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RESUMO

Este estudo analisa a política fundiária da cidade de Santo André, a partir da gestão
do prefeito Celso Daniel, que teve início a partir de 1989. Para tanto, tomou-se como
referência a problemática do Núcleo Capuava ao tentar o registro do parcelamento
do solo junto aos cartórios imobiliários; destacando-se a busca pelo entendimento
das intervenções políticas e das práticas administrativas, bem como o descompasso
entre norma jurídica e realidade, evidenciado nos processos de regularização da
favela. A conclusão da pesquisa aborda o quanto os instrumentos da nova ordem
jurídica urbanística, que permite a regularização fundiária, foram incorporados no
caso da Favela Capuava.

Palavras-chave: Regularização fundiária; Política fundiária; Celso Daniel; Nova
ordem jurídica urbanística.

ABSTRACT

This study aims to analyse the land policy of the city of Santo Andre, from the
management of Mayor Celso Daniel, begining in 1989. As reference, it was taken the
issue of Capuava Slum, around the attempts to get the division of lands enrollment at
the qualified notary’s office, the understanding of policies and administrative
practices, the gap between the law and the reality as viewed in the regularization
process of the slum. The research conclusion addresses how the new legal urban
planning instruments, which allows the land regularization, could be useful in the
case of Capuava Slum.

Keywords: land regularization, land policy, Celso Daniel, new legal urban planning.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho tem por finalidade analisar a política fundiária na cidade de
Santo André, a partir da gestão do prefeito Celso Daniel (1988 – 2002). Serão
analisados: (i) a reforma urbana na cidade como um projeto político; (II) a forte
crença no papel positivo do prefeito como agente de mudanças e garantidor de
direitos e expectativas ancoradas no processo de produção de inclusão social; (III) o
reconhecimento da existência das favelas.
A estruturação da nova ordem jurídica é vista como forma de garantir a
regularização fundiária e promover o acesso à habitação. Nesse contexto será
usada como referencial a problemática da Favela Capuava, e a tentativa dos
moradores de registrar o parcelamento do solo junto aos cartórios imobiliários,
objetivando-se demonstrar como os instrumentos da nova ordem jurídica urbanística
foram incorporados nos processos de regularização da Favela, evidenciando-se o
entendimento

das

intervenções

políticas,

as

práticas

administrativas

e

o

descompasso entre a norma jurídica e a realidade.
Ressaltando a expressão do filósofo urbanista Henri Lefebvre: “espaço é
política”, a dissertação pesquisa e analisa o processo de produção social da cidade
com enfoque na questão da regularização fundiária, por meio da discussão tanto da
lei que garantiu a reforma urbana como do processo legislativo.
Conforme o jurista Edésio Fernandes (2005), a lei cria e modifica as regras do
jogo da cidade; sua produção é em si mesma dimensão crucial nesse jogo
urbanístico, que ao garantir alguma medida de reivindicação de seus cidadãos,
renova as condições da produção capitalista.
A pergunta que norteia a dissertação é: como mecanismos políticos, jurídicos
e administrativos atuam nos processos de regularização fundiária nas Zonas
Especiais de Interesse Social - ZEIS?
Afirma Rolnik (1997), que a legalidade urbana é um conjunto de leis, decretos
e normas urbanísticas que regulam a produção do espaço na cidade. Acrescenta
ainda que a produção da cidade é a verdadeira fonte de sucesso político, financeiro
e cultural, o que sublinha a importância de estabelecer uma análise sobre os
desdobramentos desse tema.
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No Município de Santo André, a nova legislação urbanística previu uma série
de mecanismos relativos à paisagem urbana, tornando a cidade mais agradável para
viver; contudo, a dinâmica pretendida não teve êxito na velocidade desejada. Este é
um dos aspectos que poderá ser compreendido após a análise dos diversos
processos, conforme se observará no decorrer do estudo.
Pretende-se, ao concluir esta pesquisa, responder à questão que deu origem
ao estudo: como os instrumentos da nova ordem jurídica urbanística, que permitem
a regularização fundiária, foram incorporados na Favela Capuava?
A presente dissertação está estruturada em quatro capítulos. O primeiro
capítulo tratará da discussão acerca da problemática que envolve a regularização
fundiária e as dificuldades de se chegar até o registro do imóvel. Serão
apresentados os marcos jurídicos da regularização fundiária no Brasil, o diálogo
entre vários estudiosos do assunto e as discussões e reflexões dos principais fatores
que dificultam o ato do registro dos processos de regularização fundiária nos
cartórios competentes.
O segundo capítulo terá como enfoque as políticas fundiárias na cidade de
Santo André, a partir da contextualização histórica da cidade e o jogo político no
parlamento e na prefeitura, com apresentação da política urbana proposta pelo
prefeito Celso Daniel.
O terceiro capítulo enfatizará a Favela Capuava, área que passou pelo
processo de regularização urbanística e fundiária como projeto piloto da gestão
Celso Daniel. Através das entrevistas com moradores, parlamentares e a análise dos
processos que tratam da regularização no Fórum, Prefeitura e Câmara Municipal,
será analisado o quanto os instrumentos da nova ordem jurídica foram incorporados
na Favela, com a proposta de identificar as dificuldades e as conquistas no acesso à
propriedade e como foram os diálogos entre Prefeitura, Câmara Municipal, Poder
Judiciário e população.
No quarto capítulo serão realizadas as considerações finais, apresentando-se
como se deu o pacto territorial da Cidade Legal com a Cidade Ilegal, a partir da
reforma urbana iniciada na Gestão Celso Daniel na Favela Capuava. Pretende-se
dar resposta aos questionamentos que induziram a necessidade da pesquisa.
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1 QUESTÕES DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO BRASIL

1.1

Marcos jurídicos da propriedade no Brasil

O primeiro que, tendo cercado um terreno, arriscou-se a dizer: ‘ isso
é meu’, e encontrou pessoas bastante simples para acreditar nele, foi
o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras,
mortes, misérias e horrores não teriam poupado ao gênero humano
aquele que, arrancando as estacas ou tapando os buracos, tivesse
gritado a seus semelhantes: fugi às palavras desse impostor; estareis
perdidos se esquecerdes que os frutos pertencem a todos, e que a
terra não é de ninguém (ROSSEAU,1989, p.84).

Este capítulo objetiva apresentar os marcos jurídicos da propriedade no
Brasil, com ênfase na regularização fundiária a partir da Constituição Federal de
1988 e, portanto, com destaque para o Estatuto da Cidade, de 2001, o Projeto de Lei
3.057/2000 e a Lei Federal 11. 977/09, com uma breve identificação dos principais
fatores jurídicos e sociais que têm causado o fenômeno da informalidade urbana,
realçando-se o papel da ordem jurídica e a conjuntura política.
O parlamento é o grande palco do jogo da cidade. O filósofo Henri Lefebvre
(1974) vai além, ao afirmar e comprovar que “espaço é política”. A discussão teórica
e a reflexão sobre as práticas jurídico-políticas e sociais contribuem para o
entendimento da produção social do espaço urbano, que cada vez mais se dá
através de processos informais e ilegais de acesso ao solo urbano.
Rompendo com o modelo de Estado militarista e ditatorial, a partir de uma
proposta de Estado Democrático de Direito, foi publicado no Diário Oficial da União,
Seção 1 do dia 05/10/1988, o texto da Nova Constituição da República Federativa
do Brasil.
A grande conquista em termos constitucionais relativa à questão urbana foi
expressa pelos artigos 182 e 183, que tratam do ordenamento territorial e a função
social da propriedade. Segundo Fernandes (2008), esse novo marco ainda não foi
plenamente compreendido pelos urbanistas e juristas, sendo fundamental para a
presente discussão pontuar as questões inerentes ao histórico desse direito e sua
evolução conceitual até chegar à função social da propriedade.
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O desenvolvimento do capitalismo resultou em alterações nas relações
políticas e econômicas dos países industrializados, em especial no tocante à terra
que, no século XIX, passou a ser incorporada à economia comercial, mudando a
relação do proprietário com este bem e transformando-se em valiosa mercadoria,
capaz de gerar lucro.
No Brasil a ocupação das terras era confusa, em virtude das concessões de
sesmarias no período colonial, posto que os sesmeiros não cumpriam de fato o
compromisso de cultivar a terra concedida, originando assim a figura do posseiro de
terras improdutivas e, consequentemente, a perda do controle da distribuição das
terras, o que gerou a necessidade de uma legislação que disciplinasse e
suspendesse as concessões.Sendo assim, foi criada a lei 601 de 1850, chamada Lei
de Terras, que versava sobre a legitimação da posse.
A partir da criação dessa lei a terra só poderia ser adquirida através da
compra, não sendo permitidas novas concessões de sesmarias, tampouco a
ocupação por posse, com exceção das terras localizadas a dez léguas do limite do
território das posses já existentes. Quanto às situações já configuradas, seriam
regularizadas todas as terras cultivadas ou com algum princípio de cultura e que
constituíssem a morada habitual do posseiro, os possuidores deveriam registrar
suas terras nas paróquias da circunscrição de suas terras, originando

assim o

primeiro cadastro imobiliário no país.
As glebas de terras não regularizadas seriam devolvidas ao domínio do Poder
Público, criando-se desse modo a figura das terras devolutas. Eram consideradas
terras devolutas todas aquelas que não estavam sob os cuidados do Poder Público
em quaisquer de suas instâncias (nacional, provincial ou municipal) e aquelas que
não pertenciam a nenhum particular e tivessem sido concedidas por sesmarias ou
ocupadas por posse.
No que diz respeito à imigração, a lei determinava a permissão de venda de
terras aos estrangeiros e, caso houvesse interesse, estes poderiam se naturalizar.
As terras eram vendidas por um preço relativamente alto, dificultando a
aquisição por parte dos colonos. Antes da promulgação da Lei de Terras, os lotes
eram cedidos gratuitamente aos colonos, que se instalavam por conta própria, por
conta do governo ou das companhias de colonização. Com o advento dessa lei, em
regra, o governo cedia gratuitamente as terras às companhias que, por sua vez,
revendiam-nas aos imigrantes em condições lucrativas.
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A lei conferiu ao Estado o direito de reservar terras para a colonização
indígena,

fundação

de

povoamentos,

abertura

de

estradas,

fundação

de

estabelecimentos públicos e para a construção naval. Tratava-se de um aparato
para assegurar o controle da terra pelo Poder Público.
Em 1864, por meio da Lei 1237, foi criado o segundo registro imobiliário que
permitia posse a terra dada como garantia de crédito, transferindo o valor econômico
que antes a mão de obra escrava tinha para a terra.
O Registro Paroquial foi extinto com o decreto 451-B, de 31 de maio de 1890,
instituindo o Registro de Torrens para todas as transações imobiliárias e terras
devolutas, o que possibilitou negligências nas vendas das terras devolutas, falta de
documentação sobre o que foi demarcado, bem como, vendido ou cedido.
A Constituição Federal de 1891 determinou em seu artigo 64 que passariam a
pertencer aos Estados as terras devolutas situadas em seus respectivos territórios,
destinando-se à União as terras das fronteiras indispensáveis para a defesa militar.
O artigo 63 dessa Carta Magna atribuiu aos Estados o poder de legislar sobre as
terras e administrá-las. No mais, somente a partir da demarcação seria possível
regularizar a ocupação dos imóveis.
A Lei de Terras foi o marco inicial sobre a questão no ordenamento jurídico
brasileiro. A partir dela desdobraram-se sobre o tema as primeiras Constituições
brasileiras e o Código Civil de 1916, cujo tratamento dado ao direito de propriedade
possuía um caráter essencialmente privatístico com normas que contribuíram,
inegavelmente, para a formação irregular do solo urbano em nosso país.
Em 1916 o Código Civil reforçou o direito de propriedade, porém uma boa
parte da população em desconformidade com os preceitos jurídicos caiu na
irregularidade urbanística dentro de uma inequívoca legitimação de ordem
excludente e injusta. Segundo Fernandes (2008), o Código Civil considera a terra e
o direito de propriedade imobiliária quase exclusivamente em função das
possibilidades econômicas oferecidas aos proprietários individuais e diminui a ação
do Estado no controle dos processos de uso, ocupação e parcelamento do solo
urbano, de forma a garantir os diversos interesses quanto ao desenvolvimento
urbano.
A função social da propriedade foi introduzida no direito brasileiro com a
Constituição de 1934, surgindo como grande marco do direito positivo em matéria de
propriedade urbana e também de urbanismo. A partir desse diploma tem-se um
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parâmetro legal de orientação sobre a natureza jurídica e política da propriedade, de
modo que, em benefício do bem comum, legitimam-se limitações ao direito de
propriedade impostas ao particular. Sob esse âmbito, o conceito de função social da
propriedade foi introduzindo-se no sistema jurídico brasileiro, tanto nas Constituições
seguintes como na doutrina e na jurisprudência. Apesar de tecnicamente presente
desde 1934 em todos os textos constitucionais brasileiros, a função social da
propriedade foi devidamente definida somente na Constituição de 1988.
Com a aprovação do capítulo da política urbana na Constituição Federal em
1988, uma nova ordem jurídica foi instaurada reconhecendo o direito individual de
propriedade imobiliária urbana desde que cumprida sua função socioambiental.
Segundo José Afonso da Silva (1992, p. 119-120) “a configuração do Estado
democrático de direito não significa apenas unir formalmente os conceitos de Estado
democrático e Estado de direito (...)”. A eficácia dos artigos da política urbana
instituídos na Constituição Federal dependia de uma lei federal que regulasse sua
aplicação.
Em 1989, apoiado pelo Movimento Nacional pela Reforma Urbana, o Senador
Pompeu de Sousa apresentou a proposta do Estatuto da Cidade, consubstanciando
um conjunto de diretrizes e instrumentos que buscavam materializar os princípios da
função social da propriedade.
Com o Estatuto da Cidade, aprovado em 2001, o direito à cidade deixa de ser
reconhecido apenas no campo da política e passa a ser reconhecido também no
campo jurídico.
O capítulo da política urbana na Constituição de 1988 e o Estatuto da Cidade
compõem as bases do novo marco jurídico-urbanístico no país, que reconhece o
direito individual de propriedade imobiliária urbana desde que cumprida a função
social da propriedade, assegurando ainda o direito da participação popular no
processo decisório das questões urbanas.
Nos Poderes Executivo e Legislativo, a democratização do processo da
ordem urbanística foi acompanhada por uma ampla descentralização dos processos
políticos institucionais, com o fortalecimento dos municípios e dos movimentos
sociais. A nova ordem jurídica aposta na nova gestão político- administrativa. Neste
contexto o Deputado Federal Bispo Walderval (Partido Liberal, PL-SP) protocolizou
no Congresso Nacional o projeto de lei PL 3057, que trata da nova proposta de
revisão da lei 6.766/79, sobre o parcelamento do solo urbano.

24

A primeira norma jurídica a cuidar do parcelamento do solo foi o Decreto-Lei
58, de 1937, que regulava apenas o loteamento, espécie do instituto parcelamento
do solo, tanto rural quanto urbano, sem sequer definir o seu conceito. O Decreto-Lei
obrigava os proprietários, antes do anúncio das vendas de lotes, a obter aprovação
do projeto perante a Prefeitura Municipal e a registrá-lo no Registro de Imóveis.
Contudo, a norma deixou, como dito anteriormente, de estabelecer qualquer tipo de
sanção ao loteador que não obedecesse a essas disposições, o que significou, na
prática, a formação de loteamentos inteiramente à margem dos dispositivos legais
vigentes. Proliferaram-se loteamentos clandestinos em todos os centros urbanos do
país, com sérios prejuízos aos adquirentes de lotes e à ordenação das cidades.
Em plena ditadura militar, foi editado o Decreto-Lei 271, que estabelecia
regras sobre o parcelamento do solo urbano. A Lei 6.766, de 19 de dezembro de
1979, consolidou, em tese, neste tema, a expectativa que a legislação brasileira
vinha gradativamente tratando, de priorizar o interesse público sobre o privado.
Segundo Alfonsín (2003), a Lei 6.766/79 fez crescer a evidência de sua
necessidade, frente aos precedentes marcados pelos anos de ausência de
legislação sobre o tema, porém a lei não alterou o cenário da informalidade, tendo
dificultado ainda mais o acesso dos mais pobres à terra legal, barata e urbanizada,
favorecendo a desqualificação espacial e propiciando o agravamento do quadro de
irregularidade fundiária no Brasil. Aprovar o loteamento dentro dos parâmetros da
nova lei era tão difícil que a terra urbanizada tinha um valor muito alto.
No Congresso do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, em 2008, Rolnik
caracterizou a lei 6.766 como uma armadilha para a cidade. Segundo a urbanista o
loteamento é um ato unilateral de um proprietário de uma gleba que resolve fazê-lo,
quando e como ele bem entender, apenas obedecendo a determinadas regras e leis.
Observa que a produção da cidade não pode ser o aglomeramento de vários
pequenos loteamentos, utilizando a expressão “noves fora não vira cidade”.
A lei 6.766/79 é uma das leis que dificulta a implementação da função social
da propriedade, com um grande número de regras e diretrizes que dificultam ou
inviabilizam os processos de regularização fundiária. Neste contexto, Rolnik (2003,
p. 13) afirma que a lei é um marco delimitador de fronteiras do poder.
Com a implantação de uma reforma urbana como prevê o Estatuto da Cidade,
atendendo aos dispositivos da Constituição Federal de 1988, é que foi protocolizado
o Projeto de Lei 3057/00 no Congresso Nacional, que altera

a lei 6766/79, já
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alterada anteriormente pela lei 9.785, em 1999. Referido Projeto de Lei tem como
objetivo estabelecer as normas gerais disciplinadoras de parcelamento do solo
urbano e de regularização fundiária sustentável de áreas urbanas.
A revisão da lei de parcelamento do solo não considera a integração entre as
legislações ambiental e urbanística nos aspectos de regularização fundiária. A
gestão ambiental e a gestão urbanística, de maneira geral, não dialogam e muitas
vezes são contraditórias.
A falta de um marco regulatório que aborde a questão urbana e a questão
ambiental tem causado ações perversas para o desenvolvimento sustentável das
cidades. Saule (2008) critica a falta de reflexão sobre o urbano e a exclusão social e
o conservadorismo na discussão ambiental, aponta para a necessidade da criação
de um marco regulatório urbanístico ambiental único, que trabalhe todas as
diversidades do território brasileiro.
O Ministério das Cidades, através do estudo de déficit habitacional preparado
pela Fundação João Pinheiro (PJP, 2007), com base nos resultados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 2007) do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), estima nossa carência de moradias, naquele ano, em
6,3 milhões de novas moradias.As conclusões deste estudo apontam para a
carência de 5,2 milhões de unidades, aproximadamente 83% localizadas em área
urbana.
Partindo do principio de que a remoção de 15 milhões de domicílio urbanos
irregulares seria claramente inviável e entendendo que as situações de
irregularidades podem ser equacionadas através da regularização fundiária plena,
editou no Congresso Nacional a Medida Provisória 459, convertida posteriormente
na Lei Federal 11.977/09 - Minha Casa, Minha Vida - em 7 de julho de 2009..
A lei exige respeito às diretrizes gerais da política urbana estabelecidas na Lei
10.257 de 2001 (Estatuto da Cidade); observa como prioridade a permanência da
população de baixa renda na área ocupada; garante a participação dos interessados
em todo o processo de concessão do título, preferencialmente a mulher; prevê a
definição de parâmetros urbanísticos e ambientais pelo município, que poderá
admitir a regularização fundiária em áreas de preservação ambiental desde que
estudos técnicos comprovem que a intervenção implica a melhoria das condições
ambientais; disciplina procedimentos simplificados para o registro da regularização,
com redução de custos e gratuidade para população de baixa renda.
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Segundo Pasternak (2009, p. 11), o problema da irregularidade e da
informalidade é antigo, resolvê-lo apenas por legislação é utópico: “leis perfeitas
criam ilegalidade, leis muito frouxas referendam qualquer porcaria”.
Voltando à afirmação sobre a legislação urbana como marco delimitador do
poder, observa-se que até a presente data grupos continuam se digladiando no
Congresso Nacional, acerca das diversas propostas para revisão da lei 6.766, para
garantia dos mais diversos interesses.
O Ministério das Cidades, diante deste quadro e com o objetivo de chegar a
uma proposta aceitável por todos, criou, em julho de 2009, um grupo formado por
técnicos, representantes de prefeituras e de movimentos sociais para discussão de
propostas e pactuação dos pontos contraditórios e polêmicos da revisão da lei,
propostas estas que se mantêm até a presente data para apreciação em plenário.

1.2

Diálogos sobre a problemática da regularização fundiária

Diversos agrupamentos políticos, gestores públicos, urbanistas,
juristas e lideranças sociais têm dedicado atenção a buscar formas
concretas de viabilização para que a propriedade urbana tenha um
efetivo uso, voltado a atender ao bem estar e melhoria da qualidade
de vida da população que vive nas cidades (Fórum Social Mundial,
2010)1.

Em março de 2010, durante o quinto Fórum Urbano Mundial da ONU - Habitat
(Programa de Assentamentos Humanos da ONU), realizado no Rio de Janeiro, foi
divulgado que o Brasil é o país com maior índice de desigualdade da América
Latina, sendo que os 10% mais ricos concentram 50,6% da renda. Na outra ponta,
os 10% mais pobres ficam com apenas 0,8% da riqueza brasileira.
O problema da má distribuição de renda afeta a América Latina como um
todo. Segundo o documento divulgado, os 20% latino-americanos mais ricos
concentram 56,9% da riqueza da região. Os 20% mais pobres, por sua vez, recebem
apenas 3,5% da renda, o que faz da América Latina a região com maior
desigualdade do mundo.
Segundo Davis (2006), a população das favelas do planeta cresce na base de
25 milhões de pessoas a cada ano, conforme dados do UNI - Habitat. “Conforme
1

Texto extraído do material entregue no fórum social mundial.
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Maricato (2006, p 209) “em vez de cidades de ferro e vidro, sonhadas pelos
arquitetos, o mundo está, na verdade, sendo dominado pelas favelas”.
Dados do IBGE (2000) mostram a presença de assentamentos irregulares em
quase 100% das cidades com mais de 500 mil habitantes e 80% nas cidades com
habitantes entre 100 e 500 mil. Já nos municípios com menos de 20 mil habitantes,
os assentamentos informais são mais de 30% dos casos.
Estimativas realizadas pelo Ministério das Cidades, a partir de cruzamentos
de dados censitários, indicam que mais de 12 milhões de domicílios, habitados por
famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos, em assentamentos
informais (favelas, loteamentos e conjuntos habitacionais irregulares, loteamentos
clandestinos, cortiços, ocupações de áreas públicas nas encostas e beiras de rios),
têm sido as principais formas de habitação produzidas pela maioria dos moradores
das cidades (ROLNIK, 2007).
O Brasil está entre as nações mais urbanizadas do mundo, gerando cada vez
mais processos de exclusão social, segregação espacial e degradação ambiental. O
mercado especulativo de terras tem cada vez mais contribuído para a ocupação
irregular das cidades. Enquanto cresce o número de favelas no mundo, a busca de
alternativas para melhorar as condições dessa população, nas arenas políticas, nas
academias ou até mesmo na população de baixa renda que sofre com o medo dos
despejos e das reintegrações de posse é insuficiente para garantir a segurança da
posse. Há uma nova ordem jurídica aprovada a partir de 1988 e a pergunta continua
sendo: por que é difícil regularizar?
Regularizar, no primeiro momento, parece tarefa fácil, mas na realidade é
uma maratona para a população, para os municípios e técnicos envolvidos. É um
exercício de paciência e persistência: a cada novo instrumento jurídico aprovado,
uma nova expectativa, esperança de sucesso na garantia da posse e depois a
frustração com poucos objetivos atingidos. Sempre se apresenta a necessidade de
mais um novo instrumento legal, em decorrência das divergências jurídicas da
dificuldade de implementação das leis em vigor, inclusive pela falta de informação
sobre as mesmas.
Depara-se com regimes jurídicos elitistas, processos análogos, burocracia e
incertezas nos processos de regularização fundiária, ressaltando-se também a
restrita capacidade de ação das agências públicas, bem como as difíceis e limitadas
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condições de acesso ao Poder Judiciário, para promoção do reconhecimento dos
interesses sociais e ambientais.
Este capítulo propõe contribuir com a apresentação do debate sobre as
dificuldades na garantia do direito pleno da propriedade, através dos registros
imobiliários. O texto traz algumas reflexões sobre os principais fatores que dificultam
o ato do registro dos processos de regularização fundiária nos cartórios de registro
de imóveis.
No item anterior, foram apresentados os novos instrumentos jurídicos da
regularização fundiária, aprovados a partir da Constituição de 1988. Segundo
Maricato (2006), apenas o preconceito poderá explicar as dificuldades de aprovar a
regularização das favelas, além da ilegalidade nas áreas urbanizadas dificultar o
controle do uso do solo por parte do Poder Público.
Neste estudo, reforça-se a necessidade de apresentar o conceito de
regularização fundiária e explicitar a dinâmica dos cartórios para efetivação dos
registros de imóveis.
O sucesso da regularização fundiária pode estar associado à compreensão
da noção de função social da propriedade por parte dos juízes, promotores de
justiça, oficiais de cartórios, gestores públicos e parlamentares.
A Constituição de 1988 traz, nos artigos 182 e 183, uma nova perspectiva
para a solução dos problemas coletivos dos agrupamentos sociais, destacando o
interesse coletivo sobre o interesse individual. É importante também compreender o
conceito da terra perante a sociedade, pois com o Estado Democrático de Direito, o
direito individual de propriedade é reconhecido a partir do cumprimento da função
social da mesma.
Ou seja, a Constituição instituiu, em seu artigo 5º, ao lado da garantia do
direito de propriedade, a necessidade de que esta cumpra sua função social. Já, no
artigo 182, estabeleceu que a política de desenvolvimento urbano, competência do
Poder Público Municipal, tem por objetivo ordenar o desenvolvimento das funções
sociais da cidade, e que o Plano Diretor é o instrumento básico para a definição da
função social da propriedade.
Outros dois fatores relevantes são a compreensão do processo político das
leis municipais e a identificação da dinâmica política dos mercados imobiliários, que
reflete na ordem jurídica elitista e excludente, inviabilizando a titulação. Para
Fernandes (2008), legalizar o ilegal requer a introdução de estratégias jurídico-
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políticas inovadoras. Sugere Fernandes (2008, p.41) “devemos pensar a lei mais
como processo político e menos como instrumento”.
A lei federal 11.977/2009, Minha Casa, Minha Vida, é mais um marco jurídico
da regularização fundiária que expressa a vontade política de regularizar as áreas
da população de baixa renda, em especial as favelas A lei conceitua regularização
fundiária como o conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais
que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus
ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento
das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado.
Define Alfonsín (2005) a regularização fundiária como:
O processo conduzido em parceria pelo Poder Público e a população
beneficiária, envolvendo as dimensões jurídica, física e social de uma
intervenção que prioritariamente objetiva legalizar a permanência de
moradores de áreas urbanas ocupadas irregularmente para fins de
moradia e, acessoriamente, promove melhorias no ambiente urbano
e na qualidade de vida do assentamento, bem como incentiva o
pleno exercício da cidadania pela comunidade sujeito do projeto
(ALFONSIN, 2005, p. 203).

Para Salles (2007) a regularização fundiária é uma das vias iniciais para a
organização das cidades e é direcionada à transformação da propriedade ou posse
irregular de propriedade regular através do registro.
Nesse contexto, é pertinente a definição de registro dada por Salles (2007, p.
01): “é o ato formal de natureza oficial e público que materializa a estrutura do Direito
de Propriedade”, sendo assim, só é dono quem registra. O direito de propriedade
só é assegurado pelo ato de registro, mas na prática, a regularização pelo registro é
capaz de gerar o emperramento, impedindo as correções e ajustes que a medida
fundiária exige, desconsiderando o interesse coletivo.
Os mecanismos para regularização fundiária representam o primeiro grande
desafio

na

caminhada

para

regularização

das

cidades.

O

levantamento

planialtimétrico, que mostra a situação real da ocupação do solo, normalmente
causa dificuldades na correção registral, por causa das deficiências das descrições
antigas. A rigidez do registro cria dificuldades na correção e ajustes:
A aplicação prática do instrumental procedimental, mormente aquele
que regula as ações de retificação de registro, as ações de
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usucapião e os pedidos de concessão especial de uso, que são
mecanismos vocacionados para implementação da regularização
fundiária, não se mostra eficiente e ágil. Apresenta entraves
burocráticos e processuais que dificultam a obtenção de soluções
(SALLES, 2007, p. 131).

A Lei de Registros Públicos exige o resgate da verdade para o ajuste à
informação tabular e, finalmente, quando se considera a vontade dos interessados
apta à alteração dos dados, por exemplo, a prioridade jurídica será sempre no
sentido da regularização. Incertezas e dúvidas devem ser tratadas a favor dos
interesses da cidade. A lei 10.931/2004 trouxe a possibilidade da abertura de novas
matrículas para áreas regularizadas.
Uma vez registrado o assentamento, é feita a matrícula dos lotes das áreas
públicas e do sistema viário. Finalmente o título (por exemplo, escritura de compra e
venda, termo de concessão ou sentença declaratória de usucapião) é registrado na
matrícula do lote e o beneficiário recebe a certidão da matrícula do imóvel.
Para viabilizar o registro em cartório dos títulos advindos dos processos de
regularização fundiária de interesse social, algumas Corregedorias Gerais dos
Tribunais Estaduais de Justiça estabeleceram provimentos a serem adotados para
evitar maiores obstáculos na regularização. Tais provimentos, ao contrário dos
objetivos propostos, têm causado dificuldades nos processos em questão. Em São
Paulo, por exemplo, a necessidade de que o juiz corregedor solicite anuência do
Estado para efetuar o registro do parcelamento emperra o procedimento, pois
quando se encaminham os processos ao GRAPROHAB (Grupo de Analise de
Projetos Habitacionais), a burocracia causa significativa demora na análise dos
mesmos
Uma das propostas dos juristas é de que seja expedido pela Corregedoria do
Estado de São Paulo um provimento baseado no “More Legal II”, editado no Rio
Grande do Sul. Segundo informações do Ministério das Cidades2 nesse aspecto, o
Estado do Rio Grande do Sul tem um dos comportamentos mais avançados do país,
como é exemplo o Provimento Nº 17 de 1.999 da Corregedoria Geral de Justiça, que
instituiu o “Projeto More Legal II”, com disposições específicas para a regularização
fundiária de interesse social. Referido ato normativo foi baseado no provimento
02/1980 da Corregedoria do Estado de São Paulo, editado com fundamento na Lei
2

Texto extraído da aula do prof. Celso Santos Carvalho. Eixos da ação integrada em assentamentos
precários p. 180 disciplina 6 módulo2 PUC Minas Ministério das Cidades, 2007.
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6766/79. Por esse provimento, bastava apenas a aprovação do Município, pois a
questão urbanística era examinada pela própria Prefeitura. O provimento revogou
em parte as normas de serviços que determinavam a obrigatoriedade da oitiva do
Estado nos processos de regularização fundiária.
Em 2005, a Prefeitura de São Paulo conseguiu autorização para realizar a
regularização fundiária sem a manifestação do GRAPROHAB, bastando depositar a
planta de parcelamento do solo utilizada na ação de usucapião no cartório de
registro de imóveis, o que simplificou o procedimento da perícia.
Sobre a questão da obrigatoriedade de manifestação do Estado, nos
processos de regularização fundiária o Estado poderia ter o papel de consultor e
apenas se manifestar quando houvesse conflitos entre os municípios.
Embora tenha se mencionado como exemplo São Paulo e Rio Grande do Sul,
dificuldades e contrariedades em cumprir os provimentos ocorrem de maneira geral
em todo o território nacional. A produção das leis, muitas vezes pensadas com
parâmetros da cidade ideal e não em vista da cidade real, tem contribuído na
produção da ilegalidade..
Outro aspecto que promoveria celeridade no procedimento de regularização
seria se a Prefeitura pudesse constatar a situação de irreversibilidade e atestar a
situação consolidada por meio de cadastros imobiliários, históricos, prazos de
ocupação, fotografias, documentos arquivados, plano diretor, etc. Habitualmente isso
é feito através de prova judicial, que é lenta e custosa para atingir a finalidade da
comprovação da situação consolidada. Centenas de ações judiciais de usucapião
têm enfrentado o problema da negativa da gratuidade pericial por parte do Poder
Judiciário. A conseqüência, infelizmente, é a frustração da população de baixa renda
ao tentar obter a titulação de sua moradia, com a desistência das ações judiciais de
usucapião quando chegam na fase pericial.
Outros aspectos merecem ser discutidos: a ilegalidade é uma combinação
entre sistemas políticos e mercados de terras? O próprio sistema jurídico que se
refere à visão individualista e excludente do direito de propriedade fundiária é a
forma elitista da organização do sistema?
Segundo Fernandes (2006, p. 24), o jurista tradicional vê a cidade a partir do
lote privado, “a cidade é uma mera soma de lotes, o papel da lei é limitar.” A nova
ordem jurídica tenta arrancar a questão da propriedade do Código Civil de 1916,
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com a perspectiva de que o papel do Estado não é mais definir a questão da
propriedade; é uma nova relação entre Estado e sociedade.
Infelizmente o Poder Judiciário continua buscando no Código Civil respostas
para a argumentação dos processos, dificultando a garantia da função social da
propriedade, Fernandes (2008, p. 44) chama atenção para a dificuldade de
implementar a nova ordem jurídica, em parte pela falta de informação e deficiência
na educação. Cita como exemplo um dos cursos ministrados para juízes, no qual
observou a resistência destes em abandonar os conceitos do Código Civil e pensar
mais sobre os direitos coletivos.
Aponta Marcuse (2006) ainda para outra questão a ser analisada: a
legalização de favelas é a mesma coisa que reconhecer o dever do Estado em
prover moradia? A regularização urbanística muitas vezes dá a segurança da posse
aos ocupantes, mas a dinâmica do mercado e o peso da tributação expulsam o
morador para outra área, obrigando-o muitas vezes a vender o imóvel e ocupar outra
favela.
Defende Fernandes (2008) que se vive em um sistema jurídico típico do
liberalismo, com ênfase na propriedade absolutista, individualizada e com o espaço
de controle nas mãos do Poder Público. O autor aponta a necessidade da reforma
do Poder Judiciário para garantir a reforma urbana e política. Alfonsín (2005)
enfatiza a importância de uma discussão ampla e crítica da regularização, sem que
se permaneça constantemente reinventando a roda. Salles (2007) defende que a
titulação é capaz de alavancar a cidade, impulsionando uma urbanização
espontânea, mas o grande desafio é não permitir que posturas e princípios relativos
aos registros e procedimentos emperrem a regularização fundiária, sendo
fundamental destravar o Poder Judiciário e aplicar a noção de função social da
propriedade.
O marco jurídico mais sólido remete ao Capítulo III da lei conhecida como
“Minha Casa, Minha Vida”, que trata de regularização fundiária. Mais do que nunca,
o avanço das políticas e programas de regularização vem crescendo no país, com a
escala da qualidade técnica e política da ação do Poder Público, de maneira
articulada em todas as esferas governamentais.
Com a regularização na pauta das prefeituras, através da Secretaria Nacional
de Programas Urbanos, observa-se o avanço dos programas de legalização dos
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assentamentos informais de interesse social, reconhecendo-se o dever do Estado
em prover moradia. Porém ainda é difícil regularizar.
Neste momento, mantém-se a discussão da Lei do Parcelamento do Solo
Urbano, lei 6766/79, objeto de revisão no Congresso Nacional através do PL 3.057,
a fim de se estabelecer normas gerais disciplinadoras de parcelamento do solo
urbano, marco importante para o sucesso da ocupação do solo urbano, com
reconhecimento dos direitos coletivos quanto ao planejamento urbano, ao meio
ambiente equilibrado e à gestão democrática da cidade.
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2 O JOGO POLÍTICO E A REFORMA URBANA EM SANTO ANDRÉ

Este

capítulo

apresenta

o

entrelaçamento

entre

questões

políticas,

administrativas e jurídicas na gestão municipal. Tendo em mente Lefebvre (1979, p.
41) “espaço é política” e Fernandes (apud Bassul,.2005, p.15) “a cidade é um jogo
de cartas”, demonstrar-se-á que desde o surgimento da cidade de Santo André, o
desenvolvimento industrial excluiu parte da população do direito à cidade, com a
forte presença do capitalismo, a entrada do neoliberalismo e os reflexos sociais, o
jogo injusto em que a produção do espaço urbano aconteceu.
Foi nesse contexto que o engenheiro Celso Daniel foi eleito prefeito em 1988,
trazendo para a pauta do Poder Legislativo a regularização fundiária e a discussão
da propriedade da terra. Gráficos com os orçamentos do município, apresentados
nesta pesquisa, contribuirão para a análise das dificuldades de implementação da
reforma urbana apresentada no plano de governo e os desafios no jogo da cidade,
ao dialogar com todas as classes sociais, mesmo diante das amarras das
convenções.

2.1

O Município de Santo André
Santo André está localizado na região do Grande ABC, a sudeste da Região

Metropolitana de São Paulo (RMSP), com área de unidade territorial de 175 km². A
estimativa de população, em 2009, foi de 673.396 habitantes (IBGE, 2009),
resultando em uma densidade demográfica de 3.816,52 hab/km² (IBGE, 2009). O
município é servido por uma excelente infra estrutura viária, com fácil acesso para as
principais rodovias, como: Anchieta, Imigrantes, Ayrton Senna, Fernão Dias e Dutra,
além da Baixada Santista e Zona Leste da Cidade de São Paulo.
Em 2000, o IBGE apontava uma população de 649.331 habitantes, vivendo
parte dela em 16.869 domicílios em aglomerados subnormais.

É importante

esclarecer que o banco de dados PSA (2000) apontava 24.783 domicílios, já o IBGE
não considera setores subnormais aqueles que tenham menos de 50 domicílios.
“Alguns” setores censitários são muito grandes, abrangem favelas, mas são
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considerados “normais,” porque proporcionalmente contribuem menos que o bairro
formal na composição do setor (DENALDI, 2006).
De acordo com o INA-M, o faturamento da economia andreense chegou a
R$11 bilhões em 2008, dos quais R$3,4 bilhões gerados pela indústria de
transformação, R$1,9 bilhão pelo comércio e R$5,7 bilhões por serviços. Conforme
dados extraídos do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil- PNUD/IPEA/FJP,
verifica-se:
Tabela 1 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Santo
André/SP: 0,835
Média do IDH-M em São Paulo: 0,779

Colocação no ranking Estadual: 23° (em 645 municípios)

Média do IDH-M na Região Sudeste: 0,745

Colocação no ranking Regional: 29° (em 1666 municípios)

Média do IDH-M no BRASIL: 0,699

Colocação no ranking Nacional: 90° (em 5.507 municípios)

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000

Tabela 2 - Renda familiar per capita no Grande ABC – 2000 - salário mínimo –
SM - %
Município

São Caetano
Santo André
São Bernardo do Campo
Ribeirão Pires
Diadema
Mauá
Rio Grande da Serra

até 1

1a3

3 a 10

Mais de 10

9
18
20
24
28
31
41

33
39
37
45
46
45
40

43
31
30
23
18
16
10

14
8
8
3
2
1
0

Sem rendimento

1
4
5
5
6
7
9

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000

A cidade foi reconhecida internacionalmente pelo trabalho de urbanização de
favelas, no âmbito do Programa “Santo André Mais Igual”. Esse trabalho foi eleito,
em 2001, uma das 16 melhores práticas do mundo, na Conferência das Nações
Unidas sobre Assentamentos Humanos, em Istambul. No mesmo ano, recebeu o
Prêmio “Caixa Econômica Federal de Melhores Práticas em Gestão Local”. Em
2002, foi escolhida como uma das melhores iniciativas do mundo, recebendo o
Prêmio Internacional de Dubai de Melhores Práticas, premiação promovida pelo
Centro das Nações Unidas para Assentamentos Humanos. Recebeu o prêmio
“Objetivos de Desenvolvimento do Milênio” – ODM, oferecido pelo Governo Federal
e pelo programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, como uma
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das 16 melhores experiências brasileiras; e o Prêmio Gestão Pública e Cidadania da
Fundação Getúlio Vargas e Fundação Ford, entre as 20 melhores iniciativas em
2005 (PMSA, 2006).
Conforme o IBGE, a história de Santo André tem início na primeira década do
séc. XVI, tendo sido o português João Ramalho responsável pelo surgimento do
povoado de Santo André da Borda do Campo. Em 1532, Martin Afonso de Souza
oficializou o povoado de Santo André da Borda do Campo que, por sua posição
geográfica, teria papel predominante no desenvolvimento do território paulista.
Em decorrência dos constantes ataques dos indígenas no Pátio do Colégio,
fundado em 25 de janeiro de 1554, e os ataques no povoado de Santo André, a
população dos povoados passou a ocupar apenas a área do Pátio do Colégio. O
surgimento daquele que se tornaria o município de Santo André ocorreu em 1867,
sob a denominação de Bairro da Estação de São Bernardo. A formação deste
aglomerado humano deu-se em função da necessidade de ligar São Paulo ao porto
de Santos, para escoar a produção do café paulista, a qual levou à contrução da
Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, pela São Paulo Railway, uma das paradas da
estação que ocorria na localidade impulsionou a vinda de novos moradores para a
região.
Devido a esse impulso, em 1889, foi criado o Município de São Bernardo da
Borda do Campo, com sede em São Bernardo e os Distritos de Santo André, São
Caetano, Ribeirão Pires e Paranapiacaba, englobando toda área da atual região do
Grande ABC.
Em 1945, Santo André se separou de São Bernardo da Borda do Campo,
elevando-se à categoria de município.
Santo André reunia 27.775 empregados em 1949, distribuídos em 443
indústrias. Por ser a cidade com a melhor infra estrutura e serviços urbanos, passou
a abrigar os operários, principalmente os mais qualificados de todo o ABC, que
reunia um total de 741 indústrias e 46 mil empregados na década de 1950, sendo o
segundo maior centro de produção industrial do Estado, perdendo apenas para a
capital (PMSA, 2005).
A soma de elementos favoráveis para a indústria, como a grande quantidade
de terras planas oferecidas às empresas a preços simbólicos, e a existência de mão
de obra qualificada, levou a região do grande ABC a ser estimulada pelo Plano de
Metas de Juscelino Kubitschek (1956-1961). Sob a reflexão da afirmação de Marx,
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de que o Estado tem fundamental importância para assegurar o funcionamento do
sistema e os privilégios das classes dominantes, a cidade organizou o seu território
com suas transformações diante da dinâmica capitalista.
O planejamento urbano é um importante instrumento do Estado, muitas vezes
com diretrizes para atender as classes dominantes, através da organização e
reorganização do espaço urbano, reafirmando o espaço como um objeto político e
estratégico em benefício da acumulação de capital.
O Grande ABC tornou-se importante pólo industrial automobilístico,
responsável pela produção nacional até meados dos anos 70. A instalação das
indústrias automobilísticas provocou na região o desenvolvimento de um complexo
industrial composto por indústrias de autopeças, metalurgia, material elétrico, vidros,
materiais plásticos e pneumáticos. Santo André desenvolveu uma estrutura
econômica mais diversificada, com indústrias vinculadas ao complexo automotivo
(borracha, metalurgia, material de transporte), setor químico, polarizado pela
Petroquímica União (NSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS, 2001)
Com a entrada do neoliberalismo ocasionando a crescente liberdade de
mercado e uma restrição à intervenção estatal sobre a economia no país, e com a
crise do modelo fordista somada à conscientização dos trabalhadores, iniciou-se um
forte movimento dos sindicatos dos metalúrgicos por melhores condições de trabalho
e melhor remuneração.
Sendo assim, outro fator relevante na produção do espaço da região do
Grande ABC foi a fundação do Sindicato dos Metalúrgicos, em 1933, com papel
predominante na construção da cidade, especialmente em função da dinâmica
incorporada pelo mesmo.
A partir de 1978, com Lula na presidência, do Sindicato, em plena vigência do
AI 5, várias fabricas do ABC entraram em greve, dando início a um novo ciclo de
lutas sindicais e o crescimento de movimentos sociais. Estabelecendo relações com
outros setores sociais, o Sindicato dos Trabalhadores, em 1979, preparou, por meio
de reuniões de base e de rede de apoio nos bairros, uma campanha salarial. Em
1980, com o início das greves, cerca de 8 mil pessoas trabalharam, panfletando e
coletando alimentos para as famílias dos grevistas.
Era forte a organização de assembléias e passeatas e a imprensa noticiava
a situação das greves todos os dias, como o jornal Folha de São Paulo e a revista
Isto É, que traziam as seguintes manchetes: “Máquinas param outra vez”, por
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Ricardo Kotscho, Jornal Folha de São Paulo, de 02/04, p.21; “Disposição disciplina
e muita organização” Jornal Folha de São Paulo, de 01/ 04, capa; “Santo André
confirma greve” Jornal Folha de São Paulo, de 01/04, p.17, Economia; “São
Caetano também para” Jornal Folha de São Paulo, de 01/04, p.17, Economia; “O
impasse no setor metalúrgico” Jornal Folha de São Paulo, de 01/04, p.17,
Economia; “Há um ano, greve levava à intervenção por 45 dias” Jornal Folha de
São Paulo, de 01/04, p.17, Economia;

“ABC não aceita proposta do TRT

(Tribunal Regional do Trabalho)” Jornal Folha de São Paulo, de 04/04, p.12;
“Fábricas continuam paralisadas” Jornal Folha de São Paulo, de 15/04, p.21,
Economia; “TRT decide pela ilegalidade da greve” Revista Isto É, n. 174, de
23/04/80, p.3 - Editorial de Mino Carta; "Lula, cravo ou ferradura" Revista Isto É, n.
172, de 09/04/80, p.4; "As surpresas da greve" Revista Isto É, n. 172, de 09/04/80,
p.11; "E a ilegalidade?” Revista Isto É, n. 172, de 09/04/80, p.11; "A
recomposição interventora" - Editorial de Raimundo Faoro, Revista Isto É, n. 174,
de 23/04/80, pp.4-9; “Lula cassado. E agora?" "O PT, esse filho da Revolução”,
por Francisco Weffort, Revista Isto É, n. 176 de 07/05/80, p.16; "Humilhação para
todos" - editorial de Mino Carta, Revista Isto É, n. 177, de 03/05/80, p.3; "É hora de
pensar em Lula" Revista Isto É, n. 177, de 03/05/80, p.4; entre muitas outras.
A situação no fim da greve de 1980 foi desalentadora, com a prisão dos
principais dirigentes enquadrados na Lei de Segurança Nacional, a dolorosa volta às
fábricas com a lista de demitidos, reposição dos dias parados e o não pagamento
dos mesmos. A indústria do ABC sofreu um processo de esgotamento, uma crise,
com o fechamento de um grande número de unidades produtivas, transferências
para outras regiões, retração de investimentos e forte enxugamento da mão-de-obra
empregada (FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO, 1999).
Quando se fala na “evasão industrial,” logo se pensa na força do Sindicato
dos Metalúrgicos e nas greves, em especial a greve que aconteceu em 1980,
expressão marcada pela ideia implantada pelos políticos conservadores. No entanto,
é importante considerar outros fatores que, de certa maneira, já vinham colocando o
ABC em fase de declínio em relação à produção industrial, como por exemplo, a
entrada do neoliberalismo com grande força no país, a crise que o próprio
capitalismo causou, como o alto custo dos terrenos, a limitação do uso do solo pela
legislação ambiental, a

saturação da infra estrutura (com estrangulamentos nas

áreas de transporte e abastecimento de energia), a perda de dinamismo da região, o
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custo elevado dos deslocamentos, as rodovias congestionadas e o modelo de
Estado com expressiva carga tributária.
No âmbito nacional, uma crise econômica com pequenos surtos de
crescimento econômico e as transformações microeconômicas de adequação ao
novo cenário implicaram em profundas mudanças nas indústrias em geral, na
redução do emprego e na elevação dos níveis de produtividade.
Daniel (1982) observa, em suas análises sobre a conjuntura do ABC, em
especial Santo André, que a propriedade capitalista da terra e renda fundiária à
margem do reformismo determinariam, mais cedo ou mais tarde, a expulsão de
atividades e da população sem condições de suportar a pressão dos preços
aumentados do solo, propiciados quando uma região ganha vantagens em relação
aos serviços públicos.
Segundo Carvalho e Afonso (2001), na análise do índice de participação dos
municípios no produto de arrecadação do ICMS do Estado de São Paulo, é possível
perceber a perda relativa do ABC e de Santo André em relação ao Estado. Em 1982,
as sete cidades do ABC eram responsáveis por 12,4% do total do Estado, passando
para 10,1% em 1989 e 9,7% em 1999. Santo André tinha, em 1982, 3,2% de
participação na arrecadação do ICMS do Estado, passou para 2,4% em 1989 e 1,6%
em 1999.
Outra idéia cotidiana nos ouvidos andreenses é que o ABC estaria mudando
de perfil, deixando de ser uma região industrial e passando a ter predomínio o setor
terciário (comércio e serviços). O crescimento do setor terciário impulsionou a
própria geração de renda, melhorando os salários em negociações realizadas pelos
sindicatos
Na dissertação desenvolvida por Daniel (1982), encontra-se a afirmação de
que enquanto se permanece nos marcos da sociedade capitalista, um governo
municipal não pode fugir ao cumprimento das tarefas relativas à função de
acumulação do Estado Capitalista, pois um governo municipal comprometido com os
interesses dos trabalhadores não pode deixar de priorizar as atividades para garantir
a acumulação de capital e, portanto, a exploração capitalista.
Entre 1989 e 1995, cerca de 20% da população do ABC “deslocou-se” da
indústria para trabalhar no setor terciário (CONCEIÇÃO, 1998)3.

