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Sobre a Análise e Adequação da Legislação Urbanística
Este Produto 7 - Análise e Adequação da Legislação Urbanística atende ao
requisito disposto na Proposta Técnica referente aos serviços de consultoria
para a Elaboração de Projeto Básico para a Reestruturação Urbana de
Áreas no Entorno da Estação de Queimados no Ramal de Japeri, do
sistema ferroviário metropolitano do Rio de Janeiro.

Este Produto cumpre as seguintes atividades previstas no Plano de Trabalho:
● 502. Análise da proposta perante a legislação vigente;
● 503. Adequação dos instrumentos de legislação urbana;
● 506. Elaboração de relatório de adequação dos instrumentos legais;

As três atividades acima referenciadas são parte integrante da Fase 5 Proposta de Reestruturação, conforme previsão constante na Proposta
Técnica do contrato.

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2020

Consórcio Conectar
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I - Introdução
Este Produto 7 - Análise e Adequação da Legislação Urbanística atende ao
requisito disposto na Proposta Técnica referente aos serviços de consultoria
para a Elaboração de Projeto Básico para a Reestruturação Urbana de Áreas
no Entorno da Estação de Queimados no Ramal de Japeri,1 do sistema
ferroviário metropolitano do Rio de Janeiro, cumprindo a Atividade 502, da
Fase 5, prevista no Plano de Trabalho.
Trata-se de relatório referente à análise das propostas contidas no Plano de
Reestruturação Urbana frente à legislação incidente sobre a área do Projeto,
conforme levantamento realizado na Fase 2 (Produto 2 - Levantamento da
Legislação Urbanística).
No que tange à legislação municipal, esta análise visa identificar os
rebatimentos das propostas formuladas até aqui sobre a legislação do
município de Queimados, bem como indicar as necessidades e os caminhos
de compatibilização entre aquelas e esta, seja por meio da alteração das
peças normativas em vigor, seja por ajustes pontuais na proposta de
intervenção, sem prejuízo dos objetivos almejados. São também apontadas as
necessidades de elaboração de novas peças de legislação no âmbito do
Município, de modo a abarcar integralmente as proposições do Projeto.
Em relação à legislação estadual e federal aplicável, por sua vez, buscou-se
verificar se as propostas encontram-se respaldadas na mesma, a fim de
garantir a sua segurança jurídica. Neste aspecto, até aqui não foram
encontradas incompatibilidades, conforme é indicado na planilha anexa que
também integra este Produto (ANEXO 1). Esta planilha, que parte daquela
apresentada no levantamento supracitado, foi complementada com três novas
colunas, nas quais encontra-se indicado de forma sintética, para cada uma
das peças levantadas, a existência ou não de conflito com o Projeto, os
pontos conflitantes essenciais e os procedimentos gerais para superá-los.
Também integra esse Produto uma planilha síntese das principais adequações
propostas organizadas por área temática (ANEXO 2), em atenção ao que foi
demandado na Nota Técnica SETRANS nº 15, de 23/07/2020, que orientou,
globalmente, a revisão do Produto ora reapresentado.
Na elaboração do presente documento foi adotada a seguinte metodologia:

1

 Doravante identificado apenas como Projeto.
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1. Extrair do Plano de Reestruturação (Produto 6.2) todas diretrizes e
propostas nele contidas;
2. Agrupar e organizar as diversas diretrizes/propostas do Plano em temas
correlatos de modo a facilitar a exposição da análise;
3. Identificar a abrangência dessa matéria quanto às três escalas
geográficas definidas pelo Projeto - entorno imediato, entorno próximo,
área de influência;
4. Identificar o rol de propostas e/ou diretrizes que implicam em produção
normativa;
5. Analisar cada uma delas em face da legislação em vigor, sobretudo a
municipal, buscando apontar os caminhos pelos quais cada uma delas
poderia ser traduzida na legislação, seja por meio de modificações na
legislação em vigor, seja por meio de produção normativa ‘nova’, seja
por outros caminhos percebidos como adequados;
6. Estruturar o desenvolvimento esse relatório (Produto 7) em três etapas
sucessivas, uma para cada escala do Projeto, mediada pela discussão
com o conjunto da equipe para que, a cada passo, fosse possível sanar
problemas, refinar o produto e nivelar entendimentos, ou seja, realizar
todos os procedimentos necessários para que a versão definitiva do
Produto 7 resultasse de uma reflexão amadurecida em conjunto com a
equipe envolvida no Projeto;
7. Definir a estrutura geral do Produto 7;
8. Consolidar, em documento único, as discussões e propostas acordadas
em equipe, considerando as contribuições resultantes do debate
interno, chegando assim à versão definitiva do Produto 7, ao menos no
âmbito interno da equipe, em condições de ser submetido às
contrapartes do Projeto, para apreciação, eventual revisão e aceite;
9. Revisar a primeira versão desse documento, tendo como base a Nota
Técnica nº 15 da SETRANS, além daquilo que debatido em reuniões
entre a equipe do Consórcio e a Comissão de Fiscalização, e, por fim,
das observações feitas pelos demais interlocutores do Projeto, como a
Prefeitura de Queimados e a Supervia.
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Assim, o documento ora apresentado, reflete o trabalho desenvolvido a
respeito das diretrizes e propostas para as três escalas geográficas definidas
pelo Projeto, acima indicadas.

Diretrizes gerais do Plano de Reestruturação
Conforme ilustrado na figura a seguir, as diretrizes e propostas contidas no
Produto 6.2 do Projeto de Reestruturação Urbana do Entorno da Estação de
Queimados, trazem seis novas figuras de planejamento, quais sejam: i)
Entorno imediato; ii) Entorno Próximo; iii) Área de Redução de Vulnerabilidade;
iv) Área de Corredores de Transporte Coletivo; v) Área do Corredor do Rio Abel
e vi) Espaços Públicos Estratégicos. A delimitação dessas diferentes
espacialidades tem como fim ordenar a porção do território de Queimados
sobre a qual o Projeto i ncide, de modo a orientar a produção do espaço
urbano em cada uma dessas áreas segundo as diretrizes do Desenvolvimento
Orientado ao Transporte Sustentável (DOTS), o que implica em uma série de
ajustes regulatórios, especialmente no Plano Diretor e na lei de zoneamento do
município.

Figura 1: Zoneamento proposto pelo Projeto. Fonte: Consórcio Conectar.
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Como diretriz geral de ocupação, o Projeto define um gabarito padrão para a
área de intervenção de 5 pavimentos (térreo + 4 pavimentos), sendo o térreo
preferencialmente comercial (Tipologia 1, detalhada no Produto 6.2). A
proposta é que esse gabarito seja aplicado ao Entorno Imediato, Entorno
Próximo e Corredores de Transporte Coletivo e que possa ser alcançado sem
a cobrança de contrapartidas urbanísticas, tais como a outorga onerosa do
direito de construir (OODC). No caso dessa tipologia padrão, planeja-se que as
edificações de um mesmo quarteirão sejam contíguas no nível térreo, ou seja,
sem afastamento lateral. Em adição, vislumbra-se também a possibilidade de
construção de empreendimentos de maior porte, em terrenos maiores
demarcados como estratégicos, mediante o pagamento de OODC. Essa
segunda tipologia seria composta por embasamento e torre de cerca de 10
pavimentos, sendo o térreo conformado por galerias de comércio e serviços,
parcialmente aberto à fruição pública (Tipologia 2).
De forma complementar ao Projeto, pretende-se ainda restringir a ocupação
em outras áreas da cidade, especialmente nas franjas urbanas, de modo a
conter o espraiamento e a fomentar a compactação no entorno imediato.
Estas propostas interferem na atual legislação, conforme será destacado nos
itens que se seguem.

Macrozoneamento
O Plano Diretor de Queimados, revisado em 2019 (por meio da Lei
Complementar nº 091, de 26 de dezembro de 2019), estabelece um novo
Macrozoneamento para o município, conforme disposto no seu Capítulo I, do
Título IV. Tal Macrozoneamento encontra-se representado no mapa do Anexo
V da lei acima referida, que substitui o Anexo IV do Código de Zoneamento
Municipal (LC 064/2013, revista por meio da LC 085/2018, atualmente em
vigor), conforme destacado na Nota 3, do Anexo V, do Plano Diretor.
Destaca-se que, nessa revisão, foi substituído o Plano Diretor considerado no
Levantamento da Legislação Urbanística (Produto 2), no âmbito da Fase 2
deste Projeto. Diante disso, quando couber, serão sinalizados neste Produto 7
os pontos do atual Plano Diretor que diferem da versão anterior.
Conforme representado na figura a seguir, incidem sobre a área do Projeto,
segundo o novo Macrozoneamento, duas zonas (Zona de Ocupação
Preferencial - ZOP, e Zona Especial de Interesse Social - ZEIS Centro /
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Pedreira), além de duas Áreas de Diretrizes Especiais (ADE do Comércio e
ADE Abel), cujos parâmetros se sobrepõem aos das zonas.

Figura 2: Macrozoneamento vigente na área do Projeto. Fonte: LC 091/2019, com
adaptações.

Em relação à versão anterior do Plano Diretor, na sua revisão de 2019 foi
introduzida alteração na nomenclatura da ZEIS - de ZIS Nova Cidade, para
ZEIS Centro / Pedreira - uniformizando o termo em relação àquele preconizado
no Estatuto da Cidade e utilizado em grande parte do país para tratar desse
tipo de parte da cidade. Destaca-se que a área pontual denominada Área de
Reserva AR 06, destinada à implantação de uma futura transposição viária da
linha férrea e que incidia sobre a área do Projeto segundo o Macrozoneamento
anterior, foi realocada para uma posição mais à leste e fora dos limites da área
de intervenção, como pode ser visto na figura acima.
Além disso, o mapa do novo Macrozoneamento (Anexo V) identifica uma outra
Área de Reserva que não existia na versão anterior, localizada sobre o Morro
do Cruzeiro e denominada AR 15. Contudo, é de se destacar que esta nova
AR não está identificada na legenda do mapa, nem tampouco no texto da
nova Lei e em seus demais anexos, de modo que não é possível identificar as
diretrizes específicas para esta espacialidade, o que configura uma falha da
legislação vigente. De acordo com o que foi apurado junto ao corpo técnico da
Prefeitura de Queimados, essa Área de Reserva foi incorporada ao novo Plano
Diretor justamente para abarcar propostas que vinham sendo desenvolvidas
pelo Projeto, embora, por descuido, a identificação gráfica não foi
acompanhada de redação que a identificasse no corpo da Lei. Como será
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observado adiante, o Projeto propõe uma nova classificação para essa área no
planejamento municipal, o que permitirá o equacionamento da falha em
questão em alinhamento às necessidades locais observadas no diagnóstico.
Outro ponto que difere o novo Plano Diretor em relação à versão anterior é a
delimitação de uma área, com hachura verde, ao longo de todo o Rio Abel,
assim como de outros cursos d’água que atravessam o Município. No caso do
Rio Abel em particular, entendemos que a hachura, embora não seja
exatamente a mesma que está na legenda, se trata da área denominada como
ADE Abel, que se sobrepõe parcialmente à ADE do Comércio. Conforme
informações colhidas junto ao técnico e gestor responsável pela revisão do
Plano Diretor, tais delimitações foram inseridas, de fato, sem que tivessem
sido amadurecidas no processo de construção do documento, de onde se
conclui, portanto, tratar-se de uma fragilidade do novo Plano. Tal
sobreposição gera um problema para o campo normativo (e, logo, de gestão
territorial), no sentido de saber que parâmetros prevalecerão, uma vez que se
trata de duas regulações com o mesmo caráter “especial” e que no Plano
Diretor não constam disposições que orientem sobre a eventual hierarquização
de parâmetros em casos dessa natureza. Tal lacuna poderá ser suprida agora,
aproveitando-se do ensejo em que a implantação do Plano de Reestruturação
exigirá alguns ajustes no Plano Diretor, numa espécie de minirrevisão do
mesmo.
De todo modo, com base no princípio da precaução, por vezes acionado em
questões de regulação territorial, orienta-se trabalhar com a premissa de que
prevalecem os parâmetros que forem mais restritivos, que, no fato observado,
são aquelas relativas à ADE Abel. Tais diretrizes estão dispostas na tabela 5,
do Anexo VI, do Plano Diretor, e têm como fim o objetivo estratégico de
requalificação urbana ambiental dos assentamentos inseridos nesta área,
inclusive pela coibição de novas construções. Para elucidar o conflito, a
proposta de regulação da ocupação dessa área, conforme tratado em item
deste documento específico sobre o tema, se baseia na combinação de
diretrizes de adensamento menos intensivo que nas demais áreas do Projeto,
ao lado da ampliação das exigências relativas à permeabilidade mínima dos
lotes, em atenção ao que dispõe a legislação que versa sobre a proteção das
margens de cursos d’água.
Uma vez que este Produto se estrutura tendo em conta a legislação em vigor
nos três níveis da federação, indispensável consignar que parte dessa área
constitui Faixa Marginal de Proteção de corpos hídricos, definida em
legislação estadual (notadamente o art. 268, da Constituição Estadual), que a
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classifica como área 'non aedificandi' e de domínio público. Também o Código
Florestal, Lei Federal 12.651/2012, estabelece uma faixa marginal mínima de
proteção a partir de cada margem dos cursos d’água, de modo que a
extensão desse tipo de Faixa é variável conforme a calha do rio em cada
trecho e com as alterações sazonais de suas margens. O Decreto Estadual nª
42.356, de 16/03/2010, por sua vez, estabelece exigências menores quanto às
faixas mínimas de proteção de cursos d’água localizados em áreas
antropizadas, como é o caso em questão, o que também encontra-se indicado
no item deste documento que versa sobre esta matéria. De todo modo,
destaca-se que uma medida obrigatória de gestão urbana e ambiental dessa
área é a sua demarcação pelo município. Pelo fato de atravessar perímetro
urbano e já se encontrar em grande medida antropizada, tendo perdido parte
de sua função ecológica, as disposições da legislação municipal, notadamente
o Plano Diretor e a legislação de uso do solo, deverão ser adequados para
recepcionar as particularidades dessa questão.

