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APRESENTAÇÃO 

 

 

Este documento denominado - Produto 02 - Relatório da Oficina Comunitária – constitui o 

segundo produto do Contrato de nº 199/2018, firmado entre a Cooperativa de Trabalho de 

Consultores e Assessores à Gestão Socioambiental - Gênesis e a Secretaria de Meio 

Ambiente e Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal de Olinda, tendo por objetivo 

retomar e concluir o processo de revisão do instrumento básico da política de 

desenvolvimento da Cidade do Município de Olinda – o Plano Diretor Municipal. 

 

Com este Relatório conclui-se a 1ª Etapa do trabalho - Análise, validação e 

complementação das propostas de revisão do Plano Diretor, que está estruturado a 

partir do registro das atividades que materializam o processo de retomada das discussões e 

revisão para validação das propostas iniciais, tendo como marco os três eventos que 

seguem: 

 Evento de Lançamento do Processo de Retomada 

 Oficina de Capacitação 

 Oficina Comunitária de validação e complementação de propostas 

 

Complementando o conteúdo de cada um dos eventos, constam como anexos, os 

instrumentos didáticos, o registro fotográfico e as listas de presença.  

 

Embora nesta etapa do trabalho esteja previsto apenas como produto o Relatório da Oficina 

Comunitária, acredita-se que o registro do Evento de Lançamento e da Oficina de 

Capacitação é fundamental, considerando que cada passo segue a lógica de um 

planejamento que tem como foco um processo que busca a transparência e a participação 

da sociedade, materializadas também nos registros documentais.    
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1 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES  
 

As ações desta 1ª etapa - Análise, validação e complementação das propostas de revisão 

do Plano Diretor, tiveram início ainda em dezembro/2018, a partir das várias reuniões entre 

a equipe técnica da Consultoria (Gênesis) e da Secretaria de Planejamento da Prefeitura, 

para discussão das atividades previstas no Plano de Trabalho para conclusão do Plano de 

Diretor de Olinda, validando assim o produto 1. 

 

Nesta etapa, a retomada e desenvolvimento do processo foram pensados a partir da 

realização de três eventos fundamentais: 1 - O Evento de Lançamento, que teve como 

objetivo principal dar publicidade à retomada dos trabalhos e chamar a população para o 

devido acompanhamento e participação no processo de revisão; 2 - A Oficina de 

Capacitação, que não estava prevista no Edital, mas foi proposta no Plano de Trabalho a 

partir da avaliação das equipes técnicas de coordenação e execução que a mesma seria 

fundamental, considerando o hiato no tempo ocorrido desde a paralisação do processo 

ainda em 2016 e a sua retomada em 2018, considerando, ainda, a possibilidade de 

renovação dos participantes das diversas entidades envolvidas e a atualização de algumas 

legislações especificas, etc. Por fim; 3 -  a Oficina Comunitária, que teve como objetivo 

rever, atualizar e complementar as propostas feitas em 2016. 

 

Nesse momento, além do planejamento geral, as reuniões técnicas tiveram foco especifico 

na execução dessas atividades. Foram apresentados, discutidos e validados: 

 o cronograma para realização dos três Eventos;  

 os conteúdos, instrumentos didáticos e a metodologia a ser utilizada em cada um 

deles;  

 o processo de mobilização de autoridades e técnicos das diversas esferas de 

Governo, Federal, Estadual e Municipal que lidam com temáticas referentes ao Plano 

Diretor e que têm sua incidência localizada no território de Olinda; 

 representantes dos canais institucionais de participação social, entidades de classe,  

o processo de mobilização de entidades sociais organizadas e a sociedade em geral, 

o cidadão;  

 os instrumentos de divulgação e comunicação;  

 a infraestrutura necessária, como: local, material, equipamentos, etc., além da 

equipe técnica e de apoio.  
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Por fim, foram definidas as tarefas técnicas e operacionais para realização de cada uma 

dessas ações, ficando sob a responsabilidade da Consultoria a estruturação dos conteúdos 

e metodologia. Ressalta-se que a mobilização das instituições e sociedade e a 

infraestrutura, ficou sob a responsabilidade da equipe técnica da Secretaria de Meio 

Ambiente e Planejamento Urbano, conforme estabelecido no edital do processo licitatório. 

 

Após a realização de cada evento foi feita uma avaliação, onde se identificou os pontos 

positivos e negativos e as perspectivas de ajustes para as etapas seguintes, concluindo-se 

com os devidos registros conforme estrutura deste documento. 

 

É fundamental salientar a importância desses momentos de acompanhamento e avaliação 

do conjunto das ações para conclusão do Plano e esta sistemática que estabelece 

parâmetros de qualidade para o aperfeiçoamento de cada atividade, seja técnica ou 

operacional. 

2 - EVENTO DE LANÇAMENTO 
 

O Evento de Lançamento foi o marco oficial de retomada do processo de revisão do Plano 

Diretor. Realizado no dia 20/12/2018 no período das 9h as 13h, no Palácio dos 

Governadores, sede oficial do Governo Municipal, teve um público de 92 participantes, 

contando com representantes de órgãos públicos, entidades  da sociedade civil, entidades 

de classe e movimentos sociais (Anexo I). 

 

Inicialmente foi composta a primeira mesa com as representações responsáveis pela 

coordenação e execução das ações, Prefeitura e Consultoria respectivamente – o prefeito, o 

Professor Lupércio, o vice prefeito, Márcio Antony Domingos Botelho, o secretário de Meio 

Ambiente e Planejamento Urbano, André Antony Domingos Botelho, e a representante da 

Gênesis Fernanda Costa. Também integrou a mesa o vice presidente do Conselho de 

Desenvolvimento Urbano – Diogo Galvão. Os presentes foram saudados e todos foram 

unânimes em afirmar a importância da retomada do processo de revisão do principal 

instrumento de planejamento físico territorial do município de Olinda. 

 

Em seguida a representante da consultoria fez uma breve apresentação sobre a importância 

de um Plano Diretor, sua obrigatoriedade para municípios em regiões metropolitanas e o 

seu conteúdo mínimo. Em Seguida a arquiteta Milena Chaves – coordenadora do processo 

de revisão na prefeitura de Olinda - apresentou uma retrospectiva de todo processo de 

discussão para revisão do Plano Diretor e todas as etapas já realizadas em 2016.  
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Após as apresentações ocorreu um breve debate e foi informado aos presentes que seria 

realizada uma oficina de capacitação voltada para os integrantes do Conselho de 

Desenvolvimento Urbano e da Comissão Especial do Plano Diretor, mas que outros 

interessados poderiam apresentar sua demanda à Secretaria de Meio Ambiente e 

Planejamento Urbano. 

  

3 - OFICINA DE CAPACITAÇÃO 
 

A Oficina de Capacitação realizou-se nos dias 9 e 10 de janeiro de 2019, no período das 9h 

as 13h, no Palácio dos Governadores, sede oficial do Governo Municipal. O público alvo foi 

a Comissão Especial para Revisão do Plano Diretor de Olinda, criada para acompanhar a 

revisão do referido instrumento, os membros do Conselho de Desenvolvimento Urbano – 

CDU de Olinda e equipe técnica municipal (Anexo II). 

 

Teve como objetivo a atualização e ampliação das competências necessárias a esses 

participantes para atuação no processo de conclusão dos trabalhos de revisão.  

 

A capacitação desses atores não consta do edital do processo licitatório, mas foi avaliado 

tanto pela equipe técnica da Consultoria, como da Prefeitura Municipal de Olinda como de 

vital importância para uma melhor fluidez do processo, podendo contribuir bastante com a 

melhor qualidade do produto resultante. 