3

Disponível em <www.2.fpa.org.br/portal>. Acesso em 17/05/2009.
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As mudanças no setor industrial aconteceram com a reestruturação produtiva
mais intensa e difundida no mesmo, com a introdução de novos equipamentos e
métodos de trabalho.
De acordo com Araújo (2004), o fechamento de indústrias importantes e a
conseqüente perda de qualidade de vida evidenciam o crescimento do número de
barracos, sendo marcante o desemprego no final do século.
O número de trabalhadores na base do Sindicato, em janeiro de 90, era
estimado em 200.497, passando a 110.810, oito anos depois, em janeiro de 1998.
Foi criada a Câmara do Grande ABC em 1996, como um espaço de debate e
negociação em nível regional. Havia consenso e esperança de todos os segmentos
envolvidos quanto ao sucesso desta iniciativa. Os principais atores da região
(governo do Estado, prefeituras, empresários, sindicatos e sociedade civil) tinham
consciência de que, além de discutir as políticas nacionais, deviam resolver os
problemas sob sua competência e que diversos fatores afetavam a competitividade
no ABC. A qualidade de vida caiu assustadoramente nos últimos anos no ABC:
aluguéis, assistência médica, alimentação e transporte ficaram mais caros ali do que
em muitas cidades do Brasil. Em épocas de chuva intensa, ficava impossível
circular.
Em novembro de 1997, foram assinados os oito acordos iniciais de
cooperação, abrangendo políticas prioritárias para o desenvolvimento regional,
escolhidas pelo Conselho Deliberativo da Câmara Regional do ABC. O primeiro
acordo regional teve um caráter extremamente relevante em termos políticos,
econômicos e sociais. Os oito termos de compromisso que compunham este acordo
eram: a criação da Agência de Desenvolvimento Econômico; o aumento da
competitividade das cadeias produtivas do Grande ABC; o Plano de Formação
Profissional e Observatório de Situação de Emprego; a execução do Plano Regional
de Macrodrenagem, visando o combate às enchentes e à revisão da Lei de Proteção
aos Mananciais; o programa de melhorias viárias; a constituição do Circuito
Turístico-Cultural-Ambiental, visando promover o lazer e o turismo a partir da
exploração do potencial da região e do desenvolvimento de novos projetos; a
articulação do Movimento Regional Criança Prioridade.
Em função do difícil cenário em relação à economia no ABC, em 1997 foi
criada a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho na Prefeitura de
Santo André, levando em consideração o novo papel dos governos municipais no
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desenvolvimento econômico local. A nova Secretaria construiu de forma coletiva
uma política pública com diretrizes que orientassem ações concretas e adequadas
ao

contexto

globalizado,

no

qual

as

pequenas

e

médias

empresas,

o

empreendedorismo e o associativismo tomassem corpo na geração de economias
social e ambientalmente sustentáveis (PMSA, 2009).
No mês de fevereiro de 2003, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
Trabalho fundiu-se à Secretaria de Relações Internacionais, tornando-se Secretaria
de Desenvolvimento e Ação Regional, composta por quatro departamentos:
Desenvolvimento Econômico e Trabalho;

Fomento ao Comércio; Relações

Internacionais e Geração de Emprego, Trabalho e Renda (PMSA, 2009).
O setor público passou, nos últimos vinte anos, por processos de
descentralização de serviços, pela redemocratização política, especialmente após a
promulgação da Constituição Federal de 1988. A vitória do Partido dos
Trabalhadores na Prefeitura de Santo André, em 1989, trouxe a expectativa de um
modo diferente de governar, e seu prefeito Celso Daniel preocupava-se muito com o
rebatimento da globalização, do cenário de reestruturação macroeconômica e ajuste
microeconômico das principais cadeias, com o rebatimento sobre o território do ABC
paulista4 (ARAUJO, 2004, p.158).
As regras relativas aos recursos municipais estão expressas na Constituição
de 1988. A partir de 1990, os governos municipais passaram a ser os principais
provedores dos serviços de saúde e educação fundamental, com subsídios de
regras e recursos federais.
Os gráficos abaixo mostram o orçamento do município aprovado em 1988,
antes da promulgação da Constituição Federal e os orçamentos a partir de 1990,
com a finalidade de auxiliar na compreensão das dificuldades da gestão municipal
em atender à demanda crescente de Santo André:

4

cf. Jeroen Klink, Secretário de Desenvolvimento Econômico e Captação de Recursos à época,
entrevista concedida ao pesquisador em 28.abr.2003.
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Gráfico 1 – Valor do orçamento de 1988

Fonte: PMSA (1988)

No orçamento de 1988, a maior verba foi destinada à habitação e ao
urbanismo. Conforme Celso Daniel (1982, p. 108), a peça orçamentária do município
era montada com a utilização das verbas da prefeitura, voltadas para realização de
grandes obras (viadutos, hospitais, área de lazer), que atendiam perfeitamente aos
interesses das empresas construtoras, com o objetivo de marcar a Administração
perante o povo, “mas que quase nada [tinham] têm a ver com os reais interesses da
população trabalhadora, nas palavras de uma moradora da periferia”.
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Gráfico 2 – Valor do orçamento de 1990

Fonte: (PMSA 1990)

O orçamento do município no ano de 1990 foi o primeiro orçamento aprovado
sob as novas diretrizes da Constituição Federal de 1988, que exige a destinação
obrigatória de 25% do total à educação e 20% para a saúde. Foi nestas condições
que a equipe do prefeito Celso Daniel organizou o orçamento para cumprir as
propostas do programa de governo defendidas no processo eleitoral.
É possível observar no gráfico apresentado que as verbas destinadas para a
saúde e educação não correspondem exatamente ao valor determinado pela
Constituição Federal, porém não se pode afirmar que a gestão não destinou 25%
para educação e 20% para saúde, pois naquele período o Tribunal de Contas
aceitava que vários serviços de outras Secretarias entrassem no cálculo do valor do
orçamento da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde. Cite-se, por
exemplo, a merenda escolar rubricada em outra Secretaria, mas que entrava no
cálculo como verba da Educação.
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Gráfico 3 – Valor do orçamento de 1991

Fonte: PMSA (1991)

Adequar o orçamento do município às regras da Constituição Federal de 1988
demandou um longo período de entendimentos entre Prefeitura e Tribunal de
Contas.
Cumpre aqui observar que durante a gestão Celso Daniel, o orçamento da
Secretaria de Habitação e Urbanismo foi priorizado.

45

Gráfico 4 – Valor do orçamento de 1992

Fonte: PMSA (1992)

Gráfico 5 – Principais itens de despesa da PSA na gestão 1997-2004

Fonte: PMSA (2004)

A Constituição de 1988 trouxe mudanças significativas e importantes para os
orçamentos do município. Segundo Daniel (2001), não se pode desvincular a
operacionalização do orçamento da ineficiência do Direito Administrativo no Brasil,
que impõe regras que levam à ineficiência na ação do Estado, muitas vezes com o
discurso da moralização, como é o caso das compras de produtos e serviços, que se

46

dão sob regras com prazos e mecanismos incompatíveis com qualquer critério
mínimo de eficiência, além de obrigarem a Administração Pública a comprar mal e
caro, em nome de uma falsa moralização. É necessário repensar a relação públicoprivado, o papel da esfera pública, o sistema democrático e a disputa dos novos
direitos.

(...) a distinção que é preciso que nós também afirmemos entre
democracia e sistema capitalista, democracia e economia de
mercado, particularmente a economia de mercado auto-regulada
(DANIEL, 2001, p. 17).

A entrevista com o ex.-vereador Carlinhos Augusto, realizada pela
pesquisadora, ilustra a reflexão da gestão pública observada também pelo prefeito
Celso Daniel, de que muitas vezes as regras do o Direito Administrativo restringem
as ações do Executivo:
(...) A lentidão dos processos criava desânimo na comunidade; os
funcionários mal remunerados e a falta de estímulo causavam uma
rotatividade muito grande no departamento (informação verbal)5.

Outros fatores importantes para a discussão relacionam-se às leis de
responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa.
O diferencial da Lei de Responsabilidade Fiscal está no fato de
responsabilizar o administrador público, a partir de um acompanhamento sistemático
dos gastos dos governos, seja mensal, trimestral, anual ou plurianual. O chefe do
poder Executivo que não aplica o orçamento de acordo com a lei pode ser
responsabilizado. A lei estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal, em consonância com o explicitado nos artigos 163
a 169, todos do Capítulo II, Título VI, da Constituição Federal. O objetivo principal da
referida lei foi impor normas de conduta, de forma organizada, para os gestores
públicos dos entes federativos, seja da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Porém, o surgimento de uma lei regulamentadora da responsabilização dos
gestores públicos não é novidade no Brasil. Mecanismos legais como a Lei 1.079, de
10 de abril de 1950, o Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, e a Lei 8.429,
de 02 de junho de 1992 (Lei da Improbidade Administrativa) estão nesse contexto.
5

Informação obtida do ex-vereador Carlinhos Augusto, em entrevista concedida à pesquisadora em
28 set.2009.
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Ao

apresentar

a

discussão

sobre

a

interferência

dos

mecanismos

administrativos nos processos de regularização fundiária, no decorrer dessa
dissertação, foram evidenciados os orçamentos, com o intuito de ilustrar as
dificuldades no atendimento das demandas da população.

2.2

O Crescimento da Desigualdade e da Ilegalidade Fundiária em Santo
André

Figura 1 – Favela Espírito Santo, construída em cima de um lixão
Fonte: Cid Blanco (2005)

Este capítulo aborda o crescimento da desigualdade e da ilegalidade fundiária
na cidade de Santo André, mostrando o processo de ocupação do solo urbano, com
destaque para a ocupação da Favela Capuava. Será apresentado o crescimento
populacional, o crescimento das irregularidades na ocupação do solo urbano pela
proliferação de loteamentos clandestinos, irregularidades e ocupações em áreas
públicas e particulares, bem como as leis de parcelamento do solo também
contribuíram para o crescimento da ilegalidade.
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Como nas demais cidades brasileiras que se industrializaram, Santo André
passou a crescer marcado pela segregação sócio-espacial, decorrente da
irregularidade no acesso à terra e da precariedade das soluções habitacionais para
a população de menor renda, compreendendo a subordinação a antigas relações do
capitalismo com a propriedade da terra que, mudando de forma, incorporaram-se ao
sistema.
“O Jornal Diário do Grande ABC do dia 19 de dezembro de 1999 retrata bem
o quadro, ao realizar a análise do século XX: nunca se produziu tanta riqueza, mas
também nunca houve tanta desigualdade” (MÉDICI, 2007, p. 10).
De acordo com Oliveira (1987), a cidade é expressão urbana das classes
médias, já que o Estado capitalista atende prioritariamente às demandas desta
classe, seja pelo seu peso social, seja pela falta de voz das classes populares na
estrutura política e no aparelho do Estado. Para Maricato (2006), o espaço urbano é
o objeto da extração de ganhos capitalistas.
A Tabela 3 demonstra o crescimento populacional – vegetativo e migratório –
do Estado de São Paulo, da RMSP e dos municípios do Grande ABC. A RMSP foi
responsável por mais de 60% do crescimento populacional do Estado. No Grande
ABC, destacam-se São Bernardo do Campo e Santo André, que contribuíram com o
crescimento populacional da região. Santo André cresceu aproximadamente 55%,
de 1960 a 1970, sendo o saldo migratório responsável por mais de 20% desse
crescimento. Com esses números, fica evidente que o crescimento populacional está
relacionado ao crescimento do pólo industrial na região, sendo que a população
imigrante foi maior do que o crescimento vegetativo da população (PMSA, 2006).
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Tabela 3 - Crescimento da população no Estado de São Paulo na região
metropolitana e na região sudeste da Grande São Paulo - 1970 /
1980
Região / município

Crescimento populacional
(total)

Região Metropolitana de SP

Saldo
vegetativo

Saldo
migratório

4.448.995

2.153.238

2.295.757

Santo André

134.246

103.722

30.524

São Bernardo do Campo

223.940

81.889

142.051

12.952

30.124

-17.172

Diadema

149.746

36.655

113.091

Mauá

S. Caetano do Sul

104.040

36.249

67.791

Ribeirão Pires

27.484

10.557

16.927

Rio Grande da Serra

11.696

3.059

8.637

7.268.764

4.185.591

3.083.173

Total – Est. de São Paulo

Fonte: Fundação SEADE – IBGE, Censos Demográficos, 1991

A Tabela 4 demonstra o crescimento populacional da RMSP, no Grande ABC
e em Santo André, no período de maior intensidade da industrialização. Entre 1960
e 1980, a população do município cresceu 125%, um valor que, bem como o do
crescimento populacional do Grande ABC, de 227%, supera as taxas de crescimento
nacional e do Estado de São Paulo.

Esse quadro demonstra o crescimento

expansivo da RMSP, em especial em direção às suas regiões periféricas no entorno
dos maiores pólos industriais (PMSA 2006).

Tabela 4 - Evolução da população residente: Brasil, Estado de São Paulo,
Grande São Paulo, Região do Grande ABC e Santo André - 1960 –
1980
Regiões

1960

1970

1980

Crescimento total
no período (%)
69,8

Brasil

70.070.457

93.139.037

119.002.706

Estado de São Paulo

12.809.231

17.771.948

25.040.698

95,5

4.791.245

8.139.730

12.588.725

162,7

Região Metropolitana de SP
Região do Grande ABC

504.416

988.677

1.652.781

227,7

Santo André

245.147

418.826

553.072

125,6

Fonte: IBGE

Segundo informações da Prefeitura, até a década 50 Santo André
apresentava baixa segregação sócio-espacial. A partir dessa década, a cidade
começa a desenvolver a crescente periferia e, no interior da região, o centro
expandido reforça uma posição de centro comercial e de serviços, local de
residência de boa parte da mão-de-obra melhor remunerada da região.
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De acordo com Villaça (1978), a limpeza e a segregação promovidas nos
bairros mais centrais eram combinadas com relativa indiferença à expansão das
periferias, que, longínquas e subequipadas se consolidavam como localização dos
pobres nas cidades.
Um dos fatores possíveis de se apresentar como impulsionador ou
responsável pela dinâmica descrita por Villaça é a legislação de uso do solo. De
acordo com dados do Plano Municipal de Habitação, datados nos anos 50, os
estudos que vieram desembocar nos primeiros planos urbanísticos e diretores da
cidade restringiram- se a definir padrões legais para construção e também
delimitaram as fronteiras do poder.
No entanto, tais planos estavam centrados na preocupação em controlar o
crescimento excessivo da cidade, bem como em planejar o sistema viário,
desconsiderando a crescente demanda por moradias e lotes populares. A questão
habitacional era pensada apenas do ponto de vista da ”cidade ideal”, sem levar em
conta o enfrentamento das lógicas de mercado.
Harvey (2001) distingue duas formas de capital imobiliário: o que explora a
cidade para se apropriar da renda (proprietários de terras ou de imóveis, e
incorporadores) e o que obtém lucro com a produção do próprio espaço urbano
(construtoras e financeiras).
Há uma profunda oposição de interesses nas cidades. Com a necessidade do
preço mais baixo, a população foi se submetendo a loteamentos afastados, sem
infra estrutura e contando com apoio de políticos para garantir mais tarde a entrada
do poder público no local, executando obras essenciais. Rolnik (1997) adverte sobre
tal ilegalidade na construção de loteamentos irregulares e clandestinos como um
fator de tolerância pelo Poder Municipal, para depois ser negociada, garantindo que
a população se mantivesse no papel de devedora de melhorias urbanas que se
transformavam gradativamente em votos. Nesse contexto, casa própria aparecia no
discurso do Estado com um sentido micro político.
Ao analisar a formação do crescimento da ilegalidade do solo, é importante
citar a Lei Municipal 1.117, de 1956, e a Lei Municipal 2.756, de 1967, que prevêem
a obrigatoriedade de reserva de 30% da área total do loteamento ao Poder Público,
sendo dois terços destinados ao sistema viário. Porém a legislação cometeu dois
grandes equívocos: deixou de prever a doação formal das áreas de uso público do
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loteador/proprietário ao Poder Público e também proibiu a construção de duas
moradias em um único lote ou a edificação de unidades em vilas.
Conforme documentos oficiais da Prefeitura de Santo André, a partir da
década de 1970, passaram a vigorar leis de controle urbanístico e ambiental,
estaduais e municipais, estas últimas através dos planos urbanísticos, como a Lei de
Uso e Ocupação do Solo, datada de 1976, impondo padrões extremamente
restritivos de uso do solo em mais de 50% do território do ABC. Ao dividirem a
cidade em zonas de uso, com parâmetros e restrições diferenciados para o
aproveitamento do solo, interferiram diretamente nos preços dos terrenos,
influenciando fortemente na segregação sócio-espacial e na dificuldade de acesso à
terra urbana.
Em 1979 foi promulgada a Lei Federal 6.766, que disciplina a destinação de
áreas livres e sistema viário no total de 35% de reserva de área pública sobre a
gleba parcelada.
As áreas recebidas na aprovação dos loteamentos para uso público eram
várzeas inundáveis, encostas e áreas com declividade acentuada. Segundo análise
realizada por Santos (2009), dos 129 assentamentos precários em Santo André, 42
são áreas com problemas geotécnicos.
O crescimento da cidade continuava com a forte presença de loteamentos
irregulares ou precários e favelas, além da ocupação de áreas de proteção aos
mananciais e ambientalmente sensíveis. As canalizações de córregos constituíam o
surgimento de novas áreas edificáveis. Era característica também das ocupações
aglutinarem-se nas divisas de loteamentos para uso público de distintos loteamentos
confrontantes.Outro fator eram as incertezas quanto à titularidade das glebas; nesse
sentido, Santos (2009) apresenta estudo apontando 13 assentamentos com
titularidade pública e privada.
A oposição entre cidade legal e ilegal acentuou o processo de segregação e
exclusão social, em prol dos interesses da elite e do capital imobiliário, no controle
da produção do espaço urbano.
Estudos realizados a partir das plantas dos loteamentos aprovados no
município e da localização dos assentamentos precários demonstravam que áreas
públicas nas áreas nobres da cidade detinham a distinta eficácia na gestão do Poder
Público sobre o território. Foi possível identificar que áreas públicas se tornaram
parques e praças nos bairros de população com alto poder aquisitivo, já nos bairros
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de classe média e de baixa renda são encontrados os assentamentos precários nas
áreas públicas.
Ainda conforme Santos (2009), dos 129 assentamentos precários 4 se
encontram nos bairros onde reside população com renda superior a 10 salários
mínimos, e nestes assentamentos residem 31 famílias. Santo André apresenta cerca
de 76% de seus assentamentos urbanos em áreas de propriedade dos municípios.
A legislação restritiva somada aos poucos investimentos habitacionais
públicos e à presença forte do mercado capitalista acelerando o crescimento
populacional acentuaram a segregação urbana com ocupações dos terrenos
públicos e privados, aumentando assim as ocupações em favelas, conforme mostra
a Tabela 5.

Tabela 5 - Levantamento do número de unidades habitacionais em favelas até
1991
Unidades
Habitacional

Ano

Total
Unidades
5

1959

5

1962

103

103

1963

127 – 50

177

1966

517

517

1967

130

130

1968

43

43

1969

8

20

1970

800 - 184 - 85 - 62 - 38 - 222 - 94 – 163

1.648

1971

184 - 1.104 - 905

2.193

1972

175 - 122 - 53 - 125 – 342

1973

54

1974

229 - 11 - 142 – 131

817
54
513

1975

29 - 127 - 23 - 60 – 513

1976

224 - 7 - 16 - 700 – 32 - 146 - 130 - 81 – 2000

752

1977

20 - 18 - 6 - 143 - 6 – 23

216

1978

126 - 387 -

513

3.336

1979

27 - 20 - 12 - 45 - 15 – 31

150

1981

129 - 21 - 100 - 156 -

406

1982

8 - 14 - 15 -

1983

100

1986

8

1988

180 – 47

227

1989

13 - 4 - 4 - 420 – 338

779

TOTAL ( Unidades entre ano de 1959 a 1989)

Fonte PMSA (1991)

37
100
16

12.752
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O trabalhador enfrentava o capital imobiliário que, articulado a outros setores
capitalistas (serviços públicos principalmente), orientava os investimentos públicos.
A crescente submissão da terra urbana ao capital imobiliário, combinada ao arrocho
salarial e à depauperação das massas (excluídas do mercado imobiliário privado e
ignoradas pelas políticas públicas) conduziram a situação das cidades a um
impasse.
Embora os dados revelassem que, durante a década de 70, a população
favelada crescia mais rapidamente do que o total da população urbana, com, a
abertura indiscriminada de loteamentos irregulares, não emergiu nesse período, no
plano da opinião pública, a idéia de crise habitacional. Em 1983, entretanto, ela
começa a ocupar espaço na imprensa e, em meados da década, quando a
dificuldade de acesso à moradia atingiu a classe média, houve uma clara
consciência social sobre a questão. Segundo a EMBRAESP (Empresa Brasileira de
Estudos do Patrimônio), em 1986 os aluguéis subiram 500% em relação ao ano de
1981. A classe média começou inclusive a disputar locações.
As favelas surgiram, num primeiro momento, pela ocupação paulatina e não
organizada de terrenos vagos. A partir de 1980, as ocupações passaram a ser
organizadas por grupos em defesa da moradia. A favela, ao ocupar propriedades
particulares, fixou-se em terrenos cujos proprietários não estavam legalmente
constituídos, ou em terrenos abandonados, cujos proprietários não tinham domicílio
na cidade.
A Favela Capuava, hoje com 1.327 domicílios cadastrados e uma população
de 7.000 pessoas ocupando uma área de 867,85 m2 (PMSA, 2005), é um dos
exemplos das favelas cuja ocupação teve início com apenas uma moradora. A Sra.
Margarida ocupou a área no ano de 1964, com autorização da proprietária, com o
compromisso de cuidar dos animais e da área, evitando outras ocupações.
Gradativamente as famílias foram ocupando a área, com apoio e solidariedade da
Sra Margarida: “(...) as pessoas iam chegando e eu ia deixando ficar; a situação
deles era como a minha: se estavam ali é porque não tinham outro lugar para ir”
(informação verbal)6.
De acordo com os relatos apresentados em algumas entrevistas, na área
havia plantação de mandioca, cana e criação de animais. Uma parte da área era

6

Informação obtida de Margarida em entrevista concedida à pesquisadora em 16.jan.2010.
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cercada com arame farpado, delimitando área pública e área particular. O cuidado
que todos tinham era o de respeitar a cerca de arame e ocupar apenas a área
pública: “(...) tinha uma cerca de arame e as pessoas falavam que não podia passar
da cerca; era o limite; diziam que era área particular, chegou um depois chegaram
outros” (informação verbal)7.
Conforme relatou Sr. Apolônio, morador mais idoso do núcleo, com 89 anos
de idade e que ocupou a área em 1975, quando chegou na favela havia uma média
de quarenta barracos, todos construídos com

tábuas. As pessoas faziam os

barracos durante a noite e de dia a Prefeitura derrubava, até o momento em que o
próprio Sr. Apolônio aconselhou os ocupantes a colocarem as famílias dentro dos
barracos antes do dia amanhecer.
A área apresenta alto grau de consolidação, densamente ocupada, isto
porque a solidariedade dos moradores fazia com que, gradativamente, fossem
parcelando os seus respectivos lotes para dar espaço aos que ali chegavam: “(...)
como o meu terreno era grande, eu dei uma parte para a minha vizinha e não cobrei
nada, ela tinha filhos pequenos e não tinha para onde ir” (informação verbal)8.
Em meados de 1980, com o aumento do número de moradores no núcleo e a
escassez de lotes, a cerca que delimitava as áreas públicas e particulares foi
derrubada e os lotes particulares foram ocupados.
Em 1989, estimava-se que Santo André possuía quase 60 mil pessoas
morando em núcleos de favela, o equivalente a 10% da população total do município
(PMSA, ano 2004).

A Tabela 6 demonstra que a RMSP e os municípios de Santo André e São
Caetano do Sul já apresentavam saldo migratório negativo de 1980 a 1990,
tendência que se confirmou nas décadas seguintes, quando o crescimento foi
apenas vegetativo. No período de 1980 a 1991, a Grande São Paulo deixou de ser
destino de fluxos migratórios, pois 275 mil habitantes saíram da metrópole, sendo
que as perdas mais acentuadas ocorreram em São Paulo, Santo André e São
Caetano do Sul.

7

Informação obtida de Imaculada, moradora do núcleo Capuava desde ano 1981, em entrevista
concedida à pesquisadora em 09.jan.2010.
8
Informação obtida do Sr. Nadir, morador do núcleo Capuava desde 1962, em entrevista concedida à
pesquisadora em 16.jan.2010.
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Tabela 6 - Crescimento da população no Estado de São Paulo na região
metropolitana e na região sudeste da Grande São Paulo - 1980 /
1990.
Região / município

Saldo
vegetativo

Saldo migratório

2.827.691

3.102.383

-274.692

62.040

122.580

-60.540

140.728

122.572

18.156

-13.879
76.408
88.891
28.503
9.755

26.702
75.617
64.970
15.464
5.688

-40.581
791
23.921
13.039
4.067

6.505.761

5.919.097

586.664

Crescimento
populacional (total)

Região Metropolitana
de SP
Santo André
São Bernardo do
Campo
S. Caetano do Sul
Diadema
Mauá
Ribeirão Pires
Rio Grande da Serra
Total - Estado de São
Paulo
Fonte: Fundação SEADE (2009)

A Tabela 7 demonstra o aumento da população excluída da economia formal
e do acesso à moradia, o que resultou em ocupações nas áreas livres e
adensamento das áreas ocupadas. Na área central da cidade e no “centro
expandido”, a dinâmica fundiária e imobiliária de valorização de preços acarretou a
expulsão da população de menor renda que ainda ali residia.
A crescente pobreza e a falta de alternativas para a população fizeram
aumentar significativamente a população moradora em favelas. No período entre
1991 e 1996, segundo dados do IBGE, a população moradora em favelas de Santo
André cresceu 3,78% ao ano, enquanto a população total, apenas 0,31%. No
mesmo período, na Região do Grande ABC, o número de moradores em favelas
teve crescimento anual de 6,88%, enquanto a população total cresceu apenas
1,68% (PMSA, 2006).

Tabela 7 - Evolução da população residente: Brasil, Estado de São Paulo,
Grande São Paulo, Região do Grande ABC e Santo André - 1980,
1991, 1996, 2000.
Regiões

1980

1991

1996

2000

Crescimento no

119.002.706

146.868.808

157.079.573

169.799.170

42,7

Estado de São Paulo

25.040.698

31.548.008

34.120.886

37.032.403

47,9

Região Metropolitana de SP

12.588.725

15.417.637

16.583.234

17.878.703

42,0

1.652.781

2.048.674

2.224.096

2.354.722

42,5

553.072

616.991

625.564

649.331

17,4

período (%)
Brasil

Região do Grande ABC
Santo André

Fonte: IBGE (2009)
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O debate da questão urbana em Santo André passa pelo entendimento do
crescimento industrial, do desenvolvimento do capitalismo, das leis de uso e
ocupação do solo e do jogo político nas arenas sócio-políticas. A apresentação das
tabelas contribui para o entendimento da questão da propriedade da terra e o
crescimento da desigualdade e ilegalidade fundiária que ocasionou a formação do
espaço desigual e a localização concentrada das infra estruturas, impactando
sempre o tecido urbano.

2.3

Programas de Governo Celso Daniel
A fundação do PT aconteceu em 1980 e o partido lançou o engenheiro Celso

Daniel como seu primeiro candidato a prefeito em Santo André, já no ano de 1982.
Ele escreveu seu programa de governo praticamente sozinho, pautado nas diretrizes
gerais do partido e na experiência vivida em sua militância com os diversos
movimentos sociais, além de estudos da questão urbana, poder local e participação
popular, que faziam parte do seu cotidiano.
Segundo Daniel (1982), os programas não eram elaborados apenas como
peça eleitoral, mas também como referencial político para campanha à Prefeitura e à
Câmara. O programa de governo expressou a disputa de ideias, um instrumento
indispensável

na

competição

pela

hegemonia,

contra

as

forças

políticas

conservadoras, com objetivo de concretizar, em nível local, um projeto de sociedade
alternativo ao da política tradicional; promover a modernização administrativa;
construir uma cidade agradável para se viver, investindo em setores essenciais
(educação, saúde, habitação e transporte coletivo). Também incentivou o
aprofundamento do debate com os interlocutores das quatro dimensões – câmara,
bancada/partido, sociedade organizada e sociedade em geral – fundamentais para
garantir o modelo de cidade idealizada por Celso Daniel e defendida pelo Partido
dos Trabalhadores.
Os programas de governo escritos no primeiro momento por Celso Daniel e
posteriormente coordenados por ele incluíam diretrizes para os desafios no jogo da
cidade. Ao dialogar com todas as classes sociais, apresentou propostas inovadoras
para o poder local na gestão da Prefeitura de Santo André, em todos os processos
eleitorais nos quais foi candidato.
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A ordem social é um direito sagrado, e serve de base a todos os outros
direitos, está vinculada à figura do Estado, da sociedade e do poder, no entanto,
fundamenta- se em convenções. Neste capítulo, serão evidenciadas as convenções
apresentadas pelo PT nas eleições de 1988, 1996, 2000, necessárias para unir os
direitos aos deveres, e conduzir a justiça ao seu objetivo.
Ao disputar as eleições no ano de 1988, em seu programa de governo, Celso
Daniel registrou a importância da criação de condições adequadas na Câmara para
garantir a governabilidade, deixando bem claro nos registros os limites da bancada
de sustentação. Em suas próprias palavras: “a constituição de uma bancada de
sustentação exige algum grau de negociação, porém isso não significa negociar a
qualquer preço, colocando em risco as próprias diretrizes do programa de governo”
(DANIEL, 1988, p.14).
A proposta expressa no seu programa de governo era discutir com a Câmara,
de modo transparente e paciente, os projetos que provocassem grandes mudanças
na cidade. Ao abordar a relação com a bancada e partido, colocava-a como uma
relação aberta ao conflito, por causa do grau de autonomia das três instâncias,
observando a necessidade de estabelecer e deixar claro o papel de cada uma.
Considerava o partido como o responsável pela definição da concepção e dos temas
políticos gerais; as questões do dia a dia eram tratadas pelo governo e pela
bancada, fortalecendo o partido.
Em 1988, Celso Daniel apresentou quatro marcas e desafios em seu
programa de governo, defendido pelo PT, apresentadas a seguir:
− Desenvolvimento econômico sustentado e gerador de renda e emprego, em
nível municipal e regional - A diretriz visava inserir a ação do governo
democrático e popular no âmbito da população e não apenas no da distribuição
de renda; ao invés de partir da noção custo ABC (falar sobre idéias neoliberais de
redução custo), era guiada pela competitividade sistemática regional;
−

Inversão de prioridades na captação do uso dos recursos, com ênfase na
prestação de serviços públicos, de modo a traduzir simultaneamente o
compromisso com a prestação de serviços voltada à cidadania e a busca da
transformação da cultura política da população, e assim substituir, na avaliação
do bom governo, a noção tradicional das grandes obras:
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"(...) Em lugar de uma noção de identidade municipal vinculada ao
elitismo excludente, ao ponto de vista estatal, à anticultura de
homogeneização social, à valorização das grandes obras, ao
populismo, ao clientelismo e, mais recentemente, à ideologia
privatista, trata-se de atuar para a constituição de uma nova noção
de identidade municipal articulada aos valores democráticos da
inversão de prioridades, da transformação da relação entre o poder
político e a comunidade e da reforma do Estado" (DANIEL, 1994, p.
02).

− Modernização administrativa, voltada à prestação de serviços públicos com
qualidade e eficiência, desenvolvimento econômico com emprego, vista como um
desafio fundamental, no sentido de comprovar na prática a viabilidade de um
Estado democrático e eficiente, por oposição ao Estado mínimo, autoritário e
ineficiente;
− Participação popular, por meio de canais democráticos de relação entre a
prefeitura e a comunidade, ao lado do combate ao fisiologismo, com diretrizes
para valorização dos direitos e da cidadania, da busca por uma sociedade
democrática, capaz de intervir na disputa de hegemonia que se travava na
região, constituindo a chave para ir além da democracia participativa. Configura a
negação do clientelismo e a participação popular como estímulo à organização e
à mobilização das entidades da sociedade civil, com o Estado sendo o bem de
todos, o provedor da condição de convívio, de união e prosperidade. Com a
proposta apresentada sobre o poder político como fruto do povo, o poder
soberano não poderia nem deveria defender interesses privados.

Ao tratar, no programa de governo, da relação com a sociedade organizada e
a sociedade civil, apontava a necessidade de construir um governo popular e
participativo com uma coalizão de forças, com necessidade de buscar ao longo do
governo a aproximação do movimento sindical, dos movimentos populares, dos
fóruns de desenvolvimento econômico e dos setores das elites (classes médias e
empresariais) interessados no desenvolvimento da qualidade de vida e geração de
empregos. Ao abordar a necessidade de um processo direto de distribuição de
renda para os setores de menores rendimentos, apresentava como proposta a
mudança tributária, mas atentava para a dificuldade ou até a inviabilidade de obter
êxito no processo de aproximação deste último grupo.

59

O programa de governo do PT em Santo André deixa claro qual seria o
direcionamento do governo de Celso Daniel, a partir da ideia de ampliação dos
direitos sociais, com propostas concretas na implementação de políticas públicas,
atingindo de maneira igualitária, o conjunto dos moradores e trabalhadores no
município.
Durante a primeira gestão do prefeito Celso Daniel, houve ampliação das
linhas de ônibus e cumprimento dos horários de itinerário. O centro da cidade foi
revitalizado, com a recuperação do Cine Teatro Carlos Gomes, acompanhada de
uma intensa programação cultural e a criação de novos espaços públicos que deram
nova vida à cidade (PTSA,1996).
Foram executadas pequenas obras pelos bairros, em parceria com a
comunidade, obras que ajudaram a tornar o dia-a-dia da população mais humano; a
modernização e a informatização da máquina administrativa melhoraram o
atendimento aos munícipes; a gestão dinamizou o desenvolvimento de diferentes
políticas públicas simultâneas (PMSA, 2005).
No lugar das grandes obras, a gestão Celso Daniel construiu um governo
democrático popular; apostou na melhoria dos serviços públicos de saúde,
educação, cultura, habitação, abastecimento, manutenção urbana, transporte.
Após a primeira gestão do Celso Daniel, o candidato do PT não foi eleito. Em
1996, Celso Daniel candidatou-se novamente à Prefeitura da cidade. Na elaboração
do programa de governo para disputa eleitoral da gestão 1997/2000, aprofundou as
ações desenvolvidas na primeira gestão de 1988/1992; reafirmou o compromisso de
campanha como um compromisso de governo; trouxe a proposta de transformar
Santo André numa cidade agradável, ou seja, uma cidade solidária e mais
igualitária, construída pela ação conjunta do governo municipal e da sociedade civil
organizada, em que o Estado não fosse nem mínimo nem máximo, mas tivesse
capacidade adequada para desenvolver ações administrativas que se traduzissem
em serviços eficientes e de boa qualidade, pagos pelos impostos e taxas; em
políticas que incentivassem a geração de emprego e renda.
No programa de governo, o candidato do PT Celso Daniel propôs centrar sua
atuação em cinco eixos: desenvolvimento econômico municipal e regional capaz de
gerar renda e emprego; participação popular; melhoria da qualidade e da eficiência
dos serviços públicos, através da modernização administrativa; construção de uma
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cidade agradável para todos os moradores; prioridade à educação como direito
fundamental.
Ao pensar na Câmara, o programa reafirmou a necessidade de diálogo
permanente entre os Poderes Executivo e Legislativo, balizado pela ética política,
pelo respeito mútuo e pela capacidade de estabelecer convergências políticas no
encaminhamento de projetos de interesse coletivo.
O conceito de “cidade agradável” procurava expressar o fato de que, no
imaginário da população, o município precisava oferecer aos seus moradores, de
modo democrático, uma boa qualidade de vida. Numa cidade bastante urbanizada, a
qualidade de vida depende de pequenas obras e da prestação de um conjunto de
serviços públicos voltados para a vida cotidiana, segundo Celso Daniel.
Nessa perspectiva, morar bem é sentir-se bem na cidade onde reside, é
orgulhar-se dela em função de uma identidade local positiva. A percepção de cada
indivíduo acerca da qualidade de vida é muito diferenciada e traduz uma série de
valores, alguns subjetivos, que interferem na forma como o cidadão se relaciona
com o espaço urbano. Há que se ter em mente que a instância local ganhou relevo
na Constituição de 1988, passando o poder local, particularmente o do município, a
ter autonomia para decidir sobre assuntos que até então lhe eram vetados.
Celso Daniel buscou, na discussão do fenômeno urbano, subsídios nas
propostas teóricas de Lefebvre (1991, 2002) e Castells (1980), que, embasados no
materialismo histórico dialético (privilegiando ou criticando o método) e no debate
sobre a eficiência desse método, buscam explicar as formas de produção do espaço
urbano. Os autores utilizam para isso a categoria cotidiana, a materialização no
espaço das relações, e não apenas as relações de produção e/ou reprodução do
capital.
Na discussão sobre “cidade agradável”, quatro categorias simbólicas foram
apontadas, para expressar tal prerrogativa: cidade mais bonita; cidade com mais
cultura, esporte e lazer; cidade com trânsito bom; cidade mais segura; enfim, Cidade
com ‘C’ maiúsculo.
Era fundamental, para a construção de uma cidade agradável, a
implementação de uma política de desenvolvimento urbano. Bem por isso, a
Secretaria de Habitação foi transformada em Secretaria de Desenvolvimento
Urbano, Habitação e Edificações, com o objetivo de garantir a política de
desenvolvimento urbano, articulando as ações econômicas com geração de
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emprego e renda e a democratização do acesso à terra, à moradia e aos serviços
públicos, considerou-se o cumprimento da função social da cidade e da propriedade,
de acordo com os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, e conforme a Lei
Orgânica do Município.
A meta era evitar ao máximo a geração ou perpetuação de clandestinidades e
conflitos sociais, assim como combater a segregação da cidade, buscando sua
integração territorial, com o objetivo de garantir uma política habitacional pautada
pela participação popular em todas as etapas – desde a definição e distribuição dos
recursos até a execução da mesma.
O programa trazia também a proposta de retomar a urbanização de favelas,
transformando-as em bairros, através de regularização urbanística e fundiária,
especialmente em áreas já ocupadas sob diversas formas e nas favelas passíveis de
urbanização, transformando-as em AEIS – Áreas Especiais de Interesse Social. Foi
prevista a titulação da posse da terra através de concessão do direito real de uso e,
nas áreas particulares já ocupadas, a Prefeitura atuaria como intermediadora entre
ocupantes e proprietários, buscando a negociação. Já nas áreas ocupadas passíveis
de implantação de usucapião coletivo, seria garantida assessoria jurídica aos
ocupantes, prevendo-se a posterior urbanização da área com a manutenção dos
moradores nos locais, o que em alguns casos poderia significar a verticalização das
construções ou outras soluções. Seria priorizada a atuação em áreas que
oferecessem risco, além de se mapear as áreas com vocação habitacional e não
produtivas, estudando sua transformação em AEIS. Por fim, objetivava-se
desenvolver uma política rigorosa de combate à formação de loteamentos
clandestinos e de apoiar a população na regularização dos loteamentos já
existentes, examinando-se individualmente cada caso.
A Emenda Constitucional nº 16, de 4 de junho de 1997, acrescentou o § 5º ao
artigo 14 da Constituição da República, através do qual se introduziu o instituto
jurídico da reeleição no sistema eleitoral brasileiro, que, tradicionalmente, convergia
para a manutenção do postulado constitucional da não-reeleição.
Em 2000, com a possibilidade legal de reeleição e o alto índice de aprovação
do governo na cidade, o PT disputou a reeleição com o candidato Celso Daniel,
propondo a continuidade das ações de governo, iniciadas em 1989, visando
assegurar a permanência, consolidação e aperfeiçoamento das gestões anteriores.
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O programa foi apresentado em cinco eixos: inclusão social; qualidade de
vida urbana; modernização administrativa; participação cidadã; futuro da cidade.
Mais uma vez o prefeito Celso Daniel expressou o comprometimento do
governo com a inclusão social, como um governo que lida continuamente com a
utopia da igualdade para todos, salientando que o processo de inclusão social é
multidimensional e envolve aspectos sociais, econômicos, urbanos e políticos que
levam em conta inúmeros aspectos, com o objetivo de incorporar e consolidar
políticas voltadas ao combate da exclusão social. O próprio Celso Daniel, em seu
discurso, apontava o combate à exclusão social como um problema estrutural do
país, estando além das atribuições e responsabilidades municipais. No entanto,
propôs-se a contribuir para a reversão parcial do problema, por meio de ações
locais.
Algumas das diretrizes propostas para combater a exclusão social foram: o
aperfeiçoamento das ações da habitação e desenvolvimento urbano; a implantação
do controle urbano em favelas urbanizadas e em loteamentos irregulares e
clandestinos, e o aprimoramento da legislação para Áreas Especiais de Interesse
Social e do Programa de Regularização Fundiária, aperfeiçoando seus instrumentos
e garantindo agilidade no processo de aprovação. Acrescentou-se também a
intensificação do trabalho de capacitação de recursos junto aos governos Estadual,
Federal e aos organismos internacionais, bem como a implantação de rigoroso
controle para prevenir o adensamento das favelas e novas ocupações.
Pode-se comprovar, assim, que a visão inovadora de gestão pública esteve
presente em todos os programas de governo do Prefeito Celso Daniel. Verifica-se
um olhar intenso para a questão urbana, que mostra o vínculo com a história da
cidade, o compromisso com sua população e a busca de condições para uma cidade
sustentável através da participação popular e aperfeiçoamento do entendimento da
cidade com base em estudos e pesquisas, o que sempre foi sua característica
marcante.

2.4

Celso Daniel no PT, na Câmara de Vereadores e na Prefeitura

Celso Daniel, formado pelo Instituto Mauá de Tecnologia, em São Caetano do
Sul (1973), era mestre em Administração Pública pela Escola de Administração de
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Empresas (EAESP) da Fundação Getúlio Vargas (1982) e Doutor em Economia de
Empresas pela mesma instituição de ensino (1992).
Foi uma surpresa para a elite andreense ver o engenheiro nos palanques, ao
lado dos grevistas radicais. Dentro do Partido dos Trabalhadores, os sindicalistas
criticavam a candidatura de um burguês, pois todos acreditavam que seu
entusiasmo era coisa de jovem e que o estudante não ficaria no PT por muito tempo.
O engenheiro Celso Daniel era grande estudioso de Sociologia da Economia,
com interesse voltado para os estudos de Henry Lefebvre, Manuel Castels e Jordi
Borja, teóricos da Sociologia Urbana inspirados em Marx. Entrou na política tentando
compreender a sociedade, atuou clandestinamente na década de 1970 como um
teórico, acreditava que o PT era a melhor opção para a construção de uma proposta
socialista democrática. Participou do apoio às greves metalúrgicas do ABC e, desde
o início, esteve na linha de frente da construção do partido em Santo André, ao lado
dos sindicalistas, militantes de organizações de esquerda e de movimentos sociais.
Também contribuiu na organização dos núcleos zonais do PT e na primeira
campanha de filiação do partido. Era atuante na organização da Sociedade Amigos
do Bairro Valparaíso, no município de Santo André (PTSA, 2002).
Na prévia do partido em 1982, Celso Daniel conseguiu ser indicado como
candidato a prefeito de Santo André apenas pelo núcleo Valparaíso.

Diante do

quadro favorável aos candidatos a vereadores na cidade, com receio de perder a
possibilidade de ocupar uma vaga na Câmara Municipal, o candidato vencedor na
prévia do partido abriu mão da candidatura a prefeito, deixando a vaga para Celso
Daniel.
Ele mesmo escreveu o programa de governo, a partir das diretrizes do PT e
dos conhecimentos adquiridos durante a pesquisa sobre Poder Local, que realizou
sob orientação do professor Luis Carlos Merege, na Fundação Getúlio Vargas, onde
mais tarde tornou-se professor da graduação e da pós-graduação. Tal pesquisa foi
concluída no ano de 1982, com “o objetivo de contribuir na compreensão dos
processos referentes ao que se costumava denominar poder local” (DANIEL, 1982,
p.01).
O PT saiu fortalecido do processo eleitoral em 1982, com excelente resultado
e, pela primeira vez, compôs uma bancada com 5 vereadores e uma vereadora,
entre as 19 vagas que a Câmara Municipal oferecia, mas seu candidato a prefeito
não foi eleito.
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A bancada do PT na Câmara trabalhou ao longo dos cinco anos na
construção de um processo eleitoral bastante favorável na cidade, como
testemunhou o ex- vereador Carlinhos Augusto, do PT: “(...) fazer uma bancada de
seis vereadores foi importante, ajudou a consolidar uma candidatura forte em 1988”
(informação verbal)9.
Celso Daniel auxiliou três vereadores do PT na legislatura de 1983/1988, na
Câmara Municipal, o que lhe possibilitou ter acesso ao orçamento e gastos da
Prefeitura e participar de discussões sobre experiências municipais.
Dentro do diretório do PT, realizou uma verdadeira engenharia política no
esforço de garantir a indicação do seu nome para candidato a prefeito em 1988 e, no
meio dos conflitos partidários, formulou um diagnóstico da cidade com propostas de
projetos, vencendo, desta vez, a eleição para prefeito de Santo André.
Com uma bancada de nove vereadores no Legislativo e com a eleição do PT
na presidência da mesa na Câmara Municipal, Celso Daniel construiu um cenário
favorável nos dois primeiros anos da gestão, hábil a garantir a implementação dos
projetos propostos no plano de governo, como mostra a tabela 8.
Tabela 8 - Presidentes da Câmara e seus Partidos
Ano
1989 - 1990
1991 - 1992
1993 - 1994
1995 - 1996
1997 - 1998
1999 - 2000
2001 - 2002

Presidente

Partido

Luiz Carlos da Silva
Franco Masiero
Franco Masiero
Joaquim Henrique dos Santos
Vanderlei Siraque
Israel Santana
Carlinhos Augusto

PT
PTB
PTB
PTB
PT
PFL
PT

Fonte: Câmara Municipal Santo André, 2008

Outro fator importante a ser destacado na época foi a promulgação da
Constituição do Estado de Direitos, aprovada no ano da eleição do prefeito Celso
Daniel, com mudanças significativas no parlamento, aumentando o poder do
Executivo sobre o Legislativo, que passou a fazer a agenda do parlamento e a deter
maior poder de liderança das bancadas.
Pelo texto constitucional em questão, cabe ao presidente da Câmara em
conjunto de decisões sobre os trabalhos legislativos, tais como: convocar as
9

Informação obtida em entrevista concedida à pesquisadora em 30.nov.2009.
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sessões; designar a ordem do dia; suspender ou levantar a sessão; decidir questões
de ordem e reclamações. Compete ao presidente conceder a palavra aos demais
parlamentares; controlar o tempo das intervenções; deferir sobre as intervenções da
ordem do dia; despachar requerimentos; aplicar censura verbal.
A mesa diretora é eleita de acordo com a proporcionalidade dos partidos; o
presidente da mesa e a mesa diretora são eleitos na primeira sessão da legislatura,
ocorrendo renovação a cada 2 anos.
Outro órgão importante na condução da sessão em plenário é o Colégio de
Líderes, que atua com vistas à condução do Executivo. Cabe aqui lembrar que a
agenda do Colégio de Líderes é pautada pelo líder de governo, que por sua vez é
escolhido pelo prefeito. O Colégio de Líderes integra o Poder Legislativo ao Poder
Executivo, que participa diretamente na agenda do plenário.
Na estrutura dinâmica da Casa Legislativa, o sistema é constituído de
Comissões Permanentes, enquanto órgão técnico e especializado. São elas que
apreciam os méritos das proposições. A Câmara de Santo André é composta de oito
Comissões Permanentes sendo elas: Justiça e Redação; Finanças e Orçamento;
Desenvolvimento Urbano; Educação e Cultura; Cidadania, Direitos Humanos e
Assistência Social; Saúde, Saneamento Básico, Ecologia e Meio Ambiente;
Segurança Pública; Legislação Participativa (CMSA, 2002)
A direção dos trabalhos nas Comissões é conduzida pelos presidentes das
mesmas, sendo cada uma delas composta por três vereadores e equipe técnica
parlamentar. Convém salientar que é o presidente da Casa o responsável por
convocar o Congresso de Comissões a qualquer hora e agilizar a aprovação de
relatório de projeto de lei a qualquer momento, desde que haja acordo entre os
líderes e que se atendam os prazos do regimento interno.
O projeto de lei

obedece ao fuxo dentro da Câmara.De acordo com

regimento interno, é comum um projeto ser ‘esquecido’ no parlamento ou também é
fácil ‘fazer esquecer’. A aprovação do PL dentro do parlamento normalmente
depende da priorização do presidente da casa ou do líder do governo, que
normalmente discute a pauta com a Secretaria de Governo. Embora não apareça no
organograma, o colégio de líderes é determinante para manutenção do PL na pauta
do plenário e na pauta de votação. Somente PLs prioritários do Executivo ou
projetos negociados com o Executivo conseguem chegar a voto.
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Todo projeto de lei, seja de iniciativa do Executivo ou Legislativo, deverá ser
protocolizado na Secretaria da Câmara, que o encaminhará ao Presidente da Casa
para que este tome ciência do PL e possa colocá-lo

na ordem do dia para

discussão. Os vereadores podem apresentar emendas em prazo regimental. O PL
passa pela discussão em plenário e, uma vez aceitas as emendas, segue para a
Comissão Permanente analisar e emitir parecer, encaminhando-o para a Comissão
de Justiça e Redação analisar a sua constitucionalidade, elaborar relatório e
encaminhar ao plenário.
O plenário deverá discutir o PL e, durante o processo, o parlamentar ainda
poderá apresentar emenda de plenário, pois a discussão será referente ao relatório
encaminhado. Uma vez votado o relatório com as emendas propostas, a Secretaria
da Câmara irá numerar o projeto de lei e autografá-lo, para o Executivo sancionar no
prazo de 15 dias e informar, através de publicação, se o mesmo foi vetado ou se
houve alguma emenda. As razões do veto serão encaminhadas em 48 horas ao
plenário, para que o veto seja mantido ou derrubado. Se mantido, será arquivado; se
rejeitado, deverá ser publicado.
Ao conhecer o fluxo dos projetos de lei na Câmara, a dinâmica do plenário e
as Comissões, fica mais fácil entender porque algumas classes mantêm seus
parlamentares nas Casas de Leis. O projeto de lei que não faz parte das prioridades
do Executivo necessita da presença ativa de um parlamentar para não ser
esquecido.
Ao longo deste trabalho serão discutidos os mecanismos que interferem nos
processos de regularização fundiária, sendo importante lembrar que o ponto de
partida para iniciar a regularização é a instituição de ZEIS. Este caminho só será
concluído em duas situações: quando o Executivo prioriza ou algum vereador
negocia com o Executivo para garantir a votação.
O Poder Legislativo é fortemente influenciado pela atuação do Poder
Executivo, que tem a competência de encaminhar projetos de lei em regime de
urgência, como também detém a prerrogativa de emitir decretos com força de lei e
da iniciativa de condução da peça orçamentária, negociando as emendas através
dos líderes.
O período pós-constituinte foi marcado pela dominância do poder Executivo
sobre o Legislativo. Segundo o vereador Montorinho, mesmo com o cenário
favorável para o prefeito Celso Daniel, o momento foi difícil para se conduzir o
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processo no Legislativo: ”(...) a falta de experiência contribuiu para aumentar as
dificuldades e o diálogo com os vereadores do PT e bancadas” (informação
verbal)10.
Em 1991, o prefeito Celso Daniel perdeu a maioria na Câmara, na votação
para o Presidente da Casa, conforme a tabela 8, e os dois vereadores do PT que
realizaram votos em separado da bancada foram expulsos do partido.
Uma crise também se acentuava entre o vice- prefeito José Cicote e o prefeito
Celso Daniel, afetando a dinâmica partidária. O discurso operário x burguês se
evidenciava na militância, havia contradições entre as relações de administração e
funcionalismo, bem como na concepção de inversão de prioridades e de participação
popular, além de contradições e desafios no modo petista de governar. Ao compor a
equipe de governo, Celso Daniel não considerou a formação partidária, para ele o
fundamental era a competência técnica. Assim, a crise entre prefeito e vice saiu do
diretório do PT e se estendeu por toda a cidade: “(...) no período de campanha Celso
não subia no palanque no momento em que estivesse o Cicote, quando um subia o
outro descia”, lembra o vereador Montorinho (informação verbal)11.
A administração do prefeito Celso Daniel, com 70% de apreciação entre ótima
e boa, elegeu sete vereadores, mas não garantiu a reeleição a prefeito do candidato
do PT, José Cicote (PMSA 2002).

As crises entre o partido e suas prefeituras continuaram

acontecendo, independente de alguns resultados positivos que as administrações já haviam alcançado. “A
solução dessa questão não era nada simples” (DANIEL, 1991: página). “Perder

o governo municipal

mostrou que o PT não era o dono da verdade; a visão de esquerda mais avançada
não sabia conviver com a diversidade social, nem detinha instrumentos para lutar
com a hegemonia política no campo institucional” (Encarte do PT, 2002: p. 08).
Apenas recentemente dirigentes do PT reconheceram o quanto eram radicais.
Já o prefeito Celso Daniel era um parlamentar mais flexível, mesmo hostilizado pelo
diretório do PT, trabalhou na reunificação do partido, produziu textos teóricos para
construção partidária, intervindo nos movimentos sociais, com muitos debates e
formação política.
Segundo Daniel (1991, p. 01) “o início das administrações petistas, em 1989,
foi difícil: pagou-se o preço da inexperiência, em face do desafio de governar de
maneira transformadora”.
10

Informação obtida do Vereador Montorinho, em entrevista concedida à pesquisadora em
28.dez.2009.
11
Informação obtida em entrevista concedida à pesquisadora em 28.dez.2009.
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Em 1994, Celso Daniel e José Cicote foram candidatos a deputado federal.
Somente Celso conseguiu se eleger, tendo dedicado parte do seu mandato na
construção de um processo para consolidar o retorno à Prefeitura de Santo André.
Em 1996, Celso Daniel foi novamente o candidato a prefeito do PT. Os
projetos iniciados na gestão 1989 a 1992 haviam sido esquecidos e as obras
paradas, na gestão do prefeito Newton Brandão. Em razão da eficiência em dialogar
com os vários setores da cidade, sua eleição tornou-se muito favorável para o PT,
conforme Anexo I. Com a alteração da Constituição Federal realizada pelo então
presidente Fernando Henrique, de modo a permitir a reeleição dos prefeitos, a vitória
de Celso Daniel em 2000 foi garantida. Os resultados eleitorais favoráveis ao Celso
faziam diminuir a resistência de alguns membros do PT ao seu nome, o discurso
burguês deixou de existir na militância.
Celso Daniel trouxe para a pauta da cidade de Santo André as políticas
sociais, estabelecendo a inclusão social como ação prioritária do Governo Municipal
e introduzindo uma nova forma de gestão das políticas sociais. Definiu a atuação
conjunta e articulada das diferentes Secretarias, todos os técnicos envolvidos
vivenciaram oficinas com a perspectiva de inserir a concepção da inclusão social nos
atendimentos oferecidos. Conforme Rolnik (2002, p.02), “por trás do novo
revestimento das fachadas do saguão municipal, existe [existia] uma nova lógica de
atendimento eficiente e respeitoso ao cidadão”.
O objetivo era a construção de uma estratégia sustentável de inclusão social
no território urbano, ampliando as possibilidades para a autonomização das famílias
e para participação popular, como desafio de potencializar recursos orçamentários e
recurso técnicos.
Celso Daniel criou canais de interlocução permanente com universidades,
agências internacionais e organizações não governamentais. Os recursos humanos
foram potencializados através da articulação das equipes da Prefeitura na
construção da metodologia de trabalho que subsidiava as decisões do primeiro
escalão, refletindo na operacionalização e envolvendo ONGs, movimentos sociais e
entidades filantrópicas.
A participação da comunidade acontecia nos fóruns de decisão e o desafio
era o enfrentamento à cultura organizacional que sempre atuou de forma
compartimentada. Utilizou-se a estratégia da construção coletiva das propostas,
através do planejamento estratégico com avaliações e sistematização das ações.
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“Do ponto de vista da relação Estado-sociedade, no espaço municipal também se

afirmou um modelo de gestão pública em que se partilha o poder com a sociedade
civil” (ROLNIK, 2002, p. 01).
Com o objetivo de gerar emprego e renda para os moradores, realizou-se a
inclusão social com 50% do quadro operacional constituído pelos agentes
comunitários (saúde, limpeza urbana, alfabetização de adultos, lazer recreação para
crianças), selecionados entre os próprios moradores.
A construção e o fortalecimento de lideranças comunitárias contribuíram para
a criação de debates, potencializando as transformações sociais e econômicas das
famílias e das pessoas, diminuindo os índices de violência e discriminação contra as
minorias.
A configuração de uma territorialidade, construída e reconstruída pela
população excluída, era elemento central na gestão, criando a dinâmica no conjunto
da cidade por meio de novas formas de relação com o espaço urbano.
O caráter inovador trouxe para a cidade a transformação dos votantes,
conforme Anexo I, essa aconteceu justamente quando o eleitor se conscientizou da
opção por candidatos que pudessem reduzir a pobreza e priorizar a equidade social.
Outro fator importante foi a continuidade das propostas realizadas no programa de
governo.
Leal (1949), Sousa (1976) e Soares (1974) afirmavam em seus estudos a
forte relação entre desenvolvimento e poder político direcionado para mudanças
culturais,

sociais

e

políticas.