Adequação do zoneamento - aspectos gerais
A figura a seguir visa subsidiar a análise da proposta de zoneamento
constante no Projeto a partir da sobreposição do disposto no
Macrozoneamento de Queimados às diferentes espacialidades apresentadas
no Produto 6.2. Ou seja, busca-se justapor as informações básicas das duas
primeiras figuras apresentadas neste documento, com o fim de sinalizar as
compatibilidades e incompatibilidades entre a legislação vigente e o Projeto n
 o
que tange à espacialização de ambos.
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Figura 3. Sobreposição das figuras do Plano Diretor ao zoneamento proposto no Projeto.
Fonte: Consórcio Conectar

As questões concernentes a cada uma das espacialidades propostas pelo
Projeto serão tratadas na análise das diretrizes a elas relacionadas na segunda
parte deste documento. Contudo, a representação acima sinaliza algumas
questões que merecem ser consideradas de antemão.
Em primeiro lugar, cabe ressaltar que a área identificada no Macrozoneamento
de Queimados como AR-15, sobre a qual não há qualquer outra menção no
texto do Plano Diretor, como observado na introdução deste documento,
corresponde a uma área indicada pelo Projeto c
 omo Espaço Público
Estratégico, para o qual está previsto um projeto de qualificação urbanística,
dotado de equipamentos de lazer de uso coletivo. Entende-se que a proposta,
ao mesmo tempo em que enfrenta uma carência do território trabalhado,
equaciona também a falha identificada no Plano Diretor, sendo apropriado,
portanto, propor tal adequação para o Macrozoneamento, mantendo-se,
porém, o termo “Área de Reserva”, que já é utilizado na legislação em vigor
para aqueles locais em que se vislumbra a implantação de projetos e
equipamentos de interesse público.
Diante dessas diferenças entre as figuras vigentes na legislação municipal e
aquelas propostas no Produto 6.2, é de se destacar que foram realizadas
discussões pela equipe do Consórcio com o fim de alinhar o entendimento
quanto à matéria. Chegou-se assim à conclusão de que a leitura a ser feita
nesta análise, em relação às figuras de planejamento propostas nesta etapa
do Projeto, é, principalmente, no sentido de identificar as diretrizes inerentes a
cada uma dessas espacialidades, de modo a encontrar alternativas para
recepcioná-las naquilo que já dispõe a legislação vigente, minimizando assim
uma revisão mais drástica do Plano Diretor e do Código de Zoneamento do
Município. Ou seja, como diretiva geral, busca-se aqui trabalhar com as figuras
de planejamento já existentes no Macrozoneamento em vigor (ver Figura 2),
propondo adequações nas mesmas em relação a parâmetros e instrumentos
urbanísticos aplicáveis, bem como eventuais revisões de delimitação e
diretrizes específicas, de modo a acolher integralmente as propostas do
Projeto.
Assim, na fase de elaboração/adequação das peças normativas pertinentes
(Produto 10), o zoneamento final, que constitui um Anexo do Plano Diretor,
será representado abrangendo uma área mais ampla, posto que as
delimitações aqui tratadas devem estabelecer uma relação com o que há no
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território e, nesse sentido, podem ultrapassar parcialmente, os limites estritos
inicialmente definidos no Projeto. Isso porque as áreas que têm como
elemento norteador um eixo físico existente (corredores de ônibus e entorno
do Rio Abel) devem ser estendidas até, ao menos, o encontro destes eixos
com algum elemento relevante do município (ex. eixo de transporte ou rio que
os atravessa, um equipamento urbano de destaque etc.). Além disso, na
medida do possível, as áreas trabalhadas serão adequadas de modo a
acompanhar o que atualmente encontra-se demarcado como ADE do
Comércio, aproveitando a figura já existente no Plano Diretor (ainda que com
ajustes nesta poligonal, quando couber) para que, a partir dela, os parâmetros
vigentes sejam ajustados de forma a atingir os objetivos do Projeto.
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II - Análise das diretrizes propostas no Plano de Reestruturação
Lotes Estratégicos e Parceria Público Privada
1)
Demarcar lotes estratégicos para o projeto, com foco na construção das
Estações de Transbordo do Transporte Coletivo - propostas no Partido
Urbanístico - possivelmente a se realizar através de parcerias público privadas,
empregando índices urbanísticos mais elevados permitidos pelo atual
zoneamento para a construção de edificações de uso misto de maior
densidade e maior oferta de unidades habitacionais: (áreas indicadas na Figura
19 do Produto 6.2) - entorno imediato
1.1 - Incentivar tipologias construtivas que acomodem perfis familiares
diferenciados e rendas variadas numa mesma edificação, de uso misto entorno imediato e próximo
1.2 - Promover a construção de empreendimentos de uso misto e média-alta,
com parâmetros e incentivos específicos, realizando parcerias público
privadas, integrando funções modais, sociais, habitacionais e econômicas,
produzindo paradigmas para o novo modelo de cidade proposto - entorno
imediato
O primeiro aspecto a ser comentado, a propósito da implantação do conjunto
de propostas acima (que agrupamos aqui a fim de facilitar a análise, em
função de sua relação íntima) diz respeito ao fato de que a área central de
Queimados é definida pelo Plano Diretor como ADE do Comércio ( cf. Anexo
VI, Tabela 5), conforme comentado acima. O Mapa do Anexo V do PD
apresenta a delimitação dessa ADE (também indicada na Figura 2), cuja área
possui relativa interseção com o conjunto das espacialidades definidas pelo
Projeto como “Entorno Imediato”e “C
 orredores de Transporte Coletivo” (ver
Figura 3). De outro lado, tal ADE tem diretrizes gerais de uso e intervenção (cf.
Anexo VI, Tabela 5) semelhantes àquelas adotadas no Plano de
Reestruturação, transcritas (aquelas) nos tópicos abaixo:
● Promover requalificação urbana;
● Promover reforma dos espaços públicos (ruas, calçadas, calçadões,
praças, etc.);
● Incentivar espaços comunitários de lazer e convívio;
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● Incentivar atividades noturnas como estudo, cursos, alimentação, etc.,
para otimizar infraestrutura existente e evitar esvaziamento e insegurança
fora do horário comercial;
● Disciplinar horário de carga e descarga, proibindo sua ocorrência entre
07:30h e 22:00h;
● Proibir desmembramentos de lotes;
● Incentivar uso misto do solo (habitação/comércio/serviços).
Além disso, de acordo com os parâmetros urbanísticos dispostos no quadro
do Anexo VIII do Plano Diretor, o Coeficiente de Aproveitamento Máximo
relativo a esta figura do Macrozoneamento é de 10, o que já recepciona um
adensamento elevado, inclusive possibilitando alcançar tipologias com número
de pavimentos superiores aos pretendidos pelo Projeto.
Ou seja, o Plano Diretor vigente já dispõe de diretrizes gerais e parâmetros
urbanísticos que recepcionam, na área do Projeto, um adensamento elevado e
de uso misto. Nesse sentido, compete realizar eventuais ajustes na poligonal
vigente, além de regulamentação específica, no âmbito da revisão do Código
de Zoneamento, das regras de ocupação da ADE do Comércio, conforme
dispõe o parágrafo 1º do artigo 87 do PD, a partir da qual é possível avançar
2
nos parâmetros particulares que orientarão o uso e a ocupação do solo de
acordo com o que se vislumbra para tal espacialidade. Tais adequações
importam em alterações do Plano Diretor e do Código de Zoneamento, o que
será inevitável a fim de que o Plano de Reestruturação ganhe operacionalidade
no município.
De forma análoga, entendemos que a área delimitada pelo Projeto c
 omo
“Entorno Próximo”, pode ser recepcionada pela figura existente da ZOP, haja
vista que, conforme dispõem os artigos 65 e 66 do Plano Diretor, trata-se de
zona de privilegiada centralidade, que tem como diretriz geral o estímulo à
ocupação a fim de consolidar uma cidade compacta e econômica. Assim, a
partir dessa figura já existente, os parâmetros e demais instrumentos
específicos a ela aplicáveis, no sentido de atender às diretrizes do Projeto,
podem ser ajustados e aprofundados pela revisão do Código de Zoneamento.
É fato que a área da ZOP extrapola o raio de 850m, mas, ao mesmo tempo,
abarca a espacialidade definida como Entorno Próximo, além de estar limitada
As medidas relativas às mudanças necessárias nos parâmetros urbanísticos vigentes a fim de
adequá-los aos objetivos do Projeto são tratadas em tópicos à frente, especialmente no
conjunto das diretrizes de nº 8, tratadas na seção “Adensamento Construtivo”.
2
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quase integralmente pela “área de influência” do Projeto (raio de 3km), sobre a
qual também se pretende atuar. Dessa forma, ao adequar a regulação da ZOP
como um todo de maneira uníssona, pode-se orientar uma ocupação
adensada em uma área mais homogênea do entorno da Estação, minimizando
uma alteração brusca e arbitrária no tipo de ocupação de porções territoriais
que se relacionam e que, segundo o atual Plano Diretor, compõem uma
mesma espacialidade.
Quanto à intenção de estimular a ocupação diferenciada nos lotes contíguos à
Estação, sobretudo visando a implantação de terminais de transbordo de
transporte coletivo, propõe-se para esta área a aplicação das seguintes
medidas:
1. definição de parâmetros urbanísticos adequados à instalação desse
equipamento;
2. demarcação dos lotes particulares aí existentes como de utilidade
pública, para fins de desapropriação (com base no DL 3.365/1941, art.
5º, alíneas h, i, j) ;
3. constituição de gravame urbanístico sobre esses mesmos lotes,
consistente em imposição do Direito de Preempção em favor do
município de Queimados (com base na Lei 10.257/2002, Estatuto da
Cidade, art. 26, incisos II e V).
Ressalta-se, todavia, que o instrumento do Direito de Preempção possui um
período de vigência relativamente curto - máximo de 5 anos - de modo que a
sua aplicação só é recomendável quando já existirem condições efetivas de
adquirir os imóveis e dar início à implementação do empreendimento que
3
justificou a sua criação.
O 2º aspecto presente na proposta diz respeito à intenção de lançar mão do
mecanismo das PPPs a fim de viabilizar a atração de investimentos privados
na área do projeto, especialmente para determinados empreendimentos
almejados para o entorno imediato.
As PPPs tendem a reunir duas coisas: a realização de um investimento inicial
alto pelo parceiro privado (com obras e/ou aquisição de equipamentos) e a
prestação de serviços durante muitos anos (para a Administração Pública ou
É bem verdade que o Estatuto da Cidade admite a renovação do prazo de 5 anos de vigência
deste ônus urbanístico, porém, isso somente pode acontecer “a partir de um ano após o
decurso do prazo inicial de vigência” (§ 1º, do art. 25, da Lei 10.257/2001), lapso de
continuidade que pode comprometer a intenção de aquisição do imóvel e, logo, a realização
dos projetos almejados para a área em questão.
3
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para a população). A partir disso, é possível pensar em PPP se o serviço a ser
executado não for passível de gerar receitas para "dar retorno" ao prestador,
ou seja, se for necessária a contraprestação do Poder Público para viabilizar
financeiramente o projeto.
Com efeito, as PPPs têm sido usadas de diversas formas para o
desenvolvimento urbano. Os exemplos mais constantes referem-se à
realização de obras em projetos de requalificação, execução de serviços de
manutenção e conservação (limpeza, manutenção da drenagem e dos
calçamentos, iluminação pública, etc.), construção de obras de arte (ponte,
viadutos), manutenção do sistema viário, conservação geral de áreas públicas,
instalação e manutenção de mobiliário urbano, construção de unidades
habitacionais ou conservação de áreas comuns em programas de habitação
popular, gestão de prédios ou equipamentos públicos (especialmente se
tiverem que ser construídos ou passar por reformas pesadas). Há casos
conhecidos de utilização de PPPs para obras públicas, como construção de
estádios, hospital e presídio.
Quanto às exigências, normalmente a PPP requer previsão no Plano
Plurianual. É importante também que seja feita a estimativa do impacto
orçamentário e financeiro, e a especificação dos recursos orçamentários. É
comum também que se exija audiência e/ou consulta pública.
Deve-se ter em vista que uma PPP constitui um instrumento de gestão ou
exploração de um bem ou serviço público e que a decisão por adotá-la ou não
deve resultar de um processo específico de planejamento e estruturação
econômico-financeira, jurídica e técnica - comumente chamada de
modelagem - o que inclui definição de parâmetros de avaliação da prestação
de serviços, divisão de competências, contrapartidas públicas, critérios de
remuneração, análise de riscos, dentre outros aspectos. Além disso, a decisão
deve ser realizada considerando também, como uma alternativa válida, a
exploração direta do equipamento e/ou serviço por parte do ente público. Ou
seja, o foco de tal decisão deve se orientar pela finalidade do equipamento e
do serviço público por ele ofertado e não pelo instrumento para fazê-lo.
Ainda assim, cumpre observar que o município de Queimados já dispõe de
legislação específica a respeito do tema, a Lei n° 854, de 28/11/2007.
Conforme o Art. 5º dessa lei, pode ser objeto de parceria público-privada:
I – a delegação, total ou parcial, da prestação ou da exploração de
serviço público, precedida ou não da execução de obra pública;
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II – o desempenho de atividade de competência da Administração
Pública, precedido ou não da execução de obra pública;
III – a construção, a ampliação, a manutenção, a reforma e a gestão de
instalações de uso público em geral, bem como de vias públicas e de
terminais municipais, incluídas as recebidas em delegação, do Estado
ou da União.
Face a esse dispositivo e às considerações anteriores, entendemos que o
mecanismo das PPPs não é adequado à construção de empreendimentos de
uso misto, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima
figuradas, salvo se estivermos falando de empreendimentos exclusivamente
de HIS, o que poderia ser abrigado nas hipóteses dos incisos I ou II, mas esse
não parece ser o objetivo da proposta aqui analisada, ao menos na maneira
como foi enunciada no Plano de Reestruturação.
Ao contrário, já no caso da construção, operação, manutenção e/ou ampliação
de terminais ou estações de transporte coletivo, aí sim a utilização de PPPs se
revela mais afeiçoada a esse tipo de operação, d
 emandando-se, no máximo,
um pequeno ajuste da lei municipal a respeito do tema, a fim de deixar mais
clara a admissibilidade jurídica da sua aplicação para tal empreendimento.
Para o caso dos empreendimentos de uso misto, deve-se trabalhar com
outras formas de fomento público a fim de atrair a iniciativa privada para a sua
realização. Assim, para o caso de imóveis subaproveitados, indica-se o
estabelecimento de consórcio imobiliário, envolvendo proprietário da terra e
a Prefeitura, na forma do art. 46 do Estatuto da Cidade, ou, alternativamente, a
recepção na legislação queimadense da figura da urbanização consorciada,
seguindo-se o modelo adotado em Planos Diretores de diversos municípios
brasileiros. Tratam-se de duas formas de efetiva parceria entre poder público e
iniciativa privada, porém sem a natureza de uma PPP propriamente dita. As
duas alternativas admitidas nesse parágrafo parecem-nos de grande potencial,
de modo que, na minirrevisão do Plano Diretor de Queimados, acima cogitada,
será proposta a inclusão de ambos.
No que tange à meta de construção das Estações de Transbordo do
Transporte Coletivo, esta nos parece ser abrigada especialmente na hipótese
do inciso III da Lei municipal 854/2007, acima transcrito, devendo-se atender
algumas condicionantes previstas na legislação municipal, a saber:
1. Funcionamento
da
Comissão
Municipal
de
Parcerias
Público-Privadas – CMPPP da Cidade de Queimados, a quem
caberá elaborar, anualmente, o Plano Municipal de Parcerias
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Público-Privadas e aprovar os
aditamentos e suas prorrogações;

editais,

os

contratos,

seus

2. Previsão do contrato no Plano Plurianual e na Lei do Orçamento
Anual – LOA;
3. Elaboração, pelo órgão municipal competente, do projeto de
parceria público-privada, contendo estudos técnicos que
demonstrem, em relação ao serviço, à obra ou ao empreendimento a
ser contratado, as condições de vantagem econômica e operacional
da proposta para o Município e a melhoria da eficiência no emprego
dos recursos públicos, relativamente a outras possibilidades de
execução direta ou indireta, além de outras condições previstas em
lei;
4. Declaração de utilidade pública da área, local ou bem que seja
apropriado ao desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias
ou complementares ao objeto do contrato e à implementação de
projeto associado, para fins de desapropriação.
Como já ressaltado, face à especificidade do tema, ressaltamos que o mesmo
requer um processo particular de avaliação e desenho do melhor modelo
jurídico-econômico de exploração dos terminais, o que excede o escopo
desse Projeto.
Por fim, merece ser abordada a diretriz de incentivar tipologias construtivas
que acomodem perfis familiares diferenciados e rendas variadas numa mesma
edificação, proposta essa que, conforme disposto do Produto 6.1, se aplica ao
entorno imediato e ao entorno próximo.
Essa proposta não ofereceria maiores dificuldades operacionais ou normativas
em se tratando de produção pública. Porém, em se tratando de produção pelo
mercado, os mecanismos para atingir essa meta são um tanto mais
complexos.
Nas experiências conhecidas, no Brasil e no exterior (basicamente, Europa),
esse mecanismo opera de modo bastante assemelhado ao estabelecido
desde 1979, pela lei de loteamentos (Lei Federal nº 6.766), ou, ainda, em
legislações municipais, a exemplo daquela que trata da figura do “grupamento
de edificações”, no Rio de Janeiro e em outros municípios de maior porte. Ou
seja, estipula-se em lei a obrigação de o empreendedor destinar, ao poder
público, determinado percentual (de 10 a 20%) de unidades – ou determinado
percentual de terra do imóvel em que o empreendimento é incorporado, com
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ou sem determinadas obras, como construção de escola – como contrapartida
social para a aceitação do projeto. Porém, na maior parte das vezes, trata-se
de empreendimento de grande porte (a exemplo de condomínios compostos
de várias edificações e centenas de unidades), pois, do contrário, o percentual
a ser repassado ao poder público será muito baixo e inútil a qualquer intenção
de oferecer moradia para população de baixa renda ao mesmo tempo em que
se promove o desejado mix social. Nesse sentido, no município de São Paulo,
quando se estabeleceu a chamada ‘cota de solidariedade’, ela foi fixada para
empreendimentos em terrenos a partir de 20 mil m².
Com base nas experiências conhecidas, o mecanismo acima costuma ter
maior efetividade desde que: I) haja uma atividade imobiliária relativamente
intensa (ou seja, mercado imobiliário ‘aquecido’); II) a contrapartida seja
estabelecida em terreno e/ou obra, não em dinheiro; III) esse terreno seja
situado no mesmo em que se realiza o empreendimento ou, na pior das
hipóteses, num raio muito curto em relação a ele (no caso de Queimados,
podemos trabalhar com o perímetro do entorno imediato).
Quando essas condições não se fazem presentes, especialmente a 1ª delas,
como nos parece ser o caso de Queimados, uma boa alternativa a ser
buscada seria trabalhar com restrições de zoneamento e/ou com a
combinação de instrumentos urbanísticos.
Nesse sentido, a mesma área poderia ser gravada simultaneamente com: a)
ZEIS; b) direito de preempção; c) edificação compulsória. Nessa hipótese, o
proprietário privado da terra seria levado a ou ele próprio construir HIS ou
negociar a transferência do terreno ao poder público.
Em tal combinação, outros instrumentos também poderiam ser cogitados, tais
como: a) o consórcio imobiliário, já mencionado acima; b) variações híbridas
na figura das ZEIS, nas quais se admitem projetos nos quais um percentual
das unidades produzidas seja de livre comercialização pelo empreendedor,
ficando as demais vinculadas à baixa renda.
Em suma, em que pesem as dificuldades de atender essa meta, há um relativo
leque de possibilidades, baseadas, via de regra, na combinação inovadora de
instrumentos disponíveis na legislação. Todas elas, no entanto, exigirão
produção de legislação nova e específica por parte do município de
Queimados, que ainda não dispõe de qualquer produção normativa com tais
características. Contudo, como há previsão genérica desses instrumentos no
Plano Diretor, isso pode permitir que uma legislação complementar seja
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suficiente para satisfazer os ditames legais, com alteração mínima, ou
nenhuma, do mesmo PD.