 

A metodologia utilizada foi a apresentação dialogada e, na medida em que os conteúdos 

eram apresentados, os participantes solicitavam a palavra para tirar dúvidas ou acrescentar 

informação. 

4 - OFICINA COMUNITÁRIA – VALIDAÇÃO DE PROPOSTAS 
 

A Oficina Comunitária, realizada nos dias 07 e 08/02/2019, no auditório do Palácio dos 

Governadores, sede oficial da prefeitura de Olinda, no período das 08:30h as 13:00h, teve 

como objetivo a revisão/revalidação das diretrizes e propostas definidas e pactuadas com a 

comunidade em 2016. Contou com a participação de 77 pessoas no primeiro dia e de 72 

pessoas no segundo dia, conforme registro nas listas de presença (Anexo III), 

representantes das diversas esferas de Governo, Municipal, Estadual e Federal, 
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representantes de Entidades da Sociedade Civil organizada, Entidades de Classe e o 

cidadão comum. 

 

Foi estruturada em 10h de trabalho, divididas em duas manhãs, tendo seu desenvolvimento 

conforme sequencial dos momentos abaixo especificados: Recepção e inscrição dos 

participantes e Abertura Oficial; apresentação do Diagnóstico do Município; Dinâmica de 

reflexão em grupo – problema e potencialidade; leitura e discussão das Diretrizes do Plano; 

e leitura, discussão e validação das Propostas. 

 

A metodologia definida para o desenvolvimento dos trabalhos nos dois dias foi a 

apresentação dialogada em plenária e leitura e discussão em grupo. O instrumento utilizado 

para a apresentação foi o PowerPoint em telão. Nos grupos, também foi utilizado a projeção 

do texto das diretrizes, com os quadros constando todas as propostas para leitura, 

discussão e validação. O material também foi distribuído de forma impressa a cada um dos 

participantes para facilitar a leitura e o registro de dúvidas e propostas de ajustes. Também 

utilizou-se de tarjetas, no caso de preferir-se fazer contribuições por escrito.  

 

A divisão para o trabalho em grupo foi definida a partir do agrupamento de Temas 

trabalhados em 2016 e para os quais foram definidas diretrizes e formuladas propostas, 

gerando-se assim três grandes Grupos Temáticos: 

 

GRUPO 1 - Ordenamento Territorial, Instrumentos da Política Urbana, Planos 

Urbanísticos, Programas Especiais e Investimentos; Segurança; 

 

Grupo 2 - Grupo: Elementos Naturais e Saneamento Ambiental, Estrutura Viária e 

Mobilidade, Habitação; 

 

GRUPO 3 – Patrimônio Cultural, Desenvolvimento Econômico, Gestão e 

Monitoramento. 

 

Durante os dois dias de evento a Prefeitura ofereceu um lanche, instalados em cada um dos 

espaços utilizados, durante toda a realização da oficina, facilitando assim o acesso aos 

participantes.   
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Primeiro dia: 07/02/2019 

 

 Recepção e inscrição dos participantes – preenchimento da lista de presença e 

escolha do grupo temático de discussão e validação das propostas; 

 Abertura Oficial - Neste momento foi composta a mesa de abertura, com a 

representação oficial da Prefeitura, na pessoa do Vice Prefeito, Sr. Márcio Antony 

Domingos Botelho, representando o Prefeito, Professor Lupércio, que se encontrava 

em compromisso fora do Município; do Secretário de Meio Ambiente e Planejamento 

Urbano, André Antony Domingos Botelho, gestor responsável pela execução do 

Plano Diretor; em seguida do Presidente do Conselho de Desenvolvimento Urbano 

do Município, órgão institucional de participação social, responsável por acompanhar 

e fiscalizar a execução do Plano, o Sr. Diogo Galvão; e por último, a representante 

da Consultoria responsável pela execução do trabalho de revisão do Plano, Srta. 

Fernanda Carolina Vieira da Costa. Todos os componentes da mesa falaram da 

importância da revisão e conclusão do Plano Diretor para o desenvolvimento da 

cidade de Olinda, como também da participação da sociedade no processo. Este 

primeiro momento foi concluído com a fala da representante da Consultoria, que 

apresentou o objetivo da Oficina, a pauta para os dois dias e a metodologia a ser 

adotada para o desenvolvimento do trabalho. Em seguida desfez-se a Mesa. 

 Apresentação dialogada do Diagnostico do Município de Olinda - Este momento 

teve início com a retrospectiva de todo processo de revisão, as etapas já superadas 

e o momento atual. Em seguida um breve Entendimento do Município, utilizando-se 

como instrumento a apresentação de um voo panorâmico por todo território, 

orientado por uma das técnicas da Consultoria, onde foi possível visualizar os 

aspectos importantes do processo de ocupação da Cidade, dentre eles os contrastes 

entre as diversas zonas: Litoral, Sitio Histórico, Zona Rural, Áreas dos Morros, Zonas 

de Preservação Ambiental, etc. No momento posterior, utilizando-se como recurso 

visual o PowerPoint, foi apresentado o Diagnóstico do Município elaborado em 2016, 

contendo a análise dos dados de caracterização de ocupação do solo e do 

desempenho da implantação do Plano Diretor de 2004, com informações técnicas 

complementares, contemplando-se as coletadas junto à população nas consultas 

pública e oficinas realizadas.  

 Trabalho em pequenos grupos – Após a apresentação do Diagnostico, a plenária 

foi dividida em pequenos grupos por proximidade, foram distribuídas tarjetas e 

pinceis atômicos e solicitado que discutissem e identificassem o maior problema do 

Município e sua maior potencialidade. O objetivo foi dinamizar a participação das 



 
RELATÓRIO DA OFICINA COMUNITÁRIA 

 

9 
 

pessoas presentes e tentar resgatar o processo de discussão inicial. Cada grupo 

apresentou o produto das discussões, estruturado no quadro a seguir:  

 

PROBLEMA / POTECIALIDADE 

GRUPO MAIOR PROBLEMA MAIOR POTENCIALIDADE 

1 Vulnerabilidade Social (moradia, saúde, 
segurança, educação, etc.); 

Patrimônio Histórico, Cultura e 
Diversidade; 

2 Ausência de Controle Urbano; Vocação da Cidade para o 
Desenvolvimento Turístico-Econômico 
(Rede Hoteleira); 

3 Ausência de Ações Preventivas de 
Conservação, Educação Ambiental, 
Controle Urbano. Apropriação Irregular 
de áreas de Interesse Ambiental; 

Potencial dos Corpos Hídricos. Áreas de 
Interesse Ambiental para Implantação 
de Equipamentos Coletivos (mecanismo 
para inibir ocupação irregular); 

4 Controle Urbano e Ambiental 
deficientes; 

Polos de Turismo de Comercialização e 
de Serviços; 

5 Ocupação Territorial Irregular, 
Degradação da Orla (falta de 
balneabilidade), Ausência de um 
Diagnóstico Ambiental; 

Patrimônio Cultural e Natureza; 

6 Baixa eficácia das aplicações das 
Políticas Públicas. Falta de 
Saneamento. Especulação e 
desocupações de imóveis no SH; 

Produção Cultural, Patrimônio Histórico; 
Zona Rural, Orla, assim como o 
sentimento de pertencimento e 
identidade do olindense; 

7 Ausência de Saneamento Ambiental 
(esgotamento sanitário, áreas alagadas, 
problemas de saúde); 

Comércio, Serviços, Turismo e Cultura; 

8 Ausência de melhor aproveitamento 
construtivo e comercial no entorno do 
Shopping e SH. Entraves Burocráticos 
para o Desenvolvimento Econômico; 

Patrimônio Histórico/Cultura, Ecológico 
e Gastronômico; 

9 Falta d’Água, Saneamento Ambiental 
Precário. 

Sítio Histórico. 