O

argumento

aqui

apresentado

é

que

o

desenvolvimento com participação popular em grupos de pessoas das camadas
diferenciadas afetou consideravelmente as bases do poder na cidade de Santo
André. A Sra. Fátima, moradora do núcleo Capuava desde 1980, confirma tal
consideração: “(...) fazia visita domiciliar e chamava as pessoas para ir às reuniões;
consegui lotar uma perua para ir ao orçamento participativo na EMEI [Escola
Municipal de Educação Infantil]; era lá que faziam as reuniões” (informação verbal)12.
Até a década de 1980, o Brasil contava com uma baixa propensão
participativa, em consequência das formas verticais de organização, principalmente
a concentração de poder na propriedade da terra e proliferação do clientelismo.
Nessa mesma década, mudanças se aprofundaram, não apenas em razão do ciclo

12

Informação obtida em entrevista concedida à pesquisadora em 28.dez.2009.
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de urbanização consolidado, mas de transformações nos padrões de escolaridade.
Em 1989, conforme apresentam Coimbra (2006), Castro (2004) e Reis (2004), 20%
dos eleitores não ultrapassavam o primeiro grau.
Nos estudos apresentados por Otávio Velho (2006), a ampliação de poder
dos partidos de esquerda ocorre quando os indivíduos participam dos movimentos e
de organizações políticas de filiações variadas: os assentamentos e os ligados à
terra, aos sindicatos.
Alguns registros mostram que desde 1991 é crescente o número de
associações civis. Conforme dados da pesquisa IBGE/IPEA, em 2002 havia 276 mil
associações civis no país, empregando 1,5 milhões de pessoas, sendo que 62%
dessas organizações foram constituídas a partir de 1991 (CICONELLO, 2006).
Processos políticos pedagógicos ajudam a conscientizar a população pobre,
os movimentos de moradia, os movimentos sindicais, os movimentos da economia
solidária em trabalhos da Igreja católica, associações de moradores de bairros,
núcleos partidários, conselhos gestores, orçamento participativo e os cabos
eleitorais que atuam efetivamente nos diversos grupos indicados.
O Orçamento Participativo, implantado em 1989 no município de Santo André,
mudou consideravelmente a dinâmica da cidade no que se refere à questão urbana,
na definição do papel do Estado e, sobre esta base de experiência, ocorreu a
constituição de um novo contrato social, baseado na solidariedade, na convivência
democrática, redistribuindo renda e poder.

2.5

Inversão de Prioridades na Cidade – Criação de uma Política Fundiária

Celso Daniel apresentou no seu programa de governo a proposta de inverter
prioridades. Uma das mudanças propostas foi a inclusão social, através das
melhorias nas condições de moradia da população de baixa renda. Pela primeira vez
no município, um prefeito reconheceu em sua gestão a presença das favelas e
apresentou propostas de melhorias, tendo feito a discussão da propriedade da terra.
Eis uma das manchetes da época, do Diário do Grande ABC, publicada em
08/05/1975:
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Santo André manda favela para Mauá. Santo André poderá, dentro
de poucos meses, ser uma cidade sem favelas; a mulher do prefeito,
Letícia Pezzolo, desenvolveu um programa de desfavelamento pelo
qual cinco terrenos serão adquiridos em Mauá, município vizinho, e
entregues aos favelados de Santo André para construção de casas
de alvenaria (DIÁRIO DO GRANDE ABC, 1975).

Este capítulo desenvolverá como tema o contexto político, a concepção, o
propósito, as dificuldades e os desafios para inverter as prioridades na cidade de
Santo André. A análise será realizada a partir do momento em que o projeto de lei
que criou instrumentos jurídicos para a regularização fundiária no município foi
enviado à Câmara, enfrentando o conservadorismo da sociedade e o preconceito
em relação aos favelados e à regularização das favelas.

Figura 2 – Barraco na Beira do Córrego dos Meninos, 1997
Fonte: Cid Blanco (2005)
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Figura 3 - Barracos de madeira em rua sem infra–estrutura e pavimentação,
1997
Fonte: Cid Blanco, 2005

Figura 4 - Vista aérea da favela, 1997
Fonte: Cid Blanco, 2005
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Figura 5 – Barraco localizado em trecho inundável da favela, 1997
Fonte: Cid Blanco (2005)

Com o objetivo de analisar o processo de aprovação da lei que instituiu ZEIS
no município de Santo André, foram consultados os processos que tratam da
matéria no Legislativo, como também foram realizadas três entrevistas com dois
vereadores do PT e uma vereadora do PTB que fazia parte da bancada de oposição
ao governo Celso Daniel. As entrevistas serão apresentadas durante o trabalho,
conforme sua pertinência.

A noção de inversão de prioridades remete ao par captação/uso dos
recursos públicos municipais. Aponta de imediato para a questão da
distribuição de renda, pois coloca o problema de definir de que
setores sociais captar recursos e para quais endereçá-los
(DANIEL,1991, p. 04).

Pode-se incluir a cidade de Santo André bem próxima das concepções
apresentadas por Lefebvre como uma sociedade em que a riqueza se configura
como uma imensa acumulação de mercadorias. E nos marcos das relações sociais,
o espaço torna-se instrumental, lugar e meio onde se desenvolvem estratégias para
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diversos fins, entre eles subordinar o espaço ao poder, conservando as relações de
produção do capitalismo.
A análise que o prefeito Celso Daniel fazia da legislação vigente na cidade de
Santo André, anterior a sua eleição, era de que normas urbanísticas eram
concebidas com parâmetros de vida urbana altamente elitista. Sua proposta, por
outro lado, defendia uma cidade real, diferente da cidade pensada pelas elites
burguesas,

onde

se

concebia

excluir

da

legalidade

os

setores

sociais

desfavorecidos, os moradores dos loteamentos clandestinos, irregulares e favelas.
“Para as relações entre as leis e a política, é preciso aprofundar a relação
Estado - Cidade” (ROLNIK, 1998, p. 146). Assim, reconhecer a cidade ilegal como
parte da cidade legal foi o primeiro passo para mudar a relação Estado - Cidade.
Pensando na necessidade de substituir a noção de cidade ideal, baseada em
normas excludentes, foi que se criou a nova legislação urbanística que garantiu a
criação de Áreas de Especial Interesse Social - ZEIS, para viabilizar a
democratização do solo urbano com a

possibilidade de regularização fundiária,

desregulamentação das normas de edificação e do tipo de uso do solo, garantindo o
direito de vizinhança, permitindo-se a construção de área adicional (o solo criado)
mediante o pagamento, pelo proprietário do imóvel, de uma quantia correspondente
à valorização imobiliária assim gerada.
A história da irregularidade é marcada em grande parte pelo Estado, ao
generalizar a questão urbana, elaborando leis que são aplicadas igualmente a
realidades diferentes, não atendendo às demandas das comunidades.
Ao assumir a prefeitura de Santo André, uma das primeiras ações para
inverter as prioridades foi encaminhar à Câmara o projeto de lei alterando a Lei
Orgânica do Município13.
Nos primeiros dias da gestão, o jornal local Diário do Grande ABC (1989) já
noticiava mudanças na política urbana: “Santo André tira famílias de áreas de risco.
Prefeituras petistas discutem o problema”.
Outra ação do prefeito Celso Daniel, ao pensar em criar na cidade Áreas de
Especial Interesse Social, foi buscar na experiência de Recife o modelo para
implantar em Santo André; para tanto, contratou uma profissional de Recife para
coordenar os trabalhos de regularização fundiária na Prefeitura.
13

Com a Constituição Federal de 1988, os municípios passaram a ser regidos por Leis Orgânicas
próprias.
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Recife é uma cidade marcada pela história de luta e resistência. Ali a
população, destituída de qualquer direito a usufruir do solo e dos bens coletivos
existentes na cidade, organizou o movimento popular com a Comissão
Arquidiocesana de Justiça e Paz. Em 1983, conseguiram que o governo municipal
aprovasse a lei 14.511, a chamada Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano,
declarando 27 áreas como Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). Em 1985,
deu-se início ao processo de urbanização e regularização das favelas. Para garantir
a gestão democrática, em 1987, os movimentos populares obtiveram da Câmara a
aprovação da Lei PREZEIS (Plano de Regularização das Zonas Especiais de
Interesse Social). Foi um marco histórico na luta urbana, pois, pela primeira vez no
Brasil, uma lei versando sobre AEIS - áreas de interesse social - foi aprovada.
A nova lei reconhecia o direito social à moradia acima do direito de
propriedade e trazia para a pauta do país o princípio de que a terra existe para
morar e não para ser fonte de lucro e especulação. Infelizmente, conforme Marinho
(1995), a criação do PREZEIS não foi suficiente para garantir mudanças nas
relações institucionais com a sociedade civil.
Os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988 contribuíram para
fortalecer o PREZEIS e a aprovação do Estatuto da Cidade, em 1991, trouxe a
definição do que significa cumprir a função social da cidade e da propriedade
urbana, instrumentos jurídicos que ainda hoje tentam vencer as diversas barreiras
discutidas ao longo deste trabalho.
Sob a coordenação da profissional pernambucana, no dia 20 de agosto de
1991, o prefeito Celso Daniel encaminhou para a Câmara de Santo André o PL 79,
que dispunha sobre a instituição de áreas de interesse social – AEIS. Na justificativa
do PL, observa-se que o tratamento específico para a população de baixa renda
significa o cumprimento da proposta apresentada no programa de governo, no que
se refere a acabar com os loteamentos irregulares e clandestinos. Diante da
regularização específica, propunha-se corrigir as situações que impõem riscos à
população, garantir segurança, habitabilidade e salubridade.
A lei trazia a proposta de proibir o remembramento de lotes, com o objetivo de
fixar a população no local e conter a entrada do capital imobiliário interessado na
mudança do uso do solo, e incentivava a participação popular, estabelecendo a
obrigatoriedade da constituição de uma Comissão de Urbanização e Legalização, a
fim de garantir o exercício pleno da gestão democrática do espaço de moradia.
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Outro mecanismo proposto era a regularização das áreas públicas ocupadas
por meio da Concessão do Direito Real de Uso (CDRU), por 90 anos no máximo e
35 anos no mínimo, como forma de manter o domínio da propriedade sob controle
municipal. A concessão era onerosa, com valor por metro quadrado de urbanização
social, fixado pelo Poder Público através de decreto. O valor cobrado era de acordo
com a renda familiar e o prazo de pagamento não poderia exceder 25 anos, ficando
facultada para o morador com renda até três salários mínimos a suspensão do
pagamento por 5 anos. Os valores recebidos seriam encaminhados ao Fundo
Municipal de Habitação.
A Câmara Municipal, ao receber o projeto de lei, solicitou que o prefeito
informasse quantos assentamentos existiam no município na data de protocolo do
PL, com descrição dos locais e o número de residências, levantamento dos vazios
urbanos e informações detalhadas da faixa de renda das famílias ocupantes das
áreas irregulares.
Tais questionamentos demonstram o despreparo da Câmara para análise e
compreensão do PL apresentado, já que o critério para avaliar o conteúdo do projeto
não era a quantidade de áreas irregulares no município e sim a necessidade de uma
lei que não impedisse o Poder Público de melhorar as condições dos assentamentos
informais.
O Executivo respondeu à Câmara que, naquele momento, a cidade tinha 89
assentamentos habitacionais (nomenclatura utilizada, na época, que depois passou
a ‘assentamentos subnormais’), ocupados por população de baixa renda. Porém já
havia uma análise que apontava 72 áreas a serem regularizadas com a lei proposta.
Também foi informado que os dados e detalhes foram coletados do CENSO 1980,
realizado pelo IBGE. No mesmo ofício de resposta à Câmara, o Executivo solicitava
a inclusão de texto no projeto, autorizando a municipalidade a realizar retificação do
perímetro das AEIS até 25% da área total, quando necessário, para abertura de ruas
e adequação dos lotes no processo de urbanização. Quanto aos lotes vagos, o
Executivo respondeu que na cidade havia 149.261 lotes, sendo 130.064 ocupados.
Já o número de lotes vagos correspondia a 12,9% do total de número de lotes do
município.
Em 20 de dezembro de 1991, foi publicada no Diário Oficial a aprovação da
Lei Municipal 6.864. Conforme narrou o vereador Montorinho em entrevista, essa
aprovação só aconteceu porque havia 3 mil pessoas na porta da Câmara Municipal
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com carro de som e telão na hora da votação do PL. Convém lembrar que em toda
votação de instituição de AEIS era difícil o debate com os vereadores da oposição:
”(...) o discurso da oposição era o seguinte: se a prefeitura fosse dar terras para os
favelados teria que dar para cidade toda” (informação verbal)14.
Após a aprovação da lei que permitia a instituição de AEIS na cidade, a
primeira propositura para instituição de AEIS aconteceu no dia 18 de março de 1992,
conforme a lei 6864/91, conhecida como ‘lei mãe’. Por ela, o Legislativo tem a
prerrogativa de propor instituição de AEIS na cidade e apresentar o projeto de lei
indicando a área, a Câmara deve encaminhar o processo ao Executivo para que
seja realizado o estudo de viabilidade técnica. No dia 8 de maio de 1992, foram
instituídas as AEIS nas seguintes favelas do município: Araguari, Tamarutaca,
Apucarana e Cecília Maria.
Com a prerrogativa de indicar áreas para instituição de AEIS, os vereadores
passaram a ter mais um instrumento político para trabalhar na cidade. Em razão
disso, vereadores como Montorinho se mantêm com grande votação em áreas
irregulares. Ele é o parlamentar que mais propôs instituição de AEIS na Câmara.
Se por um lado, o vereador ajuda a população no processo de regularização
fundiária, propondo a lei, mobilizando o povo e cobrando agilidade do Executivo, por
outro lado as áreas que não têm apoio de nenhum vereador ficam na fila dos
processos na Coordenadoria de Regularização Fundiária da Prefeitura.
Rolnik (1997) observa o pacto da redemocratização com a periferia, onde as
melhorias efetuadas costumam se transformar em votos e lideranças, em cabos
eleitorais. Ao repensar a análise da urbanista, cabe ressaltar aqui a frustração na
fala do ex-vereador Carlinhos: “(...) embora tenha realizado um trabalho intenso nas
áreas irregulares, o povo não votou em mim; a regularização fundiária é lenta e
caímos no descrédito muitas vezes” (informação verbal)15.
Talvez não seja este o papel do vereador, porém é uma prática constante nas
áreas irregulares a presença do parlamentar, pois dele muitas vezes depende o
sucesso para situar determinada área como prioridade de governo. Nesse contexto,
a fala do ex-vereador Carlinhos é constante no parlamento. O diferencial de um
parlamentar para outro talvez seja a maneira de trabalhar com a população que

14

Informação obtida do Vereador Montorinho, entrevista concedida à pesquisadora em 28.dez.2009.
Informação obtida de Carlinhos Augusto, ex-vereador, em entrevista concedida à pesquisadora em
30.nov.2009.
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necessita

de

regularização

fundiária,

pois

o

processo

participativo

e

a

conscientização política são muito importantes para que o vereador colabore no
processo como interlocutor das pessoas interessadas com o prefeito e também
utilizando os instrumentos legais que lhe cabem, tais como defender verbas no
orçamento para regularização, propor leis que possam contribuir para a
regularização. O reconhecimento de suas medidas por todos, transforma-se,
consecutivamente, em votos.
Celso Daniel, por sua vez, defendia a participação popular em todos os
processos como uma maneira de conter o clientelismo na sua gestão.
Em pesquisa nos arquivos do jornal Diário do Grande ABC, foi possível
encontrar, na data de 14 de setembro de 1980, o seguinte trecho:

O grito que vem da favela. Em assembléia geral, os favelados do
Grande ABC decidem que nenhum político poderá trabalhar nas
favelas da região sem antes ter conseguido autorização da comissão
do núcleo de favelas. Segundo os líderes do movimento, políticos
procuram as favelas apenas para buscar filiações partidárias.

Como defensor do processo participativo em todas as instâncias, Celso
Daniel percorria os núcleos, discutindo com a população suas necessidades, como
testemunha uma das moradoras da favela Capuava, entre tantas outras que o
admiravam: “(...) andava pelo núcleo com botas de borracha, amassava o barro com
os pés junto com a gente, ele vinha direto aqui” (informação verbal)16.
No dia 15 de setembro de 1993, o chefe do Executivo encaminhou para a
Câmara uma proposta para alterar a definição de famílias de baixa renda na ‘lei mãe’
de AEIS, como sendo aquelas que recebem até cinco salários mínimos mensais.
A declaração de Área de Especial Interesse Social é precedida de estudo de
viabilidade técnica, jurídica e financeira. A partir da constituição da AEIS, forma-se a
Comissão Municipal de Urbanização e Legalização – COMUL, composta por
representantes da Prefeitura e por moradores do assentamento. Cabe a esta
comissão elaborar e aprovar o Plano de Urbanização, que estabelece a forma de
parcelamento e ocupação dos lotes e decide sobre a oportunidade e conveniência
de realização de obras de urbanização e/ou outras formas de atuação do Poder
Público na área. O Plano de Urbanização e Legalização é submetido à aprovação,

16

Informação obtida de Imaculada em entrevista concedida à pesquisadora em 09.jan.2010.
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por decreto, pelo chefe do Executivo Municipal. Aprovado o plano, têm início as
obras de urbanização e a regularização administrativa do parcelamento da gleba.
Para o caso de áreas públicas, ao final do processo, cada família recebe um
termo de Concessão do Direito Real de Uso – CDRU, que deve ser averbado no
correspondente Cartório Imobiliário.
Este instrumento confere aos moradores a posse do imóvel por períodos que
podem variar de 35 a 90 anos, renovável por igual período, mediante o pagamento
de um valor mensal, proporcional ao tamanho do lote. Em caso de morte do
concessionário, o direito é transmissível aos seus herdeiros.
A implantação do instrumento jurídico da ZEIS foi fundamental para legitimar
da posse dos moradores. Demarcar a área como ZEIS é o primeiro passo, de suma
importância para a comprovação da posse.
Conforme Alfonsín (2007, p.83), “as ZEIS são um instrumento inovador no
contexto do planejamento urbano brasileiro, rompem com a dinâmica segregatória”.
A lei foi sofrendo alterações para se adequar ao Estatuto da Cidade e a
grande polêmica no parlamento hoje é com relação à instituição de ZEIS em áreas
vazias, onde incide grande interesse do mercado imobiliário ainda encontramos
preconceito e conservadorismo em relação à população de baixa renda; tal
constatação é visível quando há disputa pela terra, pela propriedade.
O primeiro desafio para reforma urbana foi vencido por Celso Daniel, que
conseguiu implantar ZEIS em todas as áreas de ocupação da cidade. A frase do
vereador Montorinho ilustra a mudança em andamento: “(...) a palavra favelado era a
mesma coisa de estar chamando de bandido; aos poucos isto foi mudando, o
momento era difícil na Câmara” (informação verbal)17.
A instituição de ZEIS hoje é uma prática comum em todo o país, o grande
problema é garantir que estes instrumentos aprovados sejam respeitados. Ao longo
deste trabalho, serão levantadas dificuldades e conquistas para vencer o
conservadorismo e o preconceito que ainda hoje permanecem nos processos que
envolvem a propriedade da terra no nosso país.
Em 1999, a Prefeitura de Santo André reformulou a Lei de AEIS, a

lei

municipal 8.300, de 2001, substituiu a lei municipal 6.864, de 1991. A alteração foi
proposta para atender a novas situações concretas, tais como: o adensamento dos

17

Informação de Montorinho em entrevista concedida à pesquisadora em 22.dez.2009.
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núcleos de favela existentes; a necessidade de verticalizar as construções e de
permitir e regulamentar outros usos que não só o habitacional; a necessidade de
agilizar os procedimentos de regularização e de instrumentalizar novas políticas
públicas adotadas pelo município, como a geração de emprego e renda para os
moradores das áreas urbanizadas.
A estrutura institucional e jurídica foi construída no decorrer dos anos, com
diretrizes baseadas no eixo central dos programas de governo que sempre tiveram
destaque para a inclusão social. É importante destacar a aprovação do Plano Diretor
Participativo (lei 8.696), aprovado em dezembro de 2004, que permitiu a
regulamentação do Estatuto da Cidade, garantindo a função social da terra na
cidade de Santo André e que teve alterações realizadas pela lei 9.066, de 04 de
julho de 2008.

2.6

Implementação da Política Fundiária nas Favelas
Após discorrer sobre os primeiros instrumentos jurídicos aprovados na

Câmara Municipal para a regularização fundiária no Município, passa-se à análise
das ações de compreensão e implantação da lei, especificamente no governo do
prefeito Celso Daniel.
Pretende-se estudar a concepção de política urbana implantada para tal fim;
os critérios para escolha dos núcleos que sofreram grandes intervenções; a
adequação do orçamento e os desafios apresentados desde o momento da
instituição de AEIS.
Será apresentada, no terceiro capítulo desta dissertação, uma análise
detalhada da favela Capuava, um dos projetos piloto da gestão Celso Daniel. A
escolha desta favela para análise deu-se pelo fato de ser a que mais avançou no
processo de regularização fundiária, após a regularização urbanística, chegando até
o Poder Judiciário.
A Secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação da Prefeitura de Santo
André no período da gestão Celso Daniel, Rosana Denaldi, em vários de seus
artigos e palestras, apontou que o mérito da política urbana do primeiro governo do
Celso Daniel não está somente no reconhecimento da existência das favelas, mas
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principalmente na afirmação da urbanização como forma de promover o acesso à
habitação.
Desde a gestão 1989/1992, a Prefeitura trabalhou com urbanização e iniciou
o processo de regularização de alguns núcleos com o programa PRÉ- URB
(Programa de Pré Urbanização de Favelas de Santo André). De acordo com o
Secretário de Habitação Bagnariolli em 1999, o programa tinha o objetivo de garantir
o mínimo de qualidade de vida aos moradores das favelas, implantando nos núcleos
redes de água e esgoto (medição coletiva), drenagem, energia elétrica, iluminação
pública, melhoramento de vielas, escadarias, canalização de córregos, muros de
arrimo, serviços de saúde, limpeza e educação ambiental, serviços muitas vezes
realizados em sistema de mutirão.
A população participava de reuniões semanais (às quintas-feiras de tarde)
com as lideranças, para organizar o mutirão do final de semana. Participava também
das assembléias quinzenais temáticas e do Fórum do PRÉ-URB (bimestral),
organizado pela Prefeitura em conjunto com o MDF (Movimento Defesa dos
Favelados),

onde

eram

apresentados

os

resultados dos

trabalhos

e as

programações.
A “cidade mais agradável”, descrita por Celso Daniel em seu programa de
governo, começou a ser desenhada com a urbanização das favelas. A regularização
fundiária, a possibilidade de ter seu lote, o documento da casa própria eram temas
discutidos com a população, enquanto a paisagem da cidade era modificada:
acessos abertos, ruas pavimentadas, as pessoas construindo seu barraco de
alvenaria. O Poder Público estava dentro da favela melhorando as condições de vida
local, isso significava para a população o final dos despejos que tanto
acompanharam a população favelada até 1989 (PMSA, 2005):

(...) outra coisa importante: naquele momento havia uma grande
força do movimento social, que vivia em condição de sobrevivência e
resistência, para não ser despejada, a resistência contra
desocupações nos governos anteriores a 1988 foi de resistência e de
sobrevivência; essa é minha avaliação (informação verbal)18.

Aproximadamente 40 mil pessoas foram beneficiadas pelo PRÉ-URB em 24
núcleos, outras 8 mil de 12 núcleos de favela no Programa de Urbanização Integral
18

Informação obtida de Carlinhos Augusto, ex-vereador do PT, em entrevista concedida à
pesquisadora em 30.nov.2009.
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(URB), além da construção de cerca de mil novas unidades habitacionais, entre
casas populares e lotes urbanizados. Foram transformadas em AEIS 4 favelas, mas
nenhuma regularização fundiária foi concluída. Para uma cidade que nunca havia
tido nenhum tipo de intervenção no campo da habitação popular, apesar dos
números finais não terem sido os planejados inicialmente pela Secretaria de
Habitação, os resultados obtidos foram consideráveis. (PMSA, 2005).
Sem a reeleição do PT na cidade, os despejos voltaram a fazer parte do
cenário andreense:
(...) teve uma cena horrível no governo do ex prefeito Brandão, foi o

maior despejo, teve confronto entre os moradores e a polícia,
mulheres grávidas, crianças apanhando, pessoas machucadas; um
fato triste que nunca vou esquecer (informação verbal)19.

Na gestão de 1997, a cidade voltou a ter ações no combate à exclusão social,
com o Programa Integrado de Inclusão Social, que visava atender às famílias
moradoras de núcleos de favela com diversos programas setoriais (habitação,
educação, saúde, garantia de renda, desenvolvimento econômico, entre outros),
articulados institucionalmente e com objetivo de integração das urbanizações de
favela com as principais políticas sociais municipais
Quatro áreas foram escolhidas para implantação do Programa Integral de
Inclusão Social (PIIS), sendo a escolha das áreas piloto baseada nos seguintes
critérios: relações sociais de vizinhança; tamanho do núcleo; densidade elevada;
existência de áreas de riscos geotécnicos; ocorrência urbana em defesa civil; risco
social; deficiência no acesso aos serviços públicos e em infra estrutura urbana;
participação intensa da população do núcleo nas plenárias do orçamento
participativo. A força de mobilização dos núcleos foi fundamental para inclui-los nas
prioridades do governo. Já a propriedade dos terrenos, bem como a visibilidade nas
intervenções foram considerações adicionais na escolha das áreas (LARANGEIRA,
2003
O Quadro 1 demonstra os dados dos núcleos que fizeram parte do projeto
piloto. Conforme CELSO DANIEL (2001), para cada uma das áreas piloto foram
estabelecidos indicadores, não somente para avaliar as melhorias nas condições de

19

Informação obtida de Imaculada em entrevista concedida à pesquisadora em 09 jan.2010.
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vida da população, mas também para monitorar as transformações ocorridas na vida
dos moradores.

Quadro 1 – Dados dos núcleos que fizeram parte do projeto piloto

As áreas eram bem diferentes quanto às questões físicas e às de ordem
jurídica. O desafio era ainda maior, para cada área uma situação diferente. Com
relação à favela Sacadura Cabral, 75% estava alocada em área inundável; quanto à
propriedade da terra, foram identificadas três situações distintas: parte das famílias
em área pública municipal, parte da área pertencente à Caixa Econômica Federal e
outra parte particular. A favela Tamarutaca situava-se em área pública com várias
ocupações em área de risco. No Quilombo II, a urbanização era pública, com 80
famílias removidas. Já a favela Capuava tinha aproximadamente 8,5 hectares de
área pública e parte de área particular, tendo sido dividida em seis setores onde
predominam as declividades altas e médias (FELIPE, 2009).
O mapa I apresentado demonstra a localização das áreas escolhidas como
projeto piloto. A favela Capuava está no eixo de entrada e saída do município,
localiza-se na Avenida dos Estados com acesso para a cidade de São Paulo; a
favela Sacadura Cabral localiza-se no eixo de saída do município, sentido Avenida
Anchieta; já a favela Quilombo II e a favela Tamarutaca estão localizadas nas áreas
periféricas do Município.

84

Figura 6 - Áreas escolhidas do projeto piloto
Fonte: Luis Felipe Xavier, 2009

•

Favela Sacadura Cabral

Figura 7 - Serviço Social Integrado
Fonte: Rosângela Lima, 2008
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Figura 8 – Barracos antigos demolidos
Fonte: Rosângela Lima, 2008

Figura 9 - Favela Sacadura Cabral em 2005
Fonte: Rosângela Lima, 2008
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•

Favela Quilombo II

Figura 10 - Ruas estreitas, sem pavimentação e com acesso precário
predominam no núcleo, 2000
Fonte: Cid Blanco, 2005

•

Favela Tamarutaca

Figura 11 – Vista áerea da favela, 1999
Fonte Cid Blanco, 2005
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Figura 12 - Rua 1, anteriormente urbanizada sem pavimentação e esgoto a céu
aberto, 1997
Fonte Cid Blanco, 2005

Figura 13 - A Favela Capuava
Fonte: Rosângela Lima, 2008
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Figura 14 – Viário Capuava
Fonte: Rosângela Lima, 2008

Figura 15 – Adensamento Favela Capuava
Fonte: Rosângela Lima, 2008
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Figura 16 - Moradias Capuava
Fonte: Rosângela Lima, 2008

Os processos de urbanização contaram com a obtenção de financiamentos
externos e internacionais. Assim, parte dos recursos utilizados era dos seguintes
organismos:

Comissão

Européia

(Programa

de

Apoio

às

Populações

Desfavorecidas); Banco Interamericano de Desenvolvimento (Programa Habitar
Brasil - BID); Programa de Gestão Urbana da Organização das Nações Unidas
(Programa de Consulta Urbana); Governo Federal (Programa Pró Moradia, Habitar
Brasil, Morar Melhor – Ação Produção de Moradias), conforme demonstra o Quadro
2.

Quadro 2 – Recursos do PIIS/SAMI por fase

Fonte: PMSA (2004)
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O Quadro 3 demonstra o total dos recursos utilizados em cada favela. De
acordo com Denaldi (2004), o custo médio de urbanização, executado e contratado
na primeira etapa do programa foi de R$ 10.722,56 por família. O maior custo, de R$
17.961,00 por família, ocorreu na favela Sacadura, e o menor, de R$ 7.159,18, na
Tamarutaca. Se incorporado o custo da terra para a produção das novas moradias
(remoção), o custo médio de urbanização por família sobe para R$ 12.354,10,
chegando o maior valor, no caso da Sacadura, a R$ 22.050,00, e o menor, a
R$8.697,6322.
Quadro 3 – Despesas com novas moradias

Fonte: PMSA (2004)

No contrato assinado entre Caixa Econômica Federal e Prefeitura de Santo
André, para implementação do Programa Habitar Brasil BID na favela Capuava, o
chefe do Executivo, prefeito Celso Daniel, ofereceu como contrapartida ao valor
destinado pela Caixa o compromisso de garantir a regularização fundiária da área.
De acordo com dados da PMSA (2005), após 1996 não ocorreram novas
ocupações no município, embora tenha havido o adensamento das áreas ocupadas.
Hoje a Prefeitura reconhece 150 assentamentos, sendo 45 já urbanizados, 3
urbanizados parcialmente e 17 em processo de urbanização. Destes assentamentos,
74 iniciaram o processo de regularização fundiária.
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3 O PACTO TERRITORIAL

3.1

A Favela Capuava

Figura 17 - Favela Capuava
Fonte: Rosângela Lima, 2008

O loteamento Parque Capuava, de acordo com documentos do primeiro
Oficial de Registro de Imóveis de Santo André, surgiu em 29 de julho de 1959.
Situado em uma área de 730.897 m², na Antiga Fazenda Oratório, tinha como
proprietários José Alcântara Machado D’ Oliveira Filho, Manfredi Abílio Brandi e
Fernando Avelino Corrêa. O bairro Jardim Rina foi loteado na década de 1970.
A favela Capuava, conforme a Figura 18, ocupa duas áreas separadas pela
faixa da Eletropaulo, constituindo- se na reserva de área verde

do loteamento

Capuava e nas áreas de alta declividade das encostas do loteamento Jardim Rina,
que foi deixada como área institucional, sistema de lazer e área para implantação
de ruas do loteamento. Ainda existem na gleba áreas que são de propriedade
particular. Com 1.327 domicílios cadastrados e uma população estimada em cerca
de sete mil pessoas, a favela Capuava ocupa uma área de 85.867,85m², localizada
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na zona norte do Município, ao longo da Av. dos Estados, importante via de ligação
entre São Paulo e o Grande ABC.

Figura 18 - Mapa de localização da área de acordo com as matrículas
Fonte: Eduardo Andreatta & Paulo Cecon , 2010

Conforme a Figura 19 dista cerca de quatro quilômetros do centro
administrativo da cidade, sendo classificada como Área de Especial Interesse Social,
em conformidade com a legislação supracitada. Através da lei 8051/00, alterada
pelas leis 8111/00 e 8.869/ 06, e parte da área alterada pela lei 9.066/08, é formada
por população de baixa renda que, no decorrer dos últimos 40 anos, instalou-se ali
de maneira desordenada, irregular e precária.
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Figura 19 – Emprego (uso de serviços e industriais) – raio de 1 Km
Fonte: Campos e Xavier (2006)

A área ocupada da Favela Capuava faz ainda divisa com uma grande área
particular desapropriada, conforme o decreto 12.270, de 23 de Agosto de 1989, do
lado esquerdo de quem olha pela Av. Ayrton Senna, a partir da Av. dos Estados,
onde predominam áreas de declividades médias.
Na implantação do sistema viário do Jardim Rina foi criada apenas a
circulação interna e as conexões do bairro com a parte alta do loteamento, dada a
maior acessibilidade à Avenida das Nações, de ligação com outros bairros e com o
centro, “dando as costas” do bairro para a área institucional situada na encosta (com
declividades médias variando entre 36% e 45%), e à parte baixa que confronta com
duas barreiras físicas paralelas, a Avenida dos Estados, que é uma via de ligação
regional, e a várzea do rio Tamanduateí, a linha de transmissão da Eletropaulo.
A ocupação da favela deu-se de forma lenta, passiva e constante até o final
dos anos de 1980: “(...) quando cheguei no núcleo Capuava em 1964 não tinha
nada, nenhum barraco, só tinha a empresa Cofap e a Philips, não tinha rua para
andar” (informação verbal)20.
No final dos anos 1980, houve uma intensificação de ocupação que refletia a
escassez de alternativas de moradias adequadas (em qualidade, localização e
20

Informação obtida de Margarida Maria da Silva em entrevista concedida à pesquisadora em
16.jan.2010.

94

custo) às necessidades da população. As únicas áreas que não foram ocupadas,
próximo ao centro em Santo André, após a espacialização das indústrias na década
de 1960, na expansão e ocupação territorial da cidade, eram áreas sem interesse
imobiliário:

(....) por volta de 25.000 famílias, 35% dos núcleos e 63% de sua
população moradora, habitam áreas de alta declividade, 23% dos
núcleos e 28% das famílias habitam em áreas de várzea ou lindeiras
a córregos e rios, 6% dos núcleos e 9% das famílias, em áreas de
preservação ambiental e outros 16% dos núcleos e 18% das famílias,
em áreas com restrições (sob rede de alta tensão, sobre o sistema
viário, lixão, oleodutos). Apenas 37% dos assentamentos que
abrigam cerca de 13% desta população excluída localizam-se em
territórios sem restrições ambientais ou geotécnicas à ocupação
(SPERTINE e DENALDI, 2001, p. 132).

As áreas de declividades acentuadas perdem o “valor” de mercado por serem
necessárias obras vultosas de consolidação geotécnica para promover sua
ocupação e tornar o seu uso aceitável à população.
A ocupação territorial interna da área da favela se fechou à cidade,
dificultando o acesso de estranhos ao local e aumentado ainda mais a desconexão
urbana e social: “(...) em 1984 era muito difícil entrar na favela, tinha que passar por
cima de cadáveres, nos dias atuais já não acontece” (informação verbal)21.
A favela tornou-se, pois, um espaço extremamente dinâmico durante sua
formação e ocupação, até que os espaços vazios internos foram ocupados na sua
totalidade impossibilitando a acessibilidade interna, adequada em contraposição à
produção do espaço na cidade legalizada: “(...) o vizinho cedeu um pedaço do lote
para o meu esposo, isto há vinte quatro anos atrás e o meu esposo cedeu uma parte
para o meu vizinho do lado” (informação verbal)22.
A Favela Capuava foi divida em seis setores, conforme mostra a foto 19,
durante o processo de cadastramento e urbanização, facilitando os trabalhos e a
participação popular:

21

Informação obtida do Padre Antônio Moura da Silva em entrevista concedida à pesquisadora em
12.jan.2010.
22
Informação obtida de Imaculada Aparecida de Oliveira em entrevista concedida à pesquisadora em
09.jan.2010,
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Figura 20 - Ocupada da Capuava – Setores 1 a 6
Fonte: Google / adaptada por L. Felipe (2009)

Na urbanização da favela Capuava, o sistema viário procurou se adequar à
necessidade de adensamento com a via coletora e as vias locais, tomando como
partida os principais caminhos e vias já existentes, alargando, adequando e criando
outros. Os acessos de veículos foram integrados ao sistema circundante, garantindo
acesso aos serviços públicos. Todos os lotes também tiveram seu acesso garantido,
bem como a separação dos fluxos internos da Avenida dos Estados e, com isso,
eliminou-se os riscos de atropelamento junto à mesma. De acordo com as
necessidades e as contingências físicas da ocupação, criaram-se vias de tráfego
geral, que integramúcleo ao sistema viário circundante e estruturam o sistema viário
interno carroçável com pavimentação asfáltica e concreto.
Quanto à extensão das redes de abastecimento de água e de coleta de
esgoto, para atender a todas as residências, na maior parte do núcleo o projeto
previa a drenagem superficial das águas em direção aos trechos mais baixos da
área, onde a vazão acumulada prevista exigiu o projeto de bocas-de-lobo e de
galerias, interligando-as à rede existente ao longo da Avenida dos Estados.
Desembocando no Rio Tamanduateí, ocorreram obras de retaludamento em
encostas e muros de arrimo, articuladas às obras de drenagem (canaletas que
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conduzem as águas, evitando o processo erosivo) e proteção de taludes com
gramas, bem como com construção de equipamentos urbanos.

Figura 21 – Muro de Arimo
Fonte: Rosângela Lima, 2008

Figura 22 – Obras de contenção
Fonte: Rosângela Lima, 2008
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Figura 23 – Alzira Franco
Fonte: Rosângela Lima, 2008

As

famílias

que

ocupavam

moradias

classificadas

como

precárias

(construídas totalmente de madeira, desprovidas de unidade sanitária), ou que foram
reformadas para viabilizar a abertura do viário e implantação da infraestrutura,
receberam apoio para ter suas moradias melhoradas ou parcialmente reformadas
por meio do atendimento com cesta básica de materiais de construção e
recuperação

habitacional;

200

famílias

receberam

serviços

de

alvenaria,

revestimento, execução de pisos, coberturas, promovidos no âmbito do Programa
Habitar Brasil BID.
Os Moradores da Favela Capuava receberam também projetos residenciais e
acompanhamento técnico de obra por equipe da Prefeitura, em paralelo às
melhorias habitacionais: “(...) a Prefeitura deu a cesta de materiais de construção;
isso faz 12 anos, assim todos se encorajaram e começaram a reformar as casas”
(informação verbal)23.

23

Informação obtida de Imaculada Aparecida de Oliveira em entrevista concedida à pesquisadora em
09.jan.2010.
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Figura 24 - Implantação das favelas, conjuntos, creche e moradias provisórias
Fonte: Google (adaptada por Luis Felipe Xavier), 2009.

Na urbanização integral da favela Capuava foi necessária a remoção de 136
famílias, que foram reassentadas no Conjunto Habitacional Alzira Franco I, de
acordo com a diretriz de manutenção das famílias na mesma região, para realização
de obras e melhorias de infra-estrutura (saneamento básico – rede de água, esgoto,
drenagem, rede de energia elétrica, iluminação pública), abertura de sistema viário e
pavimentação, reparcelamento do solo, consolidação geotécnica com obras para
eliminar situações de risco (contenções) e as ações de inclusão social.
O Conjunto Alzira Franco I ocupa uma área de 19.306,58 m², com 136 lotes,
onde foram construídas pela Prefeitura unidades residenciais evolutivas (embriões),
contendo cada unidade 26m² de área construída, com possibilidade de ampliação
pelos moradores, cujo acesso principal se dá pela Av. Ayrton Senna da Silva.
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Figura 25 - Jardim Alzira Franco I
Fonte: Rosângela Lima, 2008

Figura 26 - Jardim Alzira Franco II
Fonte: Rosângela Lima, 2008
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Figura 27 - Jardim Alzira Franco III
Fonte: Rosângela Lima, 2008

Cerca de 315 famílias cadastradas moram no local próximo à várzea do rio
Tamanduateí e Avenida dos Estados, denominado favela Capuava Unida, objeto de
uma segunda etapa de urbanização com seu respectivo reassentamento nas novas
unidades habitacionais, denominado Conjunto Alzira Franco II (em andamento).
Na parte alta desse terreno, fazendo divisa com outro loteamento denominado
Conjunto dos Estados, foi executado, juntamente com a urbanização da favela, o
Conjunto Habitacional Alzira Franco I.
Até a presente data não ocorreu a averbação do parcelamento da favela
Capuava e do conjunto Alzira Franco I no Cartório de Registro de Imóveis.
Em 2008, foi apresentada pesquisa elaborada pelo Instituto de Estudos
Especiais - IEE da PUC/SP, para avaliação dos serviços de pós-ocupação do
programa Habitar Brasil BID, na Favela Capuava e no Conjunto Alzira Franco,
atendendo às exigências do Programa e objetivando sua utilização em avaliações de
outros programas semelhantes na esfera do Ministério das Cidades. De acordo com
Carvalho (2006) os processos avaliativos são fundamentais porque produzem
conhecimentos necessários à proposição de soluções e avanços da política social.
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A avaliação demonstrou que a urbanização da Favela Capuava e do Conjunto
Alzira Franco I obteve ótima aceitação pelos moradores e que realmente ocorreram
muitas mudanças positivas na vida cotidiana dessas comunidades, não apenas na
melhoria da qualidade espacial, mas também na melhoria da qualidade de vida das
pessoas e do crescimento da auto-estima. Foi concluído que o Projeto de
Urbanização Integral do Núcleo Capuava atingiu grande parte dos objetivos
estabelecidos.
Cabe aqui apresentar parte da pesquisa, o que ajudará na compreensão da
comunidade pesquisada nesta dissertação. As rendas médias das famílias
residentes no local situam-se no perfil socioeconômico, estabelecido para a
instituição de AEIS, ou seja, baixa renda, até 10 salários mínimos.

•

Percentual de crianças fora do ensino fundamental
Capuava: 4,56% não estudam e 95,44% estudam. Foram comparadas crianças
com idades de 4 a 14 anos; total de 263 crianças das 280 famílias participantes
da pesquisa.
Conjunto Alzira: 2,56% não estudam e 97,44% estudam. Foram comparadas
crianças com idades de 4 a 14 anos; total de 39 crianças das 27 famílias
participantes da pesquisa.

•

Incremento dos responsáveis pelos domicílios inseridos no mercado de
trabalho
Situação ocupacional na época do cadastramento: 24,4% empregados; 4,3%
autônomos e 4,3% faziam bico.
Situação ocupacional atual (20% do núcleo):
Capuava: 49,7% empregados; 13,4% autônomos e 5,9% temporários.
Conjunto Alzira: 61,2% empregados; 8,2% autônomos, 2,0% temporários e 2,0%
em fase de experiência.
Comparando os dados acima, verifica-se que houve aumento de famílias
inseridas no mercado de trabalho.

•

Incremento de anos de escolaridade dos responsáveis pelos domicílios
Grau de escolaridade atual:
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− Capuava: ensino fundamental (1ª a 4ª série) 11,6%; ensino fundamental (5ª a
8ª série) 43,8%; ensino médio incompleto 20,5%; ensino médio completo
7,1%; nunca estudaram 4,5%.
− Conjunto Alzira: ensino fundamental (1ª a 4ª série) 20,8%; ensino fundamental
(5ª a 8ª série) 33,4%; ensino médio incompleto 16,75%; ensino médio
completo 16,5%; ensino superior 0,4%, nunca estudaram 0,5%.
Escolaridade em 1998: 1° grau incompleto 67,4%; 1° grau completo 17,9%; 2°
grau completo 2,9%; superior completo 0% e analfabetos 10%. 0
Comparando os dados acima, verifica-se que diminuiu o número de pessoas que
têm apenas o ensino fundamental, aumentou o número de pessoas com ensino
médio e atualmente há pessoas com ensino superior, tendo diminuído o número
de pessoas que nunca estudaram.
•

Percentual de Famílias que Recebem Recursos Provenientes de Programas
Transferência de Renda
Recebem benefício financeiro do Poder Público:
Capuava: 71,1% dos moradores não recebem; 26,1% recebem bolsa família e
1,5% recebem o renda mínima.
Conjunto Alzira: 70,4% dos moradores não recebem; 22,2% recebem bolsa
família; 3,7% recebem LOAS e 3,7% outros.
Dimensão: Vida Social e Comunitária

•

Avaliação dos moradores sobre a situação do indicador Economia Familiar
Capuava: 64% dos moradores responderam que a Prefeitura contribuiu para
melhorar as oportunidades de trabalho e 35,3% responderam que a Prefeitura
não contribuiu.
Conjunto Alzira: 59,3% disseram que a Prefeitura não contribuiu e 37disseram
que sim.
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Gráfico 6 - Condições das moradias no Conjunto Alzira Franco

Fonte: Ministério das Cidades (2008)

Gráfico 7 - Condições das moradias na Favela Capuava

Fonte: Ministério das Cidades (2008)
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3.1.1 Avaliação das melhorias dos serviços realizadas no núcleo, após urbanização
integral
Gráfico 8 - Favela Capuava

Fonte : Ministério das Cidades (2008)

Gráfico 9 - Alzira Franco I

Fonte: Ministério das Cidades (2008)
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3.2

A Trajetória para os Moradores da Favela Capuava na Luta Pelo Direito à
Propriedade

Este capítulo tem como principal enfoque apresentar a trajetória dos
moradores da Favela Capuava na luta pelo direito à posse e à propriedade. A
escolha desta favela para análise deu-se pelo fato de ser um dos processos
implementados pelo prefeito Celso Daniel e que atende as suas expectativas e
propostas, expressas no programa de governo.
Quanto à vontade política de inverter prioridades, a ideia era constituir uma
nova noção de identidade municipal, articulada aos valores democráticos,
transformando a relação entre o poder político e a comunidade e promovendo a
reforma do Estado. A implementação da proposta exigia a eficácia das ações
políticas, dotando-as de visibilidade social, traduzidas em marcas que se
contrapunham àquelas dos valores políticos conservadores.
A gestão Celso Daniel era uma das poucas que vinculava às ações de
urbanização a regularização de posse: “(...) o estudo constatou que nas
comunidades estudadas, a maior parte dos programas de urbanização não estava
vinculada a programas de regularização de posse dos lotes” (Maricato, HABITARE
2001) A regularização das áreas urbanizadas, a regularização fundiária e a
ocupação do solo urbano foram temas discutidos e abordados no programa de
governo do prefeito Celso Daniel e, segundo ele, era evidente a necessidade de
substituir a matriz espacial calcada na noção de cidade ideal, baseada em normas
excludentes, por outra fundada na ideia de que a cidade do amanhã seria construída
a partir das condições concretas de hoje. Assim, a proposta era uma nova legislação
construída de maneira participativa, para viabilizar a regularização das posses e o
monitoramento das áreas regularizadas.
O processo da Favela Capuava compreende ações e trâmites indispensáveis
para a regularização da posse, com várias dificuldades e entraves, até o processo
chegar ao Judiciário e aos resultados obtidos pelos moradores. Pretende-se, com
isso, compreender os avanços, as dificuldades na regularização fundiária implantada
na favela, com análise detalhada dos processos que tramitaram na Câmara, na
Prefeitura

e

no

Fórum,

contrapondo-os

com

a

contemporânea sobre regularização fundiária no Brasil.
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Neste capítulo, as entrevistas realizadas com os moradores terão importância
relevante, pois contribuirão no entendimento de várias ações, já que o Poder Público
Municipal não permitiu o acesso a todos os processos que tratam da regularização
da Favela Capuava. Algumas leituras foram realizadas a partir de documentos
fornecidos pelos próprios moradores da favela.
Segundo Celso Daniel, para inversão de prioridades, duas questões foram
levantadas: definir em que setores sociais captar recursos e para quais endereçálos. Na Prefeitura as discussões eram coordenadas pelo próprio Prefeito com um
grupo de consultores, secretários municipais e técnicos das áreas envolvidas que,
em seguida, atuavam de maneira participativa junto à comunidade com o lema “tudo
junto, ao mesmo tempo e no mesmo lugar”:

Uma proposta de ação para as administrações democráticas e
populares deve apontar para um novo modelo que, negando
simultaneamente a opção capitalista - seja ela neoliberal ou socialdemocrata - e o estatismo do "socialismo real", afirme o caminho da
construção de uma sociedade radicalmente democrática - onde a
democracia assuma valor estratégico, meio e fim a alcançar
(DANIEL, 1991, p. 02).

A realização de reuniões e de grupos de trabalho, onde eram discutidas cada
uma das etapas de trabalho, permitiu a comunicação e facilitou a articulação entre
os diversos setores. Seminários internos prestaram-se ao aprofundamento de
questões conceituais, enquanto seminários internacionais em 1999 e 2001
proporcionaram a discussão conceitual de temas como monitoramento, avaliação e
construção de indicadores com especialistas.
A urbanização restrita aos aspectos físicos e ambientais não era suficiente
para gerar uma mudança expressiva na situação de exclusão dos habitantes da
Favela Capuava: “(...) quando entrei aqui não tinha água para beber, e as crianças
bebiam água com bicho no copo” (informação verbal)24.
Sob a coordenação do prefeito Celso Daniel, a gestão municipal implementou
o programa que articulou as ações dos diversos setores da Administração, atuando
de forma conjunta e concentrada na favela, criando condições para elevar o nível
sócio-econômico e a qualidade de vida dos moradores, de acordo com a proposta
apresentada no programa de governo desde 1982, quando se discutiu uma cidade
24

Informação obtida de Jorge Dias em entrevista concedida à pesquisadora em 28.dez.2009.
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mais agradável. Mais tarde, a proposta traria um novo nome: Santo André Mais Igual
(2001-2004).