Direito de Preempção
2) Utilizar o Direito de Preempção ou demarcar Zonas de Especial Interesse
Social em lotes vagos no território para a produção de Habitação de Interesse
Social e como alternativa à desapropriação em lotes de interesse de
implantação de equipamentos públicos.
O direito de preempção é regulamentado pelos artigos 109 e seguintes do
Plano Diretor. Este direito é assegurado, em favor da municipalidade, aos
imóveis inseridos, total ou parcialmente, nas Áreas de Reserva – AR, na Zona
de Ocupação Preferencial - ZOP e nas Zonas Especiais de Interesse Social –
ZEIS, sempre que o proprietário do imóvel desejar vendê-lo. Portanto, pode e
deve ser aplicado tanto para o entorno imediato como para o entorno próximo
e área de influência (que também está quase que integralmente inserida na
ZOP), em lotes de interesse do projeto.
Conforme estabelece o Plano Diretor, sua aplicação deve obedecer o
seguinte:
● Notificação (anexada proposta de compra assinada por terceiro
interessado na aquisição do imóvel, da qual constarão preço, condições
de pagamento e prazo de validade) da Prefeitura pelo proprietário,
comunicando interesse de alienação, para manifestação daquela no
prazo de 30 dias;
● Publicação pelo Poder Executivo Municipal, em pelo menos um jornal
local ou regional de grande circulação, de edital de aviso da notificação
recebida e da intenção de aquisição do imóvel nas condições da
proposta apresentada;
● Caso não haja manifestação, fica o proprietário autorizado a realizar a
alienação para terceiros, nas mesmas condições da proposta
apresentada.
Assim como a outorga onerosa do direito de construir, o direito de preempção
somente pode ser exercido a fim de satisfazer uma ou mais daquelas oito
finalidades relacionadas no art. 26 do Estatuto da Cidade, que é considerada
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uma relação taxativa (não admite outras hipóteses). No caso específico desta
proposta, é o caso de vincular a preempção:
A. à realização da habitação de interesse social e regularização fundiária e
urbanização de núcleos urbanos informais (hipóteses contempladas nos
incisos I e II, do aludido art. 26);
B. à implantação de equipamentos urbanos e comunitários e à criação de
espaços públicos e de lazer e áreas verdes (incisos V e VI); e
C. à criação de unidades de conservação ou proteção outras áreas de
interesse ambiental, no caso do entorno do Rio Abel (inciso VII).
A forma adequada de operacionalização do direito de preempção é por meio
de lei específica que indique os lotes que interessam à municipalidade, como,
por exemplo, aqueles necessários à realização das obras previstas no projeto.
Muito embora a proposta original aqui analisada indicasse a aplicação da
preempção e a demarcação de ZEIS como medidas alternativas, nessa etapa
do projeto passamos a indicar a aplicação de ambos esses instrumentos, de
maneira combinada e articulada entre si, o que aumenta o seu potencial de
induzir às transformações desejadas no território. Assim, a mesma
demarcação usada para a constituição de ZEIS será aproveitada para atender
à exigência legal de que as áreas gravadas de preempção sejam
rigorosamente identificadas na lei municipal que a estabelecer.
Tal como já assinalado anteriormente, a Preempção tem uma vigência
relativamente curta - máximo de 5 anos - de modo que deve ser adotada
apenas quando já existam condições efetivas de adquirir os imóveis
alcançados por ela e dar início de pronto aos projetos habitacionais que
justificaram a sua criação.
De seu lado, para a criação de novas ZEIS, o art. 59 do Plano Diretor de
Queimados exige “lei de iniciativa do Poder Executivo, proposta pelo órgão
municipal competente, condicionado ao parecer do Conselho da Cidade de
Queimados – COMCIQ”.
O direito de preempção será aplicado em imóveis de interesse estratégico
para a implementação da política urbana pela municipalidade conforme mapa
abaixo, constante do Plano de Reestruturação Urbana (Produto 6.2).
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Figura 4: Identificação dos terrenos estratégicos para o projeto, com o objetivo de garantir
espaços para HIS (8, 9 e 10), produção de espaços públicos de qualidade (3 e 4),
conectividade (5, 6 e 7) e serviços de mobilidade (1 e 2). Fonte: Consórcio Conectar.

PEUC e IPTU Progressivo
3) Combater a ociosidade do solo urbano através da aplicação de instrumentos
urbanísticos como PEUC e IPTU Progressivo.
O Plano Diretor estabelece, por meio do artigo 98 e seguintes, a possibilidade
de aplicação do instrumento intitulado parcelamento, edificação e utilização
compulsória (PEUC), seguido de elevação da alíquota do imposto predial e
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territorial urbano (IPTU progressivo) e, facultativamente, de desapropriação
4
paga em títulos da dívida municipal, nas seguintes áreas:
● Lotes ou glebas não edificados, subutilizados e não utilizados,
localizados na Zona de Ocupação Preferencial, com área superior a 700
m;
● Terrenos situados nas Zonas Especiais de Interesse Social – Z.E.I.S.
com área superior a 700m² (setecentos metros quadrados).
● Lotes ou glebas não edificados, subutilizados ou não utilizados
localizados nas Áreas de Diretrizes Especiais do Comércio – ADE do
Comércio;
● Lotes ou glebas não edificados, subutilizados ou não utilizados
localizados num raio de 850m (oitocentos e cinquenta metros) da
estação ferroviária de Queimados, conforme indicado no Anexo V
desta Lei Complementar. (grifo nosso)
Grifamos a última hipótese acima relacionada uma vez que ela abarca toda a
área dos entornos imediato e próximo, de modo a legitimar a aplicação desse
instrumento em qualquer lote que julguemos adequado. A previsão de
aplicação do instrumento na ZOP, faz com que a área de influência do Projeto
também possa ser objeto de sua aplicação.
A lei prevê a possibilidade de o proprietário, uma vez notificado pela Prefeitura
da determinação do parcelamento, edificação ou utilização compulsória de
seu imóvel, propor o estabelecimento de consórcio imobiliário com o Poder
Executivo Municipal, para viabilizar o plano de urbanização, o que reforça a
necessidade de regulamentação desse instrumento, tal como indicado nos
itens anteriores deste documento.
A regulamentação da aplicação do parcelamento compulsório para indução da
utilização adequada do solo urbano deve ser feita por meio de lei municipal
específica, que indique especificamente os lotes subutilizados e determinem a
notificação dos proprietários dos imóveis subutilizados, não utilizados ou não
edificados, a fim de que cumpram com as obrigações adequadas à situação
do imóvel, sob pena majoração da alíquota do IPTU a partir do exercício fiscal
seguinte.

O manejo dessa modalidade de desapropriação com caráter sancionatório, atualmente,
encontra-se obstado por Resolução do Senado Federal, que possui atribuição de dispor sobre
o endividamento dos entes públicos subnacionais.
4
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Observamos que o Plano Diretor não estabelece os critérios para
caracterização da subutilização do imóvel, o que passa, basicamente, pela
definição de um coeficiente mínimo de aproveitamento do imóvel. Essa lacuna
praticamente limita a aplicação do instrumento aos chamados ‘terrenos
baldios’ e às edificações vazias, que não costumam ser as hipóteses mais
frequentes. Entendemos que a revisão do Código Municipal de Zoneamento é
o momento e meio oportuno para a adoção de coeficientes de aproveitamento
mínimo para as áreas em que se pretende aplicar o instrumento, conforme é
indicado no item que versa sobre o adensamento.
A definição dos procedimentos e modelos de documentos para notificação,
impugnação e averbação dos imóveis será detalhada na modelagem jurídica,
juntamente com a propostas de alteração legislativa, conforme já acordado
nas reuniões técnicas entre a equipe do Consórcio e a Comissão de
Fiscalização da SETRANS.
O PEUC será aplicado em lotes não edificados e subutilizados do entorno
próximo e do entorno imediato, conforme mapa abaixo.

Figura 5: Lotes subutilizados/não edificados e lotes com uso para estacionamento
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Cadastro Técnico Multifinalitário
4) Desenvolver mecanismos de captura da valorização imobiliária para custear
os investimentos públicos em infraestrutura e requalificação urbana.
Dentre os mecanismos previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com
potencial para captura da valorização imobiliária a fim de custear os
investimentos públicos, entendemos que a medida prioritária a ser adotada
reside na atualização periódica da planta genérica de valores com a
finalidade de adequar a política tributária aos interesses do desenvolvimento
urbano, medida que deve ser incorporada como rotina da gestão pública, sob
pena de serem feridos, além dos preceitos do Estatuto da Cidade, aqueles da
chamada ‘responsabilidade fiscal’. Desse modo, indicamos a inclusão de
previsão de prazo para essa atualização, no Plano Diretor e no Código
Tributário do município, parecendo-nos razoável que ela ocorra em períodos
não superiores a oito anos e preferencialmente no primeiro ano de mandato do
Prefeito.
É possível aproveitar o ensejo da atualização da planta de valores a fim de
implantar, no município, o Cadastro Técnico Multifinalitário, instrumento
cuja adoção é preconizada há algum tempo pelos órgãos da administração
federal - notadamente o extinto Ministério das Cidades - como ferramenta
hábil a atender, simultaneamente, as funções fiscal, de informação, de
planejamento e de tomada de decisão.
Ao lado desse mecanismo, em ordem decrescente de importância, pode-se
lançar mão da contribuição de melhoria ou da outorga onerosa do direito de
construir (OODC), conforme a causa de valorização em cada área e/ou imóvel
esteja relacionada, respectivamente, a investimento público ou privado,
conforme explicaremos abaixo.

Contribuição de Melhoria
A Contribuição de Melhoria já tem previsão genérica no Código Tributário de
Queimados, tendo como hipótese de incidência a realização de obra pública.
É relevante, no entanto, reafirmar a importância deste instrumento de
financiamento do desenvolvimento urbano, especialmente de investimentos
em infraestruturas, estando prevista a sua utilização nas diretrizes do Plano
Diretor.
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No entanto, vale ressaltar que tal previsão não garante a implementação do
instrumento, que dependerá, de edição de lei específica previamente ao
lançamento da contribuição a ser cobrada, tal como exige o art. 82 do Código
Tributário Nacional. Nessa lei devem ficar definidos os seguintes aspectos:
● memorial descritivo do projeto;
● orçamento do custo da obra;
● determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela
contribuição;
● delimitação da zona beneficiada;
● determinação do fator de absorção do benefício da valorização para
toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas;
● fixação de prazo não inferior a 30 (trinta) dias, para impugnação pelos
interessados, de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior;
● regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento
da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua
apreciação judicial.
Após a aprovação dessa lei, caberá à Fazenda municipal tomar as medidas
administrativas necessárias para o lançamento, notificação e arrecadação da
Contribuição, processo no qual a própria atualização da planta de valores,
como indicado anteriormente, produzirá referência fundamental para que se
possa apurar com precisão o quantum da valorização imobiliária dos imóveis
situados nas áreas beneficiadas pelas obras públicas.5
De acordo com o art. 328 do Código Tributário do Município, as seguintes
obras podem ser objeto de contribuição de melhoria:
● abertura, alargamento, pavimentação, iluminação, arborização, esgotos
pluviais e outros;
● melhoramentos de praças e vias públicas;
● construção e ampliação de parques, campos de desportos, pontes,
túneis e viadutos;
● abastecimento de água potável e redes de esgotamento sanitário;

5

Conforme o Decreto-Lei nº 195/1967: “Art. 3º A Contribuição de Melhoria a ser exigida pela União,
Estado, Distrito Federal e Municípios para fazer face ao custo das obras públicas, será cobrada pela
Unidade Administrativa que as realizar, adotando-se como critério o benefício resultante da obra,
calculado através de índices cadastrais das respectivas zonas de influência, a serem fixados em
regulamentação deste Decreto-lei.” (grifo nosso)
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● obras viárias;
● instalação de redes elétricas e suprimento de gás.
A contribuição de melhoria tem como limite total a despesa realizada, e não a
valorização dos imóveis propriamente dita e deve incidir sobre obras
realizadas pela Administração Municipal direta ou indireta, inclusive quando
resultantes de convênio com a União e o Estado ou com entidade federal ou
estadual. O sujeito passivo da contribuição de melhoria é o proprietário, o
titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, de imóvel situado na
zona de influência da obra e constitui ônus real, acompanhando o imóvel em
caso de transmissão.
Vale mencionar que uma dissertação de mestrado, defendida no Programa de
pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional da UFRJ, realizou estudo
sobre as experiências recentes de captura de mais-valias por meio de
contribuição de melhoria, tendo apurado que, na Baixada Fluminense, o
município de Nova Iguaçu aplicou a referida contribuição em 2003 e 2004, e
Nilópolis entre 2004 e 2008. Em escala nacional, outros 15 municípios a
aplicaram entre 2000 e 2010, sendo 7 deles no estado de São Paulo. O
município que mais arrecadou se encontra no Paraná (Colombo) que apurou
US$ 52 milhões. O que menos arrecadou dentre esses 15 obteve US$ 4,5
6
milhões.
Dessa forma, indicamos a aplicação da contribuição de melhoria nas obras
que deverão ser realizadas pelo município, descritas no produto 6.2, no item
Cronograma de Implantação, a saber:
● reforma das ruas Eloy Teixeira e Irmãos Guinle;
● reforma das Praças Dr. Rubens de Lima e Nossa Sra. da Conceição;
● aterramento da fiação das vias paralelas à estação (Rua Eloy Teixeira e
Av. Irmãos Guinle);
● revitalização das ruas do Entorno Imediato do Projeto;
● construção dos Terminais de Integração; e
● reforma das demais praças da área do DOTS, conforme indicado no
Produto 5.3 (Estudo Preliminar e de Viabilidade).
VALENTINUZZI NÚÑEZ, Silvia Karina. A contribuição de melhoria no Brasil e de
valorização na Colômbia: lições úteis para outras latitudes. Rio de Janeiro: UFRJ, 2013.
Disponível
em:
https://minerva.ufrj.br/F/G76UPCCXE5FII7UPIHAQBYB6M6FKQESIFUE735CIF1NV13Y7XR-14
642?func=service&doc_library=UFR01&doc_number=000799220&line_number=0001&func_co
de=WEB-BRIEF&service_type=MEDIA.
6
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Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC)
Conforme o levantamento da legislação municipal desenvolvido no âmbito do
Projeto, a outorga onerosa do direito de construir está prevista no Plano
Diretor do Município, em seus artigos 95 e seguintes. Sua regulamentação foi
feita no Código de Zoneamento, artigos 12 e seguintes, que determinam os
critérios de aplicação e sua forma de cálculo (art. 14).
Conforme o artigo 95, poderá ser outorgada, de forma onerosa, autorização
para construir área superior àquela permitida pelo Coeficiente de
7
Aproveitamento 1, e os recursos deverão ser destinados ao Fundo Municipal
de Habitação de Interesse Social e Desenvolvimento Urbano.
Cumpre mencionar que os recursos auferidos com a outorga onerosa do
direito de construir e demais instrumentos devem ser geridos de forma
democrática, por meio de um fundo e um conselho municipal. O Plano Diretor
de 2019 cria o Fundo por meio de seu artigo 32 e o vincula ao Conselho
Municipal de Habitação, criado pela Lei 913/08. O Conselho é formado por 10
membros, sendo 5 indicados pelo poder público e 5 representantes da
sociedade civil organizada, que tomaram posse para um novo mandato de de
dois anos em fevereiro de 2019. Assim, constitui condição para a efetivação
da OODC que se implemente o Fundo já criado por lei, a fim de que possa ser
operacionalizado pelo Conselho já instituído, para que os recursos da outorga
e demais instrumentos possam ser adequadamente geridos e destinados às
finalidades previstas em lei.
Conforme artigo 16 do Código de Zoneamento, a Outorga Onerosa do Direito
de Construir será calculada, a partir da seguinte fórmula:
● CA: CF = ACECA x VT / 5
● Taxa de Ocupação: CF = ACETO x VT / 5
● Onde: CF – Contrapartida Financeira; CA – Coeficiente de
Aproveitamento; ACECA – Área Construída Excedente, acima do CA
básico; ACETO – Área Construída Excedente, acima da Taxa de
Ocupação Básica; VT – Valor Venal do Terreno, conforme planta de
valores do Município.

