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O Estatuto da Cidade

• O Estatuto da Cidade é um instrumento para a 
ordenação e o planejamento de nossas cidades para 
melhorar a qualidade de vida de nossa população e 
enfrentar os desafios do século XXI

• Apresenta muitas novidades, entre as quais:
• Parcelamento, edificação ou utilização compulsória
• IPTU progressivo no tempo
• Concessão de uso para fins de moradia
• Direito de preempção
• Operações urbanas consorciadas
• Transferência do direito de construir
• Estudos de Impacto de Vizinhança

Lei n.º 10.257 de 10 de julho de 2001
Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal estabelece diretrizes 
gerais da política urbana e dá outras providências.



Objetivo

• ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e da propriedade urbana, mediante as 
seguintes diretrizes gerais:

• Sustentabilidade econômica
• Direito à moradia
• Saneamento Ambiental
• Infra-estrutura urbana
• Transportes
• Serviços públicos
• Trabalho
• Lazer
• Gestão Democrática e participação popular
• Cooperação entre governos



Objetivos específicos com relação ao planejamento

• Formulação, execução e acompanhamento de planos, 
programas, e projetos de desenvolvimento urbano.

• Planejamento do desenvolvimento das cidades – da 
distribuição da população, das atividades econômicas do 
Município.

• Evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus 
efeitos negativos sobre o meio ambiente.

• ordenação e controle do uso do solo.



• O Estatuto e os Planos Regionais e Municipais estão 
voltados para o mesmo fim e com muitas interfaces, 
respeitando porém os níveis de atuação dos agentes 
públicos. 
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Instrumentos de Planejamento Previstos

serão utilizados, entre outros instrumentos:
• I – planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de 

desenvolvimento econômico e social;
• II – planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões;
• III – planejamento municipal, em especial:
• a) plano diretor;
• b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo;
• c) zoneamento ambiental;
• d) plano plurianual;
• e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual;
• f) gestão orçamentária participativa;
• g) planos programas e projetos setoriais;
• h) planos de desenvolvimento econômico e social;



Instrumentos Específicos para Ordenamento

• Estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto de 
vizinhança (EIV).

• Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios
• Iptu Progressivo no Tempo
• Desapropriação com Pagamento em Títulos
• Usucapião Especial de Imóvel Urbano
• Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia
• Do Direito de Superfície
• Direito de Preempção
• Outorga Onerosa do Direito de Construir
• Das Operações Urbanas Consorciadas
• Transferência do Direito de Construir
• Estudo de Impacto de Vizinhança
• Plano Diretor



Os estudos de impacto de vizinhança são fundamentais para a 
implantação de novos projetos e de novos empreendimentos

Exemplo de Estudo de Impacto de Vizinhança elaborado pela Emplasa



Outros Instrumentos 

• IV – institutos tributários e financeiros:
• a) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU;
• b) contribuição de melhoria;
• c) incentivos e benefícios fiscais e financeiros;

• V – institutos jurídicos e políticos:
• a) desapropriação;
• b) servidão administrativa;
• c) limitações administrativas;
• d) tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano;
• e) instituição de unidades de conservação;
• f) instituição de zonas especiais de interesse social;
• g) concessão de direito real de uso;
• h) concessão de uso especial para fins de moradia;
• i) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios;
• j) usucapião especial de imóvel urbano;
• l) direito de superfície;
• m) direito de preempção;
• n) outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso;
• o) transferência do direito de construir;
• p) operações urbanas consorciadas;
• q) regularização fundiária;
• r) assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos 

favorecidos;
• s) referendo popular e plebiscito;



Dos Instrumentos em Geral

Art. 4º Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos:

I – planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de
desenvolvimento econômico e social;

II – planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e
microrregiões;

III – planejamento municipal, em especial:

a) plano diretor;

b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo;

c) zoneamento ambiental;

d) plano plurianual;

e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual;

f) gestão orçamentária participativa;

g) planos programas e projetos setoriais;

h) planos de desenvolvimento econômico e social;

Interfaces com os Planos Diretores

Do Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios.

Art. 5º Lei municipal específica para área incluída no plano diretor poderá
determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e
os prazos para implementação da referida obrigação.



Do Iptu Progressivo no Tempo
Art. 7º Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do
caput do art. 5º desta Lei, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no § 5º do art.
5º desta Lei, o Município procederá à aplicação do imposto sobre a propriedade predial
e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota
pelo prazo de cinco anos consecutivos.

