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Simplificação e adequada técnica legislativa

Separar detalhes para posterior edição de diretrizes e normas

Atualização e contemporização de normas

Enquadramentos de EIV (Lei própria)

Instrumentos administrativos de revisão

Desburocratização 11
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Sistematização do Mapa e regras de aplicação

Direito de revisão a partir de análise técnica de demarcações APP, APL, ACI e AVL

Definição adequada de linha de proteção da orla x Terrenos de Marinha

Desvinculação dos CNAEs

Uniformidade de zonemamento em lotes, e quadras

Direito de uso e/ou revisão de terrenos atingidos pelo sistema viário

Correções e Segurança Jurídica 2



Regularização de vias

Análise e adequação (exclusão ou realocação) de vias (mapas)

Simplificação das normas com diretrizes e adequação a realidade

Sistema Viário e Regularização de Ruas3
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5 Regiões

18 Distritos

Definição conceitual de Bairros e Localidades que serão determinados por decretos 

Adequação da Divisão Político Administrativa4

Simplificação do desmembramento

Regras mais adequadas para loteamentos
Flexibilização das vias
Diminuição do tamanho dos lotes mínimos

Condomínios de lotes em APL
Múltiplos usos
Regras internas mais simples

Incentivos ao Parcelamento

Redistribuição de zoneamentos
Geração de índices do equivalente a áreas públicas

Parcelamento do Solo5



Áreas com potencial construtivo diferenciado

Descentralização, bairros Completos e redução dos deslocamentos

Favorecimento do emprego e renda

Incentivo das atividades Econômicas e cultura local

Centralidades pelas Vias e Incentivos ADI-I (menor escala)

Centralidades de Zonas de Incentivo ADI-II (maior escala)

Geração de infraestruturas (política de outorgas e compensações)

Áreas de desenvolvimento Incentivado: ADI6
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ZIP (Zona de Interesse de Proteção) e proteção de ecossistemas sensíveis

Clareza e compatibilização das normas

Maior segurança jurídica aliada à proteção ambiental

Incentivo TDC-Verde

Incentivo à Sustentabilidade (edificações sustentáveis)

Incentivo à conservação e restauro

Incentivo a Fruição Pública (acesso a orla, visualização da paisagem e bens)

Meio Ambiente, Patrimônio Natural e Cultural7



Regras para AUE (Áreas de Urbanização Especial)

Regras obejtivas para PEU (Planos Específicos de Urbanização)

Ampliação dos Projetos Especiais

Estabelecimento dos Planos Distritais

Perspectivas Inovadoras para o Planejamento8
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Outorga Onerosa e TDC (Transferência do Direito de Construir)
Critérios de valorização e descontos
Investimentos locais
Obras e melhorias diretas pelo empreendedor

Adequação de Usos 
Uso multifamiliar nas áreas residenciais
Diversidade de usos e melhor aproveitamento do solo nos zoneamentos
Maior distribuição e adequação de áreas para as atividades no território.
Diversidade de usos em APL

Redução do uso do automóvel (menos obrigação de garagens)

Incentivo à fruição e ampliação das áreas para o pedestre

Compactação da cidade
Densidade equilibrada, sobreposição de usos e facilidade de deslocamentos
Redução de custos de infraestrutura
Proteção ambiental

Desenvolvimento e Gestão do Território9



Simplificação de parcelamentos, em especial os sociais

Estratégias para a redução de custo de imóveis
Descontos de outorga onerosa
Redução de exigências construtivas
Incentivos a HBR, HMP, HM

Empreendimentos sociais em todo o território

Incentivos por troca para produção HBR a serem entregues ao município

Inclusão obrigatória de HIS (Habitação de Interesse Social) em AUE

Incentivos a geração de Equipamentos Comunitários

Habitação Social e Inclusão Social10
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