7

Doravante chamado pela sua sigla “CA”, para fim de praticidade.
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● Parágrafo único - Na hipótese da Outorga Onerosa do Direito de
Construir ser concedida tanto para a Taxa de Ocupação, quanto para o
CA, a Contrapartida Financeira será a de maior valor.
O Plano Diretor determina que os recursos da outorga sejam destinados ao
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e Desenvolvimento Urbano
e mantém as regras para seu processamento definidas no Código de
Zoneamento do Município. Dessa forma é fundamental para regulamentação a
definição do que segue.
Os recursos auferidos com a outorga onerosa, de acordo com o Estatuto da
Cidade, podem ser destinados à:
1. regularização fundiária;
2. execução de programas e projetos habitacionais de interesse
social;
3. constituição de reserva fundiária;
4. ordenamento e direcionamento da expansão urbana;
5. implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
6. criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;
7. criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas
de interesse ambiental;
8. proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico;
Retornando ao tema da fórmula de cálculo, que é crucial para o tema da
OODC, em São Paulo, por exemplo, utiliza-se o fator de planejamento como
forma de adequação aos interesses do desenvolvimento territorial.
Equação da contrapartida financeira à outorga onerosa de potencial
construtivo em São Paulo:
C = (At / Ac) x V x Fs x Fp,
Onde:
● C - contrapartida financeira relativa a cada m² de potencial construtivo
adicional;
● At - área de terreno em m²;
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● Ac - área construída computável total pretendida no empreendimento
em m²;
● V - valor do m² do terreno constante do Cadastro de Valor de Terreno
para fins de Outorga Onerosa, conforme Quadro 14 anexo;
● Fs - fator de interesse social, entre 0 (zero) e 1 (um);
● Fp - fator de planejamento entre 0 (zero) e 1,3 (um e três décimos)
A contrapartida financeira total calcula-se pela multiplicação da contrapartida
financeira relativa a cada m² pelo potencial construtivo adicional adquirido.
Segundo a legislação atualmente em vigor em Queimados, o que é recuperado
a título de Outorga corresponde a 20% do ganho que o construtor terá com o
aproveitamento do terreno acima do índice básico, a ser aplicado de modo
linear em todo o território municipal. Esse ganho será maior à medida em que
se produza defasagem na planta de valores do município.
Desse modo, uma alternativa seria aperfeiçoar a sua fórmula de cálculo, de
modo a graduar a sua aplicação conforme a área em que se situem os
empreendimentos, o que pode ser feito mediante a introdução de variáveis
como o fator de planejamento, ou o fator de interesse social, tal como feito no
exemplo de São Paulo. Desse modo, seria possível estabelecer um sistema de
vantagens / desvantagens comparativas de acordo com a região da cidade ou
com o tipo de empreendimento, de modo a favorecer as tipologias que o
Projeto p
 ropõe para o entorno imediato.
Contudo, diante da avaliação geral de que o município possui baixa
capacidade gerencial para lidar com um instrumento com tal complexidade,
propõe-se adotar um modelo mais simples, baseado na isenção desse ônus total ou parcialmente, por período de tempo maior ou menor - aqueles
empreendimentos e/ou a área que se deseja favorecer o adensamento.
Assim, considerando o objetivo do Projeto de adensar, prioritariamente, o
entorno imediato e entorno próximo, o CA 1 deve ser mantido nas demais
áreas do território municipal, ao mesmo tempo em que deve ser aumentado
nas áreas de interferência direta do Projeto, em associação à liberação da
outorga onerosa apenas nesses perímetros (entorno imediato e próximo). Para
além de incentivar o adensamento na área central, a aplicação da outorga
onerosa nas demais áreas da cidade também tem como fim o desincentivo à
ocupação das margens do território municipal e, por conseguinte, o combate
ao espraiamento da ocupação.
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A fórmula atual, indexada pelo valor venal desatualizado, provavelmente, não
vai gerar arrecadação significativa para o financiamento de outras
intervenções estratégicas no município, devendo, quando muito,
complementar recursos para tanto ou atender a projetos de pequeno porte.
Assim, recomenda-se que a utilização da outorga esteja articulada à
atualização da planta de valores do IPTU, bem como a uma reavaliação, em
cada caso, da adequação da taxa de mais-valia a ser recuperada.
Deverão ser definidos a posteriori, pelo COMCIQ, as destinações do produto
da arrecadação da Outorga, que já se encontram vinculadas ao fundo
municipal de que trata o art. 95 do Plano Diretor.
A revisão das fórmulas de cálculo da outorga onerosa do direito de construir
deve ocorrer em sede de revisão tanto do Plano Diretor, quanto da legislação
de zoneamento, na medida em que ambos possuem disposições a respeito.
Com a possibilidade de outorga para área construída acima da taxa de
ocupação, a partir da previsão de CF = ACETO x VT / 5, a outorga onerosa
está sendo indevidamente recepcionada na legislação municipal como
mecanismo de flexibilização da legislação urbanística, um tipo de distorção
bastante recorrente e condenável. Sugerimos aqui que seja aproveitada a
oportunidade de ajustes na legislação municipal a fim de excluir essa hipótese
do Plano Diretor e da Lei de Zoneamento.
Com relação aos instrumentos de recuperação de mais-valias admitidos na
legislação nacional, e ainda não incorporados à legislação queimadense, ficará
para uma eventual avaliação a ser feita nos produtos finais do Projeto a
recepção da outorga onerosa de alteração de uso, possível de ser aplicada
quando o uso de um bem for alterado para um outro que implique em sua
valorização econômica, a exemplo do que costuma ocorrer ao admitir-se a
conversão do uso residencial para comercial, de serviços ou industrial.
A aplicação dos instrumentos de recuperação de mais-valias – e mesmo dos
demais tratados neste Produto – depende da permanente produção de
informações a respeito da dinâmica de valorização fundiária no município,
sobretudo na área do Projeto. Sem esse conhecimento, a aplicação dos
instrumentos do Estatuto da Cidade passa a apresentar considerável margem
de erro, sobretudo considerando-se que inexistem experiências anteriores de
sua utilização no município.
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Regularização Fundiária
5) Implementar / promover programa de regularização fundiária e edilícia com
vistas a: (I) aumentar a arrecadação municipal; (II) contribuir para o acesso da
população a financiamentos imobiliários; (III) criar condições propícias ao
adensamento.
O art. 29, IX, do Plano Diretor já determina em sua política habitacional de
interesse social a criação e implantação de Programa Municipal de
Regularização Fundiária, em especial em Zonas Especiais de Interesse Social.
São objetivos das ZEIS previstas no Anexo VI, Tabela I, do Plano Diretor
promover a função social da cidade e consolidar conjuntos habitacionais, visto
que algumas ZEIS demarcam conjuntos. As diretrizes de intervenção são as
seguintes:
● Elaborar projeto urbanístico, de (re)parcelamento, infra-estrutura básica
e complementar no que couber;
● Elaborar planos de remanejamento de famílias e compensações,
quando necessários;
● Formular processos administrativos e proposituras de ações judiciais
para fins de regularização urbanística, no que couber;
● Coibir a favelização; consolidar a urbanização;
● Estimular o comércio e negócios de pequeno porte de interesse social;
● Promover a urbanização e o acesso à infra-estrutura urbana de
qualidade bem como a implantação de equipamentos sociais de
interesse comunitário, tais como creche, praça de esporte e lazer e
centro comunitário;
● Consolidar a urbanização;
● Promover ações com o objetivo de melhorar as condições de
segurança e mobilidade;
● Promover ações junto aos moradores, construtoras e cartórios com o
objetivo de regularizar a titulação dos imóveis.
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Conforme o artigo 70, as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), já têm
prioridade para ações de regularização fundiária e urbanística, de urbanização
e acesso à infraestrutura urbana de qualidade bem como para a implantação
de equipamentos sociais de interesse comunitário, tais como creche, praça de
esporte e lazer e centro comunitário.
As dimensões mínimas de lotes e edificações destinadas à moradia popular ou
regularização fundiária conforme o Plano, devem ser estabelecidas pelo
Código de Obras Municipal, Plano Local de Habitação de Interesse Social –
PLHIS, ou legislação específica.
O Plano Diretor, prevê a isenção da cobrança do ITBI nas alienações de
imóveis necessárias à execução dos programas habitacionais de interesse
social.
De outro lado, conforme pudemos inferir da leitura do Plano de Reestruturação
(Produto 6.1), ao que parece, quando nele se fala de regularização fundiária,
um dos grandes problemas que se tem em vista é a chamada informalidade
do mercado imobiliário, no qual se compram e vendem imóveis por meio de
instrumento particular, de maneira a evitar custas notariais, registrais e o
pagamento de ITBI, tal como se colhe dos seguintes trechos, à p. 16:
“Foram identificados três fatores que mantêm a área como Limitada, são
eles: a questão da segurança pública, do saneamento e da elevada
irregularidade fundiária no município. Sem o enfrentamento desses
três limitadores, não se espera conseguir atrair investimentos privados de
forma consistente. Ou seja, se for r ealizado um programa de
regularização fundiária [1], implantado um sistema efetivo de
saneamento com separação das redes de esgoto e drenagem e a
segurança pública for aprimorada na região, a área da estação passará a
ser Emergente, o que indica boas oportunidades para projetos catalíticos,
conforme trazido na publicação adotada como referência.”
“[1] (...) já fora destacado no Produto 2 - Relatório de Diagnóstico, a
irregularidade fundiária de Queimados não se caracteriza em sua
grande parte por áreas ocupadas ou invadidas, mas por um
não-registro nos órgãos oficiais do parcelamento dos terrenos e das
transações de compra e venda ocorridas desde a aquisição do
imóvel. Isto afasta o investidor privado que necessita de uma maior
garantia para decidir investir na região.” ( grifos nossos)
Com efeito, essa dinâmica significa uma perda de arrecadação por parte do
município, bem como de controle a respeito dos negócios imobiliários (déficit
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de informação). Ou seja, os produtos desenvolvidos pelo Consórcio sugerem
uma ação de regularização centrada na dimensão da escrituração e do
registro da compra e venda de imóveis, bem como não voltada à população
de baixa renda, o que a atual legislação nacional qualifica como Reurb-E (isto
é, regularização fundiária de interesse específico).
A questão crucial do desenho conceitual e normativo de um programa dessa
natureza seria identificar que instrumentos e procedimentos seriam mais
promissores e adequados a fim de atingir esse objetivo, uma vez que pode
não haver interesse da parte dos proprietários, em virtude do aumento de
custos de transação implicados na regularidade, gerando o clássico problema
da baixa taxa de adesão dos particulares ao programa, que é enfrentado em
inúmeras experiências no país. Ou seja, a regularização, para ter alguma
possibilidade de êxito, precisa oferecer vantagens comparativas reais do
ponto de vista socioeconômico, a fim de atrair os proprietários para a
legalidade.
A primeira resposta a esse problema, na linha das medidas de indução a
serem inseridas em proposta de legislação municipal a respeito do tema,
consiste em estipular o acesso ao financiamento para construção, reforma,
ampliação ou abertura de negócio como a moeda de troca, ou seja, o
programa de regularização seria “casado” com outro, de fomento à atividade
econômica.
Importante frisar que o acesso ao financiamento costuma ser erroneamente
abordado como uma consequência “natural” da regularização, e esta
compreensão comparece num sem número de experiências e na própria
literatura a respeito do tema, o que explica os casos de regularização
supostamente “malsucedidos” no país. Em outras palavras, ou são criados,
pelo poder público, canais de financiamento concretos e acessíveis ao
público-alvo da regularização, ou esse efeito simplesmente não se verificará,
ou, no máximo, se verificará de modo residual.
A 2ª linha de respostas consistiria em medidas de cunho repressivo, como o
condicionamento da aceitação de projetos a apresentação do registro de
propriedade em nome do autor, ou seja, o fechamento da porta da
administração municipal a empreendedores que não estejam na legalidade.
Um possível efeito negativo dessa medida seria o aumento da produção
informal. Nesse caso, no âmbito do presente Projeto, o Consórcio opta por
trabalhar com a alternativa já aplicada em Porto Alegre, sob as gestões
petistas, consistente na experiência conhecida como urbanizador social, na
qual os empreendedores privados que atuavam na informalidade eram
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chamados para um acordo de ajustamento de conduta com a municipalidade.
Assim, buscou-se enfrentar o problema da informalidade sem paralisar a
atividade econômica, e com um recurso com mais chance de efetividade em
função de basear-se em acordo de vontades entre empreendedores e
administração.
Numa linha muito próxima a esta, à p. 46 do Plano de Reestruturação
comparece uma indicação de regularização urbanística e dominial,
consistente na definição de Projetos de Alinhamento em vias urbanas em cujas
margens se encontram ocupações informais do solo. Ainda, à p. 20, o Plano
também se refere à “elevada informalidade - do comércio e da construção
civil”.
Tais considerações induziriam a se pensar em outros dois tipos de ações
diferenciadas de regularização: a de edificações e a de atividades econômicas.
Ambas necessitariam de maior detalhamento, a fim de viabilizar algum tipo de
proposta legislativa. A regularização urbanística e edilícia podem ser
integradas no conceito de regularização fundiária, de maneira a compor um
programa único, com várias linhas de ação. Já a regularização de atividades
econômicas segue caminhos bastante diferenciados, nos quais prepondera a
atuação do órgão fazendário, em detrimento do urbanístico.
O Plano Diretor não faz menção à regularização edilícia de imóveis que não
estejam situados em ZEIS, razão pela qual deve ser estabelecido
procedimento, a ser incorporado ao Código de Obras Municipal, a ser revisto a
fim de incorporar um capítulo sobre a regularização de edificações.
Em todos os casos, o desenho de um programa de regularização, bem como a
sua expressão na legislação municipal, pressupõe a produção de informações
a respeito dos seguintes fenômenos:
1. que tipos de irregularidade se deseja sanar;
2. como elas se localizam espacialmente;
3. qual a expressão quantitativa de cada tipo de irregularidade (em termos
de nº e imóveis, de edificações e de seus respectivos usuários);
4. que dinâmicas socioeconômicas determinam o seu surgimento e
reprodução.
Em conclusão a respeito do presente ponto, antes que se possa cogitar de
uma legislação municipal a respeito do tema, o município de Queimados deve
providenciar a realização de estudo empírico multidisciplinar, isto é, um amplo
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diagnóstico das situações a serem enfrentadas num futuro programa de
regularização. Com base neste diagnóstico a futura legislação poderá ser
desenhada, a fim de que venha amparada em adequada fundamentação, o
que aumentaria suas possibilidades de contribuir positivamente para o alcance
do objetivo do plano de reestruturação aqui debatido.
Dado o condicionante exposto no parágrafo anterior, a proposição decorrente
do exame desse ponto consistirá não em uma minuta de legislação, mas sim
de termo de referência para a produção do diagnóstico aqui indicado.