Figura 28 - Programa de Governo Santo André Mais Igual
Fonte: Rosângela Lima, 2008

Figura 29 – Horta Comunitária na Faixa da linha de transmissão da Eletropaulo
Fonte: Luiz Felipe Xavier, 2009
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Figura 30 - Área Verde na faixa da Eletropaulo
Fonte: Luiz Felipe Xavier, 2009

Figura 31 - Praça do Conjunto Alzira Franco.
Fonte: Luiz Felipe Xavier, 2009
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Figura 32 - Praça na Rua Coopersucar
Fonte:Luiz Felipe Xavier, 2009

A urbanização integral foi essencial para mudar o padrão da vida dos
moradores, diminuindo assim os níveis de pobreza: “nunca imaginei que a
ambulância e o caminhão de lixo chegariam na minha porta” (informação verbal)25.
Conforme Castells:
A exclusão não é uma ausência de relação social, mas um conjunto
de relações sociais particulares da sociedade tomada como um todo.
Não há ninguém fora da sociedade, mas um conjunto de posições
cujas relações com o seu centro são mais ou menos distendidas:
antigos trabalhadores que se tornaram desempregados de modo
duradouro, jovens que não encontram emprego, populações mal
escolarizadas, mal alojadas, mal cuidadas, mal consideradas, etc.
(...). Os “excluídos” são, na maioria das vezes, vulneráveis que
estavam “por um fio” e que caíram. (...) Encontram-se desfiliados,(...)
foram desligados, mas continuam dependendo do centro (...).
(CASTELLS, 1998, p. 569)

25

Informação obtida de Margarida Maria da Silva em entrevista concedida à pesquisadora em
16.jan.2010.
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Figura 33 – Coleta de lixo na Favela Capuava
Fonte: Rosângela Lima, 2008

Com o objetivo consubstanciado no Programa de Governo referente à política
habitacional para a população de baixa renda, apresentado pelo prefeito Celso
Daniel, no período das eleições, proposituras e trâmites administrativos foram
realizados para a área da Favela Capuava, a partir da gestão (1989/1992), através
de decretos ou por projeto de lei de iniciativa do Executivo.
Em agosto de 1989, considerando a necessidade de formação de estoque de
terras para implantação de uma política habitacional no Município, sugeriu-se
estudar a possibilidade de desapropriação amigável da área de 209.700,00m2
situada na Av. Itamarati, Parque Capuava.
Ao ser analisada a viabilidade da proposta pelos técnicos da Prefeitura, a
área sugerida foi declarada de utilidade pública destinada a programa habitacional
de interesse social, no dia 23 de agosto de 1989, pelo decreto 12.270.
A planta genérica de valores de terrenos da Prefeitura de Santo André,
aprovada em 1988, apresentava o valor de NCZ$ 4.255.795,46 para indenizar o
imóvel desapropriado. A municipalidade, com efeito, evoca as disposições legais que
lhe possibilitem a conveniência de efetivar a conduta expropriatória, sem intervenção
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do Judiciário. O propósito, baseado em Gasparini (1988), caracteriza-se por
consubstanciar um acordo entre o poder expropriante e o expropriado, no que diz
respeito ao valor da justa indenização, à forma e condições de pagamento e à data
da transferência da posse. Acertados estes detalhes, reduz-se o acordo a termo e
marca-se a data para pagamento da indenização e outorga da escritura de
desapropriação amigável, que deverá ser levada a registro no cartório imobiliário.
Em cumprimento ao trâmite administrativo relativo à desapropriação do
imóvel, o proprietário foi convocado para tomar ciência do valor proposto pela
comissão de avaliação do Executivo, sem que houvesse concordância nesse
sentido.
A ação de desapropriação teve seu regular curso após a imissão na posse
pela expropriada, culminando com a expedição do competente precatório, o qual foi
sendo quitado na ordem cronológica de apresentação para pagamento dos
precatórios pelo Tesouro Municipal (Constituição Federal, art. 100) e consoante
parcelamento autorizado pela Emenda Constitucional nº 30/00, ou seja, em 10 anos,
motivo pelo qual ainda não foi expedida a competente carta de sentença para
registro junto ao Serviço de Registro de Imóveis. Cumpre ressaltar que o Município
discutiu parte dos valores embutidos no cálculo da "justa indenização," os quais
tornaram o valor da condenação muito superior ao praticado no mercado imobiliário
para a região.
Em pesquisa realizada pelo Laboratório de Habitação e Assentamentos
Humanos da FAU-USP (LABHAB), constatou-se que as desapropriações de terra
por interesse público tornaram-se incomensuráveis sorvedouros de dinheiro público,
devido ao exagero das indenizações definidas nas sentenças judiciais, conforme
Maricato (2003).
Desta maneira, pendente a expedição da carta de sentença, o Poder
Executivo Municipal procedeu ao registro de imissão de posse provisória em Julho
de 2000, à margem da matrícula n° 57.953, junto ao 2° Serviço de Registro de
Imóveis de Santo André, o que possibilitou o registro do parcelamento,
estabelecendo o direito ao registro da propriedade, de acordo com a Lei 6.766, que
em seu art. 18. §4°, alterada pela lei 9.785/99, dispõe:

Art. 18 (...)
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§4° - O título de propriedade será dispensado quando se tratar de
parcelamento popular, destinado às classes de menor renda, em
imóvel declarado de utilidade pública, com processo de
desapropriação judicial em curso e imissão provisória na posse,
desde que promovido pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios ou suas entidades delegadas, autorizadas por lei a
implantar projetos de habitação.

Em 1997, na segunda gestão do prefeito Celso Daniel, na Plenária do
Orçamento Participativo da região, que contou com a presença de 1.100 munícipes,
a favela conquistou a urbanização. Além disso, um morador (liderança local) foi
eleito nas plenárias como representante da região onde está localizada a favela, no
Conselho do Orçamento Participativo, espaço de discussão com as lideranças
populares, no qual o Movimento de Defesa dos Direitos dos Favelados de Santo
André – MDDF/SA tinha papel significativo, contemplando assim o grau de
organização das comunidades.
Na favela Capuava, havia uma Associação de Moradores não oficial, mas que
possuía participação efetiva nas Plenárias do Orçamento Participativo. Esta
organização levou para a área vários serviços públicos de urbanização e infra
estrutura ao longo dos anos: “(...) essa água chegou aqui por causa do finado
Agnaldo. Começou por ele depois eu puxei para mim e com o passar do tempo foi
requerida a luz” (informação verbal)26.
Celso Daniel insistia com a equipe de governo que a participação popular era
elemento essencial para a transformação. No entanto, o cumprimento desse papel
supõe certas condições: a consideração do estágio de organização e consciência
dos movimentos sociais e a inserção da participação no processo de mudanças das
relações entre Prefeitura e sociedade local. A ação apenas no nível da
Administração apresentava limites: “não por acaso a inspiração maior das
transformações requeridas é sugerida por uma idéia-força elaborada coletivamente
pelos movimentos sociais com valor dos direitos e da cidadania” (DANIEL, 1991,
p.02).
Um fator facilitador para a intervenção na área da favela Capuava foi a
questão da propriedade da gleba. A favela ocupou área pública da Prefeitura quase
na totalidade de seu tempo de existência.

26

Informação obtida do Sr. Apolônio em entrevista concedida à pesquisadora em

09.jan.2010.
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Outro passo importante para a implantação da proposta de intervenções na
favela foi a implementação da proposta de captar recursos para atender às
necessidades de investimento com as possibilidades reais dos orçamentos
municipais. Conforme Celso Daniel apresentou em seu programa de Governo, uma
das alternativas para garantir a viabilidade do projeto e ganhar visibilidade na
cidade, conquistando espaços nas discussões e traduzindo o conceito da cidade
mais agradável com impacto perceptível ao processo, não poderia ser restrita à
provisão de redes de saneamento.
A atual Vice prefeita da Cidade de Santo André restringe o projeto de
urbanização de favelas apenas à captação de esgotos: “(...) não existe outra forma
de não continuar urbanizando favelas, fazer um sistema de captação de esgotos é
fundamental” (informação verbal)27.
Em 25 de Setembro de 1992 foi encaminhado para o Legislativo o processo
de instituição de AEIS na área da favela Capuava, constando que havia 605
habitações. Em seguida, conforme a lei 6864/91, o processo tramitou para a
topografia, no Departamento de Habitação da Prefeitura, para que se providenciasse
a planta do perímetro e o memorial descritivo da favela. Em 1993, foi juntado ao
processo parte do memorial descritivo, que ficou arquivado a partir de 1994, sem a
informação do perímetro da área. A favela subdividiu-se em três partes: área verde e
reserva de loteamento, área da Eletropaulo e áreas particulares. A proposta para
viabilizar a regularização fundiária era a instituição de AEIS 2, que destina-se a
“áreas de parcelamento irregulares ou clandestinos que estiverem ocupados por
população de baixa renda”. Posteriormente, a encarregatura social da Diretoria de
Habitação levantou a possibilidade de a favela ocupar mais espaço do que as áreas
apontavam.
Somente no ano de 1999 foram levantados dados suficientes para esclarecer
a delimitação da área. Em junho de 2000, foi instituída AEIS 2 no Parque Capuava.
No mesmo ano, um técnico da Diretoria de Habitação apontou erro no texto do
projeto de lei: para implantação da regularização fundiária, o correto seria a
instituição de AEIS 1, que trata da destinação a assentamentos habitacionais
ocupados sem justo título por população de baixa renda, e não AEIS 2. O projeto de
lei voltou para a Câmara e foi aprovado no mesmo ano.

27

Informação obtida de Dinah Zecker em entrevista concedida à pesquisadora em 10.dez.2009.
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O Núcleo Capuava foi classificado como AEIS, em conformidade com a
legislação supracitada, através da lei municipal 8.051/00, alterada pela lei 8.111/00.
A lei municipal 8.051, de 29 de junho de 2.000, que instituiu a Área de
Especial Interesse Social – Classe 1, alterada pelas leis 8.111 de 05 de outubro de
2.000 e 8.869 de 18 de julho de 2.006 (que instituiu ZEIS A–15) e foi alterada pela lei
9.066, de 4 de julho de 2008, são as leis que expressam a vontade política de
resolver a regularização fundiária das áreas ocupadas por população de baixa
renda. “O Poder Legislativo tinha um assessoramento muito presente e permanente
no que diz respeito à regularização fundiária, a questão era mais positiva do que
negativa.” (informação verbal)28.
O prefeito Celso Daniel apostou no estabelecimento de parcerias, chegando a
uma composição em que os recursos do Tesouro Municipal representavam cerca de
41% dos fundos. O Governo do Estado de São Paulo aportou uma pequena fração
(0,70%), por intermédio da Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento
Social, financiando parte do Programa de Renda Mínima. O Governo Federal, por
meio do Ministério da Saúde, contribuiu com parte dos recursos aplicados no
Programa Saúde da Família; a Caixa Econômica Federal e a União, através do
Programa Habitar-Brasil/BID, contribuíram para as ações de urbanização no âmbito
internacional. Já a Comissão Européia, mediante o Convênio de Apoio às
Populações Desfavorecidas – APD, financiou parte significativa do conjunto de
programas desenvolvidos nas áreas de urbanização e desenvolvimento econômico e
social, com um aporte que superava 18 milhões de reais, cerca de 40% dos recursos
totais investidos até 2003 (PMSA, 2006). O Programa de Gestão Urbana das
Nações Unidas – PGU financiou o acompanhamento das ações, a construção de
indicadores de exclusão/inclusão social, além da sistematização e divulgação da
experiência.
Pretendia-se recuperar os custos por meio de cobrança das despesas de
urbanização dos lotes e de construção das unidades habitacionais, mediante
prestações mensais estabelecidas, de acordo com a capacidade financeira de cada
morador, ampliando a capacidade de investimento do Município para a urbanização
e regularização de novas áreas.

28

Informação obtida do ex-vereador Carlinhos Augusto em entrevista concedida à pesquisadora em
30.nov.2009.
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O contrato de repasse do Habitar Brasil BID 0111757-80/00, convênio com a
Caixa Econômica Federal programa HABITAR BRASIL BID, que previa a
urbanização integral da favela Capuava, foi assinado no ano de 1998. A Prefeitura
ofereceu como contrapartida a regularização fundiária da área.
O Regulamento Operacional desse Programa prevê a regularização fundiária
como item que compreende o conjunto de ações técnicas e jurídicas, incluindo o
cadastramento físico da ocupação e o projeto de regularização ou parcelamento,
necessários à outorga de direitos de uso ou de propriedade dos lotes ou unidades
habitacionais aos beneficiários, bem como denomina o conjunto de ações sociais,
urbanísticas ambientais e jurídicas de Projeto Integrado de Urbanização.
Vários países debatem a importância da regularização fundiária como uma
das formas de resolver parte da problemática da falta de moradia:

Chefes de Estado reunidos em Nova York durante a cúpula do
Milênio das Nações Unidas, em 2000, assumiram o compromisso de
melhorar significativamente a qualidade de vida de 100 milhões de
favelados, até 2020, com duas medidas de “melhoria”, quais sejam:
acesso a saneamento adequado e garantia de posse – um objetivo
estabelecido inicialmente pela Aliança das Cidades, um esforço
conjunto do Banco Mundial, UN-Habitat, associações de órgãos
municipais e agências de ajuda, lançado em 1999 (CARDOSO, 2005,
p. 10).

O Programa pretendia garantir o acesso à cidade, dando aos integrantes das
famílias beneficiadas reconhecimento como cidadãos, através da posse da terra e
da obtenção de um endereço formal. Todo o processo foi realizado de forma
participativa e democrática, com efetiva participação das comunidades beneficiadas
em todas as fases.
Na favela, foi realizada no ano de 2002 a eleição para a escolha de
representantes da COMUL – Comissão de Urbanização e Legalização, composta
por três representantes da Prefeitura Municipal de Santo André e por três moradores
do Núcleo, de forma paritária, que elaboraram o Plano de Urbanização e
Legalização.
Cabe ressaltar que a escolha dos membros da COMUL é feita de maneira
democrática, através de eleições promovidas no próprio Núcleo, acompanhada por
técnicos da Prefeitura.
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Nos termos do artigo 65 da lei 8300/2001, compete aos representantes eleitos
as seguintes atividades: acompanhamento e fiscalização da elaboração e a
execução do Plano de Urbanização e Regularização Jurídica da ZEIS respectiva;
deliberar sobre as atividades ou os usos específicos existentes em cada
ZEIS; intermediar assuntos de interesse da ZEIS, relacionados à regularização
fundiária, junto aos órgãos da Administração direta ou indireta; resolver questões
não contempladas na lei, assim como dúvidas resultantes de sua aplicação no que
diz respeito ao Plano de Urbanização e Regularização Jurídica específico; elaborar o
termo de encerramento da implantação do Plano de Urbanização e Regularização
Jurídica específico que, submetido ao Prefeito, extinguirá a Comissão de
Urbanização e Legalização.
Em 09 de janeiro de 2006, aconteceu a primeira reunião da COMUL para
discussão da minuta do Plano de Urbanização, que foi aprovado em 31 de agosto de
2009, dele constando as restrições edilícias, identificação de obras, equipamentos
sociais e de serviços públicos necessários, etc. O Projeto de Parcelamento
identificou e delimitou a posse individual dos moradores, bem como a implantação
de vias, servidões e acessos, tanto em áreas públicas como em áreas particulares
sobre as quais incide o Núcleo Capuava.
Foram

relatados

pequenos

conflitos

entre

vizinhos,

fundados

em

questionamentos a respeito de divisas e condições precárias ou prejudiciais de
construções, o que foi objeto de acompanhamento individualizado, com apreciação
pela COMUL. A proposta da Prefeitura era manter o controle urbanístico da área,
seguindo as diretrizes do Plano de Urbanização e Regularização Fundiária.
O desenvolvimento do programa contou com assistência jurídica para
população de baixa renda. A assistência consistiu na resolução de questões
referentes à venda e transferência da titularidade dos moradores da favela.
Anteriormente à urbanização, a comercialização dos lotes era realizada pela
associação de moradores do bairro: “(...) eu fazia uma declaração de compra e
venda” (informação verbal)29.
Conforme as figuras 34 e 35, a associação intermediava a compra e venda
dos lotes, passando o documento pelo Cartório de Registro de Imóveis para
reconhecimento de firma. Com os cadastros efetivados pela Prefeitura, a
29

Informação obtida de Jorge Dias, presidente da associação, em entrevista concedida à
pesquisadora em 28.dez.2009.
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Coordenadoria de Regularização Fundiária da Prefeitura passou a realizar a
transferência de cadastro, garantindo assim o monitoramento da área. Além disso, o
trabalho da Coordenadoria consistia na análise da situação fundiária e no exame da
viabilidade da regularização administrativa e jurídica, por meio do apontamento de
alternativas. Entendia-se que o processo de regularização fundiária não poderia se
perder nas indefinições de competências entre os diferentes órgãos federativos e
nas respostas às medidas acordadas com a população (PMSA, 2005).

Figura 34 - Declaração de Compra e Venda de Moradia
Fonte: Rosângela Lima, 2009

118

Figura 35 - Declaração de Compra e Venda de Moradia
Fonte: Rosângela Lima, 2009

Com objetivo de regularizar a área, a Municipalidade ingressou junto ao Poder
Judiciário, com vistas a requerer a matrícula das áreas que formavam o conjunto de
ações de habitação no Parque Capuava. Segundo a jurisprudência majoritária, as
áreas reservadas em loteamento independem de doação, eis que integram de
imediato o domínio público as áreas verdes, constantes das transcrições 11.336 e
17.044, ambas do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Santo André, e da
transcrição 11.878 da 9ª Circunscrição Imobiliária de São Paulo, decorrentes do
Loteamento Parque Capuava.
Trata-se de descrições vagas, que foram adequadas ao artigo 225 da lei
6.015/73, razão pela qual foi elaborada planta de descrição e delimitação das áreas
citadas, bem como das demais glebas públicas que compõem o Núcleo. A referida
planta

foi

utilizada

conjuntamente

com

a

atualização

do

levantamento

planialtimétrico cadastral. Verificou-se com maior precisão os limites das áreas
envolvidas para instruir requerimento ao 2º Cartório de Registro de Imóveis, com
vistas à abertura das respectivas matrículas, em nome do Município de Santo André
e, finalmente, averbar os Termos de Concessão de Direito Real de Uso aos
moradores.
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Isso seria providenciado em conformidade com a lei municipal 8.425, de 23 de
outubro de 2002, que, alterando a redação dos artigos 45 e 46 da lei 8.300/01,
acrescentou outras modalidades de outorga de direitos aos moradores de baixa
renda, como alienação, concessão de direito real de uso, concessão administrativa
de uso, e cessão de uso.
Na gleba transformada em ZEIS havia também pequenas áreas particulares e
sobre as quais a regularização dependia de ação de usucapião. Durante o processo
de regularização, foram identificados 38 lotes ocupando área particular; em parceria
com a assistência judiciária gratuita e a Prefeitura, foi realizada ação coletiva de
usucapião.
Para a delimitação da posse dos moradores em áreas particulares, a fim de
comprovar em juízo a consolidação da ocupação de forma mansa, pacífica e pública,
utilizou-se o projeto urbanístico com elaboração de planta de parcelamento.
Aprovado

o

parcelamento

e

localizadas

e

delimitadas

as

posses

individualizadas, as construções sobre áreas particulares foram objeto de
propositura de usucapião, para regularização da propriedade, e as construções em
áreas públicas municipais foram objeto de concessão de direito real de uso através
de contrato administrativo.
As ocupações de áreas particulares foram localizadas em planta e levantadas
nos registros imobiliários, para a complementação da identificação dos titulares de
domínio, bem como de seus confrontantes, possibilitando assim a instrução do
processo administrativo para as ações de usucapião.
As residências que se encontravam nas áreas particulares foram fotografadas
e a documentação de posse dos moradores foi coletada e encaminhada ao
Departamento de Assistência Judiciária para propositura da ação. O município
coletou a documentação da população moradora em área pública a ser beneficiada
com a concessão dos lotes.
Alguns lotes encontravam-se parte em área pública e parte em área
particular, foram identificados para realização da planta de parcelamento da área. A
Prefeitura solicitou certidões de feitos junto ao Fórum e recolheu a documentação
necessária para a propositura de ação de usucapião, cujo tratamento é diferenciado
em relação às ações de usucapião incidentes apenas em área particular. Foi o que
ocorreu com uma faixa “non aedificandi”, pertencente à Eletropaulo e destinada à
passagem de fios de alta tensão e respectivas torres de sustentação, cuja área foi
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preservada de ocupações. Para a regularização urbanística e fundiária da Favela
Capuava, a lei 8.300/2001, que alterou a lei 6.864/1991, prevê a entrega de termos
de concessões de direito real de uso para os moradores das áreas públicas.
Ocorreram reuniões entre Prefeitura, Serviços de Registro de Imóveis, Juízes
Corregedores e integrantes do Ministério Público, pois somente o comprometimento
e a ação conjunta desses atores poderiam garantir bons resultados.

Em Santo

André, essa forma de atuação mostrou-se crescente, significativa e positiva.
Destaca-se a ação da Prefeitura que, para garantir a regularização fundiária com
eficiência e facilitar o entendimento do processo, organizou em 2005 uma visita do
Promotor de Justiça da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente a algumas áreas
passivas de regularização fundiária, para conhecer a urbanização realizada.
Após as vistorias, o promotor Dr. Fábio Henrique Franchi manifestou-se
acerca do processo de regularização, apontando que havia entraves no Cartório de
Registro de Imóveis que inviabilizavam o registro do parcelamento e trouxe uma
nova proposta de regularização, solicitando a exclusão da manifestação do
GRAPROHAB nos processos de regularização. Ocorre que ao depositar a planta de
parcelamento do solo no Cartório, o oficial do cartório normalmente não efetua o
respectivo registro sem a manifestação do Juiz Corregedor, que habitualmente
solicita o encaminhamento do processo ao GRAPROHAB. Este último órgão analisa
o processo de acordo com a lei 6.766/79, que não disciplina especificamente a
regularização de favelas, o que dificulta a análise e impossibilita a regularização,
pois os parâmetros desta lei não enquadram a cidade real que se constitui na favela.
Após conhecer o trabalho de urbanização nas favelas, o promotor de justiça
emitiu o seguinte parecer sobre o processo de regularização:
MM Juiz:
O senhor Secretário de Habitação do Estado não responde ao ofício
deste juízo, mais uma vez, demonstrando a inoperância.
Após alguns anos, com tantos procedimentos análogos e sem
resposta da SEHAB, chega-se à conclusão de que o melhor é
dispensar aquele parecer.
Em primeiro, o GRAPROHAB, com seus padrões pré-definidos, não
está adaptado para anuir à regularização de núcleo já implantado de
pessoas de baixa renda, que carece de diretrizes próprias, lançadas
em cada caso concreto, além das normas da Corregedoria não
exigirem sua aprovação. Depois, a SEHAB é órgão do Estado, que
não responde aos questionamentos feitos.
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Assim, realmente deve-se deixar para o Poder Público Municipal
avaliar o que é necessário para cada núcleo individualmente,
executando o projeto de acordo com o plano de urbanização, e após
sua implantação, ser vistoriadas por perito de confiança do juízo.
Não se pode esquecer ainda, que a área poderia ser objeto de
usucapião coletivo, o que desobrigaria aos ocupantes de quaisquer
melhorias e urbanização, trazendo prejuízo à coletividade, além de
ser passível de registro. Ou seja, socialmente, a regularização da
área por usucapião não é nada interessante, do ponto de vista
urbanístico.
Desta forma, dispensando-se a aprovação dos órgãos do Estado,
requeiro traga a Municipalidade anuência do projeto pelos seguintes
órgãos:
1-) SEMASA;
2-) Eletropaulo;
3-) Defesa Civil;
4-) Secretaria de Obras e Serviços, através do Departamento de
Trânsito e Circulação;
5-) Secretaria de Habitação do Município30

Quanto às casas situadas parte em área pública e parte em área particular, a
Prefeitura realizou a qualificação dos moradores, concluiu a planta de parcelamento
e registrou fotos das residências encontradas em situação de habitação irregular nos
termos do que dispõe a legislação constitucional e ordinária vigente, em especial o
disposto no artigo 30 da Constituição Federal e na lei federal 6.766/79, alterada pela
lei 9.785/99.
Ao final do processo, os moradores receberiam o reconhecimento da
propriedade da área particular, através das ações de usucapião mais o termo de
concessão da área pública ocupada.
Trinta e oito pessoas residentes na favela Capuava, com apoio da Assistência
Judiciária gratuita e Secretaria Municipal de Habitação, moveram ação de usucapião
especial coletiva de imóvel urbano, pretendendo a aquisição da área, com
fundamento no artigo 10 da lei 10.257/01, o Estatuto da Cidade. As ações de
usucapião foram distribuídas no dia 07 de julho de 2006, às 18h 40min, tendo
tramitado na 3ª Vara Cível da Comarca de Santo André, sob o número 1072/06.

(...) E quererão deixar os Portugueses
A praça, que avassala, e que domina
O gigante das águas, e com ela
Toda navegação do largo rio,
Que parece que pôs a natureza
30

Disponível em <http:www.polis.org.br/download/226.doc>. Acesso em 10.mar.2009. Informação
extraída do site sem acesso aos processos.
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Para servi-vos de limite, e raia?
Será; mas não o creio. E depois disto,
As campinas, que vês, e a nossa terra,
Sem o nosso suor, e os nossos braços,
De que serve teu Rei? (Basílio da Gama)31

As palavras de Basílio da Gama abriram a petição inicial que defendia o
direito à propriedade dos moradores da área de 3.267,69 m² a ser usucapida,
dividida em 38 lotes com tamanhos diferenciados desde 28,70m² a 125,00m², com o
valor venal de R$ 1.115.916,01, de acordo com a certidão emitida pela Prefeitura.
A empresa proprietária da área adquiriu o imóvel quando já estava quase
consolidada a ocupação da gleba por população de baixa renda, de forma contínua
e pacífica, sem oposição dos proprietários.
A Constituição Federal de 1988 prevê, em seu artigo 1º, inciso II, entre os
fundamentos a serem observados na República Federativa do Brasil, “o respeito da
Dignidade da pessoa humana”. No mesmo diapasão, a chamada Constituição
Cidadã proclama, em seu artigo 3º, inciso III, ser objetivo da nação “erradicar a
pobreza e a marginalização”, além de propugnar pela “redução das desigualdades
sociais e regionais”.
O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 dispõe: “a propriedade atenderá
sua função social”. A emenda Constitucional nº 26, de 14 de fevereiro de 2000,
modificou o artigo 6º do capítulo dos Direitos Sociais, inserido no Título Dos Direitos
e Garantias Fundamentais, a fim de elevar o direito à moradia ao patamar da
proteção máxima do sistema jurídico nacional. Nosso constituinte previu no artigo IV
da Constituição Federal que a moradia é necessidade vital básica e faz parte do rol
de garantias que devem ser atendidas pela remuneração mínima ou básica de todos
os trabalhadores urbanos e rurais e de suas famílias.
A Lei Maior estabelece requisitos para aquisição de domínio por usucapião,
nesta modalidade, em seu artigo 183:

Art.183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e
cinqüenta metros quadrados por cinco anos, ininterruptamente e sem
oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirirlhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel
urbano ou rural.

31

Informação extraída do processo de usucapião, auto no 1072/2006, da área particular da favela
Capuava, no Fórum de Santo André.
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O dispositivo constitucional foi finalmente regulamentado por meio da Lei
Federal 10.257/2001, conhecido como Estatuto da Cidade, do qual foi destacado
pelo Procurador do Município o artigo 9º:

Art. 9 – Aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de
até 250m² (duzentos e cinqüenta metros quadrados), por cinco anos
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia e
de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja
proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Na petição inicial, foi utilizado o previsto no art. 10 do Estatuto da Cidade,
para ajuizar a ação, justificando que a população é de baixa renda e os lotes
ocupados não estão dentro dos padrões para registro cartorial da propriedade:

Art. 10 – As áreas urbanas com mais de 250m² (duzentos e
cinqüenta metros quadrados), ocupadas por população de baixa
renda para sua moradia, por 5 (cinco) anos, ininterruptamente e sem
oposição, onde não for possível identificar os terrenos ocupados
por cada possuidor, são susceptíveis de serem usucapidas
coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de
outro imóvel urbano ou rural .
(...)
§ 3º – Na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a
cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que
cada um ocupe (...) [grifos do Procurador]

A petição argumenta que a área é maior, superior a 250m², solicitando assim
a aplicação da hipótese de constituição de condomínio especial constitucional, nos
moldes definidos no Estatuto da Cidade:
O advogado e jurista de renome, Sérgio Ferraz, acerca do instituto da
usucapião especial coletiva, regulamentado pelo Estatuto da Cidade, preleciona

A Lei 10.257/2001 é instrumento de acesso à propriedade formal.
Facilita o acesso popular à propriedade formal, através da instituição
da usucapião coletiva especial de imóvel urbano, ainda que legítimo
e legal, não mais se sobrepõe ao interesse coletivo – função social
da propriedade. (FERRAZ apud BEZNOS; SCARPINELLA, 2006)

De acordo com Ferraz (apud BEZNOS; SCARPINELLA, 2006), é utilizado o
argumento de que a usucapião contribuirá para a segurança jurídica e paz social,
equilíbrio ambiental, ordenação e controle saudáveis do uso do solo, combate à
especulação e às patologias da utilização do imóvel urbano, acesso do cidadão à
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titularidade dominial urbana e valorização do trabalho. Estatuto da Cidade,
Comentários à Lei Federal 10.257/2001. O artigo 10 do Estatuto da Cidade dispõe:

As áreas urbanas com mais de duzentos e cinqüenta metros
quadrados, ocupadas por população de baixa renda para sua
moradia, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, onde
não for possível identificar os terrenos ocupados por possuidor,
são suscetíveis de serem usucapidas coletivamente, desde que os
possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural
[grifo nosso].

A utilização da usucapião coletiva é de difícil aplicação, em vista da
dificuldade de organização dos moradores, ainda mais quando as áreas são muito
adensadas. Além disso, ao estipular a posse coletiva por frações ideais, o
beneficiário nunca se satisfaz com a obtenção de uma fração ideal do todo. Por
outro lado, optar pela ação usucapião individual pode ser muito dispendioso, por
envolver levantamento topográfico, bem como a contratação de perito, sem na
resistência do Estado à implementação das políticas sociais.
Para balizar e instruir a petição inicial do processo, o Procurador do Município
buscou, em Recife, jurisprudência de usucapião coletivo.
Em 28 de agosto de 2006, o Promotor de Justiça, Dr. Fábio Henrique Franchi,
manifestou-se no processo, observando que o Estatuto da Cidade prevê duas
espécies de usucapião: aquela em que o indivíduo ocupa lote de até 250 m² de
possível identificação (artigo 9º) e aquela em que um grupo de pessoas ocupa área
maior que 250m², onde não é possível identificar os terrenos ocupados por cada um
dos moradores.
Na ação de usucapião coletiva especial de imóvel urbano, é permitida a
propositura pelos próprios interessados individualmente, em litisconsórcio ou por
associação

de

moradores

da

comunidade,

regularmente

constituída,

com

personalidade jurídica, desde que explicitamente autorizada pelos representantes
(artigo 12).
A sentença que declarar usucapião individual atribuirá o domínio do lote
individualmente ao possuidor. Na sentença que declarar o usucapião coletivo, será
atribuída fração ideal de terreno em dimensões iguais a cada possuidor,
independentemente do tamanho do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese em
que haja acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo frações ideais
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diferenciadas (parágrafo 3º do artigo 10). Em qualquer dos casos, a sentença servirá
de título para o registro no Cartório de Imóveis (parágrafo 2º do artigo 10).
Convém ressaltar que o Estatuto da Cidade permitiu que áreas com mais de
250m² fossem usucapidas coletivamente por todos aqueles que tenham a posse da
área. Nesse contexto, a declaração de usucapião coletiva constitui um condomínio
especial entre os possuidores, que passam a ser proprietários de frações iguais do
lote total, (salvo acordo escrito que estabeleça quotas diversas, anterior ao registro
da carta de sentença no cartório imobiliário), ou seja, não há que se falar em frações
ideais, como nos condomínios habituais. Não há, então, que se falar em áreas
comuns e autônomas, mas sim na indivisibilidade dessas áreas, já que os
condôminos não podem dividir as áreas usucapidas entre si. As decisões devem ser
tomadas pela maioria presente.
O Promotor observou que a planta de parcelamento apresentada trazia a
indicação dos terrenos ocupados e os respectivos moradores, tendo argumentado
então com a juíza sobre a possibilidade de configurar-se usucapião individual, de
acordo com artigo 9º do Estatuto da Cidade. Por outro lado, pontuou que o processo
poderia ser tumultuado em razão do elevado número de autores e da vasta perícia,
caso houvesse contestação sobre cada lote individualmente, o que não ocorreria na
hipótese de tratar-se a questão como usucapião coletivo, consoante o artigo 10.
Questionou a inicial, tendo em vista não ter sido esclarecido nessa peça a espécie
de usucapião pretendida.
O advogado da Assistência Judiciária de Santo André, no dia 13 de setembro
de 2006, respondeu ao Promotor de Justiça, informando que o memorial descritivo
dos lotes foram fixados com a finalidade de se demonstrar a real ocupação da área,
e não como forma de individualização de cada lote, frisando que o pedido foi
fundamentado no artigo 10 da lei federal 2.057/2001 – Estatuto da Cidade, que
prevê em seu parágrafo terceiro:
Na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada
possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um
ocupe, salvo hipótese de acordo escrito entre os condôminos,
estabelecendo frações ideais diferenciadas.

No dia 17 de janeiro de 2007, a Procuradoria do Município apresentou
contestação, com fundamento no artigo 188 do Código de Processo Civil,
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justificando que esta nova modalidade de usucapião não está adequada à realidade
do caso e, portanto, a Municipalidade não concordava com o pedido, pois a certidão
de tributos do imóvel era positiva.
Com as explanações apresentadas, a Procuradoria da Municipalidade
pleiteou o prazo de 60 (sessenta) dias para enviar o processo administrativo que
cuida da demanda ao setor de topografia, a fim de identificar se havia ou não
preservação do passeio público, bem como se havia ou não desapropriação sobre a
área, etc. Para instruir os autos, encaminhou ainda ofício para o Departamento de
Tributos, requerendo informações sobre a metragem da área, débitos fiscais e nome
do proprietário da área.
Foram constatados débitos em nome de GLC Comércio e Empreendimento
Imobiliário Ltda.
Em 26 de fevereiro de 2007, a Assistência Judiciária encaminhou ao Juiz de
Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Santo André manifestação perante a
contestação da Prefeitura de Santo André, pleiteando a desconsideração dos
argumentos desta, justificando que a área a ser usucapida era objeto de intervenção
do Poder Público, para fins de urbanização integral e que, diante da inércia do
proprietário da área, o processo pudesse tramitar para o reconhecimento do
usucapião.
O Promotor de Justiça opinou no processo novamente. Argumentou que o
memorial descritivo apresentado pela Prefeitura de Santo Andre apontava cada
morador com o respectivo lote ocupado. Também fez colocações sobre os prejuízos
da usucapião coletiva, ilustrando com o exemplo do lote 06 que possuía área de
28,70m², enquanto o lote número 11 possuía área quase cinco vezes maior, de
125m², e que, no final, a sentença deveria atribuir a mesma fração de terreno a
ambos os possuidores, o que não seria justo, no seu entendimento. Salientava a
necessidade de se regularizar a situação irregular das famílias e facilitar a aplicação
dos instrumentos jurídicos, mas concluiu, todavia, ser impossível de se adequar à
realidade do caso, preferindo a extinção da ação a transcorrer vários anos sem a
providência jurisdicional atingir o fim almejado. Por fim, opinou pela rejeição da
inicial.
No dia 23 de março de 2007, o Juiz de Direito, Rubens Hideo Arai, acatou o
parecer do Promotor, sem julgar o mérito, a ação foi extinta e o processo arquivado.
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Salles (2007) afirma que a aplicação prática do instrumental procedimental é
um mecanismo que não se mostra eficiente e ágil, apresenta entraves burocráticos e
processuais que dificultam a obtenção de soluções. Comenta que as ações de
usucapião em especial encontram grandes dificuldades que comprometem a
eficiência da prova técnica pericial. O autor acrescenta que para conquistar os
objetivos efetivos e para que haja a superação das dificuldades é necessária a
adequada compreensão da função social da propriedade, da aplicação prática da
prevalência do interesse público sobre o privado.
Alfonsín (2007) analisa o artigo 10 do Estatuto da Cidade como um facilitador
da regularização fundiária em favelas, mas que a interpretação deste artigo não
deve ser literal, sob pena de sabotar o avanço que a lei traz. O referido autor alerta
que a expressão “onde não for possível identificar os terrenos ocupados por cada
possuidor” deve ser lida de modo a abarcar a forma de ocupação densa das favelas,
pois a tecnologia hoje é capaz de identificar lote a lote, mas se faz necessário
flexibilizar a interpretação da lei para permitir que favelas possam ser regularizadas
coletivamente.
Em 23 de janeiro de 2009, sob a administração do prefeito Aidan (PTB), a
Procuradora da Coordenadoria de Regularização Fundiária informou ao diretor de
Assistência Judiciária a decisão do juiz quanto à extinção da ação e sugeriu o
encaminhamento do processo para a Procuradoria Patrimonial e para a Secretaria
de Habitação do Município, a fim de se estudar a viabilidade de ingressar com ações
individuais em nome dos assistidos interessados.
Cumpre recordar aqui que o prefeito Celso Daniel, em seu programa de
governo, no ano de 1988, já previa a regularização fundiária como alternativa da
política habitacional, o que o artigo 4º do Estatuto da Cidade, no inciso V, elencou
como “assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais
menos favorecidos”.
ALFONSIN (2007) analisa que o Município tem vantagem econômica, ao
realizar usucapião.

É preciso admitir que os municípios brasileiros, em geral premidos
por inúmeras necessidades sociais, não têm verba para lidar com o
problema da desapropriação dos terrenos privados para fins de
moradia; é mais barato apoiar adequadamente a usucapião
(ALFONSIN, 2007, p. 95)
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As ações de regularização encontram-se atrasadas em relação ao previsto
inicialmente, devido, entre outros motivos, ao atraso ocorrido nas obras referentes à
urbanização do Núcleo.
A finalização do projeto de urbanização do Núcleo ocorreu no ano de 1998,
porém as obras só foram iniciadas em dezembro de 2001, fato que por si só já
ocasionou mudanças significativas nas ocupações existentes, na forma e na
quantidade, tal como se apresentavam quando elaborado o projeto de parcelamento
proposto inicialmente.
Outro fator significativo, além do lapso temporal citado, que também
contribuiu para que ocorressem alterações no traçado urbanístico, foi a ocorrência
de acidentes geotécnicos no transcorrer das obras de urbanização, que alteraram a
topografia de alguns trechos, inviabilizando parte do sistema viário proposto, como
também vários lotes que precisaram ser suprimidos ou então ter seu perímetro
alterado.
Soma-se a essas intercorrências o fato de várias moradias terem sua
configuração alterada de forma significativa, com interferências inclusive no sistema
viário proposto, em tal número e grau de consolidação das construções, que se
optou por promover adequações em alguns trechos do projeto, onde era possível,
evitando-se a ampliação do número de remoções necessárias.
Com as ocorrências citadas, a municipalidade realizou um novo “as built”,
com a situação real da área.
Para agilizar os serviços de regularização, em decorrência das carências de
equipe técnica capacitada (a Prefeitura disponibilizava poucos técnicos na
Coordenadoria de Regularização Fundiária), tornou-se necessária a realização de
licitação com recursos próprios, para atividades complementares de regularização
fundiária da área pública da favela Capuava, sob um cronograma de atividades a
serem realizadas em 150 dias. Porém, em virtude do valor do contrato e da
complexidade do trabalho, a empresa vencedora da licitação não assinou contrato
com a Prefeitura.
Na área onde foi implantado o loteamento urbanizado Conjunto Alzira I, com
136 famílias removidas de espaços públicos existentes no Núcleo Capuava, foi
possível a implantação de viário, para garantir a urbanização do Núcleo, vindo a
domínio público, através de procedimentos expropriatórios da gleba.
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As 136 famílias receberam suas unidades habitacionais (evolutivas/ embriões)
em duas fases distintas. Na primeira, que ocorreu entre novembro e dezembro de
2003, foram alojadas 58 famílias. E na segunda, que ocorreu em maior parte entre
outubro e novembro de 2004, foram alojadas 78 famílias, completando-se então o
total de 136 famílias que receberam o Termo de Ocupação com Opção de Compra.
O conjunto Alzira Franco I obteve sua aprovação no GRAPOHAB, através do
certificado de aprovação nº 279/2003, de 15 de julho de 2003.
Somente no ano de 2009, a COMUL aprovou o Plano de Urbanização e
Regularização. O decreto municipal 16.007, que versa sobre a regularização da
Favela Capuava, só foi assinado no dia 18 de Fevereiro de 2010, quando

a

Prefeitura entregou 850 (oitocentos e cinqüenta) termos de Concessão de Direito
Real de Uso, porém 48% dos moradores não assinaram o contrato de concessão,
por não concordarem

com os valores cobrados, correspondentes ao valor da

urbanização realizada no Núcleo.
As disposições contratuais estabeleciam que, ao assinar o contrato, o
concessionário declara sob pena da lei municipal 8.244/01, pagar multa de 0,33%
(trinta e três por cento), por dia de atraso, caso este ocorresse. A atualização dos
valores deve ser calculada de acordo com a variação acumulada do IPCA, a cada
doze meses; o vencimento da primeira parcela acontece 180 dias após assinatura
do contrato, ficando facultado ao concessionário com renda familiar inferior a três
salários mínimos requerer à Prefeitura o não pagamento da concessão por três
anos, de acordo com artigo 59 da Lei 8.869/06. A partir daí, os moradores passam a
pagar IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) e demais
taxas que venham a incidir sobre o imóvel. Conforme os artigos 156, inciso I, da
Constituição Federal, e 32 do Código Tributário Nacional, deve haver reintegração
de posse no caso do não pagamento das parcelas por três meses.
O IBAM (2002) afirma que um dos fatores de risco para a execução dos
projetos de urbanização de favelas é a resistência do Poder Público de promover a
recuperação de custos:

Considera se que os favelados não têm capacidade para pagar pelos
custos das benfeitorias e serviços recebidos, nem seria socialmente
justo cobrar desse segmento qualquer contribuição que venha a
onerar seus orçamentos familiares, já insuficientes para atender às
suas necessidades básicas; existe pouca disposição do Estado e das
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Prefeituras de trabalharem na perspectiva da recuperação de custos
(IBAM, 2002, p. 46).

O Regulamento Operacional do Programa Habitar Brasil BID, previa que nos
casos em que o projeto tivesse previsão de oferta de soluções habitacionais e o
proponente adotasse política de comercialização de unidades, deveriam ser
indicados os mecanismos previstos para recuperação de custos por domicílio
incluído na área de intervenção do projeto, bem como para contribuição para fundos
habitacionais, quando fosse o caso. Alertava ainda que qualquer alternativa a ser
adotada deveria respeitar a capacidade financeira dos beneficiários e a sua
disposição de assumir tais encargos.
A Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República
(SEDU) e a Caixa Econômica Federal incentivaram os municípios a cobrarem pelos
benefícios, argumentando que a recuperação dos custos retornaria aos cofres
municipais como investimento em habitação popular. Acreditava-se na hipótese de
aumentar as possibilidades de fixação na área, já que, pagando pelo benefício, a
população teria um sentimento de maior pertencimento, pois pagando pelo bem não
iriam se desfazer tão facilmente dele, buscariam sua preservação. O cuidado com as
ocupações futuras garantia o congelamento da área e o incentivo à participação da
população beneficiada.
Nesse debate crítico quanto à viabilidade da recuperação dos custos da
urbanização, a Prefeitura discute com moradores a decisão de cobrar considerando
o aspecto financeiro da população e a dificuldade de operar a manutenção dos
contratos.
Em virtude da manifestação dos vereadores a respeito da oposição aos
valores cobrados e aos termos do contrato, a Prefeitura, no mês de agosto de 2010,
sob pressão dos vereadores, recolheu todos os contratos e os termos de concessão
de direito real de uso, para apresentação de nova proposta visando a capacidade
financeira de cada morador.
Até a presente data o processo de usucapião continua arquivado no Fórum de
Santo André.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Brasil está entre as nações mais urbanizadas do mundo, gerando cada vez
mais processos de exclusão social, segregação espacial e degradação ambiental. O
mercado especulativo de terras tem contribuído cada vez mais para a ocupação
irregular das cidades.
Segundo o levantamento mais conhecido, Fundação João Pinheiro (2007), o
país necessita de 6,3 milhões de moradias, das quais 5,2 milhões (83%), nas
cidades. O estudo, ao subdividir o déficit focando a coabitação (pais com filhos
adultos e casados, por exemplo), totalizou a necessidade mínima de 2,5 milhões de
moradias em área urbana. Famílias que pagam valores excessivos de aluguel (mais
de 30% da renda familiar mensal de até três salários) somaram 2 milhões. Nas
encostas, 1,5 milhão de famílias moram em áreas de risco. Acrescente-se ainda que
o Brasil teve uma das maiores taxas de crescimento do mundo no século 20,
passando de 17 milhões de habitantes, em 1900, para 170 milhões, em 2000.
Embora não exista uma apreciação segura do número total de famílias e
domicílios instalados em favelas, loteamentos e conjuntos habitacionais irregulares,
loteamentos clandestinos, cortiços, casas de fundo, ocupações de áreas públicas
sob pontes, viadutos, marquises e nas beiras de rios, estimativas realizadas pelo
Ministério das Cidades (2007), a partir de cruzamentos de dados censitários, indicam
que mais de 15 milhões de domicílios habitados por famílias estão em
assentamentos informais, compondo a rede urbana brasileira.
A Prefeitura de Santo André incorporou várias referências dessas
experiências e dos organismos internacionais, consolidando sua própria política
habitacional e construindo um modelo de gestão reconhecido internacionalmente,
como alternativa para a solução das questões habitacionais, com integração de
diversas ações no combate à exclusão social.
O Programa Integrado de Inclusão Social foi criado com o objetivo de atender
as famílias moradoras de núcleos de favela em processo de urbanização, com
diversos

programas

setoriais

articulados

institucionalmente

e

concentrados

espacialmente. Seu caráter multisetorial integrado seguiu a tendência apoiada por
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instituições internacionais, como Banco Mundial, BID e Comissão Européia, sendo
posteriormente também adotado pelo Governo Federal em seus programas.
Celso Daniel vislumbrava provocar alterações no modo de pensar a cidade.
Fernandes (2008) sugere que se pense a lei mais como processo político e menos
como instrumento.
Buscou-se apresentar o histórico das ocupações da cidade, contextualizando
o crescimento político do Partido dos Trabalhadores e o entendimento dos
programas de governo elaborados pelo próprio Celso Daniel desde 1982.
Os programas de governo não foram elaborados apenas como peça eleitoral,
mas também como referencial político para campanha à Prefeitura e à Câmara,
expressando a disputa de ideias, um instrumento indispensável na competição pela
hegemonia, com diretrizes para os desafios no jogo da cidade, contra as forças
políticas conservadoras, com objetivo de concretizar, em nível local, um projeto de
sociedade alternativo ao da política tradicional.
Propunha-se promover a modernização administrativa e construir uma cidade
agradável para se viver, com investimentos em setores essenciais (educação,
saúde, habitação e transporte coletivo). Também incentivava-se o aprofundamento
do debate com os interlocutores das quatro dimensões – câmara, bancada/partido,
sociedade organizada e sociedade em geral – fundamentais para garantir o modelo
de cidade idealizada por Celso Daniel e defendida pelo Partido dos Trabalhadores.
Para introduzir estratégias jurídico-políticas inovadoras e levar para o
parlamento e para a cidade a discussão da função social da propriedade assegurada
pela Constituição de 1988, bem como avançar no pacto do território da Cidade Legal
com a Cidade Ilegal, Celso Daniel dialogou com todas as classes sociais, o que se
pode constatar através dos resultados eleitorais apresentados, o crescimento
eleitoral do Celso Daniel, com votação expressiva na cidade toda.
Os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988 trouxeram instrumentos
para a organização da política urbana, mas somente em 2001 foi aprovado o
Estatuto da Cidade com mecanismos que disciplinavam os artigos da Constituição.
Ao analisar documentos e processos da gestão Celso Daniel, constata-se que
vários instrumentos aprovados no Estatuto da Cidade já eram utilizados na Cidade
de Santo André, desde 1991, com destaque para a regularização urbanística
fundiária em áreas já ocupadas sob diversas formas e nas favelas passíveis de
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urbanização, como a transformação destas em AEIS – Áreas Especiais de Interesse
Social.
Com a proposta de garantir a titulação da posse da terra através de
concessão do direito real de uso e de usucapião nas áreas particulares já ocupadas,
a Prefeitura atuou como intermediadora entre ocupantes e proprietários, buscando a
negociação e a aplicação dos instrumentos da política urbana. A regularização
fundiária implicava essencialmente uma opção do Poder Público em favor da
população mais desfavorecida, que passou a usufruir da cidade com meio ambiente
equilibrado e direito a todos os serviços essenciais.
Esta opção de regularização fundiária passou pelo enfrentamento de vários
setores da sociedade e da classe política, sendo bem sucedida, ao final, pela
maneira democrática com que marcou o governo e conforme várias vezes foi
demonstrado nas entrevistas realizadas ao longo deste estudo.
A regularização da Favela Capuava foi um dos projetos piloto do Governo
Celso Daniel e teve o processo conduzido em parceria pelo Poder Público e a
população, envolvendo as dimensões jurídica, física e social de uma intervenção
que prioritariamente objetivou legalizar a permanência de moradores de áreas
urbanas ocupadas irregularmente para fins de moradia e, acessoriamente, promoveu
melhorias no ambiente urbano e na qualidade de vida dos moradores, bem como
incentivou o pleno exercício da cidadania pela comunidade sujeito do projeto,
conforme se constata em vários relatos constantes das entrevistas mencionadas.
Entretanto, a regularização fundiária não obteve os resultados esperados, sob
o enfoque dos processos administrativos e jurídicos envolvendo a Favela Capuava.
Procurou-se abordar os aspectos que revelassem os avanços e inovações
nos processos de regularização fundiária, a importância dos atores políticos nos
processos e o descompasso da ordem jurídica com a realidade. Ao analisar os
processos administrativos e judiciais, bem como os trâmites na Câmara Municipal,
depara-se com regimes jurídicos elitistas, processos análogos, burocracia e
incertezas nos processos de regularização fundiária.
Analisando-se os orçamentos da Prefeitura de Santo André na gestão de
Celso Daniel, observa-se que o setor habitacional nunca recebeu o valor compatível
com o porte do programa criado. Com exceção de saúde e educação, que possuem
percentuais estabelecidos por lei, setores como transporte, segurança pública,
cultura, desporte e lazer receberam mais recursos do que a habitação. Tal fato é
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acompanhado pela doutrina: “quando o valor do salário tende a decrescer, quando
as despesas com alimentação e transporte tendem a pesar mais, os gastos com
habitação são sacrificados” (MARICATO,1987, p. 63).
É importante ressaltar a restrita capacidade de ação das agências públicas,
como se pode verificar ao longo do estudo, quando apresentados os orçamentos do
município e as dificuldades do Executivo em função da Lei de Responsabilidade
Fiscal que, muitas vezes, segundo Celso Daniel, só aumenta a burocracia da gestão
pública. Acrescentem-se as difíceis e limitadas condições de acesso ao Poder
Judiciário, os entraves nos processos de usucapião, a promoção do reconhecimento
dos interesses sociais e ambientais.
A construção de uma nova ordem jurídico-urbanística na cidade foi um
processo cheio de contradições e desafios, com poucas conquistas realizadas em
relação à titularidade. Apenas uma área do município conseguiu registro no cartório
de registro de imóveis. A Favela Capuava até a presente dada aguarda a expedição
dos termos de concessão de direito real de uso e a ação de usucapião foi arquivada
pelo Poder Judiciário, sem manifestação do Poder Público Municipal.
A partir da Constituição de 1988, muito se avançou nas questões relativas ao
princípio da função social da propriedade, evidente em muitos projetos de lei que,
sobretudo, têm gerado renovação e também resistências de setores conservadores.
O Estatuto da Cidade é um dos muitos institutos do Direito Urbanístico que
reconhece e garante a função social da propriedade. Referido Estatuto vem se
consolidando e sendo reconhecido com seriedade.
O impacto da nova ordem jurídica não pode ser ignorado na cidade de Santo
André e no país todo, números do Ministério das Cidades indicam inicialmente que
os programas de regularização fundiária incorporaram-se definitivamente na agenda
das políticas urbanas municipais. Segundo Carvalho e Winter (2009), tanto os
Estados como os Municípios de maior porte já dispõem de estruturas administrativas
e programas voltados para a regularização fundiária. No entanto, os processos de
regularização têm sido extremamente lentos e complexos, plenos de obstáculos
técnicos, sociais e legais que dificultam sobremaneira a concretização do direito à
moradia, expresso na Constituição Federal de 1988.
No que diz respeito aos aspectos relacionados ao registro imobiliário, faz-se
fundamental para melhor adequação o diálogo entre registradores operadores do
direito e poder judiciário garantindo assim o registro dos milhões de domicílios
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atualmente irregulares, que compõe toda rede urbana. É necessário instituir
mecanismos que permitam o acesso população de baixa renda aos cartórios
competentes. Neste sentido, deve-se ressaltar o alcance social da Lei Minha Casa,
Minha Vida, que garante a gratuidade do primeiro registro da regularização fundiária
de interesse social.
Santo André vem urbanizando e tentando regularizar favelas há mais de 20
anos e os avanços alcançados com o aprimoramento e a consolidação de uma
proposta multisetorial como alternativa de acesso à habitação são muitos.
Entretanto, o município não tem conseguido ampliar a escala de intervenção e tem
enfrentado dificuldades, especialmente financeiras, para desenvolver seus trabalhos.
A grande dependência de recursos externos é uma ameaça aos projetos. De
acordo com dados do diagnóstico apresentado no Plano Municipal de Habitação em
2004, a rede urbana é composta por 20.307 domicílios, sendo 2.126 unidades fora
de assentamentos precários, 18.772 unidades regularizadas em termos urbanísticos
e fundiários e 1.535 unidades já regularizadas pela Prefeitura, mas pendentes da
regularização da titularidade da terra.
Nenhuma área pública regularizada pela Prefeitura com a titulação de seus
moradores foi passível de registro no cartório de imóveis, oito casos foram
submetidos a uma decisão judicial para definição do assento registrário. Apenas
uma favela, situada em área particular, foi regularizada e registrada, o Jardim
Sorocaba.
A regularização fundiária plena não foi alcançada pelos moradores da Favela
Capuava, porém a identidade municipal, articulada aos valores democráticos da
inversão de prioridades, da transformação entre o poder político e a comunidade
está presente na Favela Capuava.
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ANEXOS
Anexo I - Processo eleitoral
O estudo apresentado está baseado em dados do TSE, TRE, PT e IBGE,
referentes aos processos eleitorais de 1988, 1992, 1996, 2000, sendo que foram
encontradas algumas dificuldades na coleta dos dados no TRE e TSE, no que diz
respeito aos processos eleitorais na cidade de Santo André dos anos de 1988, 1992
e 1996. Os dados não estavam digitalizados e não foram encontradas, nos
manuscritos realizados pelos presidentes das seções, as informações sobre a
votação por Zona ou Seção e as coligações dos partidos.

