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RegulamentaçãodoPlanoDiretorEstratégicoedaLeideZoneamento(SMDU)

META 123 Ͳ Aprovar a Operação Urbana Bairros do Tamanduateí, a revisão da Operação Urbana
ÁguaBrancaeiniciarosestudosdoprojetoArcoTietê
RelatodaMeta123
A revisão da Operação Urbana Água Branca foi aprovada em novembro de 2013, adequandoͲse tanto à
legislação federal (Estatutoda Cidade)quanto à legislação municipal (PlanoDiretor Estratégicode 2014). Esta
operaçãotrazumplanourbanísticocontendomelhoriasnosistemadecirculaçãoemobilidade,deáreasverdes
eadensamentopopulacional.
APrefeituraapresentoutrêsprojetosdeleiquevisamoreequilíbriourbanodacapitalpaulista.Aspropostas
tratamdacriaçãodaOperaçãoUrbanaConsorciadaBairrosdoTamanduateí,darevisãodaoperaçãoUrbana
ÁguaEspraiadaedoalinhamentoviárioeoPlanodeIntervençãoUrbanadoArcoTietê.Asleisencaminhadasà
CâmaraMunicipal,compõemasdiretrizesdacriaçãodaMacroáreadeEstruturaçãoMetropolitana,previstano
novoPlanoDiretorEstratégico(PDE).Estãoemdesenvolvimentoosestudosdeviabilidadeeconsequente
chamamentoparaamodernizaçãodoAnhembi,projetoâncoradaCentralidadedaMetrópolenoâmbitodo
ArcoTietê.FoiconcluídooprojetodealinhamentoviáriodoApoioNorteeSulbemcomosuasconexõescoma
região.

Definiçãodetermostécnicosparaameta
OperaçãoUrbana:instrumentosdapolíticaurbanaquevisamapromovermelhoriasemregiõespréͲdeterminadasdacidadeatravésde
parcerias entre o Poder Público e a iniciativa privada. Cada área objeto de Operação Urbana tem uma lei específica estabelecendo as
metasaseremcumpridas,bemcomoosmecanismosdeincentivosebenefícios.


Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforam
realizadasnosúltimosquatroanosequecontribuempara
realizaçãodoobjetivoderevisaromarcoregulatóriodo
desenvolvimentourbanodeformaparticipativa.
DecretodeRegulamentaçãodosProjetosdeIntervençãoUrbana(PIU)(SMDU)
AregulamentaçãodosProjetosdeIntervençãoUrbana(PIU),pormeiodoDecretoNº56.901deMarçode2016,
permiteaagilizaçãoeademocratizaçãodeaçõesderevitalizaçãodeáreasquejápossueminfraestruturaeque
estãodegradadasesubutilizadas,desenvolvidasapartirdodiagnósticodecadaáreaederodadasdediscussão
com a população, que definirão características das intervenções. O primeiro projeto a ser implementado de
acordocom asnovasregrasseráuma intervençãonoentornodaAvenidaRioBranco,noCentro,objetivando
promoverorepovoamento,unindoforçascomaParceriaPúblicoͲPrivadadehabitação,queconstruiránototal
maisde14milmoradiaspopulares.

PelaprimeiravezacidadedeSãoPauloteveseustrêseixosdelegislaçãoparaaorganizaçãoespacialdacidade
totalmenterevisados,oPlanoDiretorEstratágico(PDEͲLeinº16.050/2014)reconhecidoepremiadopelaONU,
aLeideZoneamentoeusodosolo(Leinº16.402/16),eoCódigode Obras(PL466/2015Ͳemtramitaçãona
CâmaraMunicipal).Alémdisso,foicriadaaSecretariaEspecialdeLicenciamentoqueregulamenteeagilizacom
transparênciatodooprocessodelicenciamentoparaobraseserviçospúblicoseprivados.Acidadeagorapossui
PlanosRegionaisnasSubprefeituras(Decretonº57.537/2016)esistemasdemonitoramentointegradoscomoo
Geosampa, portal com dados abertos diponibilizados a população. Foram realizadas Conferências Municipais
(Decreto 56.703/2015) garantindo o planejamento da cidade para as próximas décadas com o apoio do
Conselho Municipal de Política Urbana (Decreto nº 55.750/2014 – institui Conselho Municipal de Política
Urbana). Também foi criado o sistema (Decreto nº 57.490/2016 sistema on line de monitoramento do Plano
Diretor) e a comissão intersecretarial (Portaria 458/2016 ) para monitoramento permanente da execução do
PlanoDiretorgarantindoafunçãosocialdosimóveis(Decretonº55.638/2014ͲFunçãoSocialdaPropriedade),
espaçoshumanizadosparalivrecirculação,lazer,esportes,moradiadignaedemaisdireitosdapopulaçãocomo
desenvolvimentosocioeconomicodecadaregiãodacidade.Alémdisso,oFundodeDesenvolvimentoUrbano
(Fundurb)foireformulado,garantindorecursosparanovasáreasdestinadasahabitaçãodeinteressesocialno
centro(Decreto nº 57.547/2016). Esta regulamentação garante a aplicabilidade da legislação e sua efetivação
paraospróximosanos.


RevisãodaOperaçãoConsorciadaUrbanaFariaLima(SMDU)
AOperaçãoUrbanaConsorciadaFariaLimacompreende650hectaresetemporobjetivosprincipaisreorganizar
osfluxosdetráfegoparticularecoletivoaoimplantaroprolongamentodaAvenidaFariaLima,interligandoͲaàs
Avenidas Pedroso de Moraes e Hélio Pelegrino até alcançar a avenida República do Líbano. Também são
objetivosimportantesdaOperaçãopromoverareurbanizaçãodoLargoda Batataeaurbanizaçãodasfavelas
em seu perímetro, ou entorno imediato. Em jul/2015 foi aprovada a Lei nº 16.242 que inclui a requalificação
urbanística da Avenida Santo Amaro ao programa de investimentos da Operação Urbana, permitindo que os
recursosfinanceirosobtidosnospróximosleilõesdeCEPACsejamrevertidosemalargamentosviários,obrasde
acessibilidade,novascalçadas,arborização,iluminaçãoeoutrosmelhoramentospúblicos.

Projeto de Lei para atendimento a Licença Ambiental da Operação Urbana Consorciada Água
Espraiada(SMDU)
Como parte do atendimento ao licenciamento ambiental da Operação Urbana, e preparando o território em
desenvolvimento–cujasdensidadeshabitacionais edelocaisdeempregosãocrescentesͲ,foiapresentadoo
PlanoChucriZaidan,quepropõeincrementonaofertadeespaçospúblicos,sejadeespaçosverdesoudenovas
vias, permitindo maior mobilidade e qualidade do adensamento populacional e na implantação dos novos
empreendimentosnessaregiãodacidade.EmassociaçãoaessePlano,eemconsonânciacomoProgramade
Investimentos da Operação Urbana, novos estudos econômicos e consultas aos órgãos reguladores foram
elaboradosparapermitiracomercializaçãodenovostítulosdeCEPAC,garantindooavançodasobras.Oprojeto
estátramitandonoLegislativo.
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