 

Após a apresentação do trabalho da dinâmica onde os participantes indicaram o maior 

problema e a maior potencialidade do município foram apresentadas as Diretrizes do Plano.  

Todas as diretrizes originárias das premissas orientadoras do Plano formuladas no processo 

de 2016 foram lidas, ficando para o dia seguinte a discussão e validação das propostas 

vinculadas a cada uma delas. 

 

Segundo dia: 08/02/2019 

 

No segundo dia os trabalhos foram iniciados nos grupos temáticos, que ficaram 

espacialmente distribuídos no Palácio dos Governadores, Grupo 02 e 03, e no auditório da 

Secretaria de Educação do Município, Grupo 1. 
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Todos receberam o documento impresso com todas as diretrizes e propostas de acordo com 

seus grupos temáticos, material que também pode ser acompanhado de forma digital 

através de computador, data show e telão instalados em cada um dos espaços. 

 

De acordo com o tema especifico lia-se a diretriz e em seguida todas as propostas 

correspondentes, aquelas em que todos concordavam, colocava-se um “SIM” na coluna 

“PERMANECER”, as que não, o “SIM” na coluna “EXCLUIR”. Algumas propostas tiveram 

seus textos complementados além da inclusão de novas. Todo resultado dessa discussão 

foi sendo trabalhado no próprio quadro e as modificações, acréscimos, exclusões, etc. estão 

registradas em vermelho e apresentados nos quadros abaixo. Os textos grafados em 

vermelho registram as alterações e complementações feitas pelos participantes, aprovadas 

segundo decisão da maioria dos participantes. 

. 
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4.1 - PRODUTO DOS GRUPOS 
 

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 
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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 
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.  

 
 
 

sim 

 

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 

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 

 
sim 
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terreno); (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; 

 2.3 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 

 

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 
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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 
devem ser comtemplados no tema Programas 
Especiais; 

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 
equipamentos públicos. 

 
 
 

 
 

sim 

 

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 

 
 
 
 

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; 
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beira-mar;   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 
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. 

4.2 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 

 

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) 

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 
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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 
construtivas especificas determinadas para as mesmas através 
do TDC; 

 
 
 
 

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 
―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). 

 
 
 

sim 
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Para a ZVM 01, ver propostas no item anterior; 

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 

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); 
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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 

  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; 

6.3 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 
irregulares, algumas de médio porte, 

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 
potencialidades; 

 
 

sim 
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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 

 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; 

 

7.4 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 

 

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 



 
RELATÓRIO DA OFICINA COMUNITÁRIA 

 

20 
 

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

 
 
 
 
 
 

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 



 
RELATÓRIO DA OFICINA COMUNITÁRIA 

 

21 
 

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 
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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 
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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 
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Diretriz 13: Dar nova finalidade à Zona de Aterro Sanitário- ZAS 

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 
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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 

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; 

 

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 
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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; 

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

 

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 
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 
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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 

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 

 

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    
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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” 
bem como incentivos fiscais e urbanísticos para sua promoção; 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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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; 

 

 

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/ou 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 

 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. 
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ambiental nas suas margens (parques lineares, ciclovias, etc.). 

 
 Criação de áreas de sustentabilidade ambiental, definidas a 

partir de um raio específico das margemns 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  

 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 
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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 
Gestão do Sítio Histórico e Plano de Gestão da Orla;  

Sim   Área de grandes atributos ambientais, reconhecida 
como Área de Relevante Interesse Ecológico-ARIE, 
relevante para a macrodrenagem urbana, com potencial 
para atividades educativas;  

 

 

 

 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 

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; 

. 
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o público interessado em sua preservação e conservação; 

 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 
integração desta Zona com a localidade dos Milagres no bairro 
de Santa Tereza; 

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 
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 
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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  

 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 

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 
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mesmo;  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 plano 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  

 Previsão da exclusão dessa área do limite de abrangência da 
Lei N° 4849/92 durante a revisão desta; 
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 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 
para elaboração e regulamentação desse instrumento bem como 
estabelecer as principais diretrizes que deverão nortear a 
concepção do mesmo; 

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 
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 

 Prever a exclusão dessa área do limite de abrangência da Lei 
N° 4849/92 durante a revisão desta; 
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  
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 Previsão da integração desta zona na área de abrangência da 
gestão do Sítio Histórico.  

Sim  correspondente à propriedade Sitio das Quintas, vem 
sendo parcelada e ocupada irregularmente; 

 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 
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.  

Sim   
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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  



 
RELATÓRIO DA OFICINA COMUNITÁRIA 

 

37 
 

 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  

 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 

Sim  
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contrapartida financeira a ser dada pelos beneficiários para 
fins específicos de requalificação das praças existentes e/ou 
aquisição de terrenos p/ implantação de praças. 

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 25% 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; 

e. Discipline sobre tetos-verdes. 

Sim  
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 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 

 
 
 
 
 

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 

Sim   
 OPLAMOB, principal instrumento de planejamento dos 

sistemas de circulação e transporte,foiregulamentado 

em 19/12/2018 por meio da Lei N° 6064/2018.  
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arquitetônicas, criação de iluminação apropriada para 
pedestres, assim como a implantação de ciclovias ou 
ciclofaixas, quando for possível, dentre outras ações 
recomendadas;   

 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 
municípios limítrofes; 

Sim   
 OPLAMOB, principal instrumento de planejamento dos 

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, 

Sim  . 
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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. 
 

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

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

Sim  

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 

Sim   
 OPLAMOB, principal instrumento de planejamento dos 

sistemas de circulação e transporte,foiregulamentado 
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que estão inseridas. 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 

 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; 
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 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.  
, as vias arteriais e complementares desse sistema. 
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      

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 

Sim   
 Constatam-se no território de Olinda ocupações 

irregulares, principalmente em áreas de difícil acesso, 
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interesse social, contemplando a garantia do desenho 
universal e da tecnologia assistiva; 
 

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   

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; 
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 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   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 
progressivo no tempo e desapropriação com 
pagamentos em títulos em 2014, que favorecem a 
ocupação e uso do solo, logo a produção habitacional; 

 

 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  

 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  

 Redução para 5000m
2 

a área de terreno para 
enquadramento de empreendimentos de impacto, alterando 
limite atual contido na LUOPAS; 

 Sim 
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 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. 

  
 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. 

   

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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 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. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 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.  

  
 

 

 

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 

 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 

sim  
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a resolução destes; 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 

 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 
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; 

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); 

 
 
 
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; 

 
 
 
 
 

 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, 

sim  
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como na gestão destas áreas; revisão do perímetro 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; 
 
 

 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; 
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 

 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 
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  

 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. 

sim  
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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; 

de Proteção Ambiental Especial -ZPAE – 01, Foz do 
Rio Doce 

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

sim  
 

 

 Delimitar para Peixinhos e para a zona rural    

 Tratar da mesma forma as áreas identificadas no futuro 
inventário 
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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 – 

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 
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PD do Carnaval 
4. Desenvolver o Turismo integrado à economia metropolitana, 

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 sim   
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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;  

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

 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  

 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 

sim  
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residenciais da Carrilho;  

 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 
procedimentos; 

sim  

 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 

   
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 
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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;  

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, 

sim  A maior parte das atividades ligadas à economia 
criativa está concentrada no Sítio Histórico e entorno; 
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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); 

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 
com o intuito de fortalecer Olinda como um centro criativo; 

sim  

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

sim  

 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  
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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, 

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; 
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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;  

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 

sim   
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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;  

 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 

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 
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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 

decisões, controle e avaliação em todas as fases de 
planejamento e gestão das políticas urbanas 
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EVENTO DE LANÇAMENTO 

ANEXO I a - APRESENTAÇÃO 
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OFICINA DE CAPACITAÇÃO 

ANEXO II a – APRESENTAÇÃO 
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OFICINA COMUNITÁRIA – VALIDAÇÃO DE PROPOSTAS 

ANEXO III a – APRESENTAÇÃO 
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Retomada do processo de 

Revisão do Plano Diretor de 

Olinda

Capacitação



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

301/2018 

CARTA CONVITE Nº 12/2018

Processo de Licitatório n° 301/2018, Carta Convite nº 

12/2018

CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS DE PESSOA JURÍDICA PARA A 

CONCLUSÃO DA  REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE 

OLINDA



O PAPEL DO PLANEJAMENTO E DA 

GESTÃO URBANA

A CIDADE MODERNA compõe-se de espaços fragmentados,

diversificados, onde as principais funções urbanas (habitar, trabalhar,

circular e recrear), muitas vezes, se conflitam.