Áreas de Redução de Vulnerabilidade
6) Promover a ocupação dos espaços vazios nos loteamentos existentes - em
especial nas áreas demarcadas como Área de Redução da Vulnerabilidade através de projetos de requalificação urbana, melhorando condições de acesso
e segurança dos moradores, criando equipamentos de lazer e serviços nos
bairros.
As propostas referentes à assim chamada Área de Redução da Vulnerabilidade
comparecem em quatro momentos do Plano de Reestruturação, dois deles
referidos ao entorno imediato e dois referidos ao entorno próximo, tendo sua
localização já sido definida e cartografada nos produtos anteriores do Projeto.
Buscamos enfrentar esse tema considerando conjuntamente tudo aquilo que
se propõe para a área em questão, a fim de ter uma compreensão mais
abrangente a respeito dessa nova espacialidade constante do Plano de
Reestruturação. As outras duas propostas relativas a essa área estão assim
redigidas:
Promover o adensamento construtivo e intensificação das atividades
econômicas em toda a área do Entorno Imediato, com exceção dos
trechos destinados à redução da vulnerabilidade, que serão objeto de
tratamento específico.
Delimitar Áreas de Redução da Vulnerabilidade correspondentes aos
Morros do Cruzeiro, Morro da Caixa D´Água e Morro São Simão, para
realização de programas de regularização fundiária e edilícia,
desenvolvimento de programas de segurança pública e sociais, e
incentivo à ocupação dos vazios através da qualificação urbana de seus
acessos, ruas e espaços públicos.
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E também a seguinte proposta a respeito:
Requalificar urbanisticamente esses morros. Não seria o caso de
adensar verticalmente, pois não sobe ônibus e a acessibilidade é difícil.
Podemos pensar em sobrados geminados, talvez com subsolos,
dependendo da topografia. É preciso promover melhoria de
infraestrutura, áreas de lazer e equipamentos sociais (que projeto
prevê/sugere) e investimento em segurança.
Em suma, as Áreas de Redução da Vulnerabilidade são aquelas nas quais se
prevê um conjunto articulado de quatro tipos de intervenção:
I.

Ocupação de
verticalização;

baixa

densidade

II.

Urbanização;

III.

Regularização fundiária;

IV.

Intervenções de segurança pública.

dos

vazios existentes, sem

Dadas essas características, parece-nos ser possível recepcionar essas áreas
no planejamento municipal como ZEIS, nos termos dos arts. 68 a 72 do Plano
Diretor de Queimados, não se fazendo necessário nele incluir a figura da Área
de Redução da Vulnerabilidade como uma das tipologias do ordenamento
municipal de uso do solo, alternativa que nos parece representar uma
mudança mais profunda no planejamento municipal, o que buscamos evitar,
sempre que possível, pelas razões já expostas nesse documento.
Nada impede, no entanto, que a nomenclatura formulada no Plano de
Reestruturação seja mantida nele e em outras peças de planejamento, dentro
ou fora do âmbito do Projeto, sendo apenas necessário esclarecer a forma
como essa Área i rá se materializar na gestão territorial.
Uma vez que o Plano Diretor, em seu Anexo VI, Tabela 1, enumera as áreas
constituídas como ZEIS, bem como que essa enumeração aparenta ser
taxativa, parece-nos que a melhor solução, a fim de eliminar qualquer tipo de
dúvida, é a de incluir uma nova área de ZEIS nesse mesmo PD, mediante
emenda aditiva. As quatro formas de intervenção acima enumeradas podem
figurar como as diretrizes para essa ZEIS, igualmente requeridas pelo Plano
Diretor.
Nesse sentido, consideramos oportuna a revisão das delimitações das áreas
propostas que se sobrepõem a esta ZEIS, haja vista as implicações políticas e
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sociais de desconsiderá-la. Isso não prescinde, entretanto, da revisão dos
parâmetros urbanísticos sobre ela incidentes, os quais podem buscar
estimular o adensamento da área, em alinhamento tanto aos objetivos do
DOTS, quanto àqueles preconizados pelo Plano Diretor, desde que atendidos
os déficits de infraestrutura que costumam caracterizar tais áreas.
Por outro lado, os quatro tipos de intervenção previstas para essa área
evidenciam que se trata de uma tipologia peculiar de ZEIS, seja porque ela é
marcada tanto por vazios urbanos como por áreas já ocupadas, seja pelo fato
dela contemplar algo além de intervenções urbanísticas clássicas, incluindo as
ações de segurança pública. A definição da tipologia de zeis poderá ser
diferenciada para situações distintas.
Este tipo de articulação não constitui uma novidade em termos absolutos.
Recentemente, testemunhamos a experiência de ações articuladas do PAC
Urbanização de Assentamentos Precários (PAC-UAP) e das Unidades de
Polícia Pacificadora (UPPs). A experiência de Medellín também poderia ser
aproveitada nesse sentido. No entanto, nos casos mencionados, tratavam-se
de grandes favelas, em áreas metropolitanas relativamente centrais, no seio de
grandes programas de intervenção territorial e que tinham o mesmo ente
público como executor de todas as ações, o que facilitava a coordenação das
mesmas.
Em que pesem essas importantes experiências de referência, não
conhecemos formulações conceituais ou normativas que as tenham
consolidado, de modo a construir modelos a partir delas.
Outra experiência que pode contribuir para essa formulação é a experiência de
urbanização de favelas do município de Santo André (SP) e articulação com
demais políticas sociais. Embora não trate especificamente de uma articulação
para fins específicos de segurança pública, é uma das principais referências
no Brasil de articulação da urbanização com outras políticas para redução da
vulnerabilidade social. O Programa Integrado de Inclusão Social (PRIIS) de
Santo André, tinha como objetivo a articulação da política habitacional com
estratégias de inclusão social, conforme descreve Rosana Denaldi em texto
8
que analisa a política mencionada .
Ou seja, a viabilização da proposta em questão depende de um arranjo
normativo inovador em relação à prática usual relacionada às ZEIS,
envolvendo também um arranjo de gestão delicado, uma vez que envolve
DENALDI, Rosana. Santo André: urbanização de favelas e inclusão social. Ambiente
Construído, Porto Alegre, v. 4, n. 4, p. 7-20, out./dez. 2004.
8
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órgãos de dois entes públicos distintos (Município de Queimados e Estado do
Rio de Janeiro) e de culturas institucionais bastante distintas (planejamento
urbano e segurança pública).
Esse conjunto de especificidades recomenda que seja prevista no Plano
Diretor a formulação de um plano específico para a área – que poderia,
eventualmente, ser nomeado como plano de redução de vulnerabilidade – a
ser elaborado (e aprovado) mediante concertação dos órgãos públicos
envolvidos e dos moradores das áreas abrangidas e respectivas organizações
comunitárias. O Plano Diretor também prevê ações similares no capítulo da
política de esporte e lazer, o que constitui outro fundamento para a proposta
em questão.
Tendo em conta que a interpretação da equipe do Consórcio vem se
inclinando conclusivamente no sentido de que a Área em questão constitui
uma situação emergencial para o município, tendo o potencial de interferir de
modo significativo na viabilidade do Projeto, a proposta legislativa a ser
elaborada conterá a previsão de recursos para serem nela investidos de modo
imediato ou mediato, bem como a medida em questão será incluída entre
aquelas de curto prazo no cronograma de implantação do Plano de
Reestruturação. O direcionamento dos recursos advindos da OODC, nos
casos em que este instrumento vier a ser aplicado, constituirá um dos seus
mecanismos de autofinanciamento, ou como contrapartida de captações de
recursos feitas pelo município especificamente para esse fim.
Por fim, importante registrar que a proposta em questão dialoga com outras
presentes no Plano de Reestruturação, a exemplo do caso das intervenções (I)
e (III) relacionadas supra, de modo que fazemos aqui a devida remissão.
Os demais casos de vazios urbanos objeto do Plano de Reestruturação - isto
é, aqueles situados fora das áreas vulneráveis a serem definidas como ZEIS serão objeto de tratamento diferenciado na seção 8, infra, uma vez que neste
último caso a diretriz urbanística é a de promover o adensamento construtivo,
diretriz oposta àquela prevista para as aludidas ZEIS.

Áreas Verdes
7) Estimular a ampliação das áreas verdes nos espaços privados e públicos
através de mecanismos de controle urbanístico - entorno imediato e próximo.
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O Código de Zoneamento de Queimados (Lei 064/2013 e revisões) estabelece
que a taxa de permeabilidade (denominada na lei como área verde mínima)
para a ZOP, ZEIS 1 e ADE do Comércio é de 20%. Considera-se tal taxa
adequada para uma porção do território onde se vislumbra um maior
adensamento, mas sem perder de vista a importância de preservar uma
superfície do solo que permita a absorção direta de água pluvial.
No entanto, o Plano Diretor admite uma Taxa de Ocupação (TO) máxima de
100% para a ZOP e ADE do Comércio. Uma vez que a TO diz respeito à
relação percentual entre a área de projeção horizontal da edificação e a área
do terreno, observa-se um conflito entre este parâmetro e a área verde mínima
definida no Código de Zoneamento. Assim, para garantir uma reserva de área
permeável mínima adequada, a TO disposta no PD deve ser revista de modo
que o valor máximo seja de 80%.
Porém, no caso das áreas privadas, além da redução na taxa de ocupação, há
que se instituir outros instrumentos que induzam a que as áreas a serem
mantidas livres pelo construtor convertam-se, efetivamente, em áreas verdes,
objetivo cujo alcance não pode ser garantido apenas por meio desse
instrumento. Nesse sentido, a equipe do Consórcio passou a refletir a respeito
das medidas mais adequadas, trabalhando com a diretriz de buscar medidas
cuja aplicação tenha o menor grau possível de dependência da fiscalização
municipal além daquela que já é realizada ordinariamente (por exemplo, na
aprovação de projetos e concessão de habite-se), na medida em que este tem
sido percebido como um dos grande gargalos a serem considerados no
desenho do plano de reestruturação.
Destarte, pensamos em estratégias que “invertam a mão”, ou seja, que se
baseiem na comprovação, pelo proprietário, de implantação efetiva de
arborização, como condição para a obtenção de determinadas medidas da
municipalidade. Além disso, a equipe buscou também evitar soluções do
gênero barganha de arborização por índices urbanísticos, uma forma clássica
de incentivo, porém vista como nociva ao planejamento caso utilizada de
modo indiscriminado.
Com base nessas premissas, trabalhou-se com dois cenários: o do ensejo da
realização de edificações e das situações cotidianas que independem dessa
eventualidade, na medida em que podem haver imóveis já edificados e sem
previsão de realização de obras de qualquer espécie, que jamais se
enquadrariam no 1º caso.
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Para o primeiro caso, a medida considerada mais adequada é a do
coeficiente de arborização, isto é, a da instituição de uma obrigação de
arborizar o imóvel edificado, na proporção de um indivíduo arbóreo ou
arbustivo (a ser especificado em lei) para cada parcela de área construída (a
ser estabelecida no Produto 10), como condição para aprovação do projeto e
para a posterior obtenção do habite-se. Tal medida seria exigida tanto em
projetos de construção de terra nua, quanto de reforma, ampliação e
reconstrução. Há uma menção a essa figura no art. 18, do Código de
Zoneamento do município (Lei Complementar nº 64, de 2013), que pode ser
aprimorada e ampliado o seu alcance, como uma das medidas de revisão da
legislação municipal, a serem desenvolvidas nas fases subsequentes do
Projeto, a fim de que se possam incorporar medidas como a formação de um
corredor de fundos de lote arborizados, número proporcional de árvores,
espaçamento entre as espécies e entre muros e fachadas, etc.
Além disso, entendemos ser também adequado instituir o que já vigora em
muitos municípios brasileiros, consistente na compensação ambiental a ser
feita por construtores que requeiram autorização para corte de vegetação,
como parte do processo de licenciamento de edificações.
Para o 2º caso, construímos a proposta do IPTU verde, mediante a qual seria
estabelecida uma tabela de alíquotas regressivas de tributação, à medida que
o proprietário comprove, ao final de cada exercício fiscal, o índice de
arborização, por m², efetivamente implantado em seu imóvel ou até mesmo na
área pública com a qual o seu lote possuir testada.
No primeiro caso, portanto, teríamos um ônus urbanístico imposto a todos os
construtores, enquanto no último teríamos um incentivo fiscal, por força da
prestação de serviços ambientais de um imóvel ao município, na forma de
manutenção de cobertura vegetal. Tratam-se de dois mecanismos
relativamente inéditos no município, que demandam pequenas modificações,
respectivamente, em seus Códigos de Zoneamento, Obras (LC 07/99) e
Tributário (LC 01/95).
Resta enfrentar o problema da arborização nos espaços públicos. Na
legislação em vigor, encontramos um dispositivo a respeito do tema, na Lei nº.
393/99, de 03/05/1999, que “Institui o Código Ambiental do Município de
Queimados”. Esse Código dispõe, em seu Art. 10, que:
As áreas transferidas ao Município em decorrência da aprovação de
projetos privados de parcelamento da terra, enquanto não forem
ocupadas com equipamentos urbanos, poderão ser cercadas e
arborizadas pela Prefeitura, para fins agrícolas, desportivos,
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comunitários ou outros visando a melhoria da qualidade do meio
ambiente.

Diante desse dispositivo, a primeira medida a ser adotada seria a da
substituição da mera faculdade pelo dever de arborizar, mantendo-se
apenas o cercamento como medida facultativa e temporária, como etapa de
transição para a destinação efetiva dessas áreas e seu usufruto público e
comum.
O tratamento da arborização como obrigatoriedade urbanística já comparece
no Código de Obras do município, cujo art. 250 a impõe aos interessados na
abertura de novos logradouros, na proporção de uma árvore a cada quatro
lotes, nas áreas destinadas a praças, jardins e passeios dos logradouros.
Porém, tal dispositivo não se afeiçoa à área central de Queimados, já
inteiramente parcelada e integrada à malha urbana, além do que não
considera aspectos importantes como espécies arbóreas a serem plantadas e
outras variáveis fundamentais com as quais a engenharia florestal vem
trabalhando.
Desse modo, pensamos que a forma mais adequada de atender tal dever seria
nos termos de um plano municipal de arborização, a ser elaborado pelo
Município em prazo razoável, baseado em diagnóstico apropriado e seguindo
metodologia específica, todas definidas em modificação do Código Ambiental
do município, que ainda não prevê esse importante instrumento de gestão
ambiental, que vem sendo adotado em número crescente de municípios, a
exemplo do próprio Rio de Janeiro.9
De outro lado, um plano dessa natureza deve alcançar não apenas as áreas
transferidas ao município em projetos de parcelamento, mas sim todo e
qualquer próprio municipal, salvo os casos de incompatibilidade absoluta
de usos. A depender de estudos de campo a serem realizados, o plano de
arborização pode prever a destinação de áreas para instalação de parques
urbanos, outra medida bastante salutar em termos de qualidade ambiental
que se observa em áreas centrais de diversos municípios.
Por fim, importa assinalar que tais medidas, assim como diversas outras
tratadas no âmbito do Plano de Reestruturação, supõem um considerável
reforço dos mecanismos de gestão pública municipal. Nesse sentido, seria
necessário considerar a dotação de recursos - humanos, logísticos e
financeiros - adequados aos órgãos municipais encarregados da gestão de
seu patrimônio fundiário e da política ambiental, a fim de que estes possam
9

Cf. Decreto nº 42.685, de 21/12/2016, do Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro.
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absorver as funções decorrentes de um plano de arborização, tal como aqui
sinalizado.