Processo Eleitoral - 1996
1° lugar nas Diversas Zonas
Percentual de votos do Candidato Celso Daniel, eleito em 1° lugar nas diversas
zonas eleitorais
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Percentual de votos do candidato Duílio eleito em 2° lugar nas diversas zonas
eleitorais
Zona 309 7.345
7,41%

Zona 156 7.991
8,06%

Zona 321 10.103
10,19%

Zona 308 7.206
7,27%

Zona 262 17.907
18,06%

Zona 263 - Capuava
8.928 votos igual
9,00%

Zona 307 22.253
22,44%

Zona 264 8.067
8,13%

Zona 306 9.379
9,46%

Percentual de votos do candidato José Francisco eleito em 3° lugar nas diversas
zonas eleitorais

Zona 309 1.468
12,05%

Zona 321 730
5,99%

Zona 156 356
2,92%

Zona 262 891
7,31%

Zona 263 - Capuava
1.355 votos igual
11,12%

Zona 264 1.724
14,15%

Zona 308 2.571
21,10%

Zona 307 2.604
21,37%

Zona 306 487
4,00%
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Processo Eleitoral - 2000
Percentual de votos do candidato CELSO DANIEL, eleito em 1° lugar nas diversas
zonas eleitorais

Zona 309 21.981
8,77%

Zona 321 25.352
10,12%

Zona 156 10.015
4,00%

Zona 262 39.892
15,92%

Zona 308 22.714
9,07%

Zona 263 Capuava
26.269 votos igual
10,49%
Zona 264 20.407
Zona 306 - 8,15%

Zona 307 69.443
27,72%

14.433
5,76%

Percentual de votos do candidato Celso Russomano, eleito em 2º lugar nas diversas
zonas eleitorais

Zona 309 ‐
6.681
8,34%

Zona 321 ‐
7.734
9,65%

Zona 156 ‐
3.170
3,96%

Zona 262 ‐
12.448
15,53%
Zona 263 ‐ Capuava
8.588 votos igual
10,72%

Zona 308 ‐
6.313
7,88%

Zona 264 ‐
6.255
7,80%
Zona 307 ‐
24.042
30,0%

Zona 306 ‐
4.917
6,13%
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Percentual de votos do candidato Pina, eleito em 3º lugar nas diversas zonas
eleitorais
Zona 309 ‐
1.076
7,53%

Zona 321 ‐
1.428
9,99%

Zona 156 ‐
1.446
10,12%

Zona 308 ‐
1.110
7,77%

Zona262 ‐
2.401
16,80%
Zona 263 ‐ Capuava
1.213 votos igual
8,49%

Zona 307 ‐
3.033
21,22%

Zona 306 ‐
1.682
11,77%

Zona 264 ‐
904
6,32%
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Anexo II - Legislação Municipal
LEI Nº 1.117, DE 07 DE JUNHO DE 1956
A Câmara Municipal de Santo André decreta e eu promulgo a seguinte lei:
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º - Os loteamentos, arruamentos, aberturas de vias ou logradouros, assim como os
desmontes, escavações ou aterros só poderão ser executados mediante autorização prévia
da Prefeitura e obedecidas rigorosamente as exigência da presente lei.
Parágrafo único – Os interessados na execução dos serviços de que trata este artigo,
deverão, preliminarmente, submeter à apreciação da Prefeitura um ante-projeto descritivo
do plano geral do qual constem os seguintes elementos:
I – título de propriedade do imóvel sem cláusula restritiva quanto à sua alienabilidade;
II – planta do imóvel em 3 (três) vias assinadas pelo proprietário e engenheiro responsável,
devidamente licenciado no Município, na escala de 1:2.000, com curvas de nível de dois em
dois metros e mais as seguintes características:
a – delimitação rigorosa das divisas;
b – indicação de vias públicas já existentes no imóvel ou nos imóveis vizinhos, e
c – demarcação e descrição de pedreiras, brejos, bosques, linhas de transmissão de força,
telégrafo ou telefone, canalização de água ou esgoto, cursos d’água com as respectivas
cotas de inundação, represas, ferrovias, rodovias, caminhos ou estradas.
Art. 2º - Após competente exame do ante-projeto e do título de domínio do imóvel, a
Prefeitura, pelo seu órgão competente traçará as diretrizes gerais a serem seguidas no
plano geral, indicando as vias principais de comunicação, vielas sanitárias, espaços livres,
área reservadas para fins públicos e de interesse local, bem como o traçado que melhor
atenda ao sistema geral sanitário e viário da cidade.
§ 1º - Não serão computados como espaços livres as áreas de reentrâncias e concordâncias
de alinhamento, ainda que ajardinadas, quando inferiores a 300 m² (trezentos metros
quadrados).
§ 2º - O aproveitamento das áreas dos espaços livres fica a critério da Prefeitura.
§ 3º - As diretrizes vigorarão pelo prazo de 1 (um) ano, podendo ser alteradas quando assim
o exigirem circunstâncias supervenientes, a critério da Prefeitura, mediante comunicação ao
interessado.
Art. 3º - As áreas reservadas para fins públicos e de interesse local, a que alude o artigo 2º,
não serão computadas para efeito do artigo 12, devendo ser declaradas de utilidade pública
dentro do prazo de 2 (dois) anos contados da data da aprovação do plano geral.
Parágrafo único – Se dentro do prazo estabelecido neste artigo a Prefeitura não declarar
de utilidade pública as áreas reservadas, poderá o interessado, após a devida autorização
municipal, e obedecidas as exigências desta lei, promover o seu loteamento.
Art. 4º - Na denominação ou enumeração das ruas dou praças será obedecido o critério
adotada pela Prefeitura.
Art. 5º - Os loteamentos e arruamentos obedecerão à seguinte classificação:
a – vila – quando inferior a 50.000 m²;
b – jardim – de 50.000 a 500.000 m²;
c – parque – acima de 500.000 m²;
d – bairro – quando a área a construir zona independente da cidade que, a critério da
Prefeitura, deva ter essa denominação.
Parágrafo único – Nos loteamentos ou arruamentos é vedado o uso de denominações
idênticas às já existentes.
DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS DO PLANO GERAL
Art. 6º - Do plano geral deverão constar os seguintes elementos:
I – planta geral na escala de 1:1.000, 1:2.000 e 1:10.000, com curvas de nível de metro em
metro de dois em dois metros, e de cinco em cinco metros, respectivamente, contendo todas
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as vias de comunicação, espaços livres e áreas reservadas, bem como a amarração do
loteamento ou arruamento em um dos vértices de triangulação da Prefeitura;
II – cálculos e detalhes do levantamento topográfico (quando exigido);
III – perfis longitudinais, pelo eixo, de todas as vias e praças nas escalas de 1:1.000
horizontal e 1:100 vertical;
IV – secções transversais em número suficiente, nas escalas de 1:1.000 horizontal e 1:1..
vertical;
V – indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento amarrados a referências de nível já
existentes;
VI – projeto completo, em duas vias, do sistema de escoamento das águas pluviais em
sarjetas, galerias, boeiros ou canais, bem como da rede geral de esgotos sanitários;
VII – projeto completo, em duas vias, sobre a retificação de rios, córregos ou fundos de
vales, inclusive das obras de arte, tais como: muros de arrimo, pontilhões, boeiros, quando
exigidos pela Prefeitura;
VIII – plano de retalhamento das quadras em lotes e respectivos zoneamentos;
IX – memorial descritivo e justificativo, com as explicações e informações necessárias à
perfeita compreensão do plano geral.
Art. 7º - Todas as plantas serão apresentadas em 5 (cinco) vias, umas das quais em papel
transparente, desenhado, o plano e detalhes em nanquim preto. Todas as peças deverão
ser assinadas pelo proprietários e pelo engenheiro legalmente habilitado e licenciado no
Município.
Art. 8º - No requerimento, os interessados declararão o prazo dentro do qual executarão
integralmente o plano apresentado. Se este prazo for superior a um ano, poderá ser o plano
executado parceladamente, devendo os interessados indicar, nesse caso, os logradouros
que serão abertos em cada etapa, incluindo nos mesmos, obrigatoriamente, a juízo da
Prefeitura, áreas de espaços livres ou jardins, nunca inferior a 10% (dez por cento) de cada
área parcelada. Os excessos de ária de espaços livres ou jardins serão creditados, para
efeito de cálculo, à etapa subseqüente.
Parágrafo único – A escolha dos logradouros a serem atacados em cada etapa será feita
de acordo com a Prefeitura, tendo em conta a continuidade das construções.
Art. 9º - Para abertura de estradas de acesso a propriedades rurais ou retalhamento dessas
propriedades, ficam os interessados sujeitos às exigências do artigo 6º, no que aplicável.
Art. 10 – A Prefeitura poderá exigir, em qualquer fase do projeto, além dos elementos
constantes desta lei, informações ou documentos que julgue necessários à perfeita
elucidação do plano.
Art. 11 – Não poderão ser arruados os terrenos baixos, alagadiços e sujeitos a inundações,
antes de tomadas as providências para assegurar-lhe o escoamento e drenagem das áreas,
de modo a rebaixar o lençol subterrâneo a um metro, no mínimo, abaixo da superfície do
solo.
Parágrafo único – Do mesmo modo não se permitirá o arruamento ou loteamento em
terrenos que tenham sido aterrados com materiais nocivos à saúde pública, sem que sejam
previamente saneados.
Art. 12 – Os projetos de arruamento e loteamento deverão ser organizados de maneira que
não atinjam nem comprometam propriedades de terceiros, não podendo resultar dos
mesmos qualquer ônus para a Prefeitura em razão de indenização, desapropriação, recuos
ou danos.
Art. 13 – A área mínima reservada a espaços abertos públicos, compreendendo vias e
espaços livres, deverá ser de 30% (trinta por cento) da área total a ser subdividida.
Parágrafo único – A área citada neste artigo deverá ser distribuída do seguinte modo: 10%
(dez por cento) para espaços livres e 20% (vinte por cento) para as vias públicas. No caso
de ser a área ocupada pelas vias públicas inferior a 20% (vinte por cento) da área total a
subdividir, a diferença existente deverá ser acrescida no mínimo da área reservada para
espaços livres.
Art. 14 – Para os efeitos desta lei as vias públicas obedecerão à seguinte classificação:
a – 1ª CATEGORIA – vias com largura superior a 25 m (vinte e cinco metros);
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b – 2º CATEGORIA – vias com largura entre 19 9dezenove) e 25 m (vinte e cinto metros);
c – 3º CATEGORIA – vias com largura entre 14 (catorze) e 18 m (dezoito metros);
d – 4º CATEGORIA – vias com largura mínima de 10 m (dez metros);
e – 5º CATEGORIA – estradas na zona rural, com largura mínima de 10 m (dez metros).
Parágrafo único – Na largura das vias ou logradouros não será permitido o fracionamento
da unidade métrica.
Art. 15 – As vias de comunicação serão assim designadas:
a – Avenida, quando classificada na 1º e 2º categorias;
b – Rua, quando classificada na 3º ou 4º categorias;
c – Estrada, quando classificada na 5º categoria.
Art. 16 – A abertura de vias e logradouros públicos obedecerá à seguinte disposição:
a – as vias de 3º categoria, exceto as que terminam em divisa, deverão desembocar em
praça ou via de igual, para mais largura;
b – nas vias de 4º categoria, o comprimento das quadras não poderá ser superior a 10 (dez)
vezes a largura da via e esta deverá desembocar em praça de retorno ou via de igual , para
mais largura;
c – as praças de retorno terão as dimensões mínimas de 14 m (catorze metros) de largura
por 30 m (trinta metros) de comprimento, exceto quando situadas no interior de uma quadra,
quando poderão ter a forma circular e o diâmetro mínimo de 23 m (vinte e três metros).
Art. 17 – A declividade máxima permitida nas vias ou logradouros será a seguinte:
a – 7% nas vias de 1ª categoria;
b – 8% nas vias de 2ª categoria;
c – 10% nas vias de 3ª e 4ª categorias.
§ 1º - Na abertura de estradas em terrenos montanhosos serão obedecidas condições
técnicas especiais, a critério da Prefeitura.
§ 2º - Não serão permitidos arruamentos em forma de círculo ou em curvas nos terrenos
planos ou de pouca declividade.
§ 3º - Nenhuma via ou logradouro poderá ter declividade inferior a 0,5% (cinco décimos por
cento).
§ 4º - Somente em casos especiais, devidamente justificados por razões de ordem técnica e
a critério da Prefeitura, poderão ser permitidos, em trechos de pequena extensão, declives
superiores aos previstos neste artigo.
Art. 18 – As frentes ou testadas das quadras não poderão ser superiores a 350 m (trezentos
e cinqüenta metros).
§ 1º - Nas quadras cuja frente ou testada sejam superiores a 250 m (duzentos e cinqüenta
metros) será obrigatória uma passagem ou viela para pedestres com a largura mínima de
4,00 m (quatro metros), situada no ser terço médio, ligando duas vias em linha reta sempre
que possível, e gravada de servidão pública.
§ 2º - Nenhum lote poderá fazer frente para as vielas ou passagens de que trata o parágrafo
anterior.
Art. 19 – Na zona central poderá ser permitida a abertura de passagens com a largura
mínima de 4,00 m (quatro metros), quando destinadas exclusivamente a entrada de serviço
dos prédios com frente para as vias principais.
Parágrafo único – As passagens de que trata este artigo terão o caráter de “particulares” e
deverão ser fechadas por meio de correntes ou portões, não sendo permitida a utilização
dessa área para construção, exceto quando os prédios por elas servidos tenham frente,
fachada e acesso pela via principal.
Art. 20 – Nos terrenos situados ao longo de estradas de ferro ou de rodoviárias de 1º
categoria, não será permitida a abertura de vias públicas com largura inferior a 14 m
(catorze metros), exceto quando se tratar de local de pouco tráfego, a critério da Prefeitura.
Art. 21 – As áreas destinadas ao cruzamento de rodovias e passagens de nível sobre leito
de estradas de ferro, exigidas pela Prefeitura, serão consideradas como vias de
comunicação.
Art. 22 – Nos arruamentos de terrenos marginais a cursos d’água, será exigida uma faixa
longitudinal no sentido do referido curso d’água, a saber:
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I – nas margens do Rio Tamanduateí, 30 m (trinta metros) de cada lado, a partir do eixo do
rio;
II – nos rios e córregos que sirvam de divisa com outros Municípios, 25 m (vinte e cinco
metros) a partir do eixo do rio ou córrego;
III – nos demais rios e córregos, 15 m (quinze metros) de cada lado, a partir do eixo do rio
ou córrego.
Parágrafo único – Quando se tratar de rios ou córregos interiores, cuja retificação esteja
planejada pela Prefeitura, a faixa longitudinal obedecerá ao traçado constante do plano de
retificação.
Art. 23 – Nos fundos de vales será exigida uma faixa longitudinal com a largura mínima de
4,00 m (quatro metros), obedecendo ao traçado de retificação fornecido pela Prefeitura.
Art. 24 – A largura de uma via que constituir prolongamento de outra já existente ou
constante de plano já aprovado pela Prefeitura não poderá ser inferior à largura desta.
Parágrafo único – Quando se tratar de via a ser intercalada entre outras de larguras
diferentes, já existentes ou constantes do plano já aprovados pela Prefeitura, prevalecerá
como padrão a de maior largura.
Art. 25 - A parte carroçável das vias ou logradouros será composta de múltiplos de faixas
de trânsito e de faixas de estacionamento, não sendo permitido leito carroçável inferior a 7
m (sete metros).
§ 1º - Para os fins deste artigo, a faixa de trânsito será de 3,50 m (três metros e meio) e a
faixa de estacionamento será de 2,50 m (dois metros e meio).
§ 2º - Da largura total das vias, excluída a parte carroçável, o restante se destinará, em
partes iguais, aos passeios ou calçadas, que não poderão ter largura inferior a 1,50 m (um
metro e meio) e terão declive no sentido transversal de 3% (três por cento).
Art. 26 – Nos cruzamentos das vias públicas os dois alinhamentos deverão ser concordados
por um arco de círculo de raio mínimo igual a nove metros.
Parágrafo único – Nos cruzamentos esconsos as disposições deste artigo poderão sofrer
alterações, a critério da Prefeitura.
Art. 27 – Nas vias, vielas ou estradas, cujo leito não esteja no mesmo nível dos terrenos
marginais, serão obrigatórios os taludes cuja declividade mínima será de 60% (sessenta por
cento).
Parágrafo único – Os taludes podem ser substituídos por muros de arrimo ou de proteção,
executados às expensas dos interessados.
RETALHAMENTO DAS QUADRAS
Art. 28 – Para efeito do disposto nesta lei, ficam adotadas as seguintes definições:
I – loteamento é a divisão de uma área de terreno em porções, constituindo lotes, os quais
terão frente ou testada para logradouro público existente ou constante de plano de
arruamento aprovado pela Prefeitura;
II – desmembramento é a divisão de um terreno já loteado para constituição de um ou mais
lotes novos ou para incorporação a lotes vizinhos.
Art. 29 – Os lotes serão projetados com a indicação de um recuo médio obrigatório de 4 m
(quatro metros) do alinhamento da via pública, para as construções.
§ 1º - Nos lotes de esquina, na via de menor importância o recuo mínimo poderá ser
reduzido para 2 m (dois metros) e obedecerá a uma paralela ao alinhamento dessa via.
§ 2º - Nas estradas, os recuos serão de 12 m (doze metros) a partir do eixo da mesma e
nunca inferiores a 4,00 m (quatro metros) do alinhamento ou testada do imóvel.
§ 3º - O recuo para construção principal no fundo de lotes será de 8 m (oito metros),
podendo ser reduzido para 4 m (quatro metros) na construção de casas populares.
Art. 30 – A frente ou testada mínima dos lotes será de 10 m (dez metros) e a área mínima
de 250 m (duzentos e cinqüenta metros).
Parágrafo único – Nos lotes irregulares a largura média não poderá ser inferior a 10 m (dez
metros).
Art. 31 – Só será permitida a subdivisão de lotes para edificação de casas populares
quando requerida pelo próprio interessado, juntamente com o alvará de construção, e que
os lotes resultantes da subdivisão atendam às exigências do artigo 29 e demais posturas
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quanto à construção.
Art. 32 – No planto de loteamento, quando não for possível dar escoamento natural às
águas pluviais ou rede de esgoto pela via pública, será obrigatória a reserva de uma faixa
sanitária “non edificandi”, que correrá paralela ao fundo dos lotes, com a largura mínima de
4 m (quatro metros) e gravada de servidão pública.
DAS OBRAS E SERVIÇOS DE NECESSIDADE PÚBLICA
Art. 33 – A concessão de licença para a abertura de logradouros públicos, será
condicionado à execução, pelo interessado, sem ônus para a Prefeitura, de todas as obras
de terraplanagem, pontes, pontilhões, boeiros, galerias, muralhas e outras benfeitorias que
forem julgadas necessárias pela mesma.
Parágrafo único – A Prefeitura também exigirá a execução de galerias de águas pluviais
quando for constatada a absoluta impossibilidade de se obter o escoamento superficial das
águas pluviais, ao longo dos logradouros projetados.
Art. 34 – Todos os logradouros públicos serão dotados de meios fios e sarjetas executadas
às expensas dos interessados, de acordo com as normas e especificações fornecidas pela
Prefeitura.
Art. 35 – As vielas e passagens deverão ser pavimentadas às expensas dos interessados,
de acordo com as normas e especificações fornecidas pela Prefeitura.
Parágrafo único – Nas vielas e passagens cuja declividade for superior a 15% (quinze por
cento) é obrigatória a construção de escadas.
Art. 36 – Nos loteamentos em que se fizer necessária a modificação de canalizações de
água e esgoto existentes, retificação dou canalização de rios ou córregos, remoção de
postes, árvores ou qualquer outro serviço semelhante, tias despesas correrão por conta dos
interessados, ainda que sejam serviços cuja execução só possa ser feita pela Prefeitura ou
firmas concessionárias do serviço público.
Art. 37 – Será obrigatória a execução, por contados interessados, das extensões de rede de
energia elétrica para consumo domiciliar até atingir o limite da área a ser loteada o arruada.
Art. 38 – Nas vias de 1ª, 2ª e 3ª categorias é obrigatória a arborização, que deverá ser feita
às expensas dos interessados, obedecidas as especificações da Prefeitura.
Art. 39 – O emplacamento oficial das vias e logradouros será feito por conta dos
proprietários das áreas objeto dos planos de loteamento e arruamento, obedecidas as
normas e legislação vigente, sem ônus para a Prefeitura.
EXECUÇÃO DO PROJETO
Art. 40 - Aceito o plano pela Prefeitura e pagos os emolumentos previstos no artigo 68,
expedirá a Prefeitura a autorização para início das obras da qual constará que a referida
autorização não tem valor para o fim de registro de loteamento ou arruamento no Registro
de Imóveis.
§ 1º - Da autorização constará o prazo de execução total ou parcial do plano, o qual não
poderá ser superior a 5 (cinco) anos.
§ 2º - Nas execuções parceladas do plano de que trata o artigo 8º, o prazo será proporcional
às respectivas parcelas.
Art. 41 – Vencido o prazo concedido, quer para o plano total, quer para uma parcela do
mesmo e não completada a sua execução, ficará a parte restante sujeita a novo plano que
obedecerá às disposições da presente lei, bem como a outras disposições que forem
vigente.
Art. 42 – Durante a execução dos trabalhos deverão os interessados manter no local das
obras, para ser exibido à fiscalização, uma cópia do plano da qual constará: “Plano
autorizado pendente de aprovação final pela Prefeitura”. No local das obras deverá, ainda,
ser afixada uma tabuleta com a indicação do nome do proprietário e do engenheiro
responsável pelas obras.
Art. 43 – Qualquer alteração do plano autorizado depende de aprovação prévia pela
Prefeitura.
Art. 44 – Os planos não executados dentro dos prazos fixados não poderão ter
prosseguimento sob pena de embargo e multa, exceto nos casos de prorrogação, a qual,
somada ao prazo inicial, não poderá ultrapassar 5 (cinco) anos.
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DOAÇÃO DAS ÁREAS E APROVAÇÃO DO PLANO
Art. 45 – Para aprovação final dos planos de loteamento e arruamento, deverão os
interessados, após a execução das obras, inclusive as obras complementares que forem
exigidas, requererá a respectiva vistoria.
§ 1º - Feita a vistoria e verificada a execução das obras de acordo com o plano autorizado, e
na conformidade das exigências desta lei, deverá o interessado, no prazo de 120 (cento e
vinte) dias contados da data do recebimento da notificação de vistoria, satisfazer, para o fim
especial da expedição do decreto de aprovação, as seguintes exigências:
a – prova legal de que os proprietários não figuram como réus em qualquer ação judicial que
tenha por objeto o imóvel loteado ou arruado, ou em cuja execução venha a responder o
citado imóvel;
b – certidão negativa de hipoteca ou ônus reais sobre o imóvel ou a declaração expressa de
credor hipotecário, se houver, autorizando o loteamento ou arruamento , vem como se
comprometendo a anuir na escritura de doação à Prefeitura, das vias e logradouros e
demais espaços livres;
c – certidão negativa de tributos municipais e estaduais;
d – declaração expressa de que as restrições contidas nesta lei com referência a recuos e à
proibição de edificações com frente para passagens, vielas e outras áreas “non edificandi”,
constarão obrigatória e expressamente da cláusula especial dos respectivos contratos de
compromisso de compra e venda e das escrituras definitivas, cujo modelo deve ser
submetido a aprovação da Prefeitura no que diz respeito a esta alínea;
e – compromisso de proceder o registro do plano de loteamento ou arruamento no Registro
de Imóveis, nos termos do Decreto-Lei nº 58, de 1937, dentro do prazo de 120 (cento e
vinte) dias contados da data da expedição do decreto de aprovação, prazo que poderá ser
prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, se aprovada a sua insuficiência;
f – doar à Prefeitura as áreas de terrenos a serem incorporadas às classes dos bens
públicos, satisfeitas as exigências deste parágrafo.
§ 2º - A obrigação do registro previsto no § 1º, letra “e” do artigo 44, constará
obrigatoriamente do decreto de aprovação, assim como constará condição determinando a
revogação do decreto quando não for comprida a exigência do registro referido.
Art. 46 – Após a lavratura da escritura de doação da qual fará parte integrante o plano
executado, o Prefeito Municipal, mediante a prova de pagamento dos tributos devidos e das
multas, se houver, aprovará o plano por decreto, no qual constará as restrições exigidas no
plano de arruamento e loteamento, parcial ou totalmente, conforme o caso.
Parágrafo único – No caso de execução parcial deverá o interessado apresentar plantas
em separado da área executada, devendo no plano de execução parcial existir espaços
livres ou jardins, no mínimo proporcionais à área executada, e cuja doação será feita
juntamente com as das vias abertas.
Art. 47 – Ao interessado será entregue uma cópia autêntica do decreto, uma via do
memorial e o plano de arruamento e loteamento com a seguinte declaração: “O presente
plano de loteamento e arruamento foi aprovado pelo decreto de...................... de
.......................... de..................... de 195.......”.
FISCALIZAÇÃO E PENALIDADES
Art. 48 – Verificada a infração a qualquer dos dispositivos da presente lei, expedirá a
repartição competente uma intimação ao proprietário e engenheiro responsável, no sentido
de ser corrigida a falha verificada, dentro do prazo que for concedido, o qual não poderá
exceder de 30 (trinta) dias contados da data da emissão da intimação.
§ 1º - A verificação da infração de que trata este artigo poderá ser feita em qualquer tempo,
ainda após o término das obras.
§ 2º - No caso do não cumprimento das exigências constantes da intimação dentro do prazo
concedido, será lavrado o competente auto de infração e multa ais infratores (proprietários e
engenheiro responsável) a cada um de por si.
§ 3º - O engenheiro responsável só estará sujeito à multa quando a infração se referir à
execução do plano.
§ 4º - Lavrado o auto de embargo fica proibida a continuação dos trabalhos, podendo ser
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solicitado, se necessário, o auxílio das autoridades judiciárias e policiais do Estado.
Art. 49 – Do auto de infração e embargo deverá constar, além da assinatura do funcionário
autuante, as seguintes indicações: nome do responsável técnico (infrator) ou do proprietário,
seu domicilio ou residência, local e descrição sucinta da infração, dia e hora da constatação
da infração, dispositivo legal violado, assinatura do infrator ou de seu preposto, ou de duas
testemunhas, se aqueles não quiserem assiná-lo.
Art. 50 – Da intimação a que alude o artigo 48 caberá recurso ao Departamento de Obras
dentro de um prazo idêntico ao concedido pela própria intimação.
Art. 51 – As intimações o os autos de multa e de embargos serão lavradas em três vias,
com lápis tinta a primeira e decalque a carbono nas demais, destinando-se a primeira via ao
infrator (proprietário e engenheiro), a segunda, para a juntada ao processo e a terceira para
ser conservada no respectivo talão.
§ 1º - No caso de recusa dos infratores em assinar a intimação ou auto de infração ou
embargo, será publicado na imprensa e, na falta desta, afixado por edital, no lugar de
costume.
Art. 52 – Da penalidade de embargo ou multa poderão os interessados recorrer, sem efeito
suspensivo, ao Prefeito Municipal, dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da data do
recebimento da notificação, provando haver depositado na Tesouraria a importância
correspondente à multa.
Parágrafo único – Imposto embargo ou multa, os infratores poderão recorrer das mesmas
ao Prefeito, sem efeito suspensivo dentro de 10 (dez) dias, contados da data do
recebimento da notificação, desde que provem haver depositado a multa.
Art. 53 – As multas deverão ser recolhidas à Tesouraria dentro do prazo de 30 (trinta) dias
após a sua imposição, sob pena de embargo da obra quando no curso destas, sem prejuízo
de cobrança executiva.
Art. 54 – Os responsáveis técnicos pela execução do plano de loteamento ou arruamento
ficam obrigados a dirigi-los pessoalmente, sob pena de embargo da obra e comunicação da
ausência do técnico ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura.
Art. 55 – O responsável técnico indicará à Prefeitura o nome de seu representante no local
das obras, o qual receberá, na sua ausência, as intimações, autos de multa e embargo.
Art. 56 – Pelas infrações das disposições da presente lei, sem prejuízo de outras
providências cabíveis, serão aplicadas as seguintes multas ao proprietário e ao engenheiro
responsável:
Ipor iniciar a execução da obra sem plano
P/ dia
autorizado, ou depois de esgotados os prazos
Cr$ 1.000,00
concedidos
II III -

Pela ausência do plano autorizado no local das
obras

Cr$ 1.000,00

Pela não obediência na execução do plano
autorizado

Cr$ 1.000,00

IV -

Po falta de precauções para segurança de pessoas,
propriedade, benfeitorias ou por falta de limpeza ou Cr$ 200,00
irrigação do logradouro ou trecho prejudicado pela
obra

V-

Por aterrar, estreitar, obstruir ou desviar cursos
d’água de escoamento sem autorização ou projeto Cr$ 500,00
aprovado ou fazê-lo sem precauções técnicas, de
modo a provocar danos a terceiros ou modificações
essenciais nos escoamentos

VI -

Pelo prosseguimento da obra sem que tenha havido
autorização, prorrogação do prazo ou novo alvará
Cr$ 1.000,00

VII -

Por desrespeito ao embargo

Cr$ 1.000,00
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Art. 57 – Por infração a qualquer dos dispositivos desta lei, não discriminada no artigo
anterior, será aplicada a multa da Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros) por dia, quando possível
de regularização, ou até Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) nos outros casos.
Art. 58 – Nas reincidências, as multas serão aplicadas em dobro.
Art. 59 – O pagamento da multa não exime o infrator de cumprimento do dispositivo legal
violado e nem do ressarcimento dos danos eventualmente causados.
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 60 – A Prefeitura Municipal por meio de seu Departamento Jurídico acompanhará todos
os processos de registro de planos de loteamentos ou arruamentos no Registro de Imóveis,
impugnando-os quando não satisfaçam as exigências desta lei, bem como de toda a
legislação vigente sobre a matéria.
Art. 61 – A Prefeitura não assume qualquer responsabilidade pelos prejuízos causados por
terceiros em conseqüência da execução de planos autorizados.
Art. 62 – Nas modificações do plano de arruamento e loteamento já aprovados que
impliquem em aberturas de novas vias ou estradas, serão obedecidos os dispositivos da
presente lei.
Parágrafo único – Quando a modificação for somente no loteamento, ficará este sujeito
apenas às exigências relativas à testada, áreas e recuos.
Art. 63 – Nos processos de arruamento e loteamento em andamento na Prefeitura, até a
data da promulgação desta lei, será aplicada a legislação anterior.
Art. 64 – Nos loteamentos já aprovados, qualquer eventual modificação parcial que venha a
ser solicitada pelo interessado obedecerá à lei vigente por ocasião da aprovação do plano.
Art. 65 – Os loteamentos e arruamentos não aprovados pela Prefeitura e já executados e
alienados total ou parcialmente, estão sujeitos à ação municipal no sentido de se
enquadrarem dentro das exigências legais vigentes por ocasião da sua execução e, tanto
quanto possível, às exigências da presente lei.
Art. 66 – Quando o lote ou terreno não fizer frente para via já aberta por iniciativa particular,
ainda não doada à Prefeitura e constante de plano aprovado antes da vigência da presente
lei, a licença para edificar só será concedida quando a referida via estiver convenientemente
nivelada e em condições de prefeita trafegabilidade, sem prejuízo das demais exigências da
lei vigente na época da aprovação do plano.
Art. 67 – Obedecidos os dispositivos desta lei quanto a recuos e as demais exigências
legais, poderão ser licenciadas construções em terrenos que façam frente para via ou
estrada que esteja perfeitamente caracterizada no levantamento aerofotogramétrico da
E.S.E., com alinhamento e leito definido e em perfeito estado de trafegabilidade, embora
não constante de plano aprovado até a data do início da vigência desta lei.
Art. 68 – A Prefeitura, através de sua secção competente, informará aos interessados na
aquisição de terrenos, sobre a situação dos mesmos com relação à licença para edificar e
restrições existentes.
Parágrafo único – O pedido de informação poderá ser feito em fórmulas próprias, que a
repartição competente fornecerá aos interessados, gratuitamente.
Art. 69 – O imposto de licença incidente sobre loteamentos e arruamentos deverá ser pago
dentro de 30 (trinta) dias contados da data da emissão da autorização para execução do
plano, conforme dispõe o artigo 40, sob pena de caducidade da referira autorização e
embargo das obras, e sem prejuízo da cobrança judicial do imposto devido, acrescidas da
multa de 10% (dez por cento).
Parágrafo único – No caso de execução parcial do projeto, o imposto será cobrado sempre
sobre a área total a ser subdividida.
Art. 70 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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LEI Nº 2.756, DE 22 DE AGOSTO DE 1.967
O Prefeito Municipal de Santo André usando de suas atribuições legais e nos termos do
artigo 24 da Constituição do Estado de São Paulo promulga a seguinte lei:
Dispõe sobre arruamentos e loteamentos a serem executados no Município.
DO PEDIDO DE DIRETRIZES
Artigo 1º – Ficam sujeitos às diretrizes estabelecidas nesta lei os arruamentos, loteamentos,
aberturas de vias, logradouros, bem como desmontes, escavações, aterros e obras em
cursos d'água executadas em todo o município.
Parágrafo único – Os interessados na execução dos serviços de que trata este artigo
deverão requerer autorização prévia, na forma estabelecida nos artigos seguintes:
Artigo 2º – Para execução de arruamentos e loteamentos, deverão ser solicitadas diretrizes
à Prefeitura e o requerimento deverá ser instruído com os seguintes elementos:
I – título de propriedade do terreno, ou de promessa, irrevogável e irretratável, de compra e
venda ou de cessão de direito ou de permuta, do qual conste cláusula de imissão na posse
do imóvel, não haja estipulações impeditivas de sua alienação e inclua consentimento para
demolição, arruamento e loteamento, devidamente transcritos ou inscritos no Registro de
Imóveis;
II – histórico dos títulos de propriedade de imóvel abrangendo os últimos 20 (vinte) anos,
acompanhado de certidão dos respectivos registros;
III – prova da inscrição imobiliária fiscal;
IV – levantamento plani-altimétrico da área a ser arruada e loteada, nas escalas 1:1000 e
1:2000, com curvas de nível de 1 (um) em 1 (um) metro e de 2 (dois) em 2 (dois) metros,
respectivamente, em 4 (quatro) vias para cada escala, sendo 1 (uma) em papel
transparente, que deverão conter, ainda os seguintes elementos:
a) assinatura do proprietário ou seu representante legal e de profissional habilitado pelo
C.R.E.A. e licenciado pelo Município, com firmas reconhecidas;
b) amarração à rede de triangulação e a um RN, cujos elementos serão fornecidos pela
Prefeitura;
c) delimitação rigorosa das divisas, com a indicação dos confrontantes;
d) indicação de vias públicas já existentes no imóvel, bem como nos imóveis vizinhos;
e) localização dos cursos d'água, lagos, bacias, represas com suas cotas de inundação;
f) indicação de pedreiras, brejos, bosques, linhas de transmissão de força, telégrafo e
telefone, ferrovias, rodovias, caminhos ou estradas;
g) construções existentes.
Artigo 3º – A Prefeitura Municipal traçará nas plantas apresentadas as diretrizes que
constarão dos seguintes elementos:
I – as vias de comunicação componentes de sistema viário do Município;
II – as áreas de recreação;
III – as áreas destinadas a usos institucionais;
IV – faixas longitudinais ao longo dos cursos d'´gua e retificação dos mesmos.
Parágrafo único – A Prefeitura Municipal fornecerá, ainda, especificações, plantas, perfis,
referências de nível, coordenadas, detalhes e normas complementares que se fizerem
necessárias.
Artigo 4º – As diretrizes vigorarão pelo prazo de 6 (seis) meses, podendo ser alteradas, a
critério da Prefeitura, quando circunstâncias assim o determinarem.
DO ANTE-PROJETO
Artigo 5º – Fornecidas as diretrizes, o interessado elaborará o ante-projeto, do qual
constarão os seguintes elementos:
I – planta geral nas escalas de 1:100 e 1:200, com curvas de nível de metro em metro e de 2
(dois) em 2 (dois) metros respectivamente, contendo os elementos especificados no artigo
3º da presente lei, bem como a amarração do loteamento a um dos vértices de triangulação
da Prefeitura e mais os seguintes:
a) denominação do loteamento que deverá obedecer à seguinte classificação:
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1 -Vila - Áreas até 50.000m2 (cinqüenta mil metros quadrados);
2 -Jardim - Áreas de 50.000m2 (cinqüenta mil metros quadrados) à 500.000m2 (quinhentos
mil metros quadrados);
3 -Parque - áreas acima de 500.000m2 (quinhentos mil metros quadrados).
b) traçado das vias secundárias e subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas
dimensões, identificando-se as ruas e lotes com números e as quadras com letras;
c) recuos de frente, de fundos e laterais devidamente cotados;
d) indicação dos marcos de alinhamento localizados nos ângulos e curvas das vias
projetadas, amarrados a RN, já existentes;
e) dimensões lineares e angulares de projeto, raios, cordas, arcos, pontes de tangências e
ângulos centrais das vias curvilíneas;
f) indicação das servidões e vielas sanitárias.
II – planta de situação, na escala de 1:10.000 com a localização do imóvel referido às vias
oficiais adjacentes;
III – perfis longitudinais e transversais, nas escalas de 1:1000 horizontal e 1:100 vertical, de
todas as vias, áreas de recreação e de uso institucional projetadas;
IV – secções transversais e longitudinais nas escalas de 1:1000 horizontal e 1:100 vertical
das quadras onde se efetuarão movimentos de terra, indicando-se com as cores
convencionais os cortes e aterros;
V – projeto completo de sistema de escoamento de águas pluviais em galerias, bem como
da retificação de córregos e rios, indicando-se as possíveis obras de arte e os locais de
lançamento e forma de prevenção dos efeitos da erosão;
VI – projeto completo da rede geral de esgotos sanitários, indicando o local de lançamento
dos resíduos;
VII – cálculos e detalhes de levantamento topográfico da área loteada;
VIII – projeto de pavimentação das vias de comunicação e praças;
IX – projeto de distribuição de água potável, indicando a fonte abastecedora e volume
disponível;
X – projeto de iluminação pública;
XI – projeto de arborização das vias de comunicação;
XII – memorial descritivo e justificativo do projeto, com as explicações e informações
técnicas necessárias à perfeita compreensão do ante-projeto.
Parágrafo único – É vedado o uso de denominações idênticas às já existentes.
Artigo 6º – Todos os projetos referidos no artigo 5º deverão ser apresentados em 4 (quatro)
vias sendo uma em papel transparente, assinadas pelo proprietário ou seu representante
legal e por profissional registrado no C.R.E.A. e no Município devendo uma das vias ter as
firmas reconhecidas.
Parágrafo único – Cada peça gráfica do ante-projeto de arruamento e loteamento deverá
conter na parte inferior direita, um quadro destinado às legendas obedecidas à padronização
vigente.
Artigo 7º – Não poderão ser arruados os terrenos baixos, alagadiços e sujeitos a
inundações, sem que hajam sido aterrados e tomadas as providências para escoamento e
drenagem das águas.
Parágrafo único – É também vedado o arruamento ou loteamento em terrenos aterrados
com materiais nocivos à saúde pública, sem que previamente sejam saneados.
Artigo 8º – Os projetos de arruamento e loteamento deverão ser organizados de maneira a
não atingirem ou comprometerem propriedades de terceiros, não podendo resultar dos
mesmos quaisquer ônus para a Prefeitura em razão de indenização, desapropriação, recuos
ou danos.
Artigo 9º – Será de 30% (trinta por cento) a área mínima reservada a espaços livres e vias
públicas do total a ser subdividida.
Parágrafo 1º – A área de que trata este artigo deverá ser distribuída da seguinte forma:
10% (dez por cento) para espaços livres e
20% (vinte por cento) para vias públicas.
Parágrafo 2º – Sendo a área ocupada pelas vias públicas inferior à percentagem fixada no
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parágrafo 1º deste artigo, a diferença deverá ser acrescida às áreas reservadas aos
espaços livres.
Parágrafo 3º – Não serão computados como espaços livres as áreas de reentrância e
concordância de alinhamentos.
Parágrafo 4º – Além da área referida no presente artigo, a Municipalidade fará reservar
áreas de 5.000 a 10.000 metros quadrados, pela mesma determinada e localizada, para
construção de unidades escolares (artigo 4º do Decreto-Lei Federal nº 271, de 28 de
fevereiro de 1.967.).
Artigo 10 – As vias públicas obedecerão a seguinte classificação:
a) especiais – vias com largura igual ou superior a 50m (cinqüenta metros);
b) 1ª categoria – vias com largura compreendida entre 30m (trinta metros) e 50m (cinqüenta
metros);
c) 2ª categoria – vias com largura compreendida entre 20m (vinte metros) e 30m (trinta
metros);
d) 3ª categoria – vias com largura compreendida entre 16m (dezesseis metros) e 20m (vinte
metros);
e) 4ª categoria – vias com largura compreendida entre 14m (quatorze metros) e 16m
(dezesseis metros);
f) 5ª categoria – vias com largura compreendida entre 12m (doze metros) e 14m (quatorze
metros).
Parágrafo único – Na largura das vias ou logradouros não será permitido o fracionamento
da unidade métrica.
Artigo 11 – As vias de comunicação terão as designações seguintes:
a) Avenida – quando classificadas na categoria especial, 1ª e 2ª categorias;
b) Rua – quando classificada na 3ª e 4ª e 5ª categorias.
Parágrafo único – Sobre o ante-projeto apresentado em consonância com o disposto no
artigo 5º desta lei, a Prefeitura denominará e numerará as praças, avenidas, ruas, quadras e
lotes.
Artigo 12 – A abertura de vias e logradouros públicos obedecerá à seguinte disposição:
a) todas as vias de 3ª, 4ª e 5ª categorias deverão ter início em via de categoria igual ou
superior;
b) as vias de 3ª e 4ª categorias deverão desembocar em praça ou via de igual ou maior
largura ou, ainda, nas divisas;
c) as vias de 5ª categoria não poderão terminar em divisa e deverão desembocar em praça
ou via de igual ou maior largura;
d) as praças de retorno retangulares, terão as dimensões mínimas de 14m (catorze metros)
de largura por 30 (trinta metros) de comprimento e as circulares 23m (vinte e três metros)
mais largas que as vias para as quais foram planejadas;
e) a extensão das vias em "cul-de-sac", somada à da praça de retorno, não poderá exceder
de 150m (cento e cinqüenta metros).
Artigo 13 – As declividades máximas para as vias e logradouros serão as seguintes:
a) nas vias especiais e de 1ª categoria 7% (sete por cento);
b) nas vias de 2ª categoria 8% (oito por cento);
c) nas vias de 3ª, 4ª e 5ª categorias 10% (dez por cento).
Parágrafo 1º – Não serão permitidos arruamentos em forma de círculo ou semelhantes, nos
terrenos de declividade inferior a 2% (dois por cento).
Parágrafo 2º – Somente em casos especiais, devidamente justificados por motivos de
ordem técnica, poderão ser permitidos, em trechos de até 50m (cinqüenta metros) declives
superiores até 2% (dois por cento) aos previstos neste artigo.
Artigo 14 – Junto às estradas de ferro e linhas de alta tensão de energia é obrigatória a
abertura de vias, em ambos os lados, com largura não inferior a 12m (doze metros).
Artigo 15 – Junto às rodovias estaduais ou federais, as aberturas de vias ficarão sujeitas às
especificações dos respectivos Departamentos de Estradas de Rodagem.
Artigo 16 – Nos arruamentos ao longo dos cursos d'água será exigido uma faixa longitudinal
paralela ao seu eixo a saber:
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a) no Rio Tamanduateí 30m (trinta metros) de cada lado, a partir de seu eixo.
b) nos rios e córregos limítrofes com outros municípios 25m (vinte e cinco metros) de cada
lado, a partir de seu eixo.
c) nos demais rios e córregos 15m (quinze metros) de cada lado, a partir de seu eixo.
Parágrafo único – Nos arruamentos ao longo dos cursos d'água onde não há projetos
elaborados pela municipalidade, será sempre reservada uma faixa de 14m (catorze metros)
no mínimo, de cada lado, para o traçado do logradouro público.
Artigo 17 – Nos fundos do vale, será obrigatório o traçado de logradouro com largura
mínima de 14m (catorze metros).
Artigo 18 – A via que venha ser prolongamento de outra já existente, ou constante de plano
já aprovado pela Prefeitura, não poderá ter largura inferior a esta.
Parágrafo único – Quando se tratar de via a ser intercalada entre outras de larguras
diferentes, já existentes ou constantes de planos já aprovados pela Prefeitura, prevalecerá
como padrão a de maior largura.
Artigo 19 – O arranjo das ruas de um plano qualquer, deverá garantir a continuidade do
traçado das ruas vizinhas.
Artigo 20 – Nos cruzamentos ortogonais das vias públicas, os alinhamentos deverão ser
concordados por um arco de círculo igual a 9m (nove metros).
Artigo 21 – Para abertura de estradas de acesso a propriedades rurais ou em caso de
retalhamento dessas propriedades, ficam os interessados sujeitos às exigências desta lei,
no que lhe for aplicável.
Parágrafo único – Nos cruzamentos esconsos das vias públicas, os dois alinhamentos
deverão ser concordados por arcos de círculo, de acordo com a Tabela II – anexa à lei.
Artigo 22 – Nas vias e vielas, cujo leito não esteja no mesmo nível dos terrenos marginais,
serão obrigatórios taludes, cuja declividade máxima será de 60% (sessenta por cento).
Parágrafo único – Os taludes serão substituídos por muros de arrimo ou de proteção, a
critério da Prefeitura, excetuados às expensas dos interessados.
Artigo 23 – A parte carroçável das vias ou logradouros será composta de múltiplos de faixas
de trânsito e de faixas de estacionamento, não sendo permitido leito carroçável inferior a 9m
(nove metros).
Parágrafo 1 º – As faixas referidas neste artigo terão as seguintes larguras:
a) faixa de trânsito 3,25m.
b) faixa de estacionamento 2,50m.
Parágrafo 2º – Da largura total das vias, excluída a parte carroçável, o restante se destinará
aos passeios, que não poderão ter largura inferior a 1,50m (um metro e meio) e terão o
declive no sentido transversal de 3% (três por cento).
Artigo 24 – As guias de ambos os passeios de uma via, serão no mesmo nível, salvo
disposição em contrário constante das diretrizes.
Parágrafo único – No cruzamento de vias de declividade muito diferente, será permitida a
declividade transversal de 3% (três por cento), no máximo, em pequena extensão de uma
delas, para facilitar a concordância dos leitos.
Artigo 25 – Para efeito do disposto nesta lei, ficam anotadas as seguintes definições:
I – Loteamento é a subdivisão de uma área de terreno em porções, constituindo lotes
destinados a edificações, os quais terão frente ou testada para logradouros públicos
existentes ou constantes de plano de arruamento aprovado pela Prefeitura.
II – Desmembramento é a subdivisão de área urbana em lotes para a edificação, na qual
seja aproveitado o sistema viário oficial da cidade ou vila sem que se abram novas vias ou
logradouros públicos e sem que se prolonguem ou se modifiquem os existentes.
III – Unificação é a reunião de dois ou mais lotes já aprovados, sem que seja modificado o
projeto de arruamento existente.
Artigo 26 – Nenhum terreno poderá ser desmembrado ou unificado sem prévia licença da
Prefeitura.
Parágrafo único – Para processar-se o desmembramento ou unificação do terreno a que se
refere este artigo deverão os interessados formular requerimento, juntando três vias da
planta.
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Artigo 27 – As frentes ou testadas das quadras não poderão ser superiores a 150m (cento e
cinqüenta metros).
Parágrafo 1º – nas quadras cujas frentes ou testadas sejam superiores a 150m (cento e
cinqüenta metros), não ultrapassando 250m (duzentos e cinqüenta metros), será obrigatória
uma passagem ou viela sanitária com a largura mínima de 4m ( quatro metros) situada no
seu terço médio, ligando duas vias em linha reta, sempre que possível, e gravada de
servidão pública.
Parágrafo 2º – nenhum lote poderá fazer frente para as vielas ou passagem de que trata o
parágrafo anterior.
Artigo 28 – A área mínima dos lotes residenciais será de 250m (duzentos e cinqüenta
metros), com largura mínima de 10 (dez) metros e comprimento mínimo de 25m (vinte e
cinco metros).
Parágrafo 1º – os lotes de esquina, assim como os lotes adjacentes às vielas sanitárias
deverão ter largura mínima de 12m (doze metros) e o comprimento mínimo de 25m (vinte e
cinco metros).
Parágrafo 2º – Em se tratando de lotes irregulares, a largura média não poderá ser inferior a
10m (dez metros) para os lotes de esquina e para aqueles adjacentes à vielas sanitárias, a
largura mínima será de 12m (doze metros).
Parágrafo 3º – Nos lotes projetados com testada igual ou superior a 14m (catorze metros), o
interessado deverá juntar compromisso escrito, assinado, com firma reconhecida, de que os
mesmos não serão subdivididos, devendo existir obrigatoriamente no contrato de venda,
cláusula sobre esta proibição.
Parágrafo 4º – Será permitida a construção de 2 (duas) casas em cada lote, quando o lote
possuir frente igual ou superior a 14m (catorze metros), desde que observadas as
disposições das leis nºs 1.501 de 27 de outubro de 1.959, e 1.592 de 13 de setembro de
1.960.
Artigo 29 – Os terrenos irregulares que se constituírem para acerto de quadras, desde que
tenham área mínima de 250m (duzentos e cinqüenta metros) poderão ter comprimento
inferior ao determinado pelo artigo anterior, porém, nunca menos de 20m (vinte metros).
Artigo 30 – Os lotes serão projetados levando-se em consideração os seguintes recuos
médios mínimos:
I – 6m (seis metros) do alinhamento da via pública para as vias de categoria especial;
II – 4m (quatro metros) do alinhamento da via pública, para as vias de 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª
categorias.
III – 2m (dois metros) o recuo lateral para as construções em lotes adjacentes às vielas
sanitárias.
IV – 8m (oito metros) no fundo do lote para a construção principal.
V – 14m (catorze metros) a partir do eixo, nas estradas, observando o mínimo de 4m (quatro
metros) de alinhamento.
Parágrafo único – Nos lotes de esquina, na via de menos importância, o recuo mínimo
poderá ser reduzido para 2m (dois metros) e obedecerá a uma paralela ao alinhamento
dessa via e sua concordância.
Artigo 31 – No plano de loteamento, quando não for possível dar escoamento natural à rede
de esgoto pela via pública será obrigatória a reserva de uma faixa sanitária "non aedificandi"
que correrá paralela ao fundo dos lotes, com a largura mínima de 4m (quatro metros) e
gravada de servidão pública.
DO PROJETO
Artigo 32 – Apresentado o ante-projeto à Prefeitura, o mesmo será submetido à apreciação
dos órgãos técnicos, que emitirão seus pareceres.
Artigo 33 – Serão devolvidas ao interessado duas vias de cada peça do ante-projeto, com o
traçado das correções que forem necessárias e os elementos determinados por esta lei.
Artigo 34 – Cumpridas as determinações do artigo anterior, o interessado apresentará o
projeto completo à Prefeitura, com todos os elementos exigidos por esta lei.
Artigo 35 – O projeto a que se refere o artigo anterior conterá os seguintes elementos e
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documentos:
I – planta definitiva do projeto de arruamento e loteamento, nas escalas de 1:1000 e 1:2000,
com curvas de nível de metro em metro e de dois em dois metros, respectivamente,
contendo os elementos especificados no artigo 5º da presente lei, com as modificações
apresentadas pela Prefeitura ao ante-projeto.
II – planta de situação, na escala de 1:10.000, com a localização do imóvel referido às vias
oficiais adjacentes.
III – perfis longitudinais definitivos nas escalas de 1:1000 horizontal de 1:100 vertical de
todas as vias, logradouros e praças projetadas.
IV – secções transversais definitivas nas escalas de 1:100 de todas as vias projetadas,
áreas de recreação e de uso institucional.
V – secções transversais e longitudinais definitivas nas escalas de 1:1000 horizontal e 1:100
vertical das quadras onde se efetuarão movimentos de terra, indicando-se com as cores
convencionais os cortes e aterros.
VI – projeto completo e definitivo do sistema de escoamento de águas pluviais em galerias,
bem como da retificação de córregos e rios, indicando-se as obras de arte.
VII – projeto completo e definitivo da rede geral de esgotos sanitários.
VIII – memorial descritivo e justificativo definitivo do projeto, com as explicações e
informações técnicas necessárias à perfeita compreensão do projeto.
IX – prova legal, de que os proprietários não figuram como réus em qualquer ação judicial
que tenha por objeto o imóvel loteado ou arruado, ou em cuja execução venha a responder
o citado imóvel.
X – certidão, negativa de hipoteca ou ônus reais sobre o imóvel ou a declaração expressa
do credor hipotecário, se houver, autorizando o loteamento ou arruamento, bem como se
comprometendo a anuir na escritura de doação à Prefeitura, das vias e logradouros e
demais espaços livres.
XI – certidão negativa de tributos municipais e estaduais.
XII – declaração expressa de que as restrições contidas nesta lei, com referência a recuos e
a proibição de edificações com frente, para passagens, vielas e outras áreas "non
aedificandi" constarão obrigatória e expressamente da cláusula especial dos respectivos
contratos de compromissos de compra e venda e das escrituras definitivas, cujo modelo
deve ser submetido à aprovação da Prefeitura no que diz respeito a esta alínea.
XIII – compromisso de proceder o registro de plano de loteamento ou arruamento no
Registro de Imóveis, nos termos do Decreto-Lei Federal nº 58, de 1.937, dentro do prazo de
120 dias contados da data da expedição do decreto de aprovação, prazo que poderá ser
prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, se provada a sua insuficiência.
XIV – compromisso de doar à Prefeitura as áreas de terrenos a serem incorporadas à classe
dos bens públicos, satisfeitas as exigências deste parágrafo.
XV – minuta de contrato de compromisso de compra e venda.
XVI – aprovação das autoridades federais e estaduais, conforme determinam as respectivas
leis vigentes.
Parágrafo 1º – Os itens I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII deste artigo deverão ser apresentados
em 5 (cinco) vias cada um, sendo uma em papel ozalid transparente, não dobrada,
assinadas pelo proprietário ou seu representante legal, por profissional registrado no
C.R.E.A. e no município, todos com firmas reconhecidas.
Parágrafo 2º – Também deverão ser assinados pelos proprietários ou seus representantes
legais e terem as firmas reconhecidas os documentos constantes dos itens XII, XIII e XIV.
Artigo 36 – Deverá, ainda, o interessado prestar obrigatoriamente compromisso, por escrito,
assinado e com firma reconhecida, onde conste o prazo para a execução do plano, o qual
não poderá ser superior a 3 anos e que realizará os seguintes serviços, às suas expensas:
Referência feita pelo artigo 59 parágrafo único da Lei 5.042/76
I – abertura de vias, logradouros e praças do plano de arruamento e demais obras de
terraplanagem.
II – construção de galerias de águas pluviais, pontes, pontilhões, boeiros, muros e outras
benfeitorias que forem julgadas necessárias.
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III – colocação de guias e sarjetas em todas as vias, logradouros e praças.
IV – pavimentação total de todas as vielas sanitárias, executando escadas quando a
declividade for superior a 15% (quinze por cento).
V – colocação de marcos de concreto nos alinhamentos, das vias, logradouros e praças.
VI – revestimento do leito carroçável com camada de solo resistente de espessura mínima
de 20cm (vinte centímetros).
???
VII – extensão de rede de energia elétrica para consumo domiciliar em todas as vias,
logradouros e praças.
VIII – retificação de córregos e rios existentes na área.
IX – arborização de todas as vias, logradouros e praças.
X – emplacamento em todas as vias, logradouros e praças.
XI – extensão de rede telefônica até a divisa do loteamento para colocação de telefone
público.
Parágrafo 1º – A Prefeitura fornecerá os elementos e as normas técnicas para satisfação
das exigências constantes deste artigo.
Parágrafo 2º – Poderá o interessado optar pela execução parcelada do plano, desde que o
prazo determinado neste artigo seja igual ou superior a 1 (um) ano.
Artigo 37 – Nos loteamentos em que se fizer necessária a modificação de canalizações de
água ou de esgotos existentes, retificação ou canalização de rios ou córregos, remoção dos
postes, árvores, ou qualquer outro serviço semelhante, as despesas correrão por conta dos
interessados, ainda que sejam serviços cuja execução só possa ser feita pela Prefeitura ou
firmas concessionárias do serviço público.
Artigo 38 – Nas modificações do plano de arruamento e loteamento já aprovados, que
impliquem em aberturas de novas vias ou estradas, serão obedecidos os dispositivos da
presente lei.
Parágrafo único –Quando a modificação for somente no loteamento, ficará este, sujeito
apenas às exigências relativas às testadas, áreas e recuos.
Artigo 39 – A partir da presente lei todo e qualquer loteamento terá 20% (vinte por cento)
dos lotes vinculados às obrigações contratuais de urbanização, mediante escritura pública.
Parágrafo único – Transcorrido o prazo concedido para a urbanização completa da área,
os lotes serão postos à venda, sob a fiscalização da Prefeitura, e a receita bloqueada, com a
finalidade exclusiva para a complementação das obras.
Artigo 40 – A área vinculada a que se refere o artigo anterior poderá ser liberada
parcialmente, à medida que se for concluindo e entregue o serviço, ou totalmente, uma vez
terminado e recebido pela Prefeitura, o loteamento.
Parágrafo único – As despesas decorrentes da prestação do vínculo, bem como da
liberação da área vinculada correrão por conta exclusiva do interessado.
Artigo 41 – O decreto de aprovação do loteamento só será baixado, após o cumprimento da
prestação do vínculo referida pelos artigos anteriores.
Artigo 42 – A Prefeitura poderá exigir, em qualquer fase do processo, além dos elementos
constantes desta lei, informações ou documentos que julgue necessários à perfeita
elucidação do plano.
Artigo 43 – Ao interessado será entregue um alvará de licença, uma cópia do decreto de
aprovação e duas (2) vias de cada planta autenticada com carimbo próprio onde constem os
elementos da aprovação.
Artigo 44 – Após a realização integral ou parcelada das obras exigidas, o interessado
solicitará à Prefeitura a competente vistoria para o recebimento das mesmas, transferindose à Municipalidade a responsabilidade da conservação das obras recebidas.
Artigo 45 – O interessado deverá colocar uma placa indicativa dos serviços em execução,
medindo 1,5 m (um metro e meio) de altura por 3 m (três metros) de comprimento, em local
visível, de acordo com o padrão fornecido pela Prefeitura.
Das Penalidades
Artigo 46 – A infração a qualquer dos dispositivos desta lei fica sujeita a penalidade.
Parágrafo 1º – Quando o infrator for o profissional ou a firma responsável pelo projeto ou
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pela execução de serviços e obras de que trata esta lei, serão aplicáveis as seguintes
penalidades:
a) advertência;
b) suspensão;
c) exclusão do registro de profissional legalmente habilitado na Prefeitura Municipal;
d) cassação da licença de execução dos serviços e obras;
e) multa;
f) embargo dos serviços e obras.
Parágrafo 2º – A "Prefeitura" representará ao Conselho Regional e Arquitetura – 6ª Região,
contra o profissional que no exercício de suas atividades violar dispositivos desta lei e da
legislação federal em vigor referente à matéria.
Parágrafo 3º – As penalidades especificadas nas alíneas do parágrafo 1º do presente artigo
são extensivas às infrações cometidas por administrador ou contratante de serviços e obras
públicas ou de instituições oficiais.
Parágrafo 4º – Quando o infrator for o proprietário as penalidades aplicáveis serão as
seguintes:
a) advertência;
b) cassação da licença de execução dos serviços e obras;
c) multa;
d) embargos dos serviços e obras.
Parágrafo 5º – As penalidades especificadas nas alíneas do parágrafo anterior serão
aplicadas, igualmente, nos casos de infrações na execução de serviços e obras
pertencentes a empresas concessionárias de serviços públicos federais, estaduais ou
municipais.
Artigo 47 – Verificada a infração a qualquer dispositivo desta lei, será lavrado
imediatamente, pelo servidor público competente, o respectivo auto de modelo oficial, que
conterá obrigatoriamente, os seguintes elementos:
I – dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado;
II – nome do infrator, profissão, idade, estado civil, residência, estabelecimento ou escritório.
III – descrição suscinta do fato determinante da infração e de pormenores que possam servir
de atenuante ou de agravante;
IV – dispositivo infringido;
V – assinatura de quem o lavrou;
VI – assinatura do infrator.
Parágrafo 1º – Se o infrator recusar assinar o auto de infração, tal fato deverá ser anotado
no mesmo pela autoridade que o lavrou.
Parágrafo 2º – A lavratura do auto de infração independe de testemunhas e o servidor
público municipal que o lavrou assume inteira responsabilidade pela mesma, sendo passível
de penalidade, por falta grave, em caso de erros, excessos ou omissões.
Parágrafo 3º – O infrator terá o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da apresentação
do auto de infração, para apresentar defesa, através de requerimento dirigido ao Prefeito
Municipal, sem efeito suspensivo.
Artigo 48 – O profissional e a firma suspensos ou excluídos do registro de profissionais não
poderão apresentar projetos para aprovação, iniciar serviços e obras nem prosseguir nos
que estiverem executando, enquanto não terminar o prazo da suspensão ou exclusão.
Parágrafo 1º – É facultado ao proprietário da obra embargada por força de penalidades
aplicadas ao profissional ou firmas responsável, solicitar através de requerimento ao
Prefeito, a substituição do profissional ou firma.
Parágrafo 2º – Quando se verificar a substituição do profissional ou da firma a que se refere
o parágrafo anterior, a Prefeitura só reconhecerá o novo responsável após comunicação
oficial do proprietário e do novo profissional.
Parágrafo 3º – Para o caso previsto no parágrafo anterior, o novo construtor deverá
comparecer à Prefeitura para assinar todas as peças do projeto aprovado e a licença para
realizar as obras.
Parágrafo 4º – Não terão prosseguimento as obras sem haverem sido sanadas as