O Planejamento Urbano é um

instrumento importante para a

implementação dos direitos

fundamentais dos cidadãos.

Garantir o direito à qualidade de 

vida

Estudar as estratégias de 

mudanças nas cidades



PLANEJAMENTO:

“Especificar os objetivos a serem atingidos e decidir

antecipadamente as ações apropriadas que devem ser

executadas para atingir esses objetivos“.

Gestão: ato de gerir, administrar, gerenciar.’

 Planejamento urbano adequado:

Planos Diretores sincronizados com a realidade local;

Adequação de políticas urbanas e ambientais segundo

características diferenciadas de cada território.



Devemos Planejar para:

 Superar os problemas existentes considerando os

potenciais sociais, econômicos e ambientais;

 Para garantir, tanto no presente quanto no futuro, o

uso democrático do sustentável dos recursos

materiais disponíveis;

 Para tornar à cidade um beneficio coletivo capaz de

melhorar a qualidade de vida de moradores e

usuários em geral;

 Para que todos os moradores assumam a tarefa de

construir um futuro melhor para a cidade,

promovendo assim os direitos de cidadania.



ETAPAS DO PLANEJAMENTO:

 Identificar os agentes que influenciam a urbanização, e seus
papéis dentro do processo de construção e transformação da
cidade: industriais, comerciantes, ongs, associações de bairro,
movimentos ambientalistas etc;

 Identificar os problemas, as demandas e as potencialidades da
nossa cidade;

 Identificar as oportunidades e os instrumentos que podem
ajudar a superar as principais dificuldades;

 Compreender os motivos que se escondem por trás dos
problemas;

 Definir eixos estratégicos de intervenção, planos e projetos
prioritários;



 Definir ações e compromissos de cada um dos agentes ou
entidades envolvidos;

 Estabelecer acordos e pactos que possam possibilitar que a
cidade possa beneficiar a todos.



PROCESSO DE PLANEJAMENTO:

Levantamento – coleta de dados 

Sistematização – classificação, 

ordenamento

Análise – correlações e tendências

Proposições – alternativas e propostas

específicas

Decisões – consolida diretrizes e proposições

finais



Municipalização das políticas de desenvolvimento urbano  

a partir da Constituição Federal – 1988 

Município – ente federativo e protagonista da Política 

Urbana

quadro geral de fragilidade institucional e financeira

O plano diretor - instrumento básico da política de 

desenvolvimento e de expansão urbana.

Instrumentos para inibição da especulação fundiária

Várias experiências sociais relevantes nas décadas de 80 e 

90: 

 Orçamento Participativo

 Programas de regularização fundiária,

 Urbanização de favelas

 Conselhos setoriais, audiências públicas,

 Relatórios de impacto ambiental



Estatuto da Cidade - Lei 10.257, de 10 de 

julho de 2001
Processo de Aprovação

Pressão permanente do Fórum Nacional Pela Reforma

Urbana

Aprovação no Congresso em junho de 2001 / Sanção Presidencial

em Julho de 2001

Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal e

estabelece diretrizes gerais da política urbana

As inovações contidas no Estatuto situam-se em três

campos:

• novos instrumentos urbanísticos voltados para induzir o

desenvolvimento equilibrado do uso ocupação do solo; procurando

coibir a retenção especulativa de terrenos; e prevendo a

separação entre o direito de propriedade e o direito de construir;

•a ampliação das possibilidades de regularização das

posses urbanas;

•uma nova estratégia de gestão que incorpora a ideia de



Plano Diretor



• Lei Municipal, pactuada entre os diversos setores

da cidade e aprovada na Câmara

• Passa a ser a peça básica da política urbana

• De instrumento técnico, passa a ser um

instrumento político

• Deve contar com a participação popular em todas

as etapas

• Deve contemplar também as áreas rurais do

município

Plano Diretor



Quais as Funções de um Plano Diretor?

 Propiciar o crescimento e desenvolvimento

econômico local em bases sustentáveis

 Garantir o atendimento às necessidades dos

cidadãos quanto à qualidade de vida e justiça

social

 Garantir que a propriedade urbana sirva aos

objetivos anteriores

 Fazer cumprir as determinações do Estatuto da

Cidade



Quais municípios devem ter 

obrigatoriamente um Plano Diretor?

 Municípios com mais de 20.000 habitantes

 Municípios integrantes de regiões metropolitanas e

aglomerações urbanas

 Municípios integrantes de áreas de especial interesse

turístico, segundo as definições dos Estados e da União

 Municípios situados em áreas de influência de

empreendimentos ou atividades com significativo impacto

ambiental na região ou no país



INSTRUMENTOS DO ESTATUTO DA 

CIDADE

 Instrumentos de Indução do Desenvolvimento

Urbano

 Instrumentos de Regularização Fundiária

 Instrumentos de Democratização da Gestão

urbana

 Instrumentos de Financiamento da Política

Urbana



Instrumentos de Indução 

do Desenvolvimento 

Urbano do Estatuto da 

Cidade



Instrumentos de Indução do 

Desenvolvimento Urbano do Estatuto da 

Cidade

 Destinam-se a interferir na dinâmica de

produção da cidade, inclusive no

funcionamento do mercado de terras

 Podem promover o uso adequado de vazios

urbanos

 São aplicáveis a partir de um Plano Diretor



Instrumentos de Indução do 

Desenvolvimento Urbano

 Macrozoneamento

 Parcelamento ou Edificação Compulsórios/IPTU

Progressivo no tempo/Desapropriação com títulos

da dívida pública

 Outorga Onerosa do Direito de Construir

 Transferência do Direito de Construir

 Operações Urbanas

 Direito de Preempção

 Consórcio Imobiliário

 Zonas Especiais de Interesse Social;

 Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV.



Zoneamento

 O principal instrumento de regulação urbanística e
ambiental é o zoneamento, que atualmente vem sendo
definido no Plano Diretor O zoneamento municipal deve
tratar o território do município em sua totalidade e incorporar
as limitações e restrições ambientais definidas por
legislação federal ou estadual existente. Também devem ser
incorporadas as questões relativas à segurança, à geologia,
à morfologia (patrimônio histórico, volumetria, padrão de
parcelamento e de ocupação do solo....) e à infraestrutura
instalada.

 As legislações e estudos complementares deverão ser
elaborados conforme o porte, a necessidade e a capacidade
operacional do município, que envolve necessariamente
base de informações, equipe técnica,
instalações/equipamentos. Vale ainda registrar que as
legislações municipais devem estar em consonância com as
legislações federais e estaduais afins.