Adensamento Construtivo
8) Promover o adensamento construtivo e intensificação das atividades
econômicas em toda a área do Entorno Imediato, com exceção dos trechos
destinados à redução da vulnerabilidade, que serão objeto de tratamento
específico - entorno imediato.
8.1 - Estimular o adensamento construtivo reduzindo os custos da construção,
flexibilizando índices e parâmetros urbanísticos - entorno imediato e próximo.
8.2 - Incentivar a produção de moradias com edificações de uso misto de
densidade elevada, reduzindo o custo através da elevação do Coeficiente de
Aproveitamento Básico, e redução das exigências de construção de vagas de
estacionamento de veículos - entorno imediato e próximo (ao longo dos eixos
do transporte coletivo rodoviário municipal e intermunicipal).
8.3 - Promover o adensamento construtivo e intensificação das atividades
econômicas nos corredores viários principais - onde circulam as linhas do
transporte coletivo municipal - que dão acesso à região central - entorno
próximo.
O conjunto das diretrizes destacadas referem-se a propostas que visam
sobretudo estimular o adensamento construtivo do Entorno Imediato da
Estação, assim como ao longo dos principais eixos de transporte coletivo, a
partir de um padrão de ocupação que priorize o uso misto, com uso comercial
no nível térreo e moradia nos andares superiores. Pela Tipologia 1,
apresentada na Proposta de Reestruturação Urbana, vislumbra-se que as
novas edificações tenham 5 pavimentos, incluindo o andar térreo. Além disso,
almeja-se reduzir as exigências de vagas de estacionamento de automóveis a
fim de, por um lado, desestimular o uso desse tipo de veículo na área do
entorno imediato da Estação e, por outro, tornar o custo da unidade
habitacional ou comercial mais barato, posto que a construção de cada
unidade (habitacional ou comercial) demandaria uma menor porção de solo
urbano, na medida em que não se faça necessária a incorporação de vagas
vinculadas a elas, ou que a proporção vaga/UH ou vaga/área comercial seja
reduzida.
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Como já comentado, o conjunto das áreas demarcadas no Projeto c
 omo
Entorno Imediato da Estação e Corredores de Transporte Coletivo se
sobrepõe, em grande medida, à ADE do Comércio e, de maneira residual, à
Zona de Ocupação Preferencial (ZOP). De acordo com os parâmetros
urbanísticos dispostos no quadro do Anexo VIII do Plano Diretor, cujo extrato é
apresentado a seguir, estas duas figuras do Macrozoneamento já permitem
um adensamento elevado, inclusive possibilitando alcançar tipologias com
número de pavimentos superiores à tipologia padrão definida pelo Projeto. É
de se destacar, aliás, que o Coeficiente de Aproveitamento Máximo (CAmax)
atualmente vigente foi avaliado, ao longo de suas fases de desenvolvimento
do Projeto, como excessivo dado o contexto urbano e socioespacial de
Queimados.
Taxa de Ocupação
(TO) %

Zonas

Coeficiente de
Aproveitamento (CA)

Básica

Máxima

Básico

Máximo

ZONAS DE
OCUPAÇÃO

ZOP
Preferencial

70

100

1

8

ZONAS ESPECIAIS

ZEIS 1
Centro /
Pedreira

60

80

1

5

ÁREAS DE
DIRETRIZES
ESPECIAIS

ADE do
Comércio

70

100

1

10

Tabela 1. Quadro de Coeficientes de Aproveitamento e condições de Outorga do Direito de
Construir por zonas. Fonte: Plano Diretor, Anexo VIII.

Nesse sentido, apesar de a legislação existente não ser restritiva quanto à
possibilidade de adensamento, entende-se que para compatibilizá-la ao
Projeto os parâmetros destacados acima devem ser redefinidos a fim de
orientar uma ocupação urbana de acordo com a tipologia almejada e mais
compatível com a capacidade de suporte da infraestrutura urbana e as
condicionantes físico-ambientais do município. Para operacionalizar esse
aspecto, além daquelas alternativas já figuradas a propósito da aplicação da
outorga onerosa (OODC), é possível trabalhar com a ampliação do Coeficiente
de Aproveitamento básico (CAbas), a fim de incentivar a implantação de
tipologias construtivas mais adensadas, conjugadamente com uma relativa
redução do do CA máximo, de modo a diminuir um pouco o limite do potencial
construtivo aplicável a cada terreno.
Além disso, a ocupação pode ser condicionada também por outros
parâmetros urbanísticos que a legislação em vigor de Queimados não
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estabelece, a fim de orientar a produção do espaço segundo a ambiência
urbana pretendida pelo Projeto. No que tange aos parâmetros não definidos
na legislação e que têm como fim nortear a tipologia construtiva e a densidade
10
habitacional, objeto das diretrizes em análise, destaca-se os seguintes :
● Afastamento mínimo de fundos: menor distância permitida entre a
edificação e a(s) divisa(s) de fundo, medida perpendicularmente (o
afastamento lateral encontra-se regulado no Anexo I do Código de
Zoneamento, e o afastamento frontal no Anexo II);
● Altimetria máxima: altura máxima da edificação, a partir de todos os
pontos do terreno natural, incluindo todos seus elementos construtivos,
inclusive a caixa d’água e a casa de máquinas;
● Coeficiente de Aproveitamento mínimo: índice que, multiplicado pela
área do terreno, define o aproveitamento construtivo mínimo a ser
exercido por empreendimento privado, para fins de aplicação do
instrumento da edificação compulsória;
● Aproveitamento de pavimento de cobertura das edificações: a
legislação de zoneamento pode estabelecer critérios e parâmetros a fim
de permitir o aproveitamento total ou parcial do pavimento de
cobertura, para usos (alternativos ou concomitantes) tais como:
dependências das unidades inferiores, áreas de uso comum, telhado
verde, área para equipamentos técnicos servidores da edificação.
Dentre esses, torna-se premente, para atingir os objetivos do Projeto, a
adoção do Coeficiente de Aproveitamento mínimo (CAmin), de modo a
tornar possível caracterizar a subutilização do terreno para fins de aplicação
do PEUC, conforme tratado em tópico acima. De acordo com algumas
referências de Planos Diretores brasileiros que adotaram esse parâmetro, o
valor do CAmin tende a ser entre 10% e 50% do valor adotado para o CAbas,
a depender das diretrizes de ocupação de cada zona11. Nesse sentido,
propomos defini-lo em 0,5 para a ADE do Comércio, onde se pretende
promover um adensamento maior, e 0,3 na ZOP e ZEIS 1.
Além disso, de modo a orientar a edificação dentro da tipologia estabelecida,
propomos também a fixação de altimetrias máximas. O Plano Diretor de São
Paulo, por exemplo, define, para algumas zonas, tanto o limite do gabarito da
Definições baseadas no disposto nos Planos Diretores de Belo Horizonte e São Paulo, e
legislação urbanística projetada para o Rio de Janeiro.
11
Destaca-se que, dentre os Planos consultados, a proporção de 50% do CAbas só foi observada quando
este parâmetro era de 1,0, caso do Plano Diretor de São Paulo.
10
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edificação quanto o número máximo de pavimentos. Em alguns casos, são
especificadas exceções para lotes ou vias onde se pretende flexibilizar esse
tipo de regramento, o que avalia-se ser adequado para o contexto do Projeto,
já que se vislumbra a construção de edifícios mais altos nos grandes lotes da
área de intervenção (tipologia 2, indicada no Produto 6.2). Assim, para atender
os objetivos do Projeto, são propostos os seguintes referenciais de altimetria:
● Regra geral para ADE do Comércio, ZOP e ZEIS 1: 5 pavimentos (térreo
mais 4), com altura limite de 15 metros12, contados a partir do terreno
natural;
● Nos lotes maiores que 750 m²: 10 pavimentos (térreo, embasamento de
2 pavimentos e mais torre de 7 pavimentos), com altura limite de 30
metros, contados a partir do terreno natural.
○ Aplicável para edificações de uso misto, incluindo térreo de uso
não residencial aberto ao público, sendo ao menos 40% fruível.
○ Potencial construtivo alcançado mediante pagamento de outorga
sobre a diferença entre CAbas e o CAmax.
Quanto aos demais parâmetros, a definição dos valores a eles aplicáveis, em
regra, é estabelecida em concordância com as características básicas dos
lotes sobre os quais serão aplicáveis (área e frente do lote, especialmente),
bem como das vias. Contudo, como é sabido, a Prefeitura de Queimados não
dispõe de um cadastro atualizado dos terrenos, além do que, como apontado
no diagnóstico, constata-se uma ampla variedade de tipos de lotes, não
havendo, portanto, um padrão predominante quanto a esse aspecto.
Destaca-se, porém, que o Código de Zoneamento estabelece testada e área
mínimas do lote para cada uma das zonas do município, como destacado na
tabela a seguir, as quais podem orientar a simulação da aplicação conjunta
dos parâmetros.

Zonas

12

Afastamento
Frontal mín. (m)

Testada Mínima
(m)

Área Mínima
(m²)

ZONAS DE OCUPAÇÃO

ZOP
Preferencial

2

10

200

ZONAS ESPECIAIS

ZEIS 1
Centro/ Pedreira

2

8

150

ÁREAS DE DIRETRIZES
ESPECIAIS

ADE do
Comércio

4

10

250

A exceção de casas de máquinas e caixa d’água.
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Tabela 2. Quadro vigente das Características Dimensionais por Zoneamento. Fonte: Código
de Zoneamento, Anexo II.

Com relação à revisão dos parâmetros, foi realizado um exercício, sintetizado
na tabela a seguir, no sentido de explorar possibilidades a partir da alteração
de alguns deles, a fim de viabilizar a construção de uma proposta mais exata
sobre o tema. Além dos lotes de dimensões mínimas, foram incorporados
também os lotes dentro do Entorno Próximo e Imediato demarcados como
estratégicos para fins de implantação de habitação de Interesse Social,
conforme representado na Figura 19 do Produto 6.2 (reproduzido na Figura 4
deste documento).
Nessa síntese foram alterados: a Taxa de Ocupação máxima (TOmx), de modo
a superar o conflito existente entre esse parâmetro e a Taxa de
Permeabilidade (área verde) mínima; o CAbas, visando orientar um tipo de
ocupação que tenha cerca de 5 pavimentos, como vislumbrado pelo Projeto,
sem a necessidade de pagamento de outorga e mediante a adoção de
soluções projetuais que gerem benefícios urbanísticos, conforme será tratado
adiante.
Contudo, mantém-se o CAmax com uma margem acima desse referencial
padrão, ainda que diminuindo-o, o qual poderá ser alcançado mediante o
pagamento de outorga, naqueles terrenos de maior porte que atendam às
características mínimas descritas acima.
Destaca-se ainda que o CAbas, embora elevado em relação ao atualmente
vigente, não resulta diretamente em edificações com altura indicada na
Tipologia 1 apresentada no Produto 6.2. Isso porque a intenção, conforme
disposto no Plano de Reestruturação, é que a tipologia vislumbrada seja
alcançada a partir da concessão de potencial construtivo adicional mediante a
adoção de soluções projetuais que qualifiquem o empreendimento do ponto
de vista urbanístico e ambiental, inclusive com a adoção de fachadas ativas,
áreas permeáveis na frente dos lotes, dentre outras medidas possíveis,
conforme será apresentado nos próximos itens desse documento. É dessa
forma que se visa concordar o estímulo ao adensamento com o estímulo ao
desenvolvimento de empreendimentos com algumas características básicas
de qualidade segundo os preceitos do DOTS.
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ZONA PD

Cenário

ZEIS 1

ZONA PD

ZOP
ZEIS 1

ZONA PD

A

TOmx

TP

Projeto (lote mín.)

100
80
80
80
100
80
80
80

20
20
20
20
20
20
20
20

Cenário

Área máx.
disponível (m²)

CA básico

Área construída
básica (m²)

Nº bas. de pavtos
aproximado *

AD = A . TOmx

CAb

ACb = A . CAb

Npv = ACb / AD

250

1

250

1

Projeto (lote mín.)
Projeto (lote 8)
Vigente
Projeto (lote mín.)
Vigente

Projeto (lote mín.)

200

2

500

2,5

Projeto (lote 8)

2492

2

6230

2,5

Projeto (lote 9)

2400

2

6000

2,5

Vigente

200

1

200

1

Projeto (lote mín.)

160

2

400

2,5

Vigente

120

1

150

1

Projeto (lote mín.)

120

1

150

1

Cenário

Área máx.
disponível (m²)

CA máximo

Área construída
potencial (m²)

Nº de pavtos
aproximado *

AD = A . TOmx

CAmx

ACp = A . CAmx

Npv = ACp / AD

250
200
2492
2400
200
160
120
120

10
8
8
8
8
4
5
3

2500
2000
24920
24000
1600
800
750
480

10
10
10
10
8
5
6
4

Vigente (lote mín.)
ADE
Comércio

Projeto (lote mín.)
Projeto (lote 8)
Projeto (lote 9)

ZOP
ZEIS 1

TP mínima (%)

250
250
3115
3000
200
200
150
150

Vigente (lote mín.)
ADE
Comércio

TO máx. (%)

T

Projeto (lote 9)
ZOP

Área (m²)

10
10
35
50
10
10
8
8

Vigente (lote mín.)
ADE
Comércio

Testada (m)

Vigente
Projeto (lote mín.)
Vigente
Projeto (lote mín.)

TO: taxa de ocupação; TP: taxa de permeabilidade; CA: coeficiente de aproveitamento
Colunas com título cinza: parâmetros fixados na legislação
Colunas com título branco: resultado da interação dos parâmetros
Células em vermelho: ponto de conflito da legislação vigente
Células em verde: parâmetro alterado em cada cenário
Células em amarelo: resultado a partir da alteração de parâmetros
* O número potencial de pavimentos, em verdade, é um pouco superior àquele decorrente da fórmula simplificada da
tabela, posto que ainda incidem afastamentos frontal (a depender do tipo de via) e lateral, a partir do nível térreo e a
depender da solução projetual do empreendedor.