167

irregularidades que tiverem motivado a suspensão ou exclusão do profissional ou firma.
Artigo 49 – É da competência do Prefeito, após ouvida a Secretaria dos Negócios Internos
e Jurídicos, a confirmação, infração e o arbitramento de penalidades.
Parágrafo único – Julgadas procedentes, as penalidades serão incorporadas ao histórico
do profissional, da firma e do proprietário infratores.
Artigo 50 – A aplicação de penalidades referidas nesta lei, não isenta o infrator das demais
penalidades que forem aplicáveis pelos mesmos motivos e previstas na legislação federal
ou estadual, nem da obrigação de reparar os danos resultantes da infração, na forma do
artigo 159 do Código Civil.
Artigo 51 – A penalidade de advertência será aplicada ao profissional ou firma responsável
por projeto ou execução de serviços e obras nos seguintes casos:
I – quando modificar projeto aprovado sem solicitar autorização à Prefeitura;
II – quando iniciar ou executar serviços e obras sem a necessária licença, mesmo que em
consonância com os dispositivos desta lei;
III – quando for multado mais de uma vez, durante a execução dos mesmos serviços e
obras;
IV – quando, em um mesmo ano, for multado mais de 3 (três) vezes por infrações em
serviços e obras distintos.
Parágrafo único – A penalidade de advertência é aplicável, também, à firmas ou a
proprietários que infringirem quaisquer dos itens do presente artigo.
Artigo 52 – A penalidade de suspensão será aplicada ao profissional responsável ou firma
nos seguintes casos:
I – quando sofrer, em um mesmo ano, 4 (quatro) advertências;
II – quando modificar projeto de serviços e obras aprovado, introduzindo alterações
contrárias a dispositivos desta lei;
III – quando apresentar projeto de serviços e obras em flagrante desacordo com o local
onde os mesmos serão executados;
IV – quando iniciar ou executar serviços e obras sem a necessária licença e em desacordo
com as prescrições desta lei;
V – quando, em face de sindicância, for constatado ter se responsabilizado pela execução
de serviços e obras, entregando-os a terceiros sem a devida habilitação;
VI – quando, através de sindicância, for apurado ter assinado projeto de serviços e obras
como seu autor, sem o ser, ou que, como autor de projeto de serviços e obras, falseou
medidas, a fim de burlar dispositivos desta lei;
VII – quando, mediante sindicância, for apurado ter executado serviços e obras em
discordância com o projeto aprovado;
VIII – quando praticar atos desabonadores, devidamente constatados em sindicância, ou for
condenado pela Justiça por atos praticados contra interesses da Prefeitura e decorrentes de
sua atividade profissional.
Parágrafo 1º – A penalidade de suspensão é aplicável, também, a firmas que infringirem
quaisquer dos itens do presente artigo.
Parágrafo 2º – A suspensão poderá variar de 2 (dois) a 24 (vinte e quatro) meses.
Parágrafo 3º – Para as penalidades previstas nos itens VI, VII e VIII, a suspensão não
poderá ser inferior a 12 (doze) meses.
Parágrafo 4º – No caso de reincidência na mesma infração, o período de suspensão será
aplicado em dobro.
Artigo 53 – A penalidade de exclusão de profissional ou firma do registro existente na
Prefeitura, será aplicada no caso de cometerem graves erros técnicos ou imperícias na
execução de serviços e obras, comprovadas mediante sindicância procedida pela Prefeitura.
Artigo 54 – A penalidade de cassação da licença de execução de serviços e obras será
aplicada nos seguintes casos:
I – quando for modificado projeto aprovado pela Prefeitura sem solicitar à mesma a
aprovação das modificações que forem consideradas necessárias, através de projeto
modificativo;
II – quando forem executados serviços e obras em desacordo com os dispositivos desta lei.
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Artigo 55 – Julgada improcedente a defesa apresentada pelo infrator, ou não sendo a
mesma apresentada no prazo fixado, será imposta multa correspondente à infração, sendo
o infrator intimado a recolhê-la dentro do prazo de 5 (cinco) dias.
Artigo 56 – As multas aplicáveis a profissional ou firmas responsável por projeto ou pela
execução de serviços e obras são as seguintes:
I – 1 a 10 vezes o valor do salário-mínimo por falsear cálculos do projeto e elementos de
memoriais justificativos ou por viciar projeto aprovado, introduzindo-lhe alterações de
qualquer espécie;
II – 1 a 10 vezes o valor do salário-mínimo por assumir responsabilidade da execução de um
serviço ou obra e entregá-lo a terceiros sem a devida habilitação técnica.
Artigo 57 – As multas aplicáveis simultaneamente ao profissional ou firma responsável e ao
proprietário serão as seguintes:
I – 1 a 10 vezes o valor do salário-mínimo pela execução de serviços e obras sem licença ou
em desacordo com o projeto aprovado ou qualquer dispositivo desta lei;
II – 1 a 10 vezes o valor do salário-mínimo pelo não cumprimento de intimação em virtude
de vistoria ou de determinações fixadas no laudo de vistoria.
Artigo 58 – Quando as multas forem impostas de forma regular e através de meios hábeis e
quando o infrator se recusar a pagá-las nos prazos legais, esses débitos serão judicialmente
executados.
Artigo 59 – Quando em débito de multa, nenhum infrator poderá receber quaisquer quantias
ou créditos que tiverem com a Prefeitura participar de concorrências, coletas de tomadas de
preços, celebrar contratos ou termos de qualquer natureza nem transacionar a qualquer
título com a Administração Municipal.
Artigo 60 – Nas reincidências, as multas serão aplicadas em dobro.
Parágrafo único – Considera-se reincidência a repetição de infração de um mesmo
dispositivo desta lei pela mesma pessoa física ou jurídica, depois de passado em julgado,
administrativamente, a decisão condenatória, referente à infração anterior.
Artigo 61 – Os débitos decorrentes de multas não pagas nos prazos legais serão
atualizados, nos seus valores monetários, na base dos coeficientes de correção monetária
fixados periodicamente em resolução do Conselho Nacional de Economia em conformidade
com as disposições da Lei Federal nº 4.357, de 16 de julho de 1.964.
Parágrafo único – Nos cálculos de atualização dos valores monetários dos débitos
decorrentes de multas, a que se refere o presente artigo, serão aplicados os coeficientes de
correção monetária que estiverem em vigor na data de liquidação das importâncias devidas.
Artigo 62 – Aplicada a multa, não fica o infrator desobrigado do cumprimento da exigência
que a tiver determinado.
Artigo 63 – O embargo poderá ser aplicado nos seguintes casos:
I – quando estiver sendo executado qualquer serviço e obra sem licença da Prefeitura ou em
desacordo com as prescrições desta lei;
II – em todos os casos em que se verificar a falta de obediência às prescrições do
zoneamento e aos índices para fins de zoneamento;
III – quando não for atendida intimação da Prefeitura referente ao cumprimento de
dispositivos desta lei;
Parágrafo 1º – Além da notificação do embargo, deverá ser feita a publicação de edital.
Parágrafo 2º – Os serviços e obras que forem embargados deverão ser imediatamente
paralizados.
Parágrafo 3º – Para assegurar a paralização de serviço ou de obra embargado, a Prefeitura
poderá, se for o caso, valer-se de mandado judicial, mediante ação cominatória.
Parágrafo 4º – O embargo só será levantado após o cumprimento das exigências que o
motivaram e mediante requerimento do interessado ao Prefeito, acompanhado dos
respectivos comprovantes do pagamento das multas devidas e do cumprimento das
exigências.
Parágrafo 5º – Se o serviço ou obra embargada não for legalizável, só poderá verificar-se o
levantamento do embargo após a correção ou eliminação do que estiver em desacordo com
dispositivos desta lei.

169

Disposições Gerais
Artigo 64 – Para efeito desta lei, salário-mínimo é o vigente no Município na data em que a
multa for aplicada.
Artigo 65 – Os prazos previstos nesta lei contar-se-ão por dias corridos.
Parágrafo único – Não será computado no prazo o dia inicial e prorrogar-se-á para o
primeiro dia útil o vencimento de prazo que incidir em sábado, domingo ou feriado.
Artigo 66 – As atividades dos profissionais e firmas estão sujeitas às limitações e
obrigações impostas pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - 6ª Região.
Artigo 67 – O poder Executivo poderá expedir decretos, regulamentos, portarias, circulares,
ordens de serviços e outros atos administrativos que se fizerem necessários à observância
dos dispositivos desta lei.
Artigo 68 – Os proprietários ou compromissários compradores de glebas de terreno, objeto
de plano de arruamento e loteamento não aprovado por decreto, são responsáveis pela
construção de prédios clandestinos nessas áreas, ainda que construídos às expensas e sob
a responsabilidade de terceiros, ficando, sujeitos à multa de acordo com a legislação em
vigor, sem prejuízo das demais exigências e cominações legais.
Artigo 69 – Quando um arruamento e loteamento ou reloteamento, fizer frente para uma ou
mais vias públicas oficiais, serão descontados da área total, para efeito do cálculo das áreas
do sistema de recreação (áreas verdes), as áreas dos lotes com frente para aquelas vias
oficiais, considerando-se para os lotes, um fundo máximo de 25 m (vinte e cinco metros).
Artigo 70 – Enquanto o loteamento e arruamento não for recebido pela Prefeitura na forma
desta lei, o seu proprietário será lançado para pagamento do imposto territorial urbano,
considerando-se a área como gleba.
Artigo 71 – A Prefeitura Municipal, por meio de seu órgão jurídico, acompanhará todos os
processos de registro de arruamentos e loteamentos no Registro de Imóveis, impugnandose quando não satisfaçam as exigências desta lei, bem como toda a legislação vigente
sobre a matéria.
Artigo 72 – Nos processos de arruamentos e loteamentos em andamento na Prefeitura, até
a data da promulgação da presente lei, será aplicada a legislação anterior.
Artigo 73 – A Prefeitura, através do seu órgão competente, informará os interessados na
aquisição de lotes, sobre a situação dos mesmos com relação à licença para edificar e
restrições existentes.
Artigo 74 – Na construção de vilas de casas aplicam-se as disposições desta lei.
Artigo 75 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as leis
nº 1.117, de 7 de junho de 1.956 e 1.619, de 18 de novembro de 1.960.
Prefeitura Municipal de Santo André, em 22 de agosto de 1.967.
FIORAVANTE ZAMPOL
PREFEITO MUNICIPAL
DR. ANTONIO PEZZOLO
SECRETÁRIO DE OBRAS
Registrado neste Departamento na mesma data e publicado.
RADAMÉS FORTES
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE
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LEI N º 6.859 , DE 05 DE DEZEMBRO DE 1991
(Publ. "D. Grande ABC", 07.12.91, Cad. B, pág. 5)
VIDE LEI 6.963/92
AUTORIZA A ALIENAÇÃO DE ÁREAS REMANESCENTES DE DESAPROPRIAÇÃO
AOS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS LINDEIROS.
A Câmara Municipal de Santo André decreta e eu promulgo a seguinte lei :
Artigo 1- Fica a Prefeitura Municipal de Santo André autorizada a alienar áreas
remanescentes e inaproveitáveis para edificação resultantes de obras públicas, aos
proprietários de imóveis lindeiros, localizados no Distrito de Capuava, Município e
Comarca de Santo André, conforme plantas e demais elementos instrutórios constantes do
processo administrativo n º 11.547/91-4 e seus respectivos apensos, e que assim se
descrevem:
I - "Uma área de terreno de propriedade da P.M.S.A. com 35,00 m2 (trinta e cinco metros
quadrados) a ser alienada a FRANCISCO ALVES JUNIOR, situada no lote 39 da Rua
Guarujá (fundos), localizada no Distrito de Capuava, Município e Comarca de Santo
André, de classificação fiscal n º 10.164.039, com 7,00 m (sete metros) em linha reta entre
os pontos "1" e "2" (assinalados na planta), confrontando com o imóvel que consta pertencer
a FRANCISCO ALVES JUNIOR: 5,00 m (cinco metros) em linha reta entre os pontos "2" e
"3" (assinalados na planta), confrontando com o imóvel que consta pertencer a OTÁVIO BEI,
tendo como compromissário OUVÍDIO C. VALÉRIO; 7,00 m (sete metros) em linha reta
entre os pontos "3" e "4" (assinalados na planta), confrontando com área da P.M.S.A.; 5,00
m (cinco metros) em linha reta entre os pontos "4" e "1" (assinalados na planta),
confrontando com área da P.M.S.A."
II - "Uma área de terreno de propriedade da P.M.S.A. com 35,00 m2 (trinta e cinco
metros quadrados) a ser alienada a OTÁVIO BEI, situada no lote 40 da Rua Guarujá
(fundos), localizada no Distrito de Capuava, Município e Comarca de Santo André, de
classificação fiscal n º 10.164.040, com 7,00 m (sete metros) em linha reta entre os pontos
"2" e "5" (assinalados na planta), confrontando com o imóvel que consta pertencer a
OTÁVIO BEI, tendo como compromissário OUVÍDIO C. VALÉRIO; 5,00 m (cinco metros) em
linha reta entre os pontos "5" e "6" (assinalados na planta), confrontando com o imóvel que
consta pertencer a ANTONIO SOUZA DE OLIVEIRA; 7,00 m (sete metros) em linha reta
entre os pontos "6" e "3" (assinalados na planta), confrontando com área da P.M.S.A.; 5,00
m (cinco metros) em linha reta entre os pontos "3" e "2" (assinalados na planta),
confrontando com o imóvel que consta pertencer a FRANCISCO ALVES JUNIOR."
III - "Uma área de terreno de propriedade da P.M.S.A. com 33,95 m2 (trinta e três metros
e noventa e cinco decímetros quadrados) a ser alienada a ANTONIO SOUZA DE
OLIVEIRA, situada no lote 37 da Rua Guarujá (fundos), localizada no Distrito de Capuava,
Município e Comarca de Santo André, de classificação fiscal n º 10.164.037, com 7,00 m
(sete metros) em linha reta entre os pontos "5" e "7" (assinalados na planta), confrontando
com o imóvel que consta pertencer a ANTONIO SOUZA DE OLIVEIRA; 4,70 m (quatro
metros e setenta centímetros) em linha reta entre os pontos "7" e "8" (assinalados na
planta), confrontando com o imóvel que consta pertencer a ANTONIO SOUZA DE
OLIVEIRA; 7,01 m (sete metros e um centímetro) em linha reta entre os pontos "8" e "6"
(assinalados na planta), confrontando com área da P.M.S.A.; 5,00 m (cinco metros) em linha
reta entre os pontos "6" e "5" (assinalados na planta), confrontando com o imóvel que consta
pertencer a OTÁVIO BEI."
IV - "Uma área de terreno de propriedade da P.M.S.A. com 31,50 m2 (trinta e um metros
e cinqüenta decímetros quadrados) a ser alienada a OTÁVIO BEI, situada no lote 38 da Rua
Guarujá (fundos), localizada no Distrito de Capuava, Município e Comarca de Santo
André, de classificação fiscal n º 10.164.038, com 7,00 m (sete metros) em linha reta entre
os pontos "7" e "9" (assinalados na planta), confrontando com o imóvel que consta pertencer
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a OTÁVIO BEI, tendo como compromissário RODOLFO F. DIONÍZIO; 4,30 m (quatro metros
e trinta centímetros) em linha reta entre os pontos "9" e "10" (assinalados na planta),
confrontando com o imóvel que consta pertencer a EMÍLIO BARROS LOPES; 7,01 m (sete
metros e um centímetros) em linha reta entre os pontos "10" e "8" (assinalados na planta),
confrontando com área da P.M.S.A.; 4,70 m (quatro metros e setenta centímetros) em linha
reta entre os pontos "8" e "7" (assinalados na planta), confrontando com o imóvel que consta
pertencer a ANTONIO SOUZA OLIVEIRA."
V - "Uma área de terreno de propriedade da P.M.S.A. com 25,55 m2 (vinte e cinco metros
e cinqüenta e cinco decímetros quadrados) a ser alienada a EMÍLIO BARROS LOPES,
situada no lote 35 da Rua Guarujá (fundos), localizada no Distrito de Capuava, Município e
Comarca de Santo André, de classificação fiscal n º 10.164.035, com 7,00 m (sete
metros) em linha reta entre os pontos "9" e "11" (assinalados na planta), confrontando com o
imóvel que consta pertencer a EMÍLIO BARROS LOPES; 3,00 m (três metros) em linha reta
entre os pontos "11" e "12" (assinalados na planta), confrontando com o imóvel que consta
pertencer a OTÁVIO BEI, tendo como compromissário ODILON C. DA SILVA; 7,11 m (sete
metros e onze centímetros) em linha reta entre os pontos "12" e "10" (assinalados na
planta), confrontando com área da P.M.S.A.; 4,30 m (quatro metros e trinta centímetros) em
linha reta entre os pontos "10" e "9" (assinalados na planta), confrontando com o imóvel que
consta pertencer a OTÁVIO BEI, tendo como compromissário RODOLFO F. DIONÍZIO."
VI - "Uma área de terreno de propriedade da P.M.S.A. com 17,15 m2 (dezessete metros e
quinze decímetros quadrados) a ser alienada a OTÁVIO BEI, situada no lote 36 da Rua
Guarujá (fundos), localizada no Distrito de Capuava, Município e Comarca de Santo
André, de classificação fiscal n º 10.164.036, com 7,00 m (sete metros) em linha reta entre
os pontos "11" e "13" (assinalados na planta), confrontando com o imóvel que consta
pertencer a OTÁVIO BEI, tendo como compromissário ODILON C. DA SILVA; 1,90m (um
metro e noventa centímetros) em linha reta entre os pontos "13" e "14" (assinalados na
planta), confrontando com o imóvel que consta pertencer a FRANCISCO VIEIRA DA SILVA;
7,09 m (sete metros e nove centímetros) em linha reta entre os pontos "14" e "12"
(assinalados na planta), confrontando com área da P.M.S.A.; 3,00 m (três metros) em linha
reta entre os pontos "12" e "11" (assinalados na planta), confrontando com o imóvel que
consta pertencer a EMÍLIO BARROS LOPES."
VII - "Uma área de terreno de propriedade da P.M.S.A. com 9,45 m2 (nove metros e
quarenta e cinco decímetros quadrados) a ser alienada a FRANCISCO VIEIRA DA SILVA,
situado no lote 33 da Rua Guarujá (fundos), localizada no Distrito de Capuava, Município e
Comarca de Santo André, de classificação fiscal n º 10.164.033, com 7,00 m (sete
metros) em linha reta entre os pontos "13" e "15" (assinalados na planta), confrontando com
o imóvel que consta pertencer a FRANCISCO VIEIRA DA SILVA; 0,80 m (oitenta
centímetros) em linha reta entre os pontos "15" e "16" (assinalados na planta), confrontando
com o imóvel que consta pertencer a OTÁVIO BEI, tendo como compromissário ERNESTO
DO ESPÍRITO SANTO; 7,09 m (sete metros e nove centímetros) em linha reta entre os
pontos "16" e "14" (assinalados na planta), confrontando com área da P.M.S.A.; 1,90 m (um
metro e noventa centímetros) em linha reta entre os pontos "14" e "13" (assinalados na
planta), confrontando com o imóvel que consta pertencer a OTÁVIO BEI, tendo como
compromissário ODILON C. DA SILVA."
VIII - "Uma área de terreno de propriedade da P.M.S.A. com 1,92 m2 (um metro e
noventa e dois decímetros quadrados) a ser alienada a OTÁVIO BEI, situada no lote 34, da
Rua Guarujá (fundos), localizada no Distrito de Capuava, Município e Comarca de Santo
André, de classificação fiscal n º 10.164.034, com 4,80 m (quatro metros e oitenta
centímetros) em linha reta entre os pontos "15" e "17" (assinalados na planta), confrontando
com o imóvel que consta pertencer a OTÁVIO BEI, tendo como compromissário ERNESTO
DO ESPÍRITO SANTO; 4,87m (quatro metros e oitenta e sete centímetros) em linha reta
entre os pontos "17" e "16" (assinalados na planta), confrontando com área da P.M.S.A.;
0,80 m (oitenta centímetros) em linha reta entre os pontos "16" e "15" (assinalados na
planta), confrontando com o imóvel que consta pertencer a FRANCISCO VIEIRA DA
SILVA."
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Parágrafo único - A alienação de que trata o "caput" realizar-se-á de acordo com o laudo
avaliatório anexo, parte integrante da presente lei .
Artigo 2 - A alienação de que trata a presente lei formalizar-se-á mediante contrato de
compra e venda entre a Prefeitura Municipal e o respectivo proprietário e/ou compromissário
do imóvel lindeiro.
Parágrafo único - O valor a ser discriminado em cada contrato será auferido
proporcionalmente à área adquirida, ficando facultado o pagamento em até 60 (sessenta)
parcelas mensais, iguais e consecutivas, observando-se o limite mínimo de 01 (uma) vez o
Fator Monetário Padrão - F.M.P..
Artigo 3 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
LAUDO AVALIATÓRIO 1
1 - OBJETIVO
Avaliação do valor da área descrita no inciso I, do artigo 1º, do Autógrafo n º 104/91, com
área de terreno de 35,00 m2 (trinta e cinco metros quadrados).
2 - LOCALIZAÇÃO
O imóvel localiza-se na Rua Guarujá - fundos com o lote de classificação fiscal n º
10.164.039.
3 - AVALIAÇÃO
Inicialmente vamos efetuar o cálculo do valor do lote original, baseado no valor unitário
básico do metro quadrado de terreno, para o local, no mês de agosto de 1991 ,
fornecido pela Gerência de Tributos Imobiliários, que é igual a:
q = Cr$.23.240,98
Para o citado imóvel ainda temos os seguintes dados:
SITUAÇÃO I - lote original
a = 7,00 (testada)
ar = 10,00 m (testada de referência)
3 = 217,00 m2 (área do lote)
f = S/a = 31,00 (profundidade equivalente)
Mi = 20 (profundidade mínima para a zona)
Ma = 40 (profundidade máxima para a zona)
t = (a/ar) 1/4 = 0,914 (testada equivalente)
Mi
Vt= S x q x t
Vt = 217,00 x 23.240,98 x 0,914
Vt = Cr$ 4.609.569,49
(original)
Para obtermos o valor do imóvel considerando a área pretendida temos:
SITUAÇÃO II :
lote original + área pretendida
S = 252,00 m2
f = S/a = 36,00
a = 7,00
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ar = 10,00
Mi = 20,00
Ma = 40,00
Mi
Vt = S x q x t
Vt = 252,00 x 23.240,98 x 0,914
Vt= Cr$ 5.353.048,44
(final)
O valor da área pretendida é fornecido pela diferença entre a área total e a área original.
Portanto:
Valor 1 = Vt
final

- Vt
Original

V1 = 5.353.048,44 - 4.609.569,49
V1 = Cr$.743.478,95
(Setecentos e quarenta e três mil, quatrocentos e setenta e oito cruzeiros e noventa e cinco
centavos).

4 - CONSIDERAÇÕES
Para a presente avaliação a área pretendida foi considerada somente acrescida ao lote
original, sem se considerar o desmembramento com a frente para a futura marginal.
5 - ENCERRAMENTO
O presente laudo é constituído de 02 (duas) folhas digitadas em microcomputador.
LAUDO AVALIATÓRIO 2
1 - OBJETIVO
Avaliação do valor da área descrita no inciso II, do artigo 1º, do Autógrafo n º 104/91, com
área de terreno de 35,00 m2 (trinta e cinco metros quadrados).
2 - LOCALIZAÇÃO
O imóvel localiza-se na Rua Guarujá - fundos com o lote de classificação fiscal n º
10.164.040.
3 - AVALIAÇÃO
Inicialmente vamos efetuar o cálculo do valor do lote original, baseado no valor unitário
básico do metro quadrado de terreno, para o local, no mês de agosto de 1991 ,
fornecido pela Gerência de Tributos Imobiliários, que é igual a:
q = Cr$.23.240,98
Para o citado imóvel ainda temos os seguintes dados:
SITUAÇÃO I - lote original
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a = 7,00 (testada)
ar = 10,00 m (testada de referência)
3 = 217,00 m2 (área do lote)
f = S/a = 31,00 (profundidade equivalente)
Mi = 20 (profundidade mínima para a zona)
Ma = 40 (profundidade máxima para a zona)
t = (a/ar) 1/4 = 0,914 (testada equivalente)
Mi
Vt= S x q x t
Vt = 217,00 x 23.240,98 x 0,914
Vt = Cr$ 4.609.569,49
(original)
Para obtermos o valor do imóvel considerando a área pretendida temos:
SITUAÇÃO II :
lote original + área pretendida
S = 252,00 m2
f = S/a = 36,00
a = 7,00
ar = 10,00
Mi = 20,00
Ma = 40,00
Mi
Vt = S x q x t
Vt = 252,00 x 23.240,98 x 0,914
Vt= Cr$ 5.353.048,44
(final)
O valor da área pretendida é fornecido pela diferença entre a área total e a área original.
Portanto:
Valor 1 = Vt
final

- Vt
Original

V1 = 5.353.048,44 - 4.609.569,49
V1 = Cr$.743.478,95
(Setecentos e quarenta e três mil, quatrocentos e setenta e oito cruzeiros e noventa e cinco
centavos).
4 - CONSIDERAÇÕES
Para a presente avaliação a área pretendida foi considerada somente acrescida ao lote
original, sem se considerar o desmembramento com a frente para a futura marginal.
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5 - ENCERRAMENTO
O presente laudo é constituído de 02 (duas) folhas digitadas em microcomputador.
LAUDO AVALIATÓRIO 3
1 - OBJETIVO
Avaliação do valor da área descrita no inciso III, do artigo 1º, do Autógrafo n º 104/91, com
área de terreno de 33,95 m2 (trinta e três metros e noventa e cinco decímetros
quadrados).
2 - LOCALIZAÇÃO
O imóvel localiza-se na Rua Guarujá - fundos com o lote de classificação fiscal n º
10.164.037.
3 - AVALIAÇÃO
Inicialmente vamos efetuar o cálculo do valor do lote original, baseado no valor unitário
básico do metro quadrado de terreno, para o local, no mês de agosto de 1991 ,
fornecido pela Gerência de Tributos Imobiliários, que é igual a:
q = Cr$.23.240,98
Para o citado imóvel ainda temos os seguintes dados:
SITUAÇÃO I - lote original
a = 7,00 (testada)
ar = 10,00 m (testada de referência)
3 = 217,00 m2 (área do lote)
f = S/a = 31,00 (profundidade equivalente)
Mi = 20 (profundidade mínima para a zona)
Ma = 40 (profundidade máxima para a zona)
t = (a/ar) 1/4 = 0,914 (testada equivalente)
Mi
Vt= S x q x t
Vt = 217,00 x 23.240,98 x 0,914
Vt = Cr$ 4.609.569,49
(original)
Para obtermos o valor do imóvel considerando a área pretendida temos:
SITUAÇÃO II :
lote original + área pretendida
S = 250,95 m2
f = S/a = 35,85
a = 7,00
ar = 10,00
Mi = 20,00
Ma = 40,00
Mi
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Vt = S x q x t
Vt = 250,95 x 23.240,98 x 0,914
Vt= Cr$ 5.330.744,07
(final)
O valor da área pretendida é fornecido pela diferença entre a área total e a área original.
Portanto:
Valor 1 = Vt
final

- Vt
Original

V1 = 5.330.744,07 - 4.609.569,49
V1 = Cr$.721.174,58
(Setecentos e vinte e um mil, cento e setenta e quatro cruzeiros e cinqüenta e oito
centavos).
4 - CONSIDERAÇÕES
Para a presente avaliação a área pretendida foi considerada somente acrescida ao lote
original, sem se considerar o desmembramento com a frente para a futura marginal.
5 - ENCERRAMENTO
O presente laudo é constituído de 02 (duas) folhas digitadas em microcomputador.
LAUDO AVALIATÓRIO 4
1 - OBJETIVO
Avaliação do valor da área descrita no inciso IV, do artigo 1º, do Autógrafo n º 104/91, com
área de terreno de 31,50 m2 (trinta e um metros e cinqüenta decímetros quadrados).
2 - LOCALIZAÇÃO
O imóvel localiza-se na Rua Guarujá - fundos com o lote de classificação fiscal n º
10.164.038.
3 - AVALIAÇÃO
Inicialmente vamos efetuar o cálculo do valor do lote original, baseado no valor unitário
básico do metro quadrado de terreno, para o local, no mês de agosto de 1991 ,
fornecido pela Gerência de Tributos Imobiliários, que é igual a:
q = Cr$.23.240,98
Para o citado imóvel ainda temos os seguintes dados:
SITUAÇÃO I - lote original
a = 7,00 (testada)
ar = 10,00 m (testada de referência)
3 = 217,00 m2 (área do lote)
f = S/a = 31,00 (profundidade equivalente)
Mi = 20 (profundidade mínima para a zona)
Ma = 40 (profundidade máxima para a zona)
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t = (a/ar) 1/4 = 0,914 (testada equivalente)
Mi
Vt= S x q x t
Vt = 217,00 x 23.240,98 x 0,914
Vt = Cr$ 4.609.569,49
(original)
Para obtermos o valor do imóvel considerando a área pretendida temos:
SITUAÇÃO II :
lote original + área pretendida
S = 248,50 m2
f = S/a = 35,50
a = 7,00
ar = 10,00
Mi = 20,00
Ma = 40,00
Mi
Vt = S x q x t
Vt = 248,50 x 23.240,98 x 0,914
Vt= Cr$ 5.278.700,54
(final)
O valor da área pretendida é fornecido pela diferença entre a área total e a área original.
Portanto:
Valor 1 = Vt
final

- Vt
Original

V1 = 5.278.700,54 - 4.609.569,49
V1 = Cr$.669.131,05
(Seiscentos e sessenta e nove mil, cento e trinta e um cruzeiros e cinco centavos).
4 - CONSIDERAÇÕES
Para a presente avaliação a área pretendida foi considerada somente acrescida ao lote
original, sem se considerar o desmembramento com a frente para a futura marginal.
5 - ENCERRAMENTO
O presente laudo é constituído de 02 (duas) folhas digitadas em microcomputador.
LAUDO AVALIATÓRIO 5
1 - OBJETIVO
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Avaliação do valor da área descrita no inciso V, do artigo 1º, do Autógrafo n º 104/91, com
área de terreno de 25,55 m2 (vinte e cinco metros e cinqüenta e cinco decímetros
quadrados).
2 - LOCALIZAÇÃO
O imóvel localiza-se na Rua Guarujá - fundos com o lote de classificação fiscal n º
10.164.035.
3 - AVALIAÇÃO
Inicialmente vamos efetuar o cálculo do valor do lote original, baseado no valor unitário
básico do metro quadrado de terreno, para o local, no mês de agosto de 1991 ,
fornecido pela Gerência de Tributos Imobiliários, que é igual a:
q = Cr$.23.240,98
Para o citado imóvel ainda temos os seguintes dados:
SITUAÇÃO I - lote original
a = 7,00 (testada)
ar = 10,00 m (testada de referência)
3 = 217,00 m2 (área do lote)
f = S/a = 31,00 (profundidade equivalente)
Mi = 20 (profundidade mínima para a zona)
Ma = 40 (profundidade máxima para a zona)
t = (a/ar) 1/4 = 0,914 (testada equivalente)
Mi
Vt= S x q x t
Vt = 217,00 x 23.240,98 x 0,914
Vt = Cr$ 4.609.569,49
(original)
Para obtermos o valor do imóvel considerando a área pretendida temos:
SITUAÇÃO II :
lote original + área pretendida
S = 242,55 m2
f = S/a = 34,65
a = 7,00
ar = 10,00
Mi = 20,00
Ma = 40,00
Mi
Vt = S x q x t
Vt = 242,55 x 23.240,98 x 0,914
Vt= Cr$ 5.152.309,12
(final)
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O valor da área pretendida é fornecido pela diferença entre a área total e a área original.
Portanto:
Valor 1 = Vt
final

- Vt
Original

V1 = 5.152.309,12 - 4.609.569,49
V1 = Cr$.542.739,63
(Quinhentos e quarenta e dois mil, setecentos e trinta e nove cruzeiros e sessenta e três
centavos).
4 - CONSIDERAÇÕES
Para a presente avaliação a área pretendida foi considerada somente acrescida ao lote
original, sem se considerar o desmembramento com a frente para a futura marginal.
5 - ENCERRAMENTO
O presente laudo é constituído de 02 (duas) folhas digitadas em microcomputador.
LAUDO AVALIATÓRIO 6
1 - OBJETIVO
Avaliação do valor da área descrita no inciso VI, do artigo 1º, do Autógrafo n º 104/91,
com área de terreno de 17,15 m2 (dezessete metros e quinze decímetros quadrados).
2 - LOCALIZAÇÃO
O imóvel localiza-se na Rua Guarujá - fundos com o lote de classificação fiscal n º
10.164.036.
3 - AVALIAÇÃO
Inicialmente vamos efetuar o cálculo do valor do lote original, baseado no valor unitário
básico do metro quadrado de terreno, para o local, no mês de agosto de 1991 ,
fornecido pela Gerência de Tributos Imobiliários, que é igual a:
q = Cr$.23.240,98
Para o citado imóvel ainda temos os seguintes dados:
SITUAÇÃO I - lote original
a = 7,00 (testada)
ar = 10,00 m (testada de referência)
3 = 217,00 m2 (área do lote)
f = S/a = 31,00 (profundidade equivalente)
Mi = 20 (profundidade mínima para a zona)
Ma = 40 (profundidade máxima para a zona)
t = (a/ar) 1/4 = 0,914 (testada equivalente)
Mi
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Vt= S x q x t
Vt = 217,00 x 23.240,98 x 0,914
Vt = Cr$ 4.609.569,49
(original)
Para obtermos o valor do imóvel considerando a área pretendida temos:
SITUAÇÃO II :
lote original + área pretendida
S = 234,15 m2
f = S/a = 33,45
a = 7,00
ar = 10,00
Mi = 20,00
Ma = 40,00
Mi
Vt = S x q x t
Vt = 234,15 x 23.240,98 x 0,914
Vt= Cr$ 4.973.874,17
(final)
O valor da área pretendida é fornecido pela diferença entre a área total e a área original.
Portanto:
Valor 1 = Vt
final

- Vt
Original

V1 = 4.973.874,17 - 4.609.569,49
V1 = Cr$.364.304,68
(Trezentos e sessenta e quatro mil, trezentos e quatro cruzeiros e sessenta e oito centavos).
4 - CONSIDERAÇÕES
Para a presente avaliação a área pretendida foi considerada somente acrescida ao lote
original, sem se considerar o desmembramento com a frente para a futura marginal.
5 - ENCERRAMENTO
O presente laudo é constituído de 02 (duas) folhas digitadas em microcomputador.
LAUDO AVALIATÓRIO 7
1 - OBJETIVO
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Avaliação do valor da área descrita no inciso VII, do artigo 1º, do Autógrafo n º 104/91,
com área de terreno de 9,45 m2 (nove metros e quarenta e cinco decímetros quadrados).
2 - LOCALIZAÇÃO
O imóvel localiza-se na Rua Guarujá - fundos com o lote de classificação fiscal n º
10.164.033.
3 - AVALIAÇÃO
Inicialmente vamos efetuar o cálculo do valor do lote original, baseado no valor unitário
básico do metro quadrado de terreno, para o local, no mês de agosto de 1991 ,
fornecido pela Gerência de Tributos Imobiliários, que é igual a:
q = Cr$.23.240,98
Para o citado imóvel ainda temos os seguintes dados:
SITUAÇÃO I - lote original
a = 7,00 (testada)
ar = 10,00 m (testada de referência)
3 = 217,00 m2 (área do lote)
f = S/a = 31,00 (profundidade equivalente)
Mi = 20 (profundidade mínima para a zona)
Ma = 40 (profundidade máxima para a zona)
t = (a/ar) 1/4 = 0,914 (testada equivalente)
Mi
Vt= S x q x t
Vt = 217,00 x 23.240,98 x 0,914
Vt = Cr$ 4.609.569,49
(original)
Para obtermos o valor do imóvel considerando a área pretendida temos:
SITUAÇÃO II :
lote original + área pretendida
S = 226,45 m2
f = S/a = 32,35
a = 7,00
ar = 10,00
Mi = 20,00
Ma = 40,00
Mi
Vt = S x q x t
Vt = 226,45 x 23.240,98 x 0,914
Vt= Cr$ 4.810.308,80
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(final)
O valor da área pretendida é fornecido pela diferença entre a área total e a área original.
Portanto:
Valor 1 = Vt
final

- Vt
Original

V1 = 4.810.308,80 - 4.609.569,49
V1 = Cr$.200.739,31
(Duzentos mil, setecentos e trinta e nove cruzeiros e trinta e um centavos).
4 - CONSIDERAÇÕES
Para a presente avaliação a área pretendida foi considerada somente acrescida ao lote
original, sem se considerar o desmembramento com a frente para a futura marginal.
5 - ENCERRAMENTO
O presente laudo é constituído de 02 (duas) folhas digitadas em microcomputador.
LAUDO AVALIATÓRIO 8
1 - OBJETIVO
Avaliação do valor da área descrita no inciso VIII, do artigo 1º, do Autógrafo n º 104/91,
com área de terreno de 1,92 m2 (um metro e noventa e dois decímetros quadrados).
2 - LOCALIZAÇÃO
O imóvel localiza-se na Rua Guarujá - fundos com o lote de classificação fiscal n º
10.164.034.
3 - AVALIAÇÃO
Inicialmente vamos efetuar o cálculo do valor do lote original, baseado no valor unitário
básico do metro quadrado de terreno, para o local, no mês de agosto de 1991 ,
fornecido pela Gerência de Tributos Imobiliários, que é igual a:
q = Cr$.23.240,98
Para o citado imóvel ainda temos os seguintes dados:
SITUAÇÃO I - lote original
a = 7,00 (testada)
ar = 10,00 m (testada de referência)
3 = 214,60 m2 (área do lote)
f = S/a = 30,65 (profundidade equivalente)
Mi = 20 (profundidade mínima para a zona)
Ma = 40 (profundidade máxima para a zona)
t = (a/ar) 1/4 = 0,914 (testada equivalente)
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Mi
Vt= S x q x t
Vt = 214,60 x 23.240,98 x 0,914
Vt = Cr$ 4.558.588,07
(original)
Para obtermos o valor do imóvel considerando a área pretendida temos:
SITUAÇÃO II :
lote original + área pretendida
S = 216,52 m2
f = S/a = 30,93
a = 7,00
ar = 10,00
Mi = 20,00
Ma = 40,00
Mi
Vt = S x q x t
Vt = 216,52 x 23.240,98 x 0,914
Vt= Cr$ 4.599.373,20
(final)
O valor da área pretendida é fornecido pela diferença entre a área total e a área original.
Portanto:
Valor 1 = Vt
final

- Vt
Original

V1 = 4.599.373,20 - 4.609.569,49
V1 = Cr$.40.785,13
(Quarenta mil, setecentos e oitenta e cinco cruzeiros e treze centavos).
4 - CONSIDERAÇÕES
Para a presente avaliação a área pretendida foi considerada somente acrescida ao lote
original, sem se considerar o desmembramento com a frente para a futura marginal.
5 - ENCERRAMENTO
O presente laudo é constituído de 02 (duas) folhas digitadas em microcomputador.
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(Publ. "D. Grande ABC", 03.12.91, Cad. B, pág. 7)