 Estabelece grandes diretrizes de ocupação para as

diferentes zonas, por exemplo: zona urbana, zona rural,

zona de preservação de vegetação nativa, zona central

a ser repovoada, zonas periféricas que devem receber

usos comerciais e de serviços para deixarem de ser

bairros-dormitório, zonas de urbanização prioritária

(onde já exista infraestrutura disponível).

 É a base para aplicar os demais instrumentos de

regulação urbanística.

 Estabelece também um direito de construção básico na

cidade, que servirá como base para aplicação dos novos

instrumentos do Estatuto.

Zoneamento



 É a divisão do território municipal em zonas e setores

objetivando uma utilização racional de uso, ocupação e

adensamento diferenciado do espaço urbano.

 Estabelece critérios para a ocupação do território;

 Orienta o desenvolvimento da cidade;

 Promove a integração das atividades urbanas;

 Controla a densidade construtiva e demográfica dos setores;

 Define as áreas de preservação do patrimônio natural e

construído.

Zoneamento



Parâmetros Urbanísticos

 Constituem instrumentos básicos para a ordenação

do uso e ocupação do solo urbano;

 Estabelecem as ‘regras’, ou seja, os ‘parâmetros’

para se edificar nos lotes, de acordo com a

legislação do município;

 Definem o modelo de assentamentos urbanos e

redirecionam a expansão das cidades mediante a

distribuição de densidades, construtivas e

populacional, compatíveis com a infraestrutura de

cada área;

 Podem restringir ou estimular a ocupação de

determinadas áreas da cidade, induzindo a

valorização/ desvalorização dos imóveis.



Taxa de solo natural 

ou permeável;

Parâmetros Urbanísticos

Coeficiente ou índice de 

aproveitamento.

Gabarito - número 

máximo de 

pavimentos.

Afastamentos da 

edificação.
Taxa de ocupação.

http://urbanidades.arq.br/imagens/2007/8c48080dd5cb_FDDE/zoneamento_ca.jpg
http://urbanidades.arq.br/imagens/2007/8c48080dd5cb_FDDE/zoneamento_pavtos.jpg
http://urbanidades.arq.br/imagens/2007/8c48080dd5cb_FDDE/zoneamento_afast.jpg
http://urbanidades.arq.br/imagens/2007/8c48080dd5cb_FDDE/zoneamento_t_ocup.jpg


Sanções pela Subutilização do Solo 

Urbano

 O poder público dispõe de alguns instrumentos para baratear a

terra urbana dotada de infraestrutura:

 Parcelamento, Edificação e utilização compulsória obriga

o proprietário a edificar no terreno subutilizado.

 Se num prazo de dois anos, o proprietário não cumprir a

edificação compulsória, o município pode aplicar o IPTU

progressivo no tempo, aumento anual da alíquota do IPTU,

até o máximo de 15% do valor do imóvel.

 Se, ainda assim, o terreno não ficar inutilizado, o município

pode desapropriá-lo pelo seu valor venal, e pagar a

desapropriação com títulos da dívida pública.

 A aplicação desses instrumentos depende de previsão no

Plano Diretor das zonas onde o instrumento incidirá e de

posterior regulamentação.



IPTU  Progressivo 

 Este mecanismo é diferente do IPTU sobre o valor venal

do imóvel. Trata-se de uma punição para induzir o

proprietário a dar à propriedade a destinação

socialmente prevista pelo Plano Diretor.

 O IPTU Progressivo no tempo aplica-se aos vazios

urbanos, dotados de infraestrutura, que estejam sendo

estocados com finalidade especulativa. O instrumento só

poderá ser utilizado em caso de descumprimento do

parcelamento, edificação ou utilização compulsórios do

solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado,

pela majoração da alíquota durante cinco anos

consecutivos. E a alíquota a cada ano não pode exceder

a duas vezes a do ano anterior, chegando a um máximo

de 15% do valor do imóvel.



Solo-Criado ou 

Outorga Onerosa do Direito de Construir

 Separação do direito de propriedade e direito de

construir

 Serve para combater a valorização imobiliária

decorrente de investimentos públicos

 Limites máximos podem ser definidos por reserva de

área adicional ou por densidades-coeficientes máximos

 Preço por m2 previamente definido (porcentagem do

valor de mercado do solo)

 Conforme a estratégia urbanística, pode ser gratuita

(por exemplo, para Habitação de Interesse Social)

 Recursos captados constituem um Fundo de

Urbanização com destinação definida



 Poder Público deve recuperar à coletividade a

valorização imobiliária gerada pelo processo

de urbanização.

 Define o conceito de outorga onerosa como

sendo a possibilidade de edificar acima do

coeficiente de aproveitamento básico mediante

contrapartida a ser paga pelo beneficiário.

 Deve estar prevista no Plano Diretor.

 Plano Diretor e/ou lei específica deve

estabelecer fórmula de cálculo da

contrapartida, casos de isenção, limites

máximos e destinação obrigatória para

investimentos em melhorias urbanas (recursos

obtidos com a outorga não podem ser

utilizados com custeio).



A definição legal de outorga 

onerosa consta do artigo 28 do 

Estatuto da Cidade
 Art. 28. O plano diretor poderá

fixar áreas nas quais o direito de

construir poderá ser exercido

acima do coeficiente de

aproveitamento básico adotado,

mediante contrapartida a ser

prestada pelo beneficiário.

 § 1o Para os efeitos desta Lei,

coeficiente de aproveitamento é a

relação entre a área edificável e a

área do terreno.

 § 2o O plano diretor poderá fixar

coeficiente de aproveitamento

básico único para toda a zona

urbana ou diferenciado para áreas

específicas dentro da zona

urbana.

 § 3o O plano diretor definirá os

limites máximos a serem atingidos

pelos coeficientes de

aproveitamento, considerando a

proporcionalidade entre a



Esquema básico de funcionamento

O Plano Diretor define normas de

quanto, onde e como se pode

construir numa determinada zona

O Plano Diretor também pode estabelecer

um excedente de potencial construtivo ou a

possibilidade de alteração do uso, desde

que seja paga uma contrapartida pelo

empreendedor

Os recursos das contrapartidas são

destinados a um fundo Municipal voltado ao

desenvolvimento urbano, que são aplicados

em melhoria de espaços públicos e provisão

de habitação de interesse social, por

exemplo.

Fonte: França, E. (coord.), 2000, p. 180 



Transferência do Direito de Construir

 Compensação pela não-utilização de áreas

 Pode ser utilizada para preservação de

imóveis de interesse histórico ou ambiental

 Direitos construtivos extraídos de

determinados terrenos pode ser utilizados em

outros (desde que o Plano Diretor o permita)



Transferência do Direito de Construir



Transferência do Direito de Construir

Fonte: https://urbanidades.arq.br



 Preserva os imóveis ou áreas de importante valor histórico ou

ambiental e compensa os proprietários pela impossibilidade de

usufruir do coeficiente previsto para a região.

 O proprietário pode construir ou vender para outro construir

(transferir) se o proprietário participar de algum programa de

preservação elaborado em conjunto com o poder público ou

elaborado pelo setor privado e aprovado pelo ente técnico

responsável.

 O proprietário também poderá se utilizar do instrumento se doar

ao poder públicos imóvel, ou parte dele, para as finalidades

previstas neste tópico.