Tabela 3. Quadro de características de ocupação atualmente vigente e as propostas no DOTS.
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Ou seja, de acordo com as diretrizes dispostas no Produto 6.2, a proposta é
que, mediante a adoção de soluções projetuais que qualifiquem o
empreendimento e a sua relação com o espaço público do ponto de vista
urbanístico e/ou ambiental, como tratado nos itens seguintes desse
documento, o CA básico possa ser elevado em até 2 pontos a depender do
conjunto de soluções adotadas, de modo que as edificações possam com isso
alcançar altura de cerca de 5 pavimentos sem a incidência de OODC,
juntamente a características de interesse do Projeto. Para tanto, deve-se
incluir no Código de Zoneamento um quadro que explicite o rol de medidas
passíveis de recebimento de CA adicional, o que deverá compor um novo
anexo a ser incorporado na lei.
As demais alterações indicadas também demandam ajustes no Código de
Zoneamento, tanto no corpo da lei, na medida em que novos parâmetros
urbanísticos serão introduzidos, quanto nos anexos que especificam os
valores de cada parâmetro urbanístico de acordo com a zona. No caso, serão
alterados os parâmetros referentes à ADE do Comércio, ZOP e ZEIS 1.
No que tange à diretriz de intensificação das atividades econômicas e
promoção do uso misto nas áreas de incidência do Projeto, destaca-se que o
Plano Diretor (art. 87 e Anexo VI) já contempla disposições nesse sentido para
a ADE do Comércio, cuja delimitação, como mencionado, possui bastante
concordância com o conjunto das áreas propostas pelo Projeto como Entorno
Imediato e Corredores de Transporte Coletivo. No caso da ZOP, por sua vez,
sobre parte da qual o Projeto demarca, predominantemente, a área do Entorno
Próximo, a orientação do Plano Diretor se volta para o estímulo da ocupação e
adensamento da área sem, no entanto, explicitar a diretriz do uso misto (art.
65 e 66), que deverá ser incluída na proposta de revisão dessa lei.
Nesse sentido, a fim de avançar naquilo que a legislação vigente já contempla,
aperfeiçoando-a para atender as diretrizes definidas no Projeto, entende-se
ser necessário incluir mecanismos que incentivem a implantação de fachadas
ativas nas novas edificações de uso misto ou não residencial, como forma de
estimular o fácil acesso da população aos estabelecimentos comerciais e de
serviços. Os meios para se objetivar essa questão no âmbito da legislação são
tratados no tópico a seguir, o qual aborda especificamente a diretriz de
promoção das fachadas ativas em conjunção ao estímulo ao uso misto.
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Fachadas Ativas
9) Incentivar a produção de fachadas ativas - entorno imediato e próximo.
9.1 - Desincentivar a construção de muros longos e sem permeabilidade física
e/ou visual - entorno imediato, próximo e área de influência.
As diretrizes acima destacadas dizem respeito à relação entre a edificação e o
logradouro público com o fim de estimular a produção de espaços urbanos
mais amigáveis e atrativos, em especial para o deslocamento pelos modos
ativos. A implantação das “fachadas ativas” constitui uma das ferramentas do
planejamento urbano voltadas a potencializar a diversificação de usos e
atividades, a melhoria da segurança e do aproveitamento do espaço urbano e
a maior qualidade urbano-ambiental. O conceito diz respeito a um mecanismo
de integração entre espaços públicos e privados por meio da implantação de
unidade de uso não residencial no nível térreo, onde é assegurada a
permeabilidade visual na altura do pedestre, bem como o acesso direto deste
à atividade econômica a partir da via pública.
Dessa forma, a fachada ativa pode ser compreendida como uma estratégia
para regular a relação física entre o espaço público e o privado, buscando
assim estimular a produção edilícia no sentido de favorecer uma ambiência
urbana compatível ao conceito do DOTS, orientando o desenvolvimento de
novos espaços de fruição pública e contribuindo para uma cidade mais
dinâmica e atraente. Por meio desse recurso, busca-se reduzir a sensação de
insegurança e a monotonia que longas fachadas cegas trazem para o
ambiente urbano, qualificando assim a experiência de fruição de pedestres e
ciclistas.
O disposto no art. 150 do Código de Obras de Queimados, por exemplo,
encontra-se em dissonância com essa noção, uma vez que determina que os
terrenos construídos, e os sem construção, devem ser fechados em todos os
seus limites por muro de alvenaria de no mínimo 1,70 metro de altura, tendo o
proprietário a obrigação de mantê-los limpos e capinados. Trata-se de um tipo
de norma frequente nas periferias, ancorada em razões de segurança,
salubridade e prevenção de ocupações irregulares.
Em que pese algumas dessas motivações serem legítimas, existem formas
mais adequadas de atendê-las, de modo que indicamos a revisão desse
dispositivo e a inclusão de outros, no âmbito do Código de Zoneamento, que
preconizem o efetivo aproveitamento útil dos imóveis e/ou terrenos ociosos,
notadamente o PEUC, como um dos ajustes da legislação municipal a fim de
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recepcionar o Projeto. Para tanto, a legislação pode criar parâmetros e
incentivos urbanísticos que visem impor ou estimular a adoção de soluções
projetuais nessa direção, mediante parâmetros urbanísticos e requisitos
mínimos, a serem observados quando da implantação ou da alteração/reforma
de edificações.
O parâmetro fundamental a ser trabalhado é o afastamento frontal, o qual
pode ser concebido como um prolongamento do passeio, incluindo
percentuais mínimos de permeabilidade, dentre outros requisitos básicos de
acessibilidade e conforto que incidam no estímulo ao deslocamento a pé.
O Anexo II do Código de Zoneamento em vigor estabelece um afastamento
frontal mínimo de 2,0 metros para as ZEIS e a ZOP e de 4,0 metros para toda
a ADE do Comércio. Além disso, o artigo 5º desta mesma lei estabelece
também o afastamento frontal de 4,0 metros para outros logradouros públicos
fora ADE, dos quais alguns atravessam parcialmente a área do projeto, como
indicado na figura abaixo.

Figura 4. Espacialização dos afastamentos frontais vigentes segundo Código de Zoneamento
(LC 064/2013).

Entende-se que os afastamentos estabelecidos na lei são adequados ao
objetivo de qualificar as vias públicas para melhorar as condições de
deslocamento a pé, uma vez que permitiria espaços mais generosos e
confortáveis à fruição dos pedestres. No entanto, é importante considerar essa
determinação tendo em vista a situação presente no município, avaliando a
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factibilidade de executar o afastamento frontal de 4,0 metros em todas as vias
da área definida como ADE do Comércio.
Uma alternativa nesse sentido, e que vai ao encontro do tipo de regulação
estabelecida em outros planos diretores brasileiros, é ajustar a exigência do
afastamento frontal segundo o tipo de via, estabelecendo valores menores
para as vias locais e maiores para as arteriais. Pontualmente, pode-se também
definir exceções para esta regra, caso seja de interesse do Projeto, instituindo
afastamento maiores que os mínimos para vias onde se projeta um grande
fluxo de pedestres, ainda que locais.
Em associação ao afastamento frontal, pode-se também estabelecer regras
para o tratamento do fechamento frontal das edificações no nível térreo,
quando não se tratar de construções alinhadas à frente do lote. Uma
condicionante adotada em alguns planos diretores de municípios brasileiros é
o estabelecimento de alturas máximas de elementos de vedação integral no
alinhamento frontal (1 metro, por exemplo), devendo o fechamento restante ser
implementado com materiais que garantam alguma permeabilidade visual como grade, vidro, tela ou vegetação - trazendo, por conseguinte, uma relação
menos cindida entre o espaço público e o privado. Este mecanismo visa
garantir algum tipo de relação visual no nível do pedestre, beneficiando assim
não só o conforto ao caminhar, como também a sensação de segurança, dada
a vigilância natural proporcionada. Assim, entende-se que parâmetros como
estes podem ser utilizados na área de intervenção em Queimados com o fim
de qualificar o deslocamento por modos ativos, contribuindo para a promoção
dos objetivos do DOTS.
Os incentivos urbanísticos, por sua vez, visam flexibilizar alguns desses
parâmetros nos casos em que sejam incorporados ao projeto elementos
físicos e funcionais que potencializem os impactos positivos em termos
ambiental, econômico e social, sob a ótica do interesse coletivo. Eles podem
ser adotados como mecanismo adicional, não obrigatório, para intensificar o
estímulo à qualificação da paisagem urbana e do deslocamento pelos modos
ativos. Assim, é prevista a concessão de potencial construtivo adicional
quando forem adotadas soluções projetuais específicas que ampliem os
efeitos positivos de uma nova edificação para o quadro urbano-ambiental e as
condições de vizinhança. Tal concessão pode se dar pela elevação do CA
básico e/ou do máximo, sendo vista como preferencial, via de regra, a
elevação apenas do CA básico. É possível também estabelecer uma relação
de acréscimo de área líquida construída em função da área adotada pelo
empreendimento para incorporação medidas de qualificação urbanística e/ou
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ambiental, conforme rol de possibilidades a ser explicitado na legislação
municipal.
Diante destas considerações, são vislumbradas duas opções, ou dois regimes,
para implantação da fachada ativa: um que trabalha com a ideia de abertura
ao uso público da área do afastamento frontal das edificações e outro que se
contenta com a garantia da permeabilidade visual desses espaços. Por outro
lado, eles podem ser adotados com parâmetros rígidos (ou seja, de modo
compulsório) ou mediante a aplicação de incentivos urbanísticos.
Por esse raciocínio, haveria possibilidades distintas de desenhos gerais de
fachada ativa, os quais entendemos não serem excludentes, mas sim
alternativas que, quando facultativas, podem ser combinadas pelo
empreendedor de acordo com suas preferências e as necessidades
particulares do empreendimento, adequando-as, em concomitância, às
diretrizes de ocupação do espaço vislumbradas pelo Projeto.
Nesse sentido, apresenta-se a seguir uma proposta de regras a serem
incorporadas no Plano Diretor e no Código de Zoneamento, sendo
algumas delas próprias de um dos desenhos acima mencionados, enquanto
outras podem ser absorvidas em mais de um deles.
Diretriz conceitual geral:
● Na área ADE do Comércio, na ZOP e na ZEIS 1, o nível térreo das
edificações submete-se a regime de integração entre espaços públicos
e privados, uma limitação administrativa permanente, regulada na
revisão do Código de Zoneamento municipal.
Do afastamento frontal e das áreas de fruição pública:
● Quando da revisão do Código de Zoneamento, os afastamentos frontais
devem ser redefinidos e estabelecidos de acordo com a hierarquia
viária, conforme segue:
Classificação viária
Local
Coletora
Arterial
Exclusiva TPC
Via de pedestre

Afastamento frontal (m)
2
2
4
4
sem exigência

Tabela 4. Quadro com proposta de afastamento frontal segundo hierarquização viária.
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○ Destaca-se que o Produto 6.2 redefiniu a hierarquização viária, a
qual deverá substituir o Anexo II do Plano Diretor, que dispõe
sobre esse tema.
○ Nos casos em que o passeio público já apresentar largura de 3
metros, considerando toda a extensão da quadra, o afastamento
frontal poderá ser a metade do definido no quadro acima. No
caso de vias locais, ele poderá ser suprimido se o passeio
público existente atender a tal largura mínima
● O afastamento frontal deve ser implantado a partir do alinhamento
original do lote e ser tratado como prolongamento do passeio público,
estando a ele fisicamente integrado como área de fruição pública, com
acesso livre em nível e sem obstrução de muros, grades ou outros
elementos construtivos ao longo de toda a sua extensão.
● Não é permitida a utilização do afastamento frontal mínimo para
estacionamento ou manobra de veículos, para carga e descarga ou
para embarque e desembarque de passageiros.
○ Nas vias locais da ZOP, o afastamento entre a fachada ativa e a
via pública poderá abrigar, excepcionalmente, vagas de
estacionamento de automóveis desde que ocupe no máximo
20% da testada do lote e não avance, em nenhuma hipótese,
sobre o passeio.
● Pelo menos 30% da área do afastamento frontal no pavimento térreo
deve ser destinado à implantação de espaços verdes permeáveis13,
vegetados em terreno natural e visível desde o passeio público, sendo
essa área computável na taxa de permeabilidade mínima.
● São de responsabilidade do proprietário a implantação e a manutenção
do afastamento frontal e demais áreas de fruição pública em seu
imóvel.
○ As áreas destinadas à fruição pública deverão ser acessadas em
nível a partir do passeio público e junto ao alinhamento da via.

13

Na ADE do Comércio, em um lote de dimensões segundo os parâmetros mínimos definidos no Código
de Zoneamento (frente de 10m), esse parâmetro representa uma área verde mínima de 6m² nas vias
locais e coletoras (afastamento de 2m) e de 12m² nas vias arteriais (afastamento de 4m).
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○ A área de fruição pública deve ser dotada de infraestrutura e
mobiliário urbano, conforme regulamento, que poderá
estabelecer outros critérios específicos.
Do fechamento frontal:
● As fachadas ativas devem ocupar, no mínimo, 30% da testada do lote,
estarem abertas para o logradouro público por meio de portas, janelas e
vitrines, e serem acessadas pelo pedestre em nível a partir do passeio
público.
○ Atividade econômica de estacionamento de veículos não
caracteriza fachada ativa.
● Na ADE do Comércio não será permitido o fechamento frontal do
afastamento mínimo exigido, exceto temporariamente, em casos
excepcionais, definidos em lei.
● Havendo fechamento frontal, somente serão permitidos elementos com
permeabilidade visual, como grades, vidros, cobogós e outros materiais
que cumpram a mesma função, sendo admitidos elementos estruturais
sem permeabilidade visual com altura máxima de 1,0 metro a partir do
nível do passeio.
○ Excetuam-se dessa regra trechos pontuais voltados para
implantação dos elementos técnicos das concessionárias de
serviço público, desde que não ultrapassem 20% da testada do
lote.
● As frentes dos lotes deverão comportar ao menos um acesso de
pedestre direto ao passeio público a cada 10 metros de testada, de
modo a evitar longos trechos obstruídos, à exceção de casos
excepcionais definidos em lei (ex.: supermercado, escola).
Dos incentivos urbanísticos:
● Nas edificações de uso misto na ADE do Comércio, poderão ser
consideradas como não computáveis, as áreas destinadas a usos não
residenciais abertos ao público no pavimento térreo e acessado em
nível pelo passeio público, até o limite de 15% da área computável
destinada ao uso residencial, limitado a 120m².
● Na ADE do Comércio, será concedido, de forma não onerosa, parcelas
de CA acima do CA básico (até o limite de 1,0 adicional) para
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empreendimentos de uso misto e com adoção de fachada ativa que
contenham, no mínimo, 30% de área líquida destinada ao uso
residencial multifamiliar.
● O benefício para o atendimento ao regime de integração será de
parcelas adicionais de CA outorgadas gratuitamente, até o limite de 1,0
de CA adicional, ou de área não computável para cada 1,0m² de área
de fruição pública implantada contígua ao logradouro público (quadro
de relações a ser desenvolvido no Produto 10).
● No caso de empreendimento constituído por mais de um bloco, o
benefício será aplicado aos blocos que atenderem às condições.
No que tange à espacialização das medidas apontadas, entendemos que
caberia estabelecê-las para toda a área da ADE do Comércio, que abarca em
especial, como já mencionado, as figuras do Entorno Imediato e dos
Corredores de Transporte Coletivo. No caso das medidas que visam restringir
as longas fachadas sem permeabilidade visual, estas seriam expandidas
também para a ZOP e a ZEIS 1, de modo a estabelecer uma transição do
padrão de ocupação entre a área mais imediata da Estação e o restante do
município.

Práticas Sustentáveis na Construção Civil
10) Estimular práticas sustentáveis na construção civil, especialmente
vinculadas à drenagem sustentável e reuso de água potável através de
incentivos na legislação urbanística - entorno imediato.
O estímulo a práticas sustentáveis nas edificações pode ser realizado por meio
da aplicação de incentivos urbanísticos, à semelhança do mecanismo de
compensação descrito para as fachadas ativas, porém incorporando aspectos
adicionais de soluções projetuais. É de se destacar que esse tipo de incentivo
enquadra-se na categoria dos instrumentos não obrigatórios que podem ou
não serem adotados pelo empreendedor à depender de avaliações
particulares que levem em conta uma combinação de potenciais ganhos tanto
de área construída, quanto de retornos derivados desses investimentos em
soluções que qualifiquem o empreendimento, inclusive em termos
mercadológicos. Sob esta lógica, apresenta-se as seguintes propostas de
soluções projetuais a serem incorporadas na legislação como potencial meio
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de concessão de benefícios urbanísticos na forma de desconto de área
computável ou concessão de potencial construtivo adicional:
● implantação de área permeável vegetada, em terreno natural, no
afastamento frontal das edificações, integralmente visível do logradouro
público;
● implantação de área de fruição pública contígua ao logradouro público;
● implantação de fachada ativa nas edificações de uso não residencial ou
de uso misto;
● garantia de permeabilidade visual nas edificações de uso residencial;
● instalação de caixa de captação pluvial nas edificações;
● instalação de sistema de aproveitamento de energia solar;
● instalação de sistema de reaproveitamento de água potável.
Destaca-se que as quatro primeiras propostas confluem com os mecanismos
de estímulo à implantação de fachadas ativas, conforme comentado no tópico
anterior deste documento. Já as três últimas soluções projetuais referem-se a
sistemas de engenharia que podem ser incorporados às novas edificações ou
reformas como uma contrapartida aos benefícios urbanísticos oferecidos pelo
município. Assim, o cálculo dos benefícios serão mensuráveis por área ou
volume agregado ao empreendimento, a partir de uma relação (a ser estudada
no âmbito do Produto 10) entre a área/volume destinado à qualificação
urbanística ou ambiental almejada e o benefício em área adicional passível de
ser construída ou descontada do cálculo total de áreas, estabelecendo um
limite máximo para a concessão.