A Câmara Municipal de Santo André decreta e eu promulgo a seguinte lei:
Artigo 1 - Fica denominada "Praça PADRE ADERBAL LEITÃO VILAR" a praça localizada
entre as avenidas Sorocaba e Guaratinguetá, no Jardim Alzira Franco.
Artigo 2 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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Provimento Nº 17/99-CGJ - Institui o Projeto More Legal II
INSTITUI O PROJETO "MORE LEGAL II"
O Excelentíssimo Desembargador ARISTIDES PEDROSO DE ALBUQUERQUE NETO,
Digníssimo Corregedor-Geral da Justiça, no exercício de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a integridade das normas de legislação ordinária sobre aquisição,
perda e função da propriedade imóvel devem ser vistas para preservação da unidade
interna e coerência do sistema jurídico, sob o prisma dos objetivos constitucionais;
CONSIDERANDO que a inviolabilidade do direito à propriedade merece ser dimensionada
em harmonia com o princípio, também constitucional, de sua função social;
CONSIDERANDO que a construção de um Estado Democrático de Direito, em que a
plenitude do exercício da cidadania, com o resguardo dos valores mínimos da dignidade
humana, avulta com um de seus autênticos objetivos fundamentais;
CONSIDERANDO que a moderna função do Direito não se delimita à clássica solução
conceitual de conflitos de interesses e de geração de segurança jurídica, mas em criar
condições para a valorização da cidadania e em promover a justiça social;
CONSIDERANDO que um dos objetivos das regras legais, regulamentadoras do solo
urbano, sempre visou a proteção jurídica dos adquirentes de imóveis, especialmente quando
integrantes de loteamentos ou parcelamentos assemelhados;
CONSIDERANDO que a carta maior, ao consagrar o direito de propriedade, não
estabeleceu limitações outras, assegurando ao cidadão não apenas o acesso e a posse,
mas a decorrente e imprescindível titulação, porque só com a implementação deste requisito
torna-se possível seu pleno exercício;
CONSIDERANDO que os fracionamentos, mesmo quando não planejados ou autorizados
administrativamente de forma expressa, geram, em muitas hipóteses, situações fáticas
consolidadas e irreversíveis, adquirindo as unidades desmembradas autonomia jurídica e
destinação social compatível, com evidente repercussão na ordem jurídica;
CONSIDERANDO que eventual anomalia no registro pode ser alvo de ação própria
objetivando sua anulação em processo contencioso (art. 216 da Lei Nº 6.015, de 31 de
dezembro de 1973 – Lei dos Registros Públicos);
CONSIDERANDO o peculiar interesse dos municípios gaúchos em regularizar a ocupação
de áreas situadas em seu perímetro urbano ou periferia, sem violação ao meio-ambiente,
para provê-las de infraestrutura necessária a uma vida digna;
CONSIDERANDO a motivação inserida na mensagem "Juiz, Tutor da Cidadania", desta
Corregedoria, publicada no Diário da Justiça do dia 10 de agosto de 1995;
CONSIDERANDO seja imprescindível assegurar a participação do Ministério Público, como
instituição em si essencial e defensora constitucional dos interesses sociais, garantindo-se,
com a efetividade de sua participação, a solução para grande número de situações
existentes, inatingível sem ela;
CONSIDERANDO o empenho de Notário e Registradores de Imóveis, demonstrado pelos
respectivos colégios, para que, com segurança jurídica, possam ser alcançadas as soluções
exigíveis;
CONSIDERANDO a edição da Lei Federal Nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999, que alterou o
Decreto-Lei Nº 3.365/41 e as Leis Nºs. 6.015/73(Lei dos Registros Públicos) e 6.766/79(Lei
do Parcelamento do Solo Urbano);
CONSIDERANDO que o art. 53, da Lei Nº 9.785/99, expressou ser do interesse público os
parcelamentos do solo, bem assim suas regularizações, vedando exigências outras que não
a documentação mínima necessária ao registro;
CONSIDERANDO a instituição de comissão revisora do Projeto "More Legal I", formada pelo
Poder Judiciário, Ministério Público e Colégio Registral do RGS,
RESOLVE PROVER:
TÍTULO I
Das Disposições Gerais
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Art. 1º. A regularização e registro de loteamento, desmembramento ou fracionamento de
imóveis urbanos ou urbanizados, nos casos especificados, obedecerá ao disposto neste
Provimento.
Parágrafo Único - Ficam excluídas as áreas de risco ambiental, áreas indígenas, de
preservação natural e outros casos previstos em lei.
TÍTULO II
Da Regularização do Parcelamento
Art. 2º. Nas comarcas do Estado do Rio Grande do Sul, inclusive na capital, em situações
consolidadas, poderá a autoridade judiciária competente autorizar ou determinar o registro
acompanhado dos seguintes documentos:
I - título de propriedade do imóvel; ou, nas hipóteses dos §§ 3º e 4º, apenas a certidão da
matrícula;
II - certidão negativa de ação real ou reipersecutória referente ao imóvel, expedida pelo
ofício do Registro de Imóveis;
III - certidão de ônus reais relativos ao imóvel;
IV - planta do imóvel e respectiva descrição, emitidas ou aprovadas pela Prefeitura
Municipal.
Parágrafo Primeiro - Considera-se situação consolidada aquela em que o prazo de
ocupação da área, a natureza das edificações existentes, a localização das vias de
circulação ou comunicação, os equipamentos públicos disponíveis, urbanos ou
comunitários, dentre outras situações peculiares, indique a irreversibilidade da posse titulada
que induza ao domínio.
Parágrafo Segundo - Na aferição da situação jurídica consolidada, valorizar-se-ão quaisquer
documentos provenientes do Poder Público, em especial do Município.
Parágrafo Terceiro - O título de propriedade será dispensado quando se tratar de
parcelamento popular, destinado às classes de menor renda, em imóvel declarado de
utilidade pública, com processo de desapropriação judicial em curso e imissão provisória na
posse, desde que promovido pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios ou suas
entidades delegadas, autorizadas por lei a implantar projetos de habitação.
Parágrafo Quarto - No caso de que trata o Parágrafo Terceiro, o pedido de registro do
parcelamento, além do documento mencionado no art. 18, inciso V, da Lei Nº 6.766/79, será
instruído com cópias autênticas da decisão que tenha concedido a imissão provisória na
posse, do decreto de desapropriação, do comprovante de sua publicação na imprensa oficial
e, quando formulado por entidades delegadas, da Lei de criação e de seus atos
constitutivos.
Parágrafo Quinto - Nas regularizações coletivas, poderá ser determinada a apresentação de
memorial descritivo elaborado pela Prefeitura Municipal, ou por ela aprovado, abrangendo a
divisão da totalidade da área ou a subdivisão de apenas uma ou mais quadras.
Art. 3º. Tratando-se de imóvel público ou submetido à intervenção do Poder Público,
integrante da Área Especial de Interesse Social, poderá a autoridade judiciária competente
autorizar ou determinar o registro acompanhado dos documentos indicados no artigo
anterior.
Parágrafo Único - Na comarca de Porto Alegre, observar-se-á o disposto no art. 49, da Lei
Complementar Municipal Nº 338, de 12 de janeiro de 1995.
Art. 4º. Nos casos de regularização pelo Poder Público, conforme autorizado pelo art. 40 da
Lei Nº 6.766/79, poderá o Juiz competente autorizar ou determinar o registro nas mesmas
condições, sem prejuízo de adoção de outras medidas, cíveis, criminais ou administrativas,
contra o loteador faltoso.
Parágrafo primeiro – Através de requerimento fundamentado e com parecer favorável do
Ministério Público, poderá, ainda, o Juiz competente conceder alvará de autorização para
Prefeitura Municipal firmar contratos de alienação de imóveis pendentes e promover a venda
dos lotes remanescentes, revertendo a quantia apurada em benefício da municipalidade
para ressarcimento das despesas decorrentes da regularização.
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Parágrafo segundo – O requerimento que trata o parágrafo anterior, deverá ser instruído
com documentos, públicos ou privados, e apresentação do respectivo laudo de avaliação
dos lotes, firmado por profissional habilitado, sendo facultada, ainda, a comprovação das
despesas, através da prova testemunhal.
Parágrafo terceiro – Havendo dúvida sobre os valores gastos pela municipalidade na
regularização e avaliação dos lotes, o Juiz competente poderá, de ofício ou mediante
requerimento do Ministério Público, determinar a realização das diligências ou perícias que
entender cabíveis.
Art. 5º. Nas hipóteses de regularização previstas no presente Título, a autoridade judiciária
poderá permitir o registro, embora não atendidos os requisitos urbanísticos previstos na Lei
Nº 6.766/79 ou em outros diplomas legais.
TÍTULO III
Do Registro dos Contratos
Art. 6º. Registrado ou averbado o parcelamento (loteamento, desdobramento, fracionamento
ou desdobre) do solo urbano, os adquirentes de lotes de terreno poderão requerer o registro
dos seus contratos, padronizados ou não, apresentando o respectivo instrumento junto ao
ofício do Registro de Imóveis.
Parágrafo Primeiro - O registro poderá ser obtido diante da comprovação idônea da
existência do contrato, nos termos do art. 27, parágrafos 1º e 2º, da Lei 6.766/79.
Parágrafo Segundo - Os requisitos de qualificação das partes necessários ao registro, caso
inexistentes, serão comprovados através da apresentação de cópia autenticada de
documento pessoal de identificação, ou dos cogitados na Lei Nº 9.049, de 18 de maio de
1995, ou, ainda, de cópia de certidão de casamento ou equivalente.
Parágrafo Terceiro - Admite-se, nos parcelamentos populares, a cessão da posse em que
estiverem provisoriamente imitidas a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas
entidades delegadas, o que poderá ocorrer por instrumento particular, ao qual se atribui,
para todos os fins de direito, caráter de escritura pública, não se aplicando a disposição do
inciso II do art. 134 do Código Civil.
Parágrafo Quarto - A cessão da posse referida no Parágrafo Terceiro, cumpridas as
obrigações do cessionário, constitui crédito contra o expropriante, de aceitação obrigatória
em garantia de contratos de financiamentos habitacionais.
Parágrafo Quinto - Com o registro da sentença que, em processo de desapropriação, fixar o
valor da indenização, a posse referida no Parágrafo Terceiro converter-se-á em propriedade
e a sua cessão, em compromisso de compra e venda ou venda e compra, conforme haja
obrigações a cumprir ou estejam elas cumpridas, circunstância que, demonstradas ao
Registro de Imóveis, serão averbadas na matrícula relativa ao lote.
Parágrafo Sexto - Os compromissos de compra e venda, as cessões e as promessas de
cessão valerão como título para o registro da propriedade do lote adquirido, quando
acompanhadas da respectiva prova de quitação.
TÍTULO IV
Da Localização de Áreas em Condomínio
Art. 7º. Em imóveis situados nos perímetros urbanos, assim como nos locais urbanizados,
ainda que situados na zona rural, em cujos assentos conste estado de comunhão, mas que,
na realidade, se apresentam individualizados e em situação jurídica consolidada, nos termos
do art. 2º, parágrafo primeiro, deste Provimento, o Juiz poderá autorizar ou determinar a
averbação da identificação de uma ou de cada um das frações, observado o seguinte:
I - anuência dos confrontantes da fração do imóvel que se quer localizar, expressa em
instrumento público ou particular, neste caso com as assinaturas reconhecidas;
II - a identificação da fração de acordo com o disposto nos arts. 176, inciso II, n.º 3, e 225 da
Lei Nº 6.015/73, através de certidão atualizada expedida pelo Poder Público Municipal.
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Art. 8º. Procedido ao registro previsto pelos arts. 2º e 3º e a averbação regulada pelo art. 7º
deste Provimento, o Oficial do Registro de Imóveis abrirá matrícula própria, se o imóvel
ainda não a tiver.
TÍTULO V
Do Procedimento
Art. 9º. O pedido de regularização do lote individualizado, de quarteirão ou da totalidade da
área será apresentado perante o juízo competente que, autuado e registrado, ouvirá, no
prazo de 10(dez) dias, o Oficial do Registro de Imóveis.
Parágrafo Primeiro - Em seguida, os autos serão remetidos ao Ministério Público para
manifestação.
Parágrafo Segundo - Após, os autos serão conclusos ao Juiz de Direito que decidirá de
plano, podendo, se assim entender, suspender o julgamento e determinar publicação de
edital para ciência de terceiros.
Parágrafo Terceiro - Será competente, em Porto Alegre, a Vara dos Registros Públicos e, no
interior, a Vara da Direção do Foro.
Parágrafo Quarto - O procedimento será regido pelas normas que regulam a jurisdição
voluntária, aplicando-se, no que couber, a Lei Nº 6.015/73, atendendo-se ao critério de
conveniência ou oportunidade.
Art. 10. No caso da área parcelada não coincidir com a descrição constante do registro
imobiliário, o Juiz determinará a retificação da descrição do imóvel com base na respectiva
planta e no memorial descritivo.
Art. 11. Os lindeiros particulares, que não tenham anuído, poderão ser cientificados por
carta com aviso de recebimento, enquanto que a União, o Estado ou o Município serão
citados na pessoa de seus representantes com prazo de 10(dez) dias, quando for o caso.
Art. 12. O registro e respectiva matrícula, se for o caso, poderão ser canceladas em
processo contencioso, por iniciativa de terceiro prejudicado ou do Ministério Público, nos
casos previstos em lei, em especial nas hipótese do art. 216 da Lei Nº 6.015/73.
Parágrafo Único - Se o Juiz constatar que a abertura de matrícula ou algum ato autorizado
por ele nos termos deste Provimento sejam nulos ou anuláveis, determinará,
fundamentadamente e de ofício, o respectivo cancelamento, ou alcançará elementos ao
órgão do Ministério Público para as providências cabíveis.
TÍTULO VI
Das Ações de Usucapião
Art. 13. Na eventual impossibilidade de regularização e registro de loteamento,
desmembramento ou fracionamento de imóveis urbanos ou urbanizados, com fundamento
no presente Provimento, recomenda-se o ajuizamento de ações de usucapião, individual ou
coletivo, observando-se, conforme o caso, o disposto no art. 46 do Código de Processo
Civil.
Parágrafo Único - As certidões necessárias à instrução do processo de usucapião, sendo o
autor beneficiário da assistência judiciária, poderão ser requisitadas pelo Juiz gratuitamente.
Art. 14. No usucapião coletivo, o Juiz poderá dispensar, na publicação dos editais, a
individualização pormenorizada dos lotes, bastando a descrição mínima necessária para
indentificá-los, com referência ao memorial descritivo que deverá acompanhar a inicial.
Parágrafo Único – A descrição individual dos lotes, conforme o número de requerentes,
poderá ser publicada no átrio do Foro local, constando nos editais o procedimento adotado.
TÍTULO VII
Das Disposições Finais
Art. 15. Havendo impugnação ao pedido de regularização e registro, em qualquer fase do
procedimento, deverá a autoridade judiciária competente remeter os interessados às vias
ordinárias.
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Parágrafo Único - Entendendo o Juiz de Direito que a impugnação é manifestamente
inadmissível ou improcedente, poderá rejeitá-la de plano, julgando imediatamente o pedido
inicial.
Art. 16. Ao receber documentos para registro em sua serventia, cujo conteúdo contenha
indícios ou evidências de loteamento irregular, o Registrador deverá noticiar o fato
imediatamente ao representante do Ministério Público local.
Art. 17. Este Provimento será expedido pela Corregedoria-Geral da Justiça e ProcuradoriaGeral de Justiça, entrando em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Porto Alegre, 11 de outubro de 1999.

Des. ARISTIDES PEDROSO DE ALBUQUERQUE NETO
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LEI Nº 8.051 , DE 29 DE JUNHO DE 2000
(Publ. "D. do Grande ABC" 30.06.00, Cad.Class., pág. 02)
Processo nº 1.142/00
Projeto de Lei nº 042, de 14.06.2000 – Proc. nº 56.791/1992-1
INSTITUI uma Área de Especial Interesse Social - AEIS - 2 no Parque Capuava e dá
outras providências.
CELSO AUGUSTO DANIEL, Prefeito do Município de Santo André, Estado de São Paulo,
no uso e gozo de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei :
Art. 1º - Fica instituída como Área de Especial Interesse Social - classe 2 - AEIS 2, para os
efeitos da Lei Municipal nº 6.864, de 20 de dezembro de 1991, a área delimitada pelas
áreas públicas de Classificação Fiscal n.º 14.144.002 e 14.144.005 e pelas áreas
particulares de Classificação Fiscal n.º 14.115.p/003, 14.144.003, 14.144.004,
14.194.007, 14.194.008 e 14.199.007, com 85.235,43m² (oitenta e cinco mil, duzentos e
trinta e cinco metros e quarenta e três decímetros quadrados), segundo plantas e demais
elementos instrutórios constantes do Processo Administrativo nº 56.791/92-1, e que assim
se descreve: ALTERADO P/ LEI 8.111/00
“Uma área com 85.235,43m² (oitenta e cinco mil, duzentos e trinta e cinco metros e quarenta
e três decímetros quadrados), que se inicia no ponto “A” situado no início da curva da Rua 9
(Travessa Fontoura) com distância de 550,00m de frente para a Av. do Estado cruzando a
faixa da LIGHT até encontrar o ponto B. Deste ponto passa pelos pontos C, D, E, F com as
respectivas distâncias de 32,86m, 20,35m, 8,18m, 9,23m, 80,66m, confrontando com
remanescente do lote 3 quadra 115; dos pontos F, G, ao H com distâncias de 23,05m,
17,43m 53,32m, 12,96m, 14,80m, fazendo frente com a Rua B; deste ponto segue frente
para Rua 3A até o ponto I com distância de 6,80m e 29,79m; deste ponto deflete à
esquerda confrontando com o final da Rua 3A, com os lotes 05, 06 e o final da Rua R.3 até
encontrar o ponto J, com distância de 32,00m. Daí segue com frente para a Rua 3 até o
ponto L com distância de 35,21m, e segue ainda em curva com distância de 4,56m e mais
4,50m até o ponto M, e daí segue em linha quebrada com distância de 17,13m, 8,92m e
mais 71,51m até o ponto N. Deste ponto segue em linha quebrada e em curva com
distâncias de 6,92m, 11,92m, 2,50m, 2,44m e 8,32m de frente para a Viela e Rua I até
encontrar o ponto O, segue ainda pelo alinhamento predial da Rua J, com distâncias de
30,93m, 16,64m, 13,82m, 16,64m e mais 0,69m até o ponto P situado na divisa do lote 13.
Deste ponto segue 18,00m confrontando com alinhamento da Rua Corina Maggini (Rua 8)
divisa do Jardim Rina. Todos os pontos aqui citados, desde o ponto A até o ponto Q, estão
dentro do lote 3 quadra 115 confrontando com remanescente do mesmo lote. Do ponto Q
segue pelo alinhamento predial da Rua Corina Maggini passando pela Rua São Paulo até
encontrar o ponto 1 com distância de 83,00m de frente para a Rua Olavo Hansen até
encontrar o ponto 2. Deste ponto segue à distância de 110,00m até atingir o ponto 3
confrontando com os lotes 13, 14, 2, 11, 12, 9, 10, 5, 6. Deste ponto segue com distância
de 35,00m até o ponto 4 confrontando com o lote 6. Do ponto 4 ao ponto 5 mede 60,00m
em curva frente para a Rua Malaia; daí segue até o ponto 6 com distância de 38,00m
cruzando a faixa da LIGHT. Do ponto 6 ao ponto 7 mede 100,00m confrontando com parte
da Rua Malaia e o lote 6. Deste ponto segue confrontando nos fundos dos lotes 1, 2, 3, 4, 5,
6 com distância de 75,00m até encontrar o ponto 8, situado na divisa do lote 1 com o
alinhamento da Travessa Fontoura (Rua 9). Deste ponto segue com distância de 39,00m
pela Travessa Fontoura (Rua 9) até o ponto A onde teve início essa descrição, perfazendo
uma área de 85.235,43m²(oitenta e cinco mil, duzentos e trinta e cinco metros e quarenta e
três decímetros quadrados).”
Art. 2º - A Comissão de Urbanização e Legalização – COMUL, de que trata o Capítulo VII,
da Lei 6.864, de 20 de dezembro de 1991, será constituída no prazo máximo de 30
(trinta) dias, contados a partir da data de publicação da presente lei .
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Art. 3° - A Comissão de Urbanização e Legalização – COMUL, terá o prazo de 120 (cento
e vinte) dias, prorrogáveis por mais 60 (sessenta) dias, contados da data de sua
constituição, para a conclusão do Plano de Urbanização e Regularização Jurídica previsto
no artigo 11, da Lei 6.864, de 20 de dezembro de 1991.
Parágrafo único - A prorrogação de que trata este artigo será concedida pelo Prefeito
Municipal a requerimento da Comissão.
Art. 4º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a regulamentar e adotar todas as demais
providências cabíveis para a consecução da presente lei , observadas as disposições
contidas na Lei Municipal 6.864, de 20 de dezembro de 1991.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura Municipal de Santo André, em 29 de junho de 2000 .
ENGº. CELSO DANIEL
PREFEITO MUNICIPAL
MÁRCIA PELEGRINI
SECRETÁRIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
IRINEU BAGNARIOLLI JÚNIOR
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Registrada e digitada no Gabinete do Prefeito, na mesma data e publicada.
RENE MIGUEL MINDRISZ
COORDENADOR DE GABINETE DO PREFEITO.
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LEI Nº 8.113, DE 19 DE OUTUBRO DE 2000
Processo nº 1.180/00
Autor: Vereador Luiz Zacarias – PTB - Projeto de Lei CM nº 136/2000 - Proc. 1.180/00.
DISPÕE sobre instituição de Área de Especial Interesse Social - AEIS-2.
CELSO AUGUSTO DANIEL, Prefeito do Município de Santo André, Estado de São Paulo,
no uso e gozo de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal decreta e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º - Ficam instituídas como “Áreas de Especial Interesse Social”, classe 02 – AEIS – 2,
para os efeitos da Lei Municipal nº 6864, de 20 de dezembro de 1991, as áreas de
classificação fiscal 17.181.024 a 033, 17.181.036, 17.181.037, 17.181.048 a 051,
17.181.062 e 17.181.063, totalizando 11.599,87 m² (onze mil, quinhentos e noventa e nove
metros e oitenta e sete decímetros quadrados) que assim se descrevem:
“Inicia-se no ponto A, situado na interseção da faixa da Petrobrás com o alinhamento predial
da Avenida Carlos Gomes; desse ponto, segue acompanhando o alinhamento predial da
avenida citada e Avenida Gago Coutinho com as seguintes medidas: 59,68 m (cinqüenta e
nove metros e sessenta e oito centímetros) de A a B e 42,06m (quarenta e dois metros e
seis centímetros) de B a C; prosseguindo, mede 28,00 m (vinte e oito metros) de C a D,
26,44 m (vinte e seis metros e quarenta e quatro centímetros) de D a E e 62,00 m (sessenta
e dois metros) de E a F, acompanhando os alinhamentos prediais das avenidas Gago
Coutinho e Palmares. Desse ponto, deflete à direita e segue em curva com a distância de
11,48 m (onze metros e quarenta e oito centímetros) até o ponto G, situado no alinhamento
predial da Rua Armando Rocha. Daí segue em linha reta pelo alinhamento predial desta rua,
com as seguintes distâncias: 13,50 m (treze metros e cinqüenta centímetros) de G a H e
78,00 (setenta e oito metros) de H a I. Daí, deflete à direita e segue em linha reta com a
distância de 26,00 m (vinte e seis metros), confrontando com a faixa da Petrobrás, até o
ponto J. Daí, deflete à esquerda com a distância de 90,00 m (noventa metros), confrontando
com a faixa da Petrobrás, até atingir o ponto A, onde teve início esta descrição, perfazendo
uma área de 11.599,87 m² (onze mil, quinhentos e noventa e nove metros e oitenta e sete
decímetros quadrados). A área compreendida pelos pontos C, D, E, F, G, H e C descritos, é
uma sobra de área, com 2.036,02 m² (dois mil e trinta e seis metros e dois decímetros
quadrados).”
Art. 2º - A Comissão de Urbanização e Legalização – COMUL, de que trata o capítulo VII,
da Lei Municipal nº 6.864, de 20 de dezembro de1991, será constituída no prazo máximo de
trinta dias, contados a partir da data da publicação da presente lei.
Art. 3º - A Comissão de Urbanização e Legalização – COMUL, terá o prazo de cento e vinte
dias, prorrogáveis por mais sessenta dias, contados da data de sua constituição, para a
conclusão do Plano de Urbanização e Regularização Jurídica, previsto no artigo 11, da Lei
Municipal nº 6.864, de 20 de dezembro de 1991.
Parágrafo único – A prorrogação de que trata este artigo será concedida pelo Prefeito
Municipal a requerimento da Comissão.
Art. 4º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a regulamentar e/ou adotar todas as demais
providências cabíveis para a consecução da presente lei, observadas as disposições
contidas na Lei Municipal nº 6.864, de 20 de dezembro de 1991.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura Municipal de Santo André, em 19 de outubro de 2000.
ENGº. CELSO DANIEL - PREFEITO MUNICIPAL
MÁRCIA PELEGRINI - SECRETÁRIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PAULA MARIA MOTTA LARA - SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
HABITAÇÃO - EM SUBSTITUIÇÃO Registrada e digitada no Gabinete do Prefeito, na mesma data e publicada.
RENE MIGUEL MINDRISZ - COORDENADOR DE GABINETE DO PREFEITO

193

LEI Nº 8.300 , DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001
Publ.”D. do Grande ABC”20-12-01, Cad. Class.,pág. 05
REVOGADA P/ LEI 8.869/06
Projeto de Lei nº 060, de 07.11.2001 - Processo nº 46.439/2000-5.
INSTITUI as Áreas de Especial Interesse Social e dá outras providências.
CELSO AUGUSTO DANIEL, Prefeito Municipal de Santo André, Estado de São Paulo, no
uso e gozo de suas atribuições legais;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei :
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS GERAIS
Art. 1º - As normas específicas para urbanização das áreas ocupadas por população de
baixa renda serão fixadas em conformidade com o disposto no artigo 147 da Lei Orgânica
Municipal, atendendo os princípios constitucionais da função social da cidade e da
propriedade.
Art. 2º - Ficam instituídas, na Zona Urbana do Município, as Áreas de Especial Interesse
Social - AEIS, a serem delimitadas por legislação específica, destinadas aos assentamentos
habitacionais para população de baixa renda.
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei , considera-se população de baixa renda a
parcela da sociedade composta por famílias com renda mensal igual ou inferior a 10 (dez)
salários mínimos.
Art. 3º - As Áreas de Especial Interesse Social - AEIS atenderão aos seguintes objetivos:
I - adequar a propriedade do solo à sua função social;
II - fomentar a utilização dos vazios urbanos localizados no Município, para programas
habitacionais, de modo a ampliar a oferta de terra para a moradia da população de baixa
renda;
III - integrar à cidade os assentamentos habitacionais de baixa renda, promovendo sua
regularização jurídica e urbanística;
IV - propiciar a recuperação ambiental de áreas degradadas;
V - possibilitar a oferta de equipamentos urbanos e comunitários;
VI - corrigir, ou exigir que se corrijam, situações que coloquem em risco a vida humana,
decorrentes de ocupações em áreas impróprias à habitação;
VII - evitar a expulsão indireta dos seus moradores, mediante a utilização de instrumentos
jurídicos e urbanísticos próprios;
VIII - propiciar a geração de trabalho e de renda para os moradores.
Art. 4º - Para a delimitação de AEIS, bem como para sua urbanização e regularização,
serão observadas as seguintes diretrizes:
I - garantia de participação comunitária, assegurando-se o exercício do direito de
cidadania;
II - respeito à tipicidade e às características da ocupação existente, com a manutenção,
sempre que possível, das edificações e do traçado urbano, quando da intervenção do Poder
Público Municipal;
III - exercício efetivo do controle do solo urbano.
CAPÍTULO II
DA CLASSIFICAÇÃO E DA CRIAÇÃO DAS AEIS
Art. 5º - As Áreas de Especial Interesse Social – AEIS serão classificadas em:
I - AEIS A – áreas públicas ou particulares ocupadas por assentamentos habitacionais de
população de baixa renda;
II - AEIS B – terrenos não edificados, sub-utilizados ou não utilizados, necessários à
implantação de programas habitacionais de interesse social.
§ 1º - O reconhecimento como AEIS de glebas objeto de parcelamentos irregulares ou
clandestinos não eximirá seus promotores ou proprietários das obrigações e
responsabilidades administrativas ou penais previstas em lei .
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§ 2º - Poderão integrar o perímetro das AEIS A as áreas vazias contíguas que, se
agrupadas, não ultrapassarem o limite de 20% (vinte por cento) da área ocupada pelo
assentamento habitacional respectivo.
§ 3º - A existência de famílias com renda superior àquela indicada no parágrafo único do
artigo 2º, até um limite de 10% (dez por cento) do total de famílias, não constitui
impedimento à instituição de AEIS.
Art. 6º - A instituição de AEIS será objeto de autorização legislativa e, para apresentação
do respectivo projeto de lei , serão exigidas:
I - a classificação das AEIS, observando-se o previsto no artigo 5º;
II - a delimitação do seu perímetro e respectivo memorial descritivo.
Art. 7º - Durante o trâmite do processo legislativo de que trata o artigo anterior, a Câmara
Municipal deverá solicitar um parecer técnico ao Poder Executivo, quando não se tratar de
projeto de lei de iniciativa do Prefeito Municipal.
§ 1º - O parecer técnico deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias,
prorrogável por mais 30 (trinta) dias, contado da solicitação, e constitui instrumento
indispensável à deliberação da Câmara de Vereadores sobre a matéria.
§ 2º - Os projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo deverão ser acompanhados de
parecer técnico.
Art. 8º - O parecer técnico, mencionado no artigo anterior, indicará as possibilidades de
urbanização do núcleo no próprio local e será composto por 3 (três) partes:
I - análise físico-ambiental, contendo:
caracterização geotécnica e geomorfológica da área;
avaliação da vegetação existente;
informações sobre os corpos d’água existentes;
II - análise urbanística e fundiária, que informe:
legislação incidente;
se a área é pública ou particular;
origem e destinação da área, se pública;
tempo de ocupação do núcleo;
III - caracterização sócio-econômica, com base nos seguintes elementos:
verificação da faixa de renda da população moradora;
número de famílias a serem atendidas.
Parágrafo único - Para as AEIS B, observar-se-ão apenas as condições dispostas no inciso I
e nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso II deste artigo.
Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder, no âmbito do Plano de Urbanização
e Regularização, à retificação do perímetro delimitador das AEIS A, até o limite máximo de
25% (vinte e cinco por cento) da área fixada para a respectiva AEIS.
CAPÍTULO III
DOS USOS
Art. 10 - Os lotes resultantes de parcelamento aprovado em AEIS poderão ter os seguintes
usos:
I - residencial;
II - comercial;
III - prestação de serviços de natureza comercial;
IV - prestação de serviços de natureza institucional;
V - prestação de serviços de natureza industrial;
VI - institucional;
VII - misto - residencial com um dos usos abaixo:
comercial;
prestação de serviços de natureza comercial;
prestação de serviços de natureza institucional;
prestação de serviços de natureza industrial.

195

Art. 11 - A existência ou não, em cada AEIS, de lotes destinados aos usos referidos nos
incisos II, III, IV, V e VI do artigo anterior, assim como o percentual de área destinada a
eles, deverá:
I - ser objeto de aprovação pela COMUL, no caso das AEIS A;
II – estar definida no projeto de parcelamento, no caso das AEIS B, respeitando-se a
destinação máxima de 10% (dez por cento) da área resultante da soma total das áreas dos
lotes delimitados no projeto de parcelamento.
Parágrafo único - Nas AEIS A em que for admitida a existência de lotes destinados aos
usos referidos no caput, fica a cargo da COMUL a sua localização no interior do núcleo.
CAPÍTULO IV
DO PARCELAMENTO DO SOLO
SEÇÃO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 12 - O parcelamento do solo nas AEIS não será permitido em áreas que apresentem
risco à saúde ou à vida, em especial:
I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, a menos que sejam tomadas
providências para assegurar o escoamento das águas;
II - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que
sejam previamente saneados;
III - em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo apreciação
técnica que ateste a viabilidade da urbanização;
IV - em terrenos onde as condições geopedológicas não aconselhem a construção;
V - nas áreas em que a degradação ambiental impeça condições sanitárias suportáveis;
VI - em áreas encravadas.
Art. 13 - Os lotes decorrentes do parcelamento em AEIS terão necessariamente as
seguintes dimensões máximas, quando se tratar de habitação unifamiliar para uso
residencial ou misto:
I - para as AEIS A, dimensão máxima de 250m2 (duzentos e cinqüenta metros quadrado);
II - para as AEIS B, dimensão máxima de 125m2 (cento e vinte e cinco metros quadrado).
§ 1º - Fica definida a dimensão mínima de 60m2 (sessenta metros quadrados) para os
lotes das AEIS B.
§ 2° - Admite-se o parcelamento em lotes de 42m² (quarenta e dois metros quadrados) nas
AEIS B, quando estes forem destinados aos ocupantes de área de risco ou a inscritos em
programa habitacional do Município.
§ 3º - Para as AEIS A, admite-se a superação do limite indicado no inciso I até o percentual
de 5% (cinco por cento) do total de lotes.
Art. 14 - Constituem exceções às dimensões máximas fixadas no artigo anterior:
I - os lotes cuja conformação prejudique sua condição de habitabilidade;
II - lotes adquiridos por usucapião;
III - lotes outorgados às pessoas jurídicas;
IV - os lotes condominiais;
V - os lotes destinados aos usos indicados nos incisos II, III, IV, V e VI do artigo 10 desta lei
.
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei , consideram-se lotes condominiais os terrenos
sobre os quais sejam edificados:
I - duas ou mais construções, articuladas espacialmente ou não, ocupadas por diferentes
unidades econômicas ou unidades habitacionais;
II - edifícios de apartamentos.
Art. 15 - Admitir-se-á desmembramentos ou remembramentos nos seguintes casos:
I - em AEIS A, na forma do Plano de Urbanização e Legalização;
II - em AEIS B, quando a área dos lotes resultantes se enquadrar no disposto no artigo 13
desta lei .
Art. 16 - Os projetos de parcelamento das AEIS serão aprovados pelo Poder Executivo a
título de urbanização específica de interesse social, em conformidade com o artigo 4º,
inciso II da Lei Federal nº 6766/79 e com o Plano Diretor do Município de Santo André.
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Art. 17 - Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar a figura do consórcio imobiliário,
previsto no artigo 46 da Lei Federal nº 10.257/01, como forma de viabilizar a implantação
dos planos e dos projetos de urbanização e parcelamento em AEIS.
Art. 18 - Para a execução dos planos e dos projetos de urbanização e parcelamento das
AEIS, fica facultado ao Poder Executivo firmar convênios de cooperação técnica e
financeira com entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras.
SEÇÃO II – DAS AEIS A
Art. 19 - As diretrizes urbanísticas, as restrições edilícias, o dimensionamento e os usos
dos lotes em AEIS A serão estabelecidas no âmbito do Plano de Urbanização e
Regularização, segundo as especificidades próprias de cada núcleo.
Art. 20 - O sistema viário das AEIS A se incorporará ao domínio público, uma vez aprovado
o projeto de parcelamento do solo, e poderá ser composto exclusivamente por vias de
categoria “D”.
§ 1º - Vias de categoria “D” são as assim definidas no artigo 25.
§ 2º - É permitida, em AEIS A, a frente dos lotes para vias de categoria “D”.
SEÇÃO III – DAS AEIS B
Art. 21 - Para as AEIS B, serão emitidas diretrizes para o parcelamento do solo pelo Poder
Executivo.
Parágrafo único - A emissão de diretrizes ficará a cargo da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano ou de seu sucedâneo legal, ouvidos os Departamentos afins,
quando for o caso.
Art. 22 - Deverão ser destinados em AEIS B um mínimo de 15% (quinze por cento) da
área bruta do terreno para áreas institucionais e áreas verdes.
§ 1º - O percentual de área de que trata o caput deste artigo, deverá ser distribuído da
seguinte forma:
10% (dez por cento) para as áreas verdes;
5% (cinco por cento) para as áreas institucionais.
§ 2º - Em glebas com área inferior a 10.000m² (dez mil metros quadrado), a reserva de
áreas públicas de que trata o caput deste artigo poderá ser dispensada mediante
comprovação de existência, no entorno próximo, de oferta suficiente de áreas verdes e
de equipamentos comunitários que supram a nova demanda.
Art. 23 - As reservas de área mencionadas no artigo anterior, bem como as áreas
destinadas ao sistema de circulação, serão doadas formalmente ao Município antes do
aceite final das obras de urbanização.
Parágrafo único - A doação das áreas objeto deste artigo é condição indispensável para a
emissão do certificado de conclusão de obras.
Art. 24 - O sistema viário deverá garantir as condições adequadas para o acesso e a
circulação interna ao parcelamento, para a implantação das redes de infra-estrutura, e para
a integração com o sistema viário circundante.
Art. 25 - O sistema de circulação deverá obedecer à seguinte classificação quanto às vias:
I - de categoria A - vias de coleta de distribuição de tráfego com largura mínima de
10m (dez metros);
II - de categoria B - vias de trânsito local com largura mínima de 8m (oito metros);
III - de categoria C - vias de pedestres ou mistas com acesso restrito de veículos aos
lotes confrontantes e veículos de serviços, com largura mínima de 5m (cinco metros);
IV - de categoria D - vias de pedestres com largura igual ou inferior a 4m (quatro metros),
podendo se constituir em escadaria.
§ 1º - Nas AEIS B, não será permitida a frente dos lotes voltadas para as vias de categoria
“D”, quando estas tiverem largura inferior a 4m (quatro metros).
§ 2º - Os bolsões de estacionamento poderão ser incorporados como área do sistema de
circulação.
Art. 26 - O leito carroçável das vias deve obedecer a uma largura mínima de :
I - vias de categoria A - 7m ( sete metros);
II - vias de categoria B - 5m ( cinco metros).
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Parágrafo único - Os passeios devem ter largura mínima de 1,50m (um metro e cinqüenta
centímetros).
Art. 27 - A declividade máxima para as vias de categorias A, B e C será de 15% (quinze
por cento).
Parágrafo único - Poderão ser admitidas declividades de até 18% (dezoito por cento) em
trechos isolados cuja extensão não ultrapasse 50m (cinqüenta metros).
Art. 28 - Nos cruzamentos ortogonais entre vias de categorias A e B, os alinhamentos
deverão ser concordados por um arco de circunferência com raio igual ou superior a 3m
(três metros).
Art. 29 - O sistema viário proposto deverá garantir a continuidade do existente, obedecendo
concomitantemente à hierarquização do próprio loteamento.
Parágrafo único - A via que venha a ser prolongamento de outra já existente, ou constante
de plano já aprovado pela Prefeitura não poderá ter largura inferior a esta, salvo em casos
excepcionais, a critério do organismo de planejamento do sistema viário municipal.
Art. 30 - Nas quadras cujas frentes sejam superiores a 100m (cem metros), não
ultrapassando 200m (duzentos metros), será obrigatória uma passagem com largura mínima
de 2m (dois metros), gravada de servidão pública.
Parágrafo único - Em nenhuma hipótese será permitida a frente do lote voltada para as
passagens de que trata o caput do presente artigo.
Art. 31 - Será obrigatória a reserva de uma faixa sanitária non aedificandi que correrá
paralela ao fundo dos lotes, com a largura mínima de 2m (dois metros), podendo ser fixada
uma largura maior por necessidade técnica, quando não for possível dar escoamento natural
à rede de esgotos pela via pública.
Art. 32 - Serão previstas vagas de estacionamento, em bolsões ou outros espaços
próprios, para os lotes voltados para as vias de pedestres, na proporção de uma vaga
para cada três lotes.
Parágrafo único - As vagas para estacionamento devem ter dimensões mínimas de 2,20m
(dois metros e vinte centímetros), por 4,50m (quatro metros e cinqüenta centímetros),
assinaladas no projeto de parcelamento, prevendo-se inclusive espaço para manobra.
Art. 33 - O parcelamento aprovado conforme esta lei deverá conter minimamente:
I - sistema de escoamento de águas pluviais;
II - sistema de abastecimento de água e de coleta de esgotos sanitários;
III - colocação de guias e sarjetas;
IV - extensão e distribuição domiciliar de rede de energia elétrica.
Parágrafo único - A gleba não poderá ser ocupada sem os serviços de infra-estrutura
acima elencados.
CAPÍTULO V
DOS PLANOS DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO
Art. 34 - As AEIS A terão Planos de Urbanização e Regularização Jurídica específicos,
elaborados pelo Executivo Municipal e acordados pelas respectivas Comissões de
Urbanização e Legalização - COMUL, contendo:
I - diretrizes urbanísticas, restrições edilícias, bem como a definição de usos e índices de
ocupação permitidos, específicos para a respectiva AEIS;
II - memorial descritivo da área e número de famílias a serem atendidas;
III - projeto de parcelamento, especificando o traçado dos lotes e do sistema viário, as
áreas destinadas a equipamentos públicos, as áreas non aedificandi e os espaços livres de
uso público;
IV - custo estimado das obras de urbanização;
V - projetos indicativos das obras de urbanização e implantação de equipamentos
públicos, incluindo terraplanagem, abastecimento de água, esgotamento sanitário,
fornecimento de energia elétrica e de iluminação pública, e obras de escoamento de
águas pluviais;
VI - projeto arquitetônico das construções, quando houver previsão de entrega de
unidades prontas pela Municipalidade;
VII - situação fundiária e instrumentos jurídicos necessários à regularização da área.
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§ 1º - A comunidade ocupante ou o proprietário da gleba poderá, quando da delimitação de
AEIS A em terras particulares, apresentar os projetos indicados nos incisos III e V deste
artigo.
§ 2º - Em se tratando de obras executadas, os projetos referidos no inciso V poderão ser
substituídos por relatório que ateste a conclusão e o funcionamento das obras e dos
serviços.
§ 3º - O Plano de Urbanização e Regularização Jurídica será aprovado mediante decreto
do Executivo.
Art. 35 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, com os proprietários de áreas
particulares delimitadas como AEIS A, a execução, pela municipalidade, das obras e
serviços necessários à implantação dos seus respectivos Planos de Urbanização.
Art. 36 - Como instrumento de viabilização financeira da operação prevista no artigo
anterior, o proprietário ressarcirá ao Município, mediante contrato, o valor despendido na
execução das obras e serviços, da seguinte forma:
I - por lotes no respectivo empreendimento;
II - por áreas no Município;
III - por moeda corrente.
§ 1º - As áreas destinadas pelo proprietário nas formas definidas pelos incisos I e II serão
outorgadas a título de contrapartida da operação, não se confundindo com as áreas
comuns e institucionais.
§ 2º - O número de lotes ou o total de áreas a serem outorgadas ao Município, na forma
dos incisos I e II, será fixado mediante laudo avaliatório, na proporção do custo estimado
das obras e dos serviços em relação ao valor da área a ser beneficiada, na data do
respectivo contrato.
Art. 37 - O contrato mencionado no artigo anterior será registrado no cartório da
circunscrição imobiliária competente, contendo:
I - Plano de Urbanização;
II - laudo de avaliação da área, objeto do Plano, e do custo das obras e serviços a serem
executados;
III - instrumento de garantia em favor do Município, correspondente ao valor da área total,
com validade até a efetiva transmissão da propriedade dos lotes;
IV - prazos de cumprimento das obrigações reciprocamente ajustadas, bem como as
condições de ressarcimento ao Município pelos investimentos por ele realizados.
CAPÍTULO VI
DAS RESTRIÇÕES EDILÍCIAS EM AEIS B
Art. 38 - Todas as edificações deverão garantir:
I - insolação, aeração e iluminação dos ambientes;
II - captação, condução e disposição das águas pluviais e de serviços.
Art. 39 - Os índices de ocupação máxima e de utilização máxima para os lotes em AEIS B
serão respectivamente de 75% (setenta e cinco por cento) e de 1,50 (um inteiro e
cinqüenta centésimos), calculados sobre a área do lote.
Art. 40 - Permitir-se-á a construção de até 3 (três) pavimentos, contados desde o nível
mais alto no alinhamento, desde que a edificação não prejudique condições adequadas de
ventilação, de iluminação e de salubridade na própria construção e nas construções
vizinhas e confrontantes.
Art. 41 - O recuo mínimo de frente deverá ser de 1m (um metro) em relação à testada
principal do lote, para os dois primeiros pavimentos.
Parágrafo único - Para o terceiro pavimento, o recuo frontal será definido de modo a
garantir as condições previstas no artigo anterior.
Art. 42 - Em casos de abertura voltada para a lateral ou para o fundo do lote, deverá ser
garantido recuo de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) para a divisa.
Art. 43 - No caso de passagem de esgotamento de águas pluviais ou servidas deverá
ser deixada faixa não edificável com, no mínimo, 1m (um metro) de largura.
Parágrafo único - A faixa deverá estar gravada em planta e descrita na matrícula do lote.
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Art. 44 - Na construção de edificações habitacionais horizontais será permitida a
construção de unidades residenciais evolutivas com área mínima de 20 m2 (vinte metros
quadrados).
Parágrafo único - A unidade deverá conter no mínimo um cômodo de uso múltiplo e um
banheiro.
CAPÍTULO VII
DA REGULARIZAÇÃO JURÍDICA
Art. 45 - Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Lei Orgânica do Município, em
AEIS públicas municipais, a vender ou conceder o uso dos imóveis, objeto da respectiva
ocupação.
Parágrafo único - No caso de imóveis destinados aos usos referidos nos incisos II, III, IV, V
e VI do artigo 10 desta lei , a regularização dar-se-á somente por meio de concessão de
direito real de uso.
Art. 46 - Desde que aprovado pela COMUL, os lotes em AEIS públicas municipais
destinados aos usos indicados nos incisos II, III, IV e V do artigo 10, poderão ser
concedidos, sempre a título oneroso:
I - a qualquer morador do núcleo, obedecidos critérios de viabilidade econômica, de
capacitação técnica e de interesse social, previamente definidos pela Municipalidade;
II - a empreendedores, pessoas físicas ou jurídicas, não residentes no núcleo, desde que
selecionados mediante procedimento licitatório de concorrência pública, conforme disposto
na Lei federal nº 8.666/93.
§ 1º - Na hipótese do inciso I, será admitida a concessão de , no máximo, dois lotes à
mesma pessoa, sendo um deles para uso residencial e o outro para uso comercial ou de
prestação de serviço.
§ 2º - A posse não constitui critério para a concessão de lote destinado ao uso comercial
ou de prestação de serviço.
Art. 47 - Os lotes do parcelamento ou as frações ideais de lote condominial aprovados para
as AEIS públicas municipais serão destinados aos seus ocupantes de acordo com as
seguintes normas:
I - para cada família somente será destinado um único lote de uso residencial ou misto;
II - só terá direito a lote em AEIS públicas municipais o morador que não possuir outro
imóvel.
Art. 48 - Em caso de venda, o preço dos lotes em terras públicas municipais será
determinado pela Municipalidade, mediante avaliação prévia, considerando-se o valor do
terreno e o Valor de Urbanização -VU, referido no artigo 51 desta lei .
Art. 49 - É vedada a utilização do instituto da doação simples como forma de transferência
de bens públicos municipais, situados em AEIS.
Art. 50 - O prazo da concessão, no caso de lotes ou de frações ideais de lotes
condominiais, situados em áreas públicas municipais, destinados ao uso residencial ou
misto, será de no máximo 90 (noventa) anos, e, no mínimo, de 35 (trinta e cinco) anos,
prorrogável por igual período.
§ 1º - A concessão de direito real de uso referida no caput será conferida ao ocupante de
AEIS uma única vez.
§ 2º - Os contratos de venda ou de concessão de direito real de uso serão celebrados,
preferencialmente, com o casal, quando houver entre eles relação familiar
independentemente do estado civil de ambos.
§ 3º - Na hipótese de separação do casal, será dada preferência à mulher ou àquele que
detiver a guarda dos filhos.
Art. 51 - A concessão de direito real de uso para moradia, em AEIS públicas municipais,
será onerosa e contratual, instituindo-se como referência para o pagamento o custo dos
serviços e das obras de urbanização em cada AEIS.
§ 1º - O Valor de Urbanização - V.U, padrão específico de cada núcleo, será determinado
pela razão entre o custo das obras e dos serviços indicados no parágrafo 3º deste artigo e a
somatória das áreas dos lotes objeto de concessão.
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§ 2º - O valor apurado de acordo com a fórmula prevista no parágrafo anterior será
multiplicado pela área de cada lote, resultando no preço que cada concessionário pagará
ao Poder Público.
§ 3º - Para a composição do custo de urbanização do núcleo, serão computados as obras
e os serviços custeados pela municipalidade, dentre os previstos abaixo:
I - topografia;
II - projetos;
III - terraplanagem;
IV - drenagem superficial e profunda;
V - pavimentação;
VI - canalização de córregos;
VII - obras de contenção;
VIII - iluminação Pública;
IX - extensão das redes de água, de esgoto e de energia elétrica;
X - eventuais investimentos em obras de suporte à edificação que não
configurem unidades habitacionais para pronto uso;
XI - demais obras ou serviços realizados, que resultem em valor relevante.
§ 4º - O Poder Público poderá subsidiar o montante do V.U., por lote, correspondente a
melhorias que resultem em benefício para a coletividade em geral, e não exclusivamente
para os moradores do núcleo.
Art. 52 - O valor das prestações mensais será estipulado com base na renda familiar do
concessionário e atualizado monetariamente.
§ 1º - As famílias com renda igual ou inferior a 3 (três) salários mínimos não poderão
comprometer mais do que 15% (quinze por cento) da sua renda mensal com o pagamento
das prestações.
§ 2º - No caso de renda mensal entre 4 (quatro) e 5 (cinco) salários mínimos, o
comprometimento de que trata o parágrafo anterior não ultrapassará 20% (vinte por cento).
Art. 53 - O prazo máximo para o pagamento do valor cobrado em razão da outorga da
concessão de direito real de uso não excederá 15 (quinze) anos.
Parágrafo único - Decorrido o prazo mencionado no caput, serão dispensados de
pagamento os concessionários que, cumprindo as disposições do artigo anterior e do
respectivo contrato, não conseguiram saldar o valor total da concessão.
Art. 54 - Fica facultado aos ocupantes de AEIS com renda familiar de até 03 (três) salários
mínimos, requerer ao Poder Executivo, mediante justificativa e comprovação da
necessidade, o não pagamento do valor estipulado para a concessão por um prazo máximo
de 03 (três) anos.
§ 1º - O pedido de carência será deferido por 01 (um) ano, prorrogável por igual período. O
segundo pedido não poderá ser consecutivo ao primeiro e, se deferido, o será pelo período
de 01 (um) ano, improrrogável.
§ 2º - Os períodos de carência serão acrescidos ao prazo para o pagamento do valor
estipulado no contrato de concessão.
Art. 55 - Os recursos arrecadados provenientes do pagamento do valor da concessão, bem
como da venda de imóveis municipais em AEIS e da contrapartida referida no inciso III do
artigo 36 desta lei , à exceção dos valores correspondentes a taxa de administração ou de
comercialização, terão alocação no Fundo Municipal de Habitação.
Art. 56 - O Poder Executivo prestará assessoria técnico-jurídica nas ações de usucapião
plúrimas ou coletivas com fins de regularização fundiária das AEIS em glebas particulares.
Art. 57 - O Poder Executivo arcará com o ônus financeiro decorrente dos registros dos
imóveis situados em AEIS em terras públicas municipais.
Art. 58 - As concessões de direito real de uso serão inscritas em livro próprio da Prefeitura
e registradas no cartório imobiliário competente.
Parágrafo único - O Poder Executivo procederá à fiscalização permanente dos contratos de
concessão de direito real de uso, celebrados com ocupantes de AEIS.
Art. 59 - A concessão de direito real de uso poderá ser revogada quando houver:
I - locação total ou parcial dos imóveis a terceiros;
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II - desvio de finalidade;
III - transferência a terceiros, a qualquer título, sem prévia e expressa autorização do
Executivo;
IV - inadimplemento do pagamento do valor da concessão de direito real de uso por 03
(três) meses, salvo nos casos previstos no artigo 54;
V - comprovação do descumprimento do disposto no artigo 47, inciso II;
VI - inobservância das normas do Plano de Urbanização que impliquem impactos
indesejáveis à circulação e à segurança do entorno, caso a irregularidade não seja sanada
em prazo fixado pela municipalidade;
VII - interesse público relevante, ouvida a comunidade interessada, mediante justa
indenização.
Parágrafo único - A revogação da concessão de direito real de uso implicará a imediata
proposição de ação de reintegração de posse, para a retomada do imóvel.
Art. 60 - Sem prejuízo do disposto no inciso VI do artigo anterior e de outras medidas legais
cabíveis, a não observância das normas edilícias do Plano de Urbanização importará na
aplicação das penalidades previstas na Lei nº 8.065, de 13 de julho de 2000 (Código de
Obras).
CAPÍTULO VIII
DA COMISSÃO DE URBANIZAÇÃO E LEGALIZAÇÃO
Art. 61 - Após a instituição de AEIS A em determinada área, o Poder Executivo constituirá
a respectiva Comissão de Urbanização e Legalização – COMUL.
Art. 62 - A COMUL será composta por 06 (seis) membros, sendo:
I - 03 (três) técnicos da Secretaria de Inclusão Social e Habitação e da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, representantes do Poder Executivo;
II - 03 (três) representantes dos moradores, sendo que, destes, dois necessariamente
moradores da respectiva AEIS.
Art. 63 - Os representantes do Poder Executivo serão nomeados mediante expedição de
portaria da Secretaria de Inclusão Social e Habitação, indicando dentre eles um
coordenador.
Art. 64 - Os demais representantes da COMUL serão nomeados na primeira reunião pelo
coordenador mencionado no artigo anterior, fazendo-se constar em ata as respectivas
qualificações.
Parágrafo único - A COMUL iniciará os trabalhos em até 45 dias após a publicação da lei
mencionada no artigo 6º desta lei .
Art. 65 - Compete à COMUL:
I - acompanhar e fiscalizar a elaboração e a execução do Plano de Urbanização e
Regularização Jurídica da AEIS respectiva;
II - deliberar sobre as atividades ou os usos específicos existentes em cada AEIS;
III - intermediar assuntos de interesse da AEIS, relacionados à regularização fundiária,
junto aos órgãos da administração direta ou indireta;
IV - resolver questões não contempladas nesta lei , assim como dúvidas resultantes de
sua aplicação no que diz respeito ao Plano de Urbanização e Regularização Jurídica
específico;
V - elaborar o termo de encerramento da implantação do Plano de Urbanização e
Regularização Jurídica específico que, submetido ao Prefeito, extinguirá a Comissão de
Urbanização e Legalização.
Art. 66 - Os membros da COMUL não farão jus a remuneração e suas funções serão
consideradas serviço público relevante.
CAPÍTULO IX – DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 67 - As AEIS 1 e 2 e as AEIS 3, instituídas sob a égide da Lei nº 6.864/91, passam
para a categoria de AEIS A e AEIS B, respectivamente.
Art. 68 - O inciso I do artigo 12 da Lei nº 5.042, de 31 de março de 1976, passa a
vigorar acrescido de uma alínea, na seguinte conformidade:
“Art. 12 - ........................................................................................................
I - ...................................................................................................................
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Áreas de Especial Interesse Social – AEIS.”
Art. 69 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial as Leis nº 6.864, de 20
de dezembro de 1991 e a Lei nº 8.024, de 19 de maio de 2000.
Prefeitura Municipal de Santo André, 19 de dezembro de 2001 .
ENGº. CELSO DANIEL
PREFEITO MUNICIPAL
MARCELA BELIC CHERUBINE
SECETÁRIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
MIRIAM BELCHIOR
SECRETÁRIA DE INCLUSÃO SOCIAL E HABITAÇÃO
Registrada e digitada no Gabinete do Prefeito, na mesma data e publicada.
GILBERTO CARVALHO
SECRETÁRIO DE GOVERNO
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LEI Nº 8.869, DE 18 DE JULHO DE 2006

Projeto de Lei nº 66, de 16.12.2005 – Proc. nº 43.752/2005-4
DISPÕE sobre a regularização fundiária e a urbanização de assentamentos precários, e a
produção habitacional, destinadas à população de baixa renda.
JOÃO AVAMILENO, Prefeito do município de Santo André, Estado de São Paulo, no usoe
gozo de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º A presente lei tem por objeto a regularização fundiária e a urbanização de
assentamentos precários, e a produção habitacional, destinadas à população de baixa
renda, em conformidade com o artigo 147 da Lei Orgânica do Município, bem como com a
Lei nº 8.696, de 17 de dezembro de 2004.
Parágrafo único Consideram-se assentamentos precários para efeitos desta lei todas
aquelas áreas que demandem a ação do poder público ou de concessionárias de
serviços públicos quanto ao atendimento de necessidades habitacionais, e que
apresentem as seguintes características:
I -Delimitação precisa no tecido urbano, que a distingua do entorno quanto às suas
características físicas e sociais;
II -Ocupação inequívoca e majoritária por população de baixa renda;
III -Irregularidade fundiária pela ausência de ao menos um dos seguintes aspectos:
a)titularidade da área,
b)prévia aprovação nos órgãos públicos competentes, ou
c)implantação conforme projeto aprovado.
Art. 2º As normas especiais de urbanização, parcelamento, uso e ocupação do solo
nas zonas especiais de interesse social regem-se pela presente lei , sem prejuízo da
aplicação subsidiária da legislação municipal naquilo que não contrariar as disposições da
presente lei . VIDE LEI 9.066/08
Parágrafo único Os parcelamentos implantados após a promulgação desta lei respeitarão
os índices e parâmetros urbanísticos estabelecidos pela macrozona ou da zona especial
onde se situarem.
Art. 3º As normas especiais da edificação de uso habitacional ou misto destinada à
população de baixa renda, localizadas ou não nas zonas especiais de interesse social,
também serão objeto da presente lei , sem prejuízo da aplicação subsidiária das demais
disposições legais que não a contrariarem.
Parágrafo único Para efeitos desta lei , considera-se população de baixa renda a parcela
da sociedade composta por famílias com renda mensal igual ou inferior a 10 (dez) salários
mínimos.
TÍTULO II
DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – HIS – E DA HABITAÇÃO DE MERCADO
POPULAR – HMP
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Art. 4º É definida como Habitação de Interesse Social (HIS) aquela produzida pelo poder
público ou pela iniciativa privada, cuja demanda será definida pelo poder público municipal,
e destinada a famílias ou pessoas nas seguintes situações, complementares ou não:
I -Com renda familiar mensal menor ou igual ao equivalente a 3 salários mínimos;
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II -Renda familiar mensal entre 3 e 10 salários mínimos e renda per capita menor ou
equivalente a 0,75 salários mínimos;
III -Removidas de assentamentos precários, para eliminar situações de risco ou viabilizar
projetos de urbanização específica.
Parágrafo único No caso de HIS produzida por associações ou cooperativas constituídas
com o objetivo de provisão habitacional à população de baixa renda ou de regularização
fundiária de assentamentos precários, a demanda poderá ser indicada pela entidade
responsável pela sua produção, mediante a verificação pelo poder público de ao menos
uma das situações previstas neste artigo.
Art. 5º Caracteriza-se como HIS o parcelamento do solo , a construção, a reforma e a
adequação de edificação ou de conjunto de edificações destinadas aos casos previstos
no artigo anterior, com ou sem usos complementares.
Art. 6º Admitir-se-á o uso misto para HIS, sem prejuízo da aplicação das disposições
específicas relativas à incomodidade e ao estudo de impacto de vizinhança das
atividades.
Parágrafo único Caracteriza-se uso misto aquele constituído pelo uso residencial e não
residencial não incômodo na mesma edificação ou lote.
Art. 7º A HIS poderá ser produzida pelos seguintes agentes:
I -Órgãos da Administração Direta;
II -Empresas com controle acionário do Poder Público;
III -Institutos previdenciários estatais;
IV -Entidades representativas dos futuros moradores, legalmente constituídas;
V -Cooperativas habitacionais;
VI -Empresas do setor imobiliário.
Art. 8º Admite-se a produção de HIS por meio de todas as tipologias previstas na
legislação em vigor para o uso residencial e ou misto.
Art. 9º A produção de HIS, mesmo quando ocorrer fora do perímetro das ZEIS, observará
os índices e parâmetros urbanísticos estabelecidos pela presente lei .
§ 1º A HIS produzida fora do perímetro da ZEIS observará os parâmetros edilícios
previstos para as zonas especiais de interesse social.
§ 2º A HIS na modalidade de parcelamento, quando produzida fora do perímetro da ZEIS,
observará os parâmetros urbanísticos previstos para a macrozona onde se situarem.
CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABITAÇÃO DE MERCADO POPULAR
Art. 10 É definida como Habitação de Mercado Popular (HMP) aquela produzida pela
iniciativa privada, por associações habitacionais, ou ainda por cooperativas populares, e
destinada a famílias ou pessoas com renda familiar mensal acima de 3 (três) até o
equivalente a 10 (dez) salários mínimos, excetuando-se as famílias ou pessoas com renda
per capita mensal menor ou equivalente a 0,75 salários mínimos.
Parágrafo único A Habitação de Mercado Popular deverá ainda atender os seguintes
parâmetros construtivos:
I -Área útil da unidade habitacional menor ou equivalente a 60m²;
II -Uma vaga de estacionamento por unidade.
Art. 11 O uso habitacional de Mercado Popular – HMP, observará os índices e
parâmetros urbanísticos estabelecidos no quadro 1 do anexo I e quadro 2 do anexo II.
Art. 12 O parcelamento do solo dentro ou fora das ZEIS para a produção de HMP
observará o previsto na legislação vigente para a macrozona onde se localizar.