 Cabe ao Poder Público:

a. Definir claramente as condições de transferência;

b. listar ou cadastrar os imóveis possíveis de aplicação do

instrumento;

c. Estabelecer critérios de transferência (preço, etc.);

Transferência do Direito de Construir



Operações urbanas

 Definição de áreas para requalificação

urbana e/ou implementação de projetos

específicos

 Define-se o projeto (usos, volumetria,

investimentos requeridos)

 Vende-se potencial adicional ao direito

básico e utilizam-se regras específicas de

uso e ocupação do solo

 Os recursos formam um Fundo de

Operação que financia os investimentos



Direito de Preempção

Fonte: https://planodiretor.jundiai.sp.gov.br/texto-base/do-direito-de-preempcao/

 Demarcação de regiões na cidade onde o poder público

tem preferência no caso de eles serem ofertados no

mercado

 Podem facilitar a realização de planos urbanos a médio e

longo prazo

 As áreas devem estar assinaladas no Plano Diretor



Consórcio Imobiliário

 Associação entre o proprietário de terras e o poder
público

 O Proprietário cede a terra urbana ao poder
público, que realiza um empreendimento e
devolve ao proprietário unidades construídas
(casas ou apartamentos) no valor da terra cedida.



Zonas Especiais de Interesse Social 

(ZEIS)

 Viabilizam a regularização de áreas
encortiçadas, favelas e loteamentos
clandestinos

 São perímetros dentro da área urbanizada
onde valem regras específicas de urbanização

 Criam reservas de terras para a Habitação de
Interesse Social



Categoria específica de área dentro do zoneamento da

cidade, que permite a aplicação de normas especiais de

uso e ocupação do solo diferentes daquelas adotadas para

o restante da cidade.

OBJETIVOS:

1) regularizar as ocupações do ponto de vista urbanístico,

com o estabelecimento de normas especiais de

parcelamento, uso e ocupação do solo, e de edificação;

2) a regularização jurídica dos imóveis, possibilitadas pelo

registro do parcelamento, do conjunto habitacional ou do

projeto de urbanização da comunidade no Cartório de

Registro de Imóvel.

• Estatuto da Cidade: Art. 4º, Inciso V, Alínea f

Zonas Especiais de Interesse Social 

(ZEIS)



TIPOS DE ZEIS:

I. Terrenos públicos ou particulares ocupados por

população de baixa renda;

II. Loteamentos irregulares e clandestinos para

promoção da regularização jurídica do parcelamento,

a complementação da infraestrutura urbana ou dos

equipamentos comunitários, bem como a recuperação

ambiental;

III. Edificação ou conjunto de edificações deterioradas e

situadas em áreas com infraestrutura, ocupadas sob a

forma de cortiços e moradias coletivas;

IV. Terrenos não edificados, subutilizados ou não

utilizados, situados em área com infraestrutura, para

implantação de programas habitacionais de interesse

social.

Zonas Especiais de Interesse Social 

(ZEIS)



Outorga Onerosa do Direito de Construir 

 A outorga onerosa do direito de construir ou Solo-Criado

significa que o proprietário deverá pagar ao município pelo

direito de construir, em circunstâncias definidas no Plano

Diretor.

 O Plano Diretor deve fixar áreas nas quais:

1)o direito de construir poderá ser acima do coeficiente de

aproveitamento - CA (relação entre a área edificável e a

área do terreno), ou densidade básica, com contrapartida

pelo beneficiário;

2)poderá ser permitida alteração de uso do solo, com

contrapartida pelo beneficiário.

 O potencial dos recursos depende das áreas envolvidas, das

transformações necessárias no uso do solo e das regras de

partilha da valorização imobiliária gerada pela elevação do

CA ou densidade, ou pela alteração de uso.

Fonte: https://urbanidades.arq.br



Operações Urbanas e Operações 

Interligadas

 Operações urbanas e operações interligadas são

instrumentos que servem para o poder público

recuperar parte dos investimentos que realiza na

infraestrutura urbana e que resultam na valorização

imobiliária.

 Esse tipo de instrumento só deve ser aplicado por

municípios que possuam mercados imobiliários muito

fortes, geralmente os municípios maiores.

 Onde não há um mercado imobiliário forte, pode-se

utilizar outros instrumentos para ressarcir

investimentos, como a Contribuição de Melhoria.



Estudos de Impacto de Vizinhança

 Servem para medir o efeito de futuros grandes

empreendimentos sobre a região vizinha

 Os impactos podem ser urbanísticos (no trânsito, na área

desmatada, no adensamento, etc.) ou socioeconômicos

(na estrutura de emprego e renda, nos negócios que

podem ser atraídos ou expulsos).

 Devem dar voz à população dos bairros e comunidades

afetados pelos empreendimentos

 Se necessário, devem exigir compensações e

contrapartidas dos empreendedores, em todos os pontos

onde incidirão os impactos.

Fonte: https://genos.eco.br/blog/planejamento-urbana-estudo-impacto-vizinhanca/



O Plano Diretor de Olinda
(Lei Complementar Nº 26/2004)
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Figura 1.   Esquema de Vetores de Crescimento 

Histórico 

 



O Plano Diretor de Olinda
(Lei Complementar Nº 26/2004)

• Propõe a mudança desse esquema, com a quebra do movimento
pendular e a diversificação dos lugares de dinâmica imobiliária.

• Premissa básica:
o Conservação do tecido urbano, consolidado ao longo da

história da urbanização da cidade, em especial do Sítio
Histórico;

o Adensamento construtivo de forma gradual, no tempo e no
território, respeitando a oferta e perspectivas de provimento
das infraestruturas urbanas, as características ambientais e do
patrimônio cultural das zonas urbanas.

• O novo esquema compreende um eixo de atividades múltiplas
empresariais, para onde devem convergir os fluxos viários e a
dinâmica econômica moderna, tendo como suporte físico a PE-15,
e dois centros: de caráter histórico-cultural, e outro de
dinamização imobiliária, entre a Avenida Carlos de Lima Cavalcanti
e a Avenida Beira-Mar (Centro Novo).



ORDENAMENTO TERRITORIAL 
(ZONEAMENTO)



O Plano Diretor de Olinda
(Lei Complementar Nº 26/2004)

ZONEAMENTO

O Território do Município de Olinda está dividido
em duas macrozonas complementares:
Macrozona Urbana e Macrozona Rural.

A Macrozona Urbana está dividida em 11 tipos de
zonas:



O Plano Diretor de Olinda
(Lei Complementar Nº 26/2004)

ZONEAMENTO

ZRF (Zona de Reserva Futura)

• Funcionar como área de reserva para futuros
adensamentos:

o Expansão de Jardim Atlântico;

o Área lindeira à II Perimetral;

Coeficiente.
máximo de
utilização = 0,4

Quantidade
básica de
pavimentos =
não se aplica

Quantidade
máxima de
pavimentos =
02

Solo Natural= 

50%



O Plano Diretor de Olinda
(Lei Complementar Nº 26/2004)

ZONEAMENTO

ZCO (Zona de Consolidação da Ocupação)

• Conservar o padrão de urbanização dominante:

o Entorno do Polígono de Tombamento do SH;

o Conjuntos Habitacionais (Rio Doce,
Tabajara, Ouro Preto, Jardim Brasil);

o Encosta e entorno (infraestrutura precária);

Coeficiente.
máximo de
utilização = varia
de 0,5 (Bairro
Novo) a 2,0
(Sítio Novo)

Quantidade
básica de
pavimentos =
não se aplica

Quantidade máxima
de pavimentos =
varia de 02 a 04
pavimentos (Sítio
Novo, Rio Doce e
Ouro Preto)

Solo 

Natural= 

20%
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ZONEAMENTO

ZVE/ZVM (Zonas de Verticalização)

• Incrementar o desenvolvimento das atividades
produtivas, tendo em vista a disponibilidade de
infra-estruturas instaladas:

o PE 15 – Eixo de Desenvolvimento Urbano;

o Margens das principais vias de circulação,
dotadas de infraestrutura;

o Centro de dinamização imobiliária
(disponibilidade de infraestruturas instaladas);
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ZONEAMENTO
Zonas de Verticalização