Desestímulo ao Automóvel
11) Desestimular o uso de automóvel particular reduzindo exigências quanto à
construção de vagas de estacionamento nas edificações - entorno imediato.
11.1 - Restringir a construção de novos estacionamentos de automóveis
públicos e privados - entorno imediato.
11.2 - Regulamentar a construção de estacionamentos de automóveis nos
espaços entre os corredores do transporte coletivo com parâmetros
urbanísticos específicos - entorno próximo.
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O Anexo I do Código de Zoneamento regula a relação do quantitativo de
vagas de garagem conforme o tipo de uso. Como regra geral, há exigência de
um número mínimo de vagas para os usos residenciais e comerciais, com
algumas poucas exceções como espaços recreativos, extrativos ou voltados
para as atividades veiculares. Assim, de modo a adequar a legislação segundo
os princípios do DOTS e as diretrizes acima destacadas, este aspecto deve ser
revisado, possibilitando flexibilizar e reduzir a exigência de vagas, sem, no
entanto, proibi-las integralmente em todas as áreas de incidência do Projeto.
Adequações nesse sentido favorecem tanto o objetivo de desestimular o uso
do automóvel na área do entorno da Estação, quanto o de baratear a
construção das unidades habitacionais e/ou comerciais, uma vez que
demandam uma menor proporção de terra urbana para disponibilizá-las ao
mercado.
Além disso, é importante também rever o Código de Zoneamento no que
tange à exclusão da área destinada a vagas de estacionamento privativo do
cálculo da área total edificável (ATE), como atualmente encontra-se disposto
no art. 16 desta Lei, ao estabelecer que:
Art. 16 - É considerada como área não computável:
(...)
II - porão ou subsolo utilizado como garagem privativa;
III - embasamento utilizado exclusivamente para garagem privativa, com
no máximo 02 (dois) pavimentos; (...).

A caracterização da área de garagem privativa como não computável constitui
um claro privilégio e estímulo ao uso do automóvel, ao mesmo tempo em que
impacta na tipologia e no gabarito final da edificação, em um sentido
divergente ao da ambiência urbana vislumbrada pelo Projeto. Rever esse
dispositivo, portanto, soma-se às restrições quantitativas naquelas áreas onde
ainda for permitida a construção de algumas vagas de automóvel,
representando assim mais um mecanismo de desestímulo ao uso ineficiente
do espaço urbano em área de localização privilegiada, como o é o entorno da
estação.
Nesse sentido, são propostas as seguintes adequações na legislação em
vigor:
● Rever a regulação do quadro de usos (Código de Zoneamento, Anexo I),
proibindo novos estacionamentos na Ade do Comércio.
● Na ADE do Comércio, desestimular fiscalmente a manutenção dos
estacionamentos existentes anteriormente à publicação das
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adequações na legislação, incluindo esse uso como hipótese de
subutilização, para fim de imposição de IPTU progressivo.
● Subtrair da legislação a caracterização de vagas de estacionamento
privativo como área não computável, conforme atualmente encontra-se
disposto no art. 16, incisos II e II, do Código de Zoneamento.
● Proibir a construção de novas vagas de estacionamento de automóveis
na ADE do Comércio, à exceção de um número mínimo destinado a
pessoas com mobilidade reduzida de acordo com o número de UH ou
área líquida não residencial (ver Tabela 5).
● Redefinir a exigência de vagas de estacionamento de automóveis para
novas edificações na ADE do Comércio e na ZOP (Entorno Imediato e
Próximo), eliminando o número mínimo por unidade residencial ou
comercial e estabelecendo também um limite máximo.
● Estabelecer que as vagas que ultrapassarem o limite máximo definido
para a ZOP (Entorno Próximo) possam ficar sujeitas à aprovação
mediante o pagamento de outorga. Nos lotes até 450m da Estação
(Entorno Imediato) essa tolerância não se aplicaria.
Apresenta-se, a seguir, um quadro com uma proposta de regulação de vagas
para veículos leves, em novas edificações:

Situação

Uso
residenci
al

Uso não
residencial

Zona / Área
Raio de 450m da Estação

Apenas vagas destinadas a pessoas com mobilidade
reduzida na proporção máxima de 1 vaga para cada
10 UH

ADE do Comércio (além do raio
de 450m)

1 vaga para cada 2 UH*

ZEIS 1

1 vaga para cada 2 UH*

ADE Abel

1 vaga para cada 3 UH*

ZOP

1 vaga para cada 1 UH*

Espaços Públicos Estratégicos

Não aplicável

Raio de 450m da Estação

Proibição total**

ADE do Comércio (além do raio
de 450m)
ZEIS 1
ADE Abel
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Nº máximo

1 vaga para cada 200,0 m² de área líquida não
residencial

ZOP

1 vaga para cada 100,0 m² de área líquida não
residencial

Espaços Públicos Estratégicos

Não aplicável

* Vagas para pessoas com mobilidade reduzida devem corresponder a, no mínimo, 10% do total de
vagas do empreendimento e estarem incluídas no quantitativo máximo permitido.
** Vagas para pessoas com mobilidade reduzida estarão dispostas nas vias e não vinculadas a
empreendimentos.
- A cota de garagem máxima por vaga será de 30m²

Tabela 5. Quadro com as propostas de construção de vagas de garagens.

Estímulo da Bicicleta
12) Estimular o uso da bicicleta como modal de transporte urbano, exigindo a
provisão de paraciclos e vestiários nas edificações - entorno imediato e
próximo
O Capítulo VI do Plano Diretor, que trata da Política de Mobilidade do
município, estabelece como uma de suas diretrizes a implantação de Rede
Cicloviária Municipal, contemplando instalação de bicicletários, faixas
exclusivas, sinalização e campanha educativa (art. 50, inc. XII, alínea f).
Também encontra-se nele expressa a diretriz de promover o acesso aos
equipamentos públicos, em especial aos de saúde e educação, por meio da
bicicleta (art. 56).
Ainda no âmbito do Plano Diretor, entre as Disposições Finais e Transitórias
(Título VIII) encontra-se prevista a instituição de um Grupo de Trabalho para
elaborar o Plano Cicloviário do município, o qual deve incorporar um estudo de
viabilidade para a implantação de paraciclos e bicicletários com distribuição
equânime por todo o território municipal (art. 146).
A Lei municipal n° 1.088/2012, por sua vez, estabelece a obrigatoriedade de
área para bicicletários em bancos, supermercados, estabelecimentos de
saúde e comércio no âmbito do município, com vistas a motivar o uso deste
modo de transporte. Estabelece ainda as responsabilidades envolvidas nesta
determinação, bem como o número mínimo de vagas destinadas às bicicletas,
que é de 10% do total de vagas destinadas a automóveis, sem prejuízo do
número de vagas pré-existentes.
Percebe-se, portanto, que o intuito de promover o uso do deslocamento por
bicicletas já se encontra incorporado na legislação de Queimados, cabendo,
todavia, alguns ajustes a fim de estimular a materialização destas disposições,
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em alinhamento também às diretrizes do Projeto. Nesse sentido, são
propostas as adequações a seguir.
● No Código de Obras, Lei Complementar n° 007, de 01 de julho de
1999:
○ Inserir dispositivo prevendo a exigência da instalação de
equipamentos para o estacionamento de bicicletas (bicicletários,
paraciclos ou ganchos) quando da implantação ou da alteração/
reforma de edificações, ao menos na ADE do Comércio, ZEIS 1 e
ZOP;
○ Definir a relação do número mínimo de vagas para bicicleta por
unidade habitacional e/ou área de unidade não residencial nas
zonas de incidência do Projeto, em especial na ADE do Comércio
e ZEIS 1, por exemplo:
Tipo de uso
Residencial
Não residencial

Nº mínimo de vaga para bicicleta
1 vaga para cada 2 UH
1 vaga para cada 150,0 m² de área líquida ou fração

Tabela 5. Quadro de proposta de construção de vagas de bicicletas.

○ inserir dispositivo prevendo a exigência de construção de área de
vestiário de uso público ou coletivo, nas novas edificações de
uso não residencial (ADE do Comércio, ZEIS 1 e ZOP).
● Rever redação do caput do Art. 1º, da Lei n° 1.088/2012, o qual
explicita os tipos de edificações que deverão dispor de suporte para
estacionamento de bicicleta (bancos, supermercados, estabelecimentos
de saúde e comércio).
○ Uma vez que o Projeto prevê que essa exigência deva se aplicar
a todas as novas edificações em suas áreas de incidência, sem
fazer distinções quanto ao tipo de uso, o artigo deve ser revisto
de modo a ampliar universo de tipos das edificações que
deverão dispor desse tipo de equipamento, adequando-o a esta
diretriz do Projeto.
● Rever a redação do § 1º, do Art. 1º, da Lei n° 1.088/2012, o qual prevê
a obrigatoriedade de disponibilizar estacionamento de bicicleta em ao
menos 10% do total de vagas destinadas a automóveis em alguns tipos
de edificações, sem prejuízo do número de vagas já existentes.
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○ O quantitativo mínimo de vagas para estacionamento de
bicicletas nas novas edificações ou reformas deve ser
estabelecido em função do número de unidades habitacionais ou
parcela de área de edificação não residencial, refletindo o que
será incorporado no Plano Diretor, não estando, portanto,
vinculado ao número de vagas de automóveis.

Corredor do Rio Abel
13) Assimilar e planejar a renovação dos terrenos lindeiros ao Rio Abel, através
de projeto de Recuperação Ambiental das Margens e implantação de vias
marginais, criando vetor de adensamento ao longo das vias, de significativo
potencial de valorização devido aos atributos paisagísticos, em zona específica,
com índices e parâmetros específicos, para implantação de médio-longo prazo
- entorno imediato.
13.1 - Delimitar Área do Corredor do Rio Abel para promoção de ocupação
diferenciada, caracterizada pelas proximidades com o curso hídrico - que
deverá ser objeto de projeto de recuperação ambiental e qualificação urbana manejo sustentável de águas pluviais, maiores taxas de permeabilidade,
diversificação e intensificação dos usos e adensamento construtivo - entorno
próximo.
13.2 - Promover a recuperação ambiental do Rio Abel através da construção
de um Parque Linear a norte da linha férrea, com emprego de wetlands ou
alagados construídos, ressignificando as margens hoje degradadas e
irregularmente ocupadas, convertendo-as em parque visitável e purificando o
corpo hídrico de forma a viabilizar o contato do cidadão queimadense com o
Rio que atravessa seu território - entorno próximo.
13.3 - Conter a ocupação das margens do Rio Abel e Camarim, reservando
faixas non aedificandi para futuras ligações viárias previstas no Plano Diretor e
contempladas no projeto de DOTS - área de influência.
Pelo conjunto de diretrizes relativas à área contígua ao Rio Abel, entende-se
que o Projeto visa promover a ocupação urbana ordenada e ambientalmente
qualificada ao longo do rio, tendo esse recurso hídrico como eixo estruturante
de uma urbanidade que privilegia o transporte público coletivo, os modos
ativos de deslocamento, bem como o tratamento paisagístico e ambiental
voltado para o uso público. Ao mesmo tempo, têm-se em vista a importância
de assegurar as condições de proteção do curso d’água, sobretudo a partir de
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medidas que garantam a permeabilidade do solo nas imediações do Rio, com
atenção às questões de resiliência e adaptação às intercorrências climáticas.
Uma referência normativa especialmente importante ao desenvolvimento das
propostas da presente seção consiste no Decreto Estadual nª 42.356, de
16/03/2010, que traz diversos dispositivos aplicáveis ao caso.
Nesse sentido, são propostas algumas diretrizes passíveis de serem
incorporadas no Plano Diretor e no Código de Zoneamento, no que diz
respeito à área delimitada como Corredor do Rio Abel, que perpassa tanto
pelo entorno imediato, quanto pelo entorno próximo e área de influência:
● Proibir a construção em subsolo;
● Estabelecer taxa de permeabilidade mínima dos lotes maiores (no
mínimo, de 30%) que nas demais zonas onde se pretende promover o
adensamento;
● Prever a possibilidade de flexibilizar parcialmente a taxa de
permeabilidade mínima (reduzindo-a até 10%, conforme parecer do
órgão ambiental municipal) quando da adoção de solução projetual que
integre caixa de captação de águas pluviais devidamente conectada à
rede de drenagem do município e calculada com volume adequado
para compensar o percentual de permeabilidade flexibilizado. (OBS:
essa diretriz será aplicada à área do Projeto como um todo);
● Estabelecer índices urbanísticos mais vantajosos (contrapartida de área
edificável) quando da incorporação de caixas de captação de água
pluvial (quando não utilizada como alternativa da taxa de
permeabilidade mínima), implantação de área permeável vegetada no
afastamento frontal e fachadas ativas;
● Possibilitar que parte da área mínima permeável exigida (ex.: até 10%)
possa ser atendida considerando, inclusive, a área do passeio contíguo
ao imóvel, resguardadas as condições de acessibilidade, conforme
dispostas na norma brasileira NBR 9050;
● Definir faixas marginais de proteção (FMP), com caráter de áreas non
aedificandi, com extensão de 15 (quinze) metros (em consonância ao
disposto no § 1º, do art. 4º, do Decreto 42.356/2010), a contar das
margens do curso d’água, nos trechos em que este se encontre
canalizadas, como ocorre na área do entorno imediato,;
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● Nos demais trechos, em que as margens do Rio Abel não se encontrem
canalizadas, onde ainda se revelar viável a preservação ou recuperação
da função ecológica das respectivas margens, sem custos excessivos
para a coletividade, essa faixa deverá ser ampliada em no mínimo 05
(cinco) e no máximo 15 (quinze) metros, aplicando-se as medidas
adequadas de gestão ambiental, conforme parecer fundamentado do
órgão ambiental municipal, submetido ao Conselho Municipal de Meio
Ambiente, ouvidos os órgãos estaduais e federais competentes;
● Definir as margens da área de proteção do Rio como corredor verde
voltado à implantação de áreas de lazer e convívio, com arborização e
implantação de ciclovias, respeitadas as áreas de preservação
permanente;
● Vedar vagas de estacionamento em novas edificações, à exceção de
uma vaga destinada a pessoas com mobilidade reduzida;
● Demarcar, em curtíssimo prazo, todos os lotes e imóveis existentes na
FMP, no trecho do entorno imediato cruzado pelo Rio Abel, como de
interesse da municipalidade, para fins de aplicação do Direito de
Preempção, conforme previsto no art. 26 inciso VI do Estatuto da
Cidade, com vistas a viabilizar o Parque Linear proposto no Projeto;
● Promover a desapropriação dos referidos imóveis caso os mesmos não
venham a ser adquiridos nos cinco anos de vigência do Direito de
Preempção, tal como estabelecido no item anterior;
● Efetivar a gestão ambiental da FMP do Rio Abel mesmo antes de
concluída a incorporação dos imóveis ao patrimônio municipal.

Área de Influência - contenção da expansão urbana
14) Limitação da expansão imobiliária e construção desordenada em
Queimados para áreas distantes do centro e sem infraestrutura
14.1 - Conter a expansão urbana sobre territórios não parcelados
14.2 - Proibir a construção de conjuntos habitacionais com mais do que 100
unidades autônomas
A contenção da expansão urbana por meio da limitação da expansão
imobiliária e construção desordenada áreas distantes do centro e sem
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infraestrutura e em territórios não parcelados deve prever tanto a vedação do
parcelamento em áreas sem infraestrutura, seja por meio de alteração do
Plano Diretor ou do Código de Zoneamento, como se valer da outorga onerosa
como forma de inibir o adensamento construtivo onde já existe parcelamento
do solo, mas não a infraestrutura correspondente.
O Plano Diretor, inclusive, já prevê a necessidade de condicionamento do
licenciamento urbanístico urbana à verificação de disponibilidade instalada ou
projetada dos sistemas de infraestrutura como uma das diretrizes da política
de infraestrutura do município (art. 43 do Plano Diretor Municipal).
Conforme mencionado anteriormente, a outorga onerosa do direito de
construir não deverá ser aplicada nas áreas centrais infraestruturadas do
município, mas apenas nas áreas em que há menor disponibilidade de
infraestrutura, com vistas a desestimular o adensamento construtivo nestes
locais, bem como permitir que o município custeie a ampliação dessas
infraestruturas com os recursos oriundos da arrecadação da OODC,
necessidade que será determinada pelo adensamento.
No que diz respeito à necessidade de proibir a construção de conjuntos
habitacionais com mais do que 100 unidades autônomas isso pode ser feito
por meio da lei específica de habitação de interesse social prevista no plano,
ou alterando o próprio Plano Diretor, acrescentando parágrafo único no artigo
que indica necessidade de elaboração de lei municipal de HIS ou criando regra
que veda a prática no capítulo da política habitacional (artigo 29 e seguintes
Plano Diretor).
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