a 
qualquer cidadão, que permita a obtenção de dados sobre atos do 
poder público, aplicação de recursos dos programas e projetos em 
execução, valor dos investimentos, custos dos serviços e 
arrecadação, com especial atenção ao processo de 
implementação, controle e avaliação do Plano Diretor; 

sim   

 Ratificação da implantação de indicadores de monitoramento 

devendo contemplar as diferentes dimensões da avaliação de 
desempenho das políticas públicas apontadas no Plano Diretor, 
abordando sua eficiência e eficácia, com prazo definido para sua 
implantação, devendo ainda registrar e analisar, no mínimo: (i) os 
resultados alcançados em relação aos objetivos do Plano Diretor; 
(ii) os avanços em relação à realização das ações prioritárias nos 
sistemas urbanos e ambientais previstas no Plano Diretor; e (iii) 
desempenho de todos os instrumentos de política urbana, e de 
desenvolvimento rural previstos no Plano Diretor. 

 
sim 
 
 
 
 
 
 

 

  

Diretriz 07: Integrar a estrutura da gestão pública e de instâncias de participação social 

Propostas decorrentes na revisão do PDO: Permanecer Excluir OBSERVAÇÕES 



 Instituição do Sistema Municipal de Desenvolvimento Urbano a 
ser implementado pelos órgãos da Prefeitura, assegurando a 
participação direta da população em todas as fases de 
planejamento e gestão e garantindo as instâncias e instrumentos 
necessários para efetivação da administração democrática da 
cidade. Esse Sistema será formado pela Conferência da Cidade 
de Olinda espaço para avaliação e construção de propostas de 
diretrizes para a política urbana que deverão ser submetidas ao 
Conselho da Cidade de Olinda, que por sua vez conta com a 
participação e apoio dos Comitês Regionais (debatem as 
temáticas locais) e a Comissão de Análise Especial (apoia 
tecnicamente) para acompanhar o Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, o Plano Diretor, Planos Urbanísticos, 
Programas Especiais, implantação de Operações Urbanas 
Consorciadas e Empreendimentos de Impacto, Projetos de Lei, 
assim como os Conselhos Setoriais. Acrescer secretaria 

executiva 

sim  Necessidade de interação e integração das instâncias 
de participação propostas neste documento (i – 
Conferência Municipal da Cidade de Olinda; ii – 
Conselho da Cidade de Olinda; iii – Comitês 
Regionais; iv – Conselhos Setoriais), assegurando a 
participação direta da população na tomada de 
decisões, controle e avaliação em todas as fases de 
planejamento e gestão das políticas urbanas 

 

 