Coeficiente.
máximo de
utilização = 4,9

Quantidade
básica de
pavimentos =
não se aplica

Quantidade
máxima de
pavimentos = 10

Solo Natural 

= 25%

Coeficiente.
máximo de
utilização =
varia de 4,9
(Eixos PE 15 e
Av. Kennedy) a
7,5) Casa
Caiada)

Quantidade
básica de
pavimentos =
varia de 10
(Eixos Frederico
Lundgren e
Fagundes
Varela) a 20
(Casa Caiada)

Quantidade máxima
de pavimentos =
varia de 15 ((Eixos
Frederico
Lundgren,
Fagundes Varela PE
15 e Av. Kennedy) e
25 (Casa Caiada)

Solo Natural 

= 25%

ZVM

ZVE



O Plano Diretor de Olinda
(Lei Complementar Nº 26/2004)

ZONEAMENTO

ZPAE/ZPAR (Zonas de Proteção Ambiental)

• Proteger e conservar a qualidade ambiental e
sistemas naturais:

o Áreas especiais (Mata do Passarinho, Foz do
Rio Doce e Istmo de Olinda);

o Margens e entorno de cursos d’água
(manguezais, lagoas e áreas alagáveis);

o Potencial recreativo;

* ZPAE – Áreas non aedificandi
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ZONEAMENTO
Zonas de Proteção Ambiental

ZPAR

Coeficiente.
máximo de
utilização =
0,03

Quantidade
básica de
pavimentos =
não se aplica

Quantidade
máxima de
pavimentos =
02

Solo Natural = 

não inferior a 

50%



O Plano Diretor de Olinda
(Lei Complementar Nº 26/2004)

ZONEAMENTO

ZEPC (Zona de Proteção do Patrimônio Cultural)

• Proteger áreas e bens que encerram valores
culturais reconhecidos, assegurando a
qualidade ambiental e proteção rigorosa:

o Santuário da Mãe Rainha;

o Sítios Históricos Bonsucesso-Monte, Carmo-
Varadouro e Santa Tereza;

* Legislações específicas
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ZONEAMENTO

ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social)
• Áreas de assentamentos habitacionais de população

de baixa renda, surgidos espontaneamente,
existentes, consolidados ou proposto pelo Poder
Público, onde haja possibilidade de urbanização e
regularização fundiária:
o Ilha do Maruim;
o Azeitona;
o Vila Manchete;
o V8 e V9;

* Legislações específicas
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ZONEAMENTO

ZGE (Zonas de Grandes Equipamentos)

• Concentra equipamentos com raio de ação de
âmbito regional:

o Centro de Convenções;

o Escola de Aprendizes Marinheiros.

Coeficiente.
máximo de
utilização =
4,3

Quantidade
básica de
pavimentos =
06

Quantidade
máxima de
pavimentos =
08

Solo Natural = 

não inferior a 

30%
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ZONEAMENTO

ZAS (Zona de Aterro Sanitário)

• Destinada a receber resíduos sólidos a fim de
serem tratados, dentro das normas ambientais
legais exigidas (margem da II Perimetral);

Coeficiente.
máximo de
utilização =
0,03

Quantidade
básica de
pavimentos
=não se aplica

Quantidade
máxima de
pavimentos =
02

Solo Natural = 

não 

determinado
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ZONEAMENTO

ZIE (Zonas de Interesse Estratégico))

• Pela sua localização, extensão e continuidade
territorial assume importância estratégica para
o desenvolvimento urbano do Município:

o Centro Novo (antigo Quartel/Bairro Novo);

o Umuarama (Quartel);

o Presidente Kennedy (Radio Tamandaré);

o Coqueiral.

Coeficiente.
máximo de
utilização = varia
de 1,5
(Umuarama) a 7,5
(Centro Novo)

Quantidade
básica de
pavimentos =
varia de 08
(Kennedy) e 20
(Centro Novo)

Quantidade
máxima de
pavimentos =
varia de 03
(Umuarama) a 25
(Centro Novo)

Solo 

Natural = 

varia de 

25% a 40% 

(Coqueiral)



O Plano Diretor de Olinda
(Lei Complementar Nº 26/2004)

INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Lei do Uso, 
Ocupação e 
Parcelamento 
do Solo –
LUOPAS 

Lei que contém o
detalhamento dos parâmetros
para ocupação do solo
definidos no Plano Diretor,
regras para o parcelamento
do solo e outras normas para
ordenação e controle do uso
do solo.

Aprovada em 2008 por meio
da Lei Municipal N°
5631/2008. Apresenta conflitos
com a Rerratificação da
Notificação N° 1155/79 do
IPHAN.

*Aplicável em todo o território do município
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INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Outorga 
Onerosa do 
Direito de 
Construir 

Instrumento pelo qual o 
Poder Público poderá exercer 
a faculdade de outorgar 
onerosamente o direito de 
construir, mediante 
contrapartida financeira paga 
pelo Solo Criado, sendo este 
a soma das áreas das lajes de 
piso de uma edificação que 
excedam a quantidade básica 
de pavimentos.

Regulamentado por meio da 
Lei Municipal N°5914/2014, 
em 09 de dezembro de 2014, 
tendo sido aprovados pelo 
Conselho de Desenvolvimento 
Urbano – CDU os coeficientes de 
ajustes em 2015, resolução 
formalizada pelo Decreto 
Municipal N° 176/2015.

Incide em quase todas as ZVE (Casa Caiada, Eixos
da PE 15 e Av. Kennedy, Salgadinho), com exceção
dos Eixos da Frederico Lundgren e Fagundes Varela.
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INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Transferência 
do Direito de 
Construir

Instrumento pelo qual o Poder Público poderá 
autorizar o proprietário de imóvel urbano, 
privado ou público, a exercer em outro local, 
ou alienar, mediante escritura pública, o 
direito de construir quando o referido imóvel 
for considerado necessário para fins de: I -
Implantação de equipamentos urbanos e 
comunitários; II - Preservação, quando o 
imóvel for considerado de interesse histórico, 
cultural, ambiental, paisagístico ou social; III -
Realização de programas de regularização 
fundiária, urbanização de áreas ocupadas por 
população de baixa renda e habitação de 
interesse social.

Instrumento 
não 
regulamentado
, expirado o 
prazo de 03 anos 
após a 
aprovação do 
Plano Diretor em 
2004.

Imóveis localizados nas ZVE, ZGE e ZIE (Centro 
Novo e Kennedy) poderão receber o direito de 
construir, oriundo da aplicação do instrumento.
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INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Edificação ou 
Utilização 
Compulsória, 
IPTU 
Progressivo no 
Tempo e 
Desapropriação 
com 
Pagamentos 
em Títulos.

Instrumentos incidentes em 
imóveis urbanos não edificados, 
subutilizados ou não utilizados que 
ficam passíveis de edificação ou 
utilização compulsórias por não 
atenderem a função social de 
propriedade urbana sob pena de o 
Município aplicar alíquotas 
progressivas sobre o IPTU 
podendo por fim proceder às suas 
desapropriações.

Regulamentado por 
meio da Lei N°
5916/2014 em 
30/12/2014.

Incide nas ZVM (Orla de Bairro Novo, Salgadinho e 
Peixinhos), todas as ZVE, ZIE (Centro Novo e 
Kennedy), lotes lindeiros à Avenida Olinda e 
edificações em estado de ruína localizadas nas 
ZEPC (polígono tombado do SH e Santa Tereza).
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INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Direito de 
Preempção

Instrumento pelo qual o Município 
terá a preferência para a aquisição 
de imóvel urbano, objeto de 
alienação onerosa entre particulares.

Instrumento não 
regulamentado, expirado 
o prazo de 03 anos após a 
aprovação do Plano 
Diretor em 2004.