         Da Desapropriação com Pagamento em Títulos

Art. 8º Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o
proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou
utilização, o Município poderá proceder à desapropriação do imóvel, com
pagamento em títulos da dívida pública.

§ 1º Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e
serão resgatados no prazo de até dez anos, em prestações anuais, iguais e
sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais de seis por
cento ao ano.

Interfaces com os Planos Diretores



Do Direito de Preempção

Art. 25. O direito de preempção confere ao Poder Público municipal preferência para
aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares.
§ 1º Lei municipal, baseada no plano diretor, delimitará as áreas em que incidirá o
direito de preempção e fixará prazo de vigência, não superior a cinco anos, renovável a
partir de um ano após o decurso do prazo inicial de vigência.

Da Outorga Onerosa do Direito de Construir
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.

Art. 29. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais poderá ser permitida
alteração de uso do solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário.

Interfaces com os Planos Diretores



         Das Operações Urbanas Consorciadas

Art. 32. Lei municipal específica, baseada no plano diretor, poderá delimitar área
para aplicação de operações consorciadas.

§ 1º Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e
medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação dos
proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o
objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais,
melhorias sociais e a valorização ambiental.

        Da Transferência do Direito de Construir

Art. 35. Lei municipal, baseada no plano diretor, poderá autorizar o proprietário
de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar,
mediante escritura pública, o direito de construir previsto no plano diretor ou em
legislação urbanística dele decorrente, 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,
ambiental, paisagístico, social ou cultural;

III – servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas
ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social.

Interfaces com os Planos Diretores



Interfaces com os Planos Diretores

Do Plano Diretor
Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o
atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça
social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes
previstas no art. 2º desta Lei.

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da
política de desenvolvimento e expansão urbana.

§ 1º O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal,
devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual
incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas.

§ 2º O plano diretor deverá englobar o território do Município como um todo.

§ 3º A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez
anos.

§ 4º No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua
implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão:

I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da
população e de associações representativas dos vários segmentos da
comunidade;

II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos;

III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações
produzidos.



Interfaces com os Planos Diretores

Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades:

I – com mais de vinte mil habitantes;

II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;

III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos
no § 4º do art. 182 da Constituição Federal;

IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico;

V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com
significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional.

§ 1º No caso da realização de empreendimentos ou atividades enquadrados no
inciso V do caput, os recursos técnicos e financeiros para a elaboração do plano
diretor estarão inseridos entre as medidas de compensação adotadas.

§ 2º No caso de cidades com mais de quinhentos mil habitantes, deverá ser
elaborado um plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano
diretor ou nele inserido.



Interfaces com os Planos Diretores

Art. 42. O plano diretor deverá conter no mínimo:

I – a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento,
edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de infra-
estrutura e de demanda para utilização, na forma do art. 5º desta Lei;

II – disposições requeridas pelos arts. 25, 28, 29, 32 e 35 desta Lei;

III – sistema de acompanhamento e controle.

Art. 50. Os Municípios que estejam enquadrados na obrigação prevista nos
incisos I e II do art. 41 desta Lei que não tenham plano diretor aprovado na data
de entrada em vigor desta Lei, deverão aprová-lo no prazo de cinco anos.
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Com os instrumentos do Estatuto e dos Planos Regionais e 
Municipais será possível organizar melhor as nossas cidades

Estudo de Ordenação Espacial - Adequação aos Planos Diretores



1 aspectos físicos ambientais (incluindo-se aí a geomorfologia, o clima, regime
  pluviométrico, recursos naturais, fauna e flora, recursos hídricos, qualidade ambiental etc.).

1  aspectos econômicos (atividades econômicas dos setores primário, secundário, terciário e
quaternário, qualificação da mão de obra, demandas, incentivos fiscais e outros, taxações,
potencialidades etc.).

1  aspectos sociais ( organização e participação comunitárias nas decisões que envolvem o interesse
público, serviços públicos atendendo à contento às necessidades básicas da população, nível de
emprego, etc.).

1  aspectos institucionais ( organização do governo municipal, organização do sistema de
planejamento, atuação de instituições do governo estadual e federal no município)

1   aspectos legais ( planos, leis e decretos existentes

Para a elaboração de Planos Municipais deve-se ter uma 
perfeita compreensão das forças atuantes no Município, 
abrangendo os seguintes aspectos:
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Os Planos Regionais e Municipais devem se utilizar do 
Estatuto convergindo para ações de desenvolvimento e 
melhoria da qualidade de vida de seus cidadãos