Incide nas ZEPC (polígono tombado do SH 
e Santa Tereza) nas ZPAR (Fragoso e 
Memorial Arcoverde) e ZIE (Umuarama)
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INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Operação
Urbana
Consorciada

Instrumento pelo qual o Poder
Público pode atuar em conjunto com
proprietários, moradores, usuários
permanentes e com investidores
privados, coordenando intervenções
e medidas suficientes para promover
transformações urbanísticas
estruturais, melhorias sociais e
valorização ambiental de áreas
urbanas.

Instrumento não
regulamentado, expirado
o prazo de 03 anos após a
aprovação do Plano
Diretor em 2004

Incide nas ZEPC (Santa Tereza), ZCO
(Umuarama e Sítio Novo), todas as ZIE, ZVE
(Eixos da PE 15 e Av. Kennedy e Salgadinho), 
ZVM (Salgadinho e Peixinhos) e todas as ZGE.
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INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Estudo de 
Impacto 
de 
Vizinhança

Documento exigido para 
empreendimentos enquadrados como 
de impacto, conforme definição contida 
na LUOPAS, que deve conter 
informações técnicas relativas à 
identificação, avaliação, prevenção, 
mitigação e compensação de impactos 
na vizinhança. As medidas de mitigação 
e compensação são de responsabilidade 
do empreendedor, podendo ser exigido 
pelo poder público a execução de obras 
de melhoria na infraestrutura urbana e 
de equipamentos urbanos.

Regulamentado em 
28/10/2015 por meio 
da Lei N° 5953/2015. 

*Aplicável em todo o território do município
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INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Estudo de 
Impacto 
Ambiental

Corresponde a um relatório técnico 
onde se avaliam as consequências para 
o ambiente decorrentes de um 
determinado projeto. Nele encontram-
se identificados e avaliados os impactos 
que um determinado projeto poderá 
causar no ambiente, assim como 
apresentadas as medidas mitigadoras.

Instrumento não 
regulamentado, tendo 
em vista que o mesmo é 
demandado quando da 
solicitação do 
licenciamento 
ambiental. O Município 
não promove esse 
licenciamento, 
entretanto está em 
andamento a sua 
implantação.

*Aplicável para todo o território do município
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INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Plano de 
Regularização 
Fundiária

Instrumento de gestão onde foram 
definidas as diretrizes de regularização 
da posse da terra dos assentamentos 
informais do Município, de acordo com a 
situação fundiária levantada, e a 
disponibilidade dos vários instrumentos 
legais existentes. Foram estabelecidos 
alguns parâmetros urbanísticos e de 
parcelamento do solo que deverão 
nortear a elaboração dos Planos 
Urbanísticos Específicos e intervenções 
físicas nessas áreas, bem como as ações 
de fiscalização e controle das mesmas. 

Elaboração 
concluída em 2008, 
tendo como um dos 
produtos finais uma 
Minuta de Lei para 
instituição do 
Programa de 
Regularização 
Fundiária no 
Município de 
Olinda, até o 
presente momento 
não regulamentado.

Incide principalmente nas ZEIS
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INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Plano do 
Zoneamento 
Econômico e 
Ecológico –
ZEE da Zona 
Rural;

Plano onde são estabelecidas as 
normas de uso e ocupação do 
solo rural, de acordo com as 
condições locais notadamente 
bióticas, hidrológicas, geológicas, 
urbanísticas, agrícolas, 
extrativistas e culturais. Teve 
como premissa a preservação do 
meio ambiente, o incentivo ao uso 
sustentável e a promoção da 
inclusão social. 

Elaboração concluída em 
maio de 2008 com a 
participação da sociedade 
civil, especialmente os 
segmentos diretamente 
envolvidos. Foi elaborada 
minuta de lei para sua 
regulamentação, porém 
não foi aprovada até o 
momento. 

*Aplicável na zona rural do município
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INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Plano 
Municipal de 
Redução de 
Riscos.

Contém a identificação das 
áreas de risco do Município, 
com indicação das mesmas 
através de mapeamento, 
assim como foram 
estabelecidos os critérios de 
priorização das intervenções 
nessas áreas com soluções 
técnicas para realização das 
mesmas.

Elaboração concluída em 
2006.
Ressalta-se que esse documento 
necessita de uma atualização, 
principalmente com relação à 
priorização das intervenções por 
situação de risco, conforme 
anteriormente identificada, tendo 
em vista a dinâmica de ocupação 
do solo, assim como 
considerando que algumas obras 
foram executadas.

*Aplicável nas áreas de morro, ZCO  e ZEIS (zona 
rural) do município
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INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Plano de 
Regularização 
das Zonas 
Especiais de 
Interesse 
Social –
PREZEIS

Institui o Plano de
Regularização das
Zonas Especiais
de Interesse
Social
estabelecendo
normas,
procedimentos e
estrutura de
gestão para
instituição dessas
zonas,
detalhando-se
regras para
regularização
urbanística e
fundiária.

Aprovada em 2003 por meio da Lei
Municipal N° 5382/2003, tem norteado
a instituição de ZEIS pelo Poder Público
Municipal. Excetuando as instituídas por
meio do próprio Plano Diretor
correspondentes às ZEIS Ilha do Maruim,
Azeitona e Vila Manchete, criadas em 2004,
e ZEIS V8 e V9, criada em 2008, todas
tratando-se de assentamentos espontâneos
consolidados, as demais foram ZEIS de
vazios instituídas por meio de leis
específicas, a saber:
 ZEIS Aguazinha (Lei nº 5710/2010);
 ZEIS Cuca Legal (Lei nº 5840/2013);
 ZEIS Vila Brasília (Lei nº 5842/2013);
 ZEIS Vila do Tetra (Lei nº 5867/2014).
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INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Plano de 
Habitação de 
Interesse 
Social de 
Olinda –
PHISO

Instrumento norteador da política
habitacional do Município, alinhado
com a Política Nacional de Habitação
e com os Planos Nacional e Estadual
de Habitação. Teve como um dos
seus princípios o cumprimento da
função social da cidade e da
propriedade urbana visando o acesso
ao solo urbano e à moradia adequada
para famílias com renda até 03
salários mínimos, em condições
precárias de habitabilidade e situação
de vulnerabilidade sócio econômica.

Olinda foi o primeiro
município do país a
aderir ao Sistema
Nacional de Habitação de
Interesse Social-SNHIS.
Assim como o Fundo
Municipal de Habitação
de Interesse Social
(criado através da Lei
N°. 5598/2008). Sua
elaboração foi
concluída em 2010.
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INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Plano de 
Gestão 
Integrada da 
Orla – PGIO 

Corresponde a um
instrumento para o
ordenamento da orla
municipal e sua gestão. No
nível mais concreto, busca
agregar-se ao conjunto de
planos, projetos e
instrumentos que a Prefeitura
Municipal de Olinda - PMO
vem desenvolvendo com a
finalidade de promover o
desenvolvimento sustentável
do Município.

Elaborado em 2015 com a
participação da sociedade civil,
foi aprovado em âmbito federal
no Ministério do Planejamento.
Seus princípios, diretrizes e
estratégias deverão ser
recepcionados no Plano
Diretor.

*Aplicável em toda orla do município
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INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Plano de 
Mobilidade de 
Olinda –
PLAMOB

Corresponde a um instrumento
norteador da política de
mobilidade urbana para o
Município de Olinda tendo como
premissa a sustentabilidade e o
atendimento da Lei Federal N°
12.587/2012.

Regulamentado em
19/112/2018 por meio
da Lei N° 6064/2018

*Aplicável em todo o território do município





Anexo II b – Registro Fotográfico 
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