CAPÍTULO III
DOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS PARA A HIS E HMP
Seção I
Dos parâmetros urbanísticos específicos da HIS

205

Art. 13 Ficam definidas as seguintes restrições urbanísticas para a implantação das
tipologias residencial unifamiliar e multifamiliar de pequeno porte destinadas a HIS:
I -Taxa de Ocupação : 75% (setenta e cinco por cento);
II -Coeficiente de Aproveitamento Básico: 1,50 (um inteiro e cinqüenta centésimos);
III -Recuos:
a)frente: 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros), acima do segundo pavimento;
b)laterais e fundos: observar Código de Obras e Edificações, Lei nº 8.065, de 13 de
julho de 2000;
IV -Gabarito: 4 (quatro) pavimentos, sendo 2(dois) acima do térreo;
V -Altura máxima: 9,00m (nove metros).
Art. 14 Ficam definidas as seguintes restrições urbanísticas para o uso residencial
multifamiliar do tipo vila destinado a HIS:
I -Taxa de Ocupação : 75% (setenta e cinco por cento);
II -Coeficiente de Aproveitamento: 1,50 (um inteiro e cinqüenta centésimos);
III -Recuos:
a)frente: 5,00m (cinco metros);
b)laterais e fundos: 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros);
IV -Número máximo de pavimentos: 4 (quatro), sendo 2 (dois) acima do pavimento térreo:
V -Gabarito: 9,00m (nove metros);
VI -Vaga de estacionamento: 01 (uma) para cada 03 (três) unidades habitacionais.VIDE
LEI 9.066/08
Parágrafo único Lotes com área menor ou igual a 1.000 m² (mil metros quadrados) ficam
isentos dos recuos previstos na alínea b do inciso III.

Art. 15 Na edificação térrea será permitida a construção de unidade residencial evolutiva
com área mínima de 25 m² (vinte e cinco metros quadrados).
Parágrafo único A unidade deverá conter no mínimo um cômodo de uso múltiplo e um
banheiro.
Art. 16 Os parâmetros urbanísticos do uso residencial multifamiliar vertical estão definidos
nos Quadros 3 e 5, Anexos 3 e 5.
Seção II
Dos parâmetros específicos da HMP
Art. 17 Ficam definidas as seguintes restrições urbanísticas para a implantação das
tipologias residencial unifamiliar e multifamiliar de pequeno porte destinada a HMP:
I -Taxa de Ocupação : 67% (sessenta e sete por centro);
II -Coeficiente de Aproveitamento Básico: 1,34 (um inteiro e trinta e quatro centésimos)
III -Recuos:
a)frente: 5,00m (cinco metros);
b)laterais e fundos: observar Código de Obras e Edificações, Lei nº 8.065, de 13 de
julho de 2000
IV -Gabarito: 4 (quatro) pavimentos, sendo 2(dois) acima do térreo;
V -Altura máxima: 9,00m (nove metros);
VI -Vaga de estacionamento: 1 (uma) para cada unidade.
Art. 18 Ficam definidas as seguintes restrições urbanísticas para o uso residencial
multifamiliar do tipo vila destinada a HMP:
I -Taxa de Ocupação : 67% (sessenta e sete por cento);
II -Coeficiente de Aproveitamento: 1,34 (um inteiro e trinta e quatro centésimos);
III -Recuos:
a)frente: 5,00m (cinco metros);
b)laterais e fundos: 1,50m (um metro cinqüenta centímetros);
IV -Número máximo de pavimentos: 4 (quatro), sendo 2 (dois) acima do pavimento térreo;
V -Gabarito: 9,00m (nove metros);
VI -Vaga de estacionamento: 1 (uma) para cada unidade.
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Parágrafo único Lotes com área menor ou igual a 1.000 m² (mil metros quadrados) ficam
isentos dos recuos previstos na alínea b do inciso III.
Art. 19 Os parâmetros urbanísticos do uso residencial multifamiliar vertical estão definidos
nos Quadros 1 e 2, Anexos 1 e 2.

Art. 20 Nos termos do art. 51, da Lei de Uso , Ocupação e Parcelamento do Solo ,
nº 8.836/2006, fica permitida a redução de um dos recuos de frente para 2,00m (dois
metros) na HMP nas tipologias residencial unifamiliar e multifamiliar de pequeno porte
situadas nos lotes de esquina.
§ 1º Ficam vedados balanços sobre o recuo de 2,00m (dois metros).
§ 2º O disposto no “caput” não se aplica às Vias Metropolitanas.
Seção III
Dos Parâmetros Urbanísticos Gerais da HIS e da HMP
Art. 21 As vagas de estacionamento poderão estar situadas no subsolo, no pilotis, no
pavimento térreo, no primeiro pavimento da edificação e em bolsões coletivos, e suas
áreas não serão computadas na Taxa de Ocupação e no Coeficiente de
Aproveitamento.
Parágrafo único A vaga de estacionamento coberta localizada em bolsões coletivos deverá
observar os recuos estabelecidos para o local.

Art. 22 Nas tipologias unifamiliar, multifamiliar de pequeno porte e vila, a garagem será
considerada pavimento, porém sua área não será computada no cálculo do Coeficiente de
Aproveitamento e na Taxa de Ocupação .
Parágrafo único As garagens quando afloradas em até 1,50m (um metro e cinqüenta
centímetros) não serão computadas no número máximo de pavimentos admitidos acima
do nível da rua e deverão observar o recuo frontal estabelecido para o local.
Art. 23 Na tipologia multifamiliar vertical, são consideradas áreas não computáveis para
efeito do cálculo do Coeficiente de Aproveitamento:
I -Área do pavimento térreo em pilotis, quando desembaraçado de qualquer vedação, a
não ser a da caixa das escadas, elevadores e portaria, limitada a 30 % (trinta por cento) da
área do pavimento;
II -A garagem, quando estiver localizada no subsolo, no pavimento térreo ou no primeiro
pavimento da edificação;
III -Caixa d’água, barriletes, casa de máquinas, poço do elevador e caixa de escada.
§ 1º O pavimento subsolo, destinado à garagem, poderá estar aflorado em até 2,00m (dois
metros) do ponto mais alto do alinhamento e 3,00m (três metros) do ponto mais baixo
do alinhamento, ficando dispensado de todos os recuos, inclusive o de frente e não será
computado no número máximo de pavimentos admitidos acima do nível da rua.
§ 2º Quando o pavimento térreo for destinado para garagem, fica dispensado dos recuos
laterais e de fundo.

Art. 24 Serão computadas para cálculo do Coeficiente de Aproveitamento e da Taxa de
Ocupação as áreas de recreação, lazer ou serviço de uso coletivo, quando cobertas.
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Art. 25 Deverá ser observada a Taxa de Permeabilidade do Solo que será definida em
função das condições das bacias hidrográficas críticas e não críticas e da área do
terreno, na seguinte conformidade:
I -Nas bacias críticas:
a)terrenos com até 125m² (cento e vinte e cinco metros quadrados): 5% (cinco por cento);
b)terrenos com área superior a 125m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) a 1.000m²
(mil metros quadrados): 10% (dez por cento);
c)terrenos acima de 1.000m² (mil metros quadrados): 15% (quinze por cento).
II -Nas bacias não-críticas:
a)terrenos com até 1.000m² (mil metros quadrados): 5% (cinco por cento);
b)terrenos acima de 1.000m² (mil metros quadrados): 10% (dez por cento).
§ 1º Entende-se como bacia crítica aquelas que apresentam maior contribuição de volume
de águas pluviais nas redes de drenagem, em conseqüência da impermeabilização do
solo gerada pela ocupação urbana.
§ 2º Entende-se como bacia não crítica aquelas que apresentam condições satisfatórias de
drenagem.
§ 3º O emprego de medidas mitigadoras, tais como caixas de retenção, caixa de
absorção e outras soluções técnicas, poderá reduzir ou eliminar os percentuais definidos
no ‘caput’.
§ 4º A caixa de retenção a que se refere o parágrafo anterior deverá ser dimensionada
observando a seguinte fórmula:VIDE LEI 9.066/08
V = (TP x S – Sp x Ip x t)
Sendo:
V: volume de reservatório
TP: taxa de permeabilidade exigida
S: área do terreno
Sp: área do terreno livre de pavimentação e de construção
Ip: índice pluviométrico igual a 0,06 m/h
T: tempo de 1 hora
§ 5º Demais medidas mitigadoras previstas no § 3º serão objeto de regulamentação
posterior.

Art. 26 Nos usos residencial unifamiliar e multifamiliar de pequeno porte será admitido
abrigo para autos no recuo frontal, com até 25m² (vinte e cinco metros quadrados), não
computando nos cálculos de Coeficiente de Aproveitamento e Taxa de Ocupação .
Art. 27 O uso residencial multifamiliar das tipologias vertical e vila somente poderá ser
implantado em lotes ou glebas com área superior a 125m² (cento e vinte e cinco metros
quadrados) e igual ou inferior a 20.000m² (vinte mil metros quadrados).
Art. 28 No uso residencial multifamiliar das tipologias vertical e vila pelo menos 15%
(quinze por cento) do total da área do empreendimento deverá ser objeto de reserva e
doação de áreas para o uso público.VIDE LEI 9.066/08
§ 1º Serão dispensados da reserva os lotes com áreas menores que 5.000m² (cinco mil
metros quadrados).
§ 2º Nos lotes com área entre 5.000m² (cinco mil metros quadrados) e 20.000m² (vinte mil
metros quadrados) a reserva poderá ser:
a)Substituída pela edificação de equipamento público em valor equivalente, às expensas
do interessado;
b)Feita em imóvel equivalente localizado no entorno.
§ 3º As alternativas a que se refere o parágrafo anterior se houver solicitação do
interessado e anuência do poder municipal, após os devidos estudos técnicos que
comprovem sua viabilidade.
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§ 4º Serão dispensados da reserva tratada no caput os lotes oriundos de parcelamento do
solo aprovados pelo POZEI - Plano de Ocupação das ZEIS, momento em que será
efetuada a reserva e a doação de área conforme estabelecido no artigo 87 da presente
lei .

Art. 29 Nos termos do art. 47 da Lei de Uso , Ocupação e Parcelamento do Solo ,
Lei nº 8.836/2006, nas Vias Metropolitanas, será exigido o recuo de frente de 10,00m
(dez metros).
§ 1º Dos lotes com frente para a Avenida dos Estados será exigido recuo de frente
adicional de 5,00m (cinco metros), o qual poderá ser reduzido até o disposto no caput, se
houver comprometimento grave da edificabilidade.
§ 2º A eventual redução do recuo adicional será fundamentada pela área competente e se
dará na expedição do Alvará do Uso do Solo .

Art. 30 Nos termos do art. 48 da Lei de Uso , Ocupação e Parcelamento do Solo ,
nº 8.836/2006, as edificações em lotes lindeiros e defrontantes às ZEIA A (Zona Especial
de Interesse Ambiental) poderão ter no máximo dois pavimentos, acima do nível da rua,
ou 09,00m (nove metros) de altura.

Art. 31 O uso misto seguirá os índices, recuos e demais restrições constantes dos
Quadros 1,2,3 e 5, Anexos 1,2,3 e 5.
§ 1º Nos lotes de uso misto, admitir-se-á o uso não residencial não incômodo e limitarse-á aos dois primeiros pavimentos nos casos de multifamiliar vertical.
§ 2º Na HMP não será permitido abrigo de auto no recuo frontal quando este for extensão
do uso não residencial.
TÍTULO III
DAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL – ZEIS
CAPÍTULO I
DA CLASSIFICAÇÃO DO USO E DOS OBJETIVOS DAS ZEIS
Art. 32 As zonas especiais de interesse social – ZEIS – são porções do território com
parâmetros reguladores de usos e ocupação do solo , sobrepostos àqueles previstos
para macrozona em que se situarem, destinadas prioritariamente à regularização fundiária
e à urbanização de assentamentos precários e à produção de HIS e HMP.
Art. 33 As ZEIS, tratadas pela presente lei , subdividem-se nas seguintes categorias:
I -ZEIS A – áreas públicas ou particulares ocupadas por assentamentos de população de
baixa renda, localizada na Macrozona Urbana;
II -ZEIS B – terrenos não edificados e imóveis subutilizados ou não utilizados localizados
na Macrozona Urbana, necessários à implantação de programas habitacionais;
III -ZEIS C – terrenos não edificados e imóveis subutilizados ou não utilizados, localizados
na área do Projeto Eixo Tamanduatehy, necessários à implantação de programas
habitacionais.
Art. 34 As Zonas de Especial Interesse Social - ZEIS atenderão aos seguintes objetivos:
I -Adequar a propriedade do solo à sua função social;
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II -Fomentar a utilização dos vazios urbanos localizados no Município, para programas
habitacionais, de modo a ampliar a oferta de terra para a moradia da população de baixa
renda;
III -Integrar à cidade os assentamentos habitacionais de baixa renda, promovendo sua
regularização jurídica e urbanística;
IV -Propiciar a recuperação ambiental de áreas degradadas;
V -Possibilitar a oferta de equipamentos urbanos e comunitários;
VI -Corrigir, ou exigir que se corrijam situações que coloquem em risco a vida humana,
decorrentes de ocupações em áreas impróprias à habitação;
VII -Evitar a expulsão indireta dos seus moradores, mediante a utilização de instrumentos
jurídicos e urbanísticos próprios;
VIII -Propiciar a geração de trabalho e de renda para os moradores.
CAPÍTULO II
DA INSTITUIÇÃO DAS ZEIS
Art. 35 Além das ZEIS delimitadas no Mapa 1 e descritas no Anexo VIII, outras áreas
poderão ser instituídas por lei específica, nos moldes do art. 60 da Lei nº 8.696, de 17
de dezembro de 2004, observadas as seguintes condições:
I -Enquadramento conforme a classificação legal;
II -Adequada identificação da delimitação territorial da área a receber o zoneamento
específico;
III -Apresentação de parecer técnico favorável, elaborado pelos quadros técnicos do
Poder Executivo municipal, onde constem as possibilidades de urbanização do núcleo e
os aspectos físico-ambientais, urbanístico-fundiários e sócio-econômicos, quando
couberem.
§ 1º O parecer técnico deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável
por mais 30 (trinta) dias, contando do recebimento da solicitação, e constitui instrumento
indispensável à deliberação da Câmara de vereadores sobre a matéria.
§ 2 Os projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo também deverão ser
acompanhados de parecer técnico.
CAPÍTULO III
DAS ZEIS A
Seção I
Diretrizes das ZEIS A
Art. 36 A regularização fundiária de assentamentos precários definidos como ZEIS A
atenderá às seguintes diretrizes:
I -Garantia de participação comunitária, assegurando-se o exercício do direito de
cidadania;
II -Respeito à tipicidade e às características da ocupação existente, com a manutenção,
sempre que possível, das edificações e do traçado urbano, quando da intervenção do
Poder Público Municipal;
III -Exercício efetivo do controle do solo urbano.
Seção II
Do Uso , da Ocupação e do Parcelamento do Solo nas ZEIS A
Art. 37 Nas ZEIS A, a critério da COMUL, poderão ser admitidos todos os usos permitidos
para a zona onde se localizarem, sem prejuízo da aplicação das disposições específicas
relativas à incomodidade.
Art. 38 Os lotes decorrentes do parcelamento em ZEIS A terão dimensão máxima de
250m2 (duzentos e cinqüenta metros quadrados), quando se tratar de habitação
unifamiliar ou misto:
Parágrafo único Constituem exceções às dimensões máximas fixadas no artigo anterior:
I -Os lotes cuja conformação prejudique sua condição de habitabilidade;
II -Lotes adquiridos por usucapião ou concessão de uso especial coletiva;
III -Lotes outorgados às pessoas jurídicas;
IV -Os lotes destinados aos usos não-residenciais;
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V -Os lotes destinados ao uso residencial do tipo multifamiliar;
VI -Os lotes situados em áreas de proteção ambiental.
Seção III
Da Aprovação da Regularização Fundiária e das Edificações
Art. 39 As ZEIS A terão Planos de Urbanização e Regularização Jurídica específicos,
elaborados pelo Executivo Municipal e acordados pelas respectivas Comissões de
Urbanização e Legalização - COMUL, contendo:
I -Diretrizes urbanísticas, restrições edilícias, bem como a definição de usos e índices de
ocupação permitidos, específicos para a respectiva ZEIS;
II -Memorial descritivo da área e a identificação das famílias a serem atendidas;
III -Projeto de parcelamento, especificando o traçado dos lotes e do sistema viário, as
faixas non aedificandi e as áreas reservadas ao uso público;
IV -Custo das obras de urbanização ainda não implantadas;
V -Projetos indicativos das obras de urbanização e implantação de equipamentos
públicos, incluindo terraplanagem, abastecimento de água, esgotamento sanitário,
fornecimento de energia elétrica e de iluminação pública, e obras de escoamento de
águas pluviais;
VI -Projeto arquitetônico das construções, quando houver previsão de entrega de
unidades pronta;
VII -Situação fundiária e instrumentos jurídicos necessários à regularização da área;
VIII -Informação da maneira de recolhimento dos resíduos sólidos;
IX -Indicação de áreas de lazer e convívio da população, onde houver.
§ 1º Previamente à elaboração de projeto de intervenção, serão fornecidas informações
de planejamento urbano e legislação referentes à área objeto de regularização e ao seu
entorno, por meio dos órgãos municipais competentes.
§ 2º A comunidade beneficiada pelo processo de regularização fundiária ou o proprietário
da gleba poderá, quando da delimitação de ZEIS A em terras particulares, apresentar os
projetos indicados nos incisos III e V deste artigo.
§ 3º Concluídas as obras, ou mesmo reconhecida sua desnecessidade, os projetos referidos
no inciso V poderão ser substituídos por relatório contido no Plano de Urbanização e
Regularização Jurídica que ateste as condições adequadas de urbanização e de oferta
dos demais serviços referidos pelo dispositivo.
§ 4º O Plano de Urbanização e Regularização Jurídica será aprovado mediante decreto
do Executivo.
§ 5º O Plano de Urbanização e Regularização Jurídica poderá ser executado e recebido
por etapas, conforme o processo de urbanização na ZEIS.
§ 6º Enquanto não houver o recebimento definitivo da urbanização da integralidade da área
delimitada como ZEIS e verificada a necessidade, o Plano de Urbanização e
Regularização poderá ser revisto pela COMUL o que implicará a emissão de novo decreto
que aprovará as alterações.
Art. 40 As diretrizes urbanísticas, as restrições edilícias, o dimensionamento e os usos dos
lotes em ZEIS A, assim como o sistema viário, serão estabelecidas no âmbito do Plano de
Urbanização e Regularização, segundo as especificidades próprias de cada núcleo.
Art. 41 As edificações que se enquadrarem nos índices urbanísticos e nas restrições
edilícias estabelecidas pelo Plano de Urbanização e Regularização Jurídica quando da
aprovação deste terão direito a Certificado de Regularização emitido pelo Departamento
de Habitação.
§ 1º Edificações erigidas após a aprovação da regularização ou aquelas não regulares no
momento de aprovação do Plano de Urbanização Jurídica, submeter-se-ão à análise do
Departamento de Controle Urbano, ou do Departamento de Habitação no caso de
enquadramento pela Lei nº 3.518, de 03 de novembro de 1970 e suas alterações,
devendo ser observadas, ainda, as restrições urbanísticas e edilícias do Plano de
Urbanização e Regularização.
§ 2º Excetuam-se ao previsto neste artigo as habitações definidas como multifamiliares
verticalizadas, as quais serão necessariamente passíveis de aprovação perante o

211

Departamento de Controle Urbano, conforme os parâmetros estabelecidos nesta Lei na
Seção I do Capítulo III do Título II, artigo 16, condicionando-se a aprovação à prévia
comprovação da posse regular.
Art. 42 O sistema viário e as áreas verdes e institucionais das ZEIS A se incorporarão ao
domínio público, uma vez registrado o projeto de parcelamento do solo , cabendo ao
poder público municipal zelar pela sua manutenção.
Art. 43 Fica o Poder Executivo autorizado a proceder, no âmbito do Plano de Urbanização
e Regularização, à retificação do perímetro delimitador da ZEIS A, até o limite máximo de
25% (vinte e cinco por cento) da área a ela fixada anteriormente.
Art. 44 O Departamento de Habitação deverá elaborar Termo de Encerramento Parcial ou
Total da implantação de parte ou totalidade, respectivamente, do Plano de Urbanização
e Regularização.
SEÇÃO IV
Das Disposições Gerais da ZEIS A
VIDE LEI 9.066/08
Art. 45 Admitir-se-á o desmembramento, o desdobro e o englobamento de lotes ou
glebas, nas ZEIS A, na forma aprovada pelo Plano de Urbanização e Regularização.
Parágrafo único Ficam excluídas das disposições do caput as áreas objeto de doação ao
poder público.
Art. 46 O Poder Executivo poderá assumir a execução das obras e serviços necessários à
implantação dos respectivos Planos de Urbanização, concernentes às áreas particulares
delimitadas como ZEIS A.
Art. 47 Como instrumento de viabilização financeira da operação prevista no artigo anterior,
o município será ressarcido pelo proprietário ou pelos beneficiários do valor despendido na
execução das obras e serviços, mediante termo administrativo.
Art. 47 A - ACRESCIDO - VIDE LEI 9.066/08
SUBSEÇÃO I
Da Concessão do Direito Real de Uso e do Valor De Urbanização

VIDE LEI 9.066/08
Art. 48 Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Lei Orgânica do Município, em
ZEIS públicas municipais, alienar, outorgar concessão de uso especial, concessão de
direito real de uso ou concessão administrativa de uso , e ainda, constituir o direito de
superfície de uso dos imóveis, objeto da respectiva ocupação .
§ 1º As outorgas de concessão de uso especial, concessão de direito real de uso ou
concessão administrativa de uso , para fins de moradia, serão conferidas de forma
gratuita, sendo, contudo exigido encargo referente ao disposto no art. 64 da presente lei .
§ 2º No caso de imóveis destinados ao uso não residencial, o Poder Executivo poderá
conferir ao particular a concessão de direito real de uso , concessão de uso e a
constituição do direito de superfície do imóvel.
Art. 49 A concessão de uso especial para fins de moradia deverá seguir as disposições
da Medida Provisória ou da respectiva Lei Federal que a instituiu.
Art. 50 Desde que aprovado pela COMUL, os lotes em ZEIS públicas municipais, destinados
ao uso não-residencial poderão ser concedidos a título oneroso:
I -A qualquer morador do núcleo, obedecidos aos critérios de viabilidade econômica, de
capacitação técnica e de interesse social, previamente definido pela Municipalidade;
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II -A empreendedores, pessoas físicas ou jurídicas, não residentes no núcleo, desde que
selecionados mediante procedimento licitatório de concorrência pública, conforme disposto
na Lei Federal nº 8.666, de 1993.
III -A associações de moradores ou de promoção de interesse social;
IV -A concessionários de serviços públicos.
V - ACRESCIDO VIDE LEI 9.066/08
§ 1º Na hipótese do inciso I, será admitida a concessão de , no máximo, dois lotes à
mesma pessoa, sendo um deles para uso residencial e o outro para uso comercial ou de
prestação de serviço.
§ 2º A posse não constitui critério para a concessão de lote destinado ao uso comercial ou
de prestação de serviço.
§ 3º Excetua-se da onerosidade a associação de moradores.
Art. 51 Os lotes oriundos de parcelamento ou as frações ideais de lote condominial
aprovados para as ZEIS públicas municipais serão destinados aos seus ocupantes de
acordo com as seguintes normas:
I -Para cada família somente será destinado um único lote ou fração ideal para uso
residencial ou misto;
II -Só terá direito a lote em ZEIS públicas municipais o morador que não possuir outro
imóvel.
Art. 52 Caso o Município venha alienar lotes de sua propriedade, em ZEIS públicas
municipais, o preço será determinado pela Municipalidade, mediante avaliação prévia,
considerando-se o valor do terreno e o Valor de Urbanização –VU –, referido no artigo
56 desta Lei .
Art. 53 É vedada a utilização do instituto da doação simples de áreas públicas municipais,
localizadas em ZEIS, como forma de transferência de bens públicos.
Art. 54 O prazo da concessão de direito real de uso e concessão de uso especial, no
caso de lotes ou de frações ideais de lotes condominiais, situados em áreas públicas
municipais, destinados ao uso residencial ou misto, é indeterminado.
§ 1º O direito às concessões previstas no caput não será reconhecido ao mesmo
concessionário mais de uma vez.
§ 2º Os contratos de concessão de direito real de uso e os termos de concessão de
uso especial serão celebrados, preferencialmente, com o casal, quando houver entre eles
relação familiar, independentemente do estado civil de ambos.
§ 3º Na hipótese de separação do casal, será dada preferência à mulher ou àquele que
detiver a guarda dos filhos.
Art. 55 A concessão de direito real de uso e a concessão de uso especial, para
moradia, em ZEIS públicas municipais serão formalizadas por meio de contrato ou termo
administrativo.
Art. 56 Nas ZEIS situadas em áreas públicas será cabível o ressarcimento de despesas
havidas pelo poder público municipal nos processos de regularização e urbanização, no
montante calculado conforme o Valor de Urbanização, por meio de cláusula contratual
dos instrumentos de titulação.
§ 1º O Valor de Urbanização - V.U., específico de cada núcleo, será determinado pela
razão entre o custo das obras e dos serviços indicados no § 3º deste artigo e a somatória
das áreas dos lotes objeto de concessão.
§ 2º O valor apurado de acordo com a fórmula prevista no parágrafo anterior será
multiplicado pela área de cada lote, resultando no preço que cada concessionário pagará
ao Poder Público.
§ 3º Para a composição do custo de urbanização do núcleo, serão computados as obras
e os serviços custeados pela municipalidade, dentre os previstos abaixo:
I -Topografia;
II -Projetos;
III -Terraplanagem;
IV -Drenagem superficial e profunda;
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V -Pavimentação;
VI -Canalização de córregos;
VII -Obras de contenção;
VIII -Iluminação pública;
IX -Extensão das redes de água, de esgoto e de energia elétrica;
X -Eventuais investimentos em obras de suporte à edificação que não configurem unidades
habitacionais para pronto uso ;
XI -Demais obras ou serviços realizados, que resultem em valor relevante.
§ 4º O Poder Público, observado o disposto nos arts. 58 e 59, poderá subsidiar o montante
do V.U. por lote, nos termos de posterior regulamentação.
§ 5º Em casos especiais e mediante a avaliação do Conselho Municipal de Política
Urbana, o Poder Público poderá subsidiar no todo ou em parte o V.U., por lote,
correspondente a melhorias que resultem em benefício para a coletividade em geral.
Art. 57 O ressarcimento de despesas havidas pelo poder público municipal nos processos
de regularização e urbanização, a que se refere o artigo anterior, será dividido em
prestações mensais previstas nos instrumentos contratuais, cujo valor será estipulado com
base na renda familiar do concessionário e atualizado monetariamente.
§ 1º As famílias com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários mínimos e renda per capita
igual ou inferior a 0,50 salário mínimo não poderão comprometer mais do que 15% (quinze
por cento) da sua renda mensal com o pagamento das prestações.
§ 2º No caso de renda mensal acima de 2 (dois) salários mínimos, o comprometimento
de que trata o parágrafo anterior não ultrapassará 20% (vinte por cento).
Art. 58 O prazo máximo para o pagamento das prestações a que se refere o artigo anterior
não excederá 15 (quinze) anos.
Parágrafo único Decorrido o prazo mencionado no caput, serão dispensados de
pagamento os concessionários que, cumprindo as disposições do artigo anterior e do
respectivo contrato, não conseguiram saldar o débito.
Art. 59 Fica facultado aos ocupantes de ZEIS com renda familiar de até 03 (três) salários
mínimos, requerer ao Poder Executivo, mediante justificativa e comprovação da
necessidade, o não pagamento do valor estipulado para o ressarcimento de despesas
havidas pelo poder público municipal nos processos de regularização e urbanização por
um prazo máximo de 03 (três) anos.
§ 1º O pedido de carência será deferido por 01 (um) ano, prorrogável por igual período.
§ 2º O segundo pedido não poderá ser consecutivo ao primeiro e , se deferido, não poderá
ultrapassar o período de 01 (um) ano, sendo improrrogável.
§ 3º Os períodos de carência serão acrescidos ao prazo para o pagamento do valor
estipulado quanto ao ressarcimento de despesas havidas pelo poder público municipal nos
processos de regularização e urbanização.
VIDE LEI 9.066/08
Art. 60 Os recursos arrecadados provenientes do pagamento do valor da concessão, bem
como da venda de imóveis municipais em ZEIS e da contrapartida referida no inciso III do
artigo 45 desta lei , à exceção dos valores correspondentes a taxa de administração ou de
comercialização, destinar-se-ão ao Fundo Municipal de Habitação.
Art. 61 O Poder Executivo prestará assessoria técnico-jurídica nas ações de usucapião
plúrimas ou coletivas com fins de regularização fundiária das ZEIS em glebas particulares.
Art. 62 O Poder Executivo arcará com o ônus financeiro decorrente dos registros dos
imóveis situados em ZEIS em terras públicas municipais.
Art. 63 As outorgas ocorridas nos termos do artigo 54 desta serão inscritas em livro próprio
da Prefeitura e registradas no serviço de registro imobiliário competente, quando couber.
Parágrafo único O Poder Executivo procederá à fiscalização permanente dos contratos ou
termos administrativos celebrados com os ocupantes de ZEIS.
Art. 64 A concessão de direito real de uso poderá ser revogada quando houver:
I -Locação total ou parcial dos imóveis a terceiros;
II -Desvio de finalidade;
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III -Transferência a terceiros, a qualquer título, sem prévia e expressa autorização do
Executivo;
IV -Inadimplemento do pagamento do valor de urbanização por 03 (três) meses, salvo
nos casos previstos no artigo 59;
V -Comprovação do descumprimento do disposto no artigo51, inciso II;
VI -Inobservância das normas do Plano de Urbanização que impliquem impactos
indesejáveis à circulação e à segurança do entorno, caso a irregularidade não seja sanada
em prazo fixado pela municipalidade;
VII -Interesse público relevante, ouvida a comunidade interessada, mediante justa
indenização.
Parágrafo único A revogação da concessão de direito real de uso implicará a imediata
proposição de ação de reintegração de posse, para a retomada do imóvel.
Art. 65 A Sem prejuízo do disposto no inciso VI do artigo anterior e de outras medidas
legais cabíveis, a não observância das normas edilícias do Plano de Urbanização
importará na aplicação das penalidades previstas na Lei nº 8.065, de 13 de julho de
2000 - Código de Obras e Edificações.

SUBSEÇÃO II
Da Comissão de Urbanização e Legalização
Art. 66 Após a instituição de ZEIS A em determinada área, o Poder Executivo constituirá a
respectiva Comissão de Urbanização e Legalização – COMUL.
Art. 67 A COMUL será composta por 06 (seis) membros, sendo:
I -3 (três) representantes do Poder Executivo;
II -3 (três) representantes eleitos entre os moradores da área a ser regularizada, sendo que,
destes, dois necessariamente residam no local.
Art. 68 Os representantes do Poder Executivo serão nomeados mediante expedição de
portaria da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, indicando dentre eles um
coordenador.
Art. 69 Os demais representantes da COMUL serão nomeados na primeira reunião pelo
coordenador mencionado no artigo anterior, fazendo-se constar em ata as respectivas
qualificações.
Parágrafo único A COMUL iniciará os trabalhos em até 45 (quarenta e cinco) dias após a
nomeação de todos os representantes.
Art. 70 Compete à COMUL:
I -A elaboração e o acompanhamento da execução do Plano de Urbanização e
Regularização Jurídica da ZEIS respectiva;
II -Deliberar sobre as atividades ou os usos específicos existentes em cada ZEIS;
III -Intermediar assuntos de interesse da ZEIS, relacionados à regularização fundiária, junto
aos órgãos da administração direta ou indireta;
IV -Resolver questões não contempladas nesta lei , assim como dúvidas resultantes de
sua aplicação no que diz respeito ao Plano de Urbanização e Regularização Jurídica
específico.
Art. 71 Os membros da COMUL não farão jus à remuneração e suas funções serão
consideradas serviço público relevante.
CAPÍTULO IV
DAS ZEIS ‘B’ E ‘C’
SEÇÃO I
Do Uso e da Ocupação do Solo
Art. 72 Nas ZEIS B, no mínimo 70% (setenta por cento) do terreno deverá ser reservado
para HIS.
Art. 73 Nas ZEIS C, no mínimo 50% (cinqüenta por cento) do terreno deverá ser reservado
para HIS.
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Art. 74 As porções de terreno a serem reservadas para o uso HIS, conforme tratadas nos
artigos anteriores, serão calculadas a partir da área total das respectivas ZEIS, descontadas
as áreas de doação ao Poder Público, e serão definidas no Plano de Ocupação da
ZEIS.
Art. 75 Na parcela do terreno não utilizada para a implantação do HIS, serão admitidas
todas as categorias de uso , índices e parâmetros previstos para a Macrozona em que se
localizarem, sem prejuízo da aplicação das disposições específicas relativas à
incomodidade e ao estudo de impacto de vizinhança das atividades a serem licenciadas
ou regularizadas.
Parágrafo único Na parcela de terreno tratada no caput, o parcelamento do solo
observará o previsto na legislação da macrozona em que se situar.
SEÇÃO II
Do Plano de Ocupação das ZEIS B e C
Art. 76 A aprovação de projetos de parcelamento e edificação nas ZEIS B e C estará
condicionada à apresentação de um Plano de Ocupação – POZEIS, pelo proprietário ou
compromissário do imóvel.
VIDE LEI 9.066/08
Art. 77 O POZEIS será implementado mediante a seguinte seqüência de ações:
I -Emissão de Relatório/Certidão de Diretrizes, por solicitação do interessado pelo
organismo de planejamento urbano competente;
II -Com base nas diretrizes fornecidas no inciso I, o proprietário ou compromissário
elaborará proposta de Plano de Ocupação que deverá conter:
a)levantamento aerofotogramétrico na escala 1:2000, fornecido pela prefeitura;
b)demarcação da área a ser destinada para HIS;
c)usos previstos na área não reservada para produção de HIS;
d)traçado do sistema viário principal e local;
e )quadro de áreas resumo do estudo apresentado;
f)indicação da tipologia e número de unidades a serem implantadas na ZEIS;
III -A Aprovação do Plano de Ocupação da ZEIS será efetuada por representantes dos
departamentos competentes do Poder Executivo, regulamentada por decreto. VIDE DEC.
15.596/07
VIDE LEI 9.066/08
Art. 78 A aprovação do Plano de Ocupação da ZEIS dar-se-á com a emissão de
Certidão de Diretrizes para elaboração de projeto, válida por um ano.
VIDE LEI 9.066/08
Art. 79 Aprovado o Plano de Ocupação da ZEIS, qualquer empreendimento que ocupe a
totalidade ou apenas parte da ZEIS deverá atender ao disposto no referido Plano e
respectiva Certidão de Diretrizes.
Art. 79A - ACRESCIDO - VIDE LEI 9.066/08
Art. 80 O Plano de Ocupação da ZEIS poderá ser revisto a qualquer tempo.
VIDE LEI 9.066/08
Art. 81 Deverá ser solicitada nova aprovação quando:
I -Expirada a validade da Certidão, sem a utilização para aprovação dos projetos para
execução das obras e serviços, previstos no Plano de Ocupação da ZEIS;
II -Houver necessidade de revisão do Plano de Ocupação da ZEIS.
SEÇÃO III
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DO PARCELAMENTO DO SOLO EM ZEIS B E C DESTINADA A HIS
VIDE LEI 9.066/08
Art. 82 Atendendo-se ao disposto no art. 81 da Lei de Uso , Ocupação e Parcelamento
do Solo , nº 8.836/2006, o parcelamento do solo não será permitido em áreas que
apresentem risco à saúde ou à vida, em especial:
I -Em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, a menos que sejam tomadas
providências para assegurar o escoamento das águas;
II -Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que
sejam previamente saneados;
III -Em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se
atendidas exigências específicas das autoridades competentes;
IV -Em terrenos onde as condições geológicas não aconselhem a construção;
V -Em áreas de preservação ambiental;
VI -Onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção;
VII -Nas zeias – zonas especiais de interesse ambiental.
Art. 83 O lote para implantação do uso residencial ou misto dos tipos unifamiliar ou
multifamiliar de pequeno porte observará as seguintes condições:
I -Área dos lotes variando entre 50m² (cinqüenta metros quadrados) e 125m² (cento e
vinte e cinco metros quadrados);
II -Testada mínima de 3,5m (três metros e meio).
§ 1º Em relação ao inciso I, em 20% (vinte por cento) dos lotes derivados do parcelamento
a área mínima do lote poderá ser reduzida até 42m² (quarenta e dois metros quadrados).
§ 2º Também em relação ao inciso I, para os lotes com mais de uma unidade habitacional
será observada quota mínima de 31,25m² (trinta e um metros e vinte e cinco
decímetros quadrados) por unidade;
Art. 84 No parcelamento, no mínimo 50% (cinqüenta por cento), dos lotes destinados a
implantação do uso residencial ou misto dos tipos unifamiliar ou multifamiliar de pequeno
porte, deverão ter acesso por via de circulação de veículos.
Art. 85 Os lotes de uso residencial ou misto dos tipos multifamiliar horizontal do tipo vila,
vertical ou combinado, devem observar as seguintes condições:
I -Área dos lotes entre 125m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) e 20.000m² (vinte
mil metros quadrados);
II -5m (cinco metros) de testada mínima.
VIDE LEI 9.066/08
Art. 86 Serão admitidas as seguintes modalidades de parcelamento do solo :
I -Desdobro;
II -Desmembramento;
III -Loteamento.
Art. 87 No parcelamento deverá ser reservado 15% (quinze por cento), do total da área a
ser loteada ou desmembrada distribuída e definida em conformidade com as diretrizes
fornecidas, devendo abranger os seguintes fins:
I -Áreas verdes;
II -Equipamentos comunitários.
§ 1º Considera-se área verde aquela destinada a garantir a manutenção da cobertura
vegetal de qualquer porte, preservando a permeabilidade do solo , a fauna e flora
existentes, observando-se ainda:
I -Será obrigatória a recomposição da flora nativa quando a área apresentar degradação em
qualquer nível;
II -Não serão computadas como áreas verdes as áreas de reentrância, concordância de
alinhamentos e praças de retorno;
III -A critério da municipalidade, parte da área verde poderá ser utilizada para implantação
de equipamentos de recreação descobertos.

217

§ 2º Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde,
lazer e similares.
Art. 88 O Poder Público poderá complementarmente exigir, em cada loteamento, a reserva
de faixa não edificável destinada a equipamentos urbanos.
Parágrafo único Consideram-se equipamentos urbanos aqueles destinados a abastecimento
de água, serviços de esgotos, distribuição de energia elétrica, coleta de águas pluviais,
telefonia, gás canalizado e similares.
VIDE LEI 9.066/08
Art. 89 Todas as áreas reservadas para o uso de equipamentos comunitários, tais como
educação, saúde e cultura deverão ser entregues ao Poder Público com declividade
máxima de 15% (quinze por cento), anteriormente ao recebimento do parcelamento.
Parágrafo único As áreas serão recebidas pelo setor competente da Prefeitura Municipal,
devendo o procedimento de recebimento ser definido por posterior regulamentação.
Art. 89A - ACRESCIDO - VIDE LEI 9.066/08
Subseção I
Do Sistema Viário
Art. 90 Para os fins desta lei , considera-se por sistema viário o conjunto de vias,
sinalização de trânsito e seu funcionamento.
§ 1º Para os efeitos desta lei , consideram-se:
I -Área de retorno a parte da pista destinada a permitir a manobra de veículos
automotores;
II -Via de pedestres, as vias destinadas à circulação prioritária de pedestres;
III -Cruzamento a interseção de duas vias em nível;
IV -Faixas de serviço a parte da calçada destinada à implantação de mobiliário urbano,
sinalização, vegetação e outros fins;
V -Faixas de trânsito, qualquer uma das áreas longitudinais em que a pista pode ser
subdividida, sinalizada ou não por marcas viárias longitudinais, que tenham uma largura
suficiente para permitir a circulação de veículos automotores;
VI -Faixas de estacionamento, parte da pista destinada prioritariamente ao estacionamento
de veículos, admitindo-se sua utilização como faixa de serviço;
VII -Interseção, todo cruzamento em nível, entroncamento ou bifurcação, incluindo as áreas
formadas por tais cruzamentos, entroncamento ou bifurcações;
VIII -Sinalização de trânsito o conjunto de sinais e dispositivos de segurança colocados
na via pública com o objetivo e garantir sua utilização adequada, possibilitando melhor
fluidez no trânsito e maior segurança dos veículos e pedestres que nela circulam;
IX -Rampa a inclinação da superfície de piso, longitudinal ao sentido de caminhamento,
com declividade igual ou superior a 5% (cinco por cento).
§2º Entende-se por pessoa com mobilidade reduzida aquela que, temporária ou
permanentemente, tem limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizálo. São pessoas com mobilidade reduzida, a pessoa com deficiência, idosa, obesa, gestante
entre outros.
Art. 91 O sistema de circulação viário nas ZEIS deverá obedecer à seguinte categorização,
em função das suas características físicas:
I - De categoria a - vias de coleta de distribuição de tráfego com largura mínima de
12,30m (doze metros e trinta centímetros);
II - De categoria b - vias de trânsito local com largura mínima de 8,70m (oito metros e
setenta centímetros);
III - De categoria c - vias mistas com acesso restrito de veículos aos lotes confrontantes e
veículos de serviços, com largura mínima de 5m (cinco metros);
IV - De categoria d - vias prioritariamente de pedestres com largura superior a 4m (quatro
metros) e inferior a 5m (cinco metros) podendo se constituir em escadaria;
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V - De categoria e – vias prioritariamente de pedestres com largura inferior a 4m (quatro
metros), podendo se constituir em escadaria
Parágrafo único Os bolsões de estacionamento deverão ser incorporados como área do
sistema viário.
Art. 92 A pista das vias deverá ter largura mínima de :
I -Vias de categoria A – 9,00m (nove metros);
II -Vias de categoria B – 5,4m (cinco metros e quarenta centímetros).
§ 1º Serão exigidos passeios em ambos os lados das vias de categorias A e B, com
largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros) e ao menos uma faixa de
serviços com largura mínima de 0,90m (noventa centímetros).
§ 2º As vias de categoria C deverão ser implantadas como calçadão, sem pista, devendo
as guias serem rebaixadas nas interseções com outras vias, de forma a permitir a
circulação de veículos leves e de passageiros apenas para acesso dos lotes voltados
para a mesma e a eventual entrada de veículo de serviço.
§ 3º As vias de categoria D deverão ser pavimentadas.
§ 4º As vias de categoria E serão permitidas somente nas ZEIS A.
§ 5º Os passeios deverão ter piso com superfície regular, firme, estável e antiderrapante.
Art. 93 É obrigatória área de retorno de veículos na extremidade das vias de categorias
A, B e C, junto às divisas e lotes.
§ 1º Na via de categoria A, a área de retorno terá geometria que possibilite o retorno de
veículos com 12,0m (doze metros) de comprimento, admitindo-se manobra;
§ 2º Na via de categoria B e C, a área de retorno terá geometria que possibilite o retorno
de veículos com 9,0m (nove metros) de comprimento, admitindo-se manobra.
§ 3º Na via de categoria C, será dispensada a exigência de área de retorno quando o
comprimento da via não ultrapassar 75m (setenta e cinco metros).
Art. 94 As vias de categorias C e D devem iniciar ou terminar em vias de categorias A ou
B.
Art. 95 Não será permitido o uso multifamiliar vertical, horizontal do tipo vila e o
combinado voltado para as vias de categorias C e D.
Parágrafo único Excetua-se do disposto no caput o uso multifamiliar horizontal do tipo
vila com até 20 (vinte) unidades habitacionais
Art. 96 A declividade longitudinal, exceto em curvas verticais, máxima para as vias de
categorias A, B, C e D será de 13% (treze por cento).
Parágrafo único Poderão ser admitidas declividades de até 15% (quinze por cento) em
trechos isolados desde que sua extensão não ultrapasse 50m (cinqüenta metros) e seja
pavimenta.
Art. 97 As declividades transversais, exceto em curvas verticais, mínimas e máximas das
pistas e das calçadas em qualquer categoria de via são, respectivamente, 0,5% (meio por
cento) e 3,0% (três por cento).
Art. 98 Nas interseções entre vias de categorias A e entre vias de categoria A e B, para
a concordância dos alinhamentos das guias de meio-fio serão utilizados raios de
concordância horizontal maiores ou iguais a 6,0m (seis metros), nas interseções entre vias
de categoria B serão utilizados maiores ou iguais a 8,5m (oito metros e cinqüenta
centímetros).
Art. 99 A concordância horizontal dos alinhamentos dos lotes de esquinas, nas vias de
categoria A e B, será feita através de chanfro com lados maiores ou iguais a 3m (três
metros), exceto quando o ângulo entre as vias for entre 30º (trinta graus) e 60º (sessenta
graus).
§ 1º Não serão admitidas interseções cujo ângulo entre as vias seja menor que 30° (trinta
graus), exceto no caso da vias de categoria C.
§ 2º A conexão da via de categoria C com via de categoria A e B será através de guia
rebaixada de meio-fio com 3,30m (três metros e trinta centímetros) de extensão,
admitindo-se variação de 20% (vinte por cento).
§ 3º Todas as esquinas das vias de categorias A e B, serão dotadas de rampas para
pedestres.
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Art. 100 O sistema viário proposto deverá garantir a continuidade do existente, obedecendo
concomitantemente à categorização do próprio loteamento.
Parágrafo único A via que venha a ser prolongamento de outra já existente, ou constante
de plano já aprovado pela Prefeitura não poderá ter largura inferior a esta, salvo em casos
excepcionais, a critério do organismo de planejamento do sistema viário municipal.
Art. 101 Quando necessário, a Prefeitura, por ocasião da emissão das diretrizes, poderá
exigir a mudança da categoria das vias apresentadas no projeto.
Art. 102 A frente ou testada das quadras terão extensão máxima de 150,0m (cento e
cinqüenta metros) quando voltadas para vias de categorias A e B e máxima de 100,0m
(cem metros) quando voltadas para vias de categorias C e D.
Art. 103 Serão previstas vagas de estacionamento, em bolsões ou outros espaços
próprios, para os lotes voltados para as vias de categoria C, na proporção de uma vaga
para cada 10 (dez) lotes e para as vias de categoria D, na proporção de uma vaga para
cada lote.
§ 1º As vagas para estacionamento devem ter dimensões mínimas de 2,20m (dois metros
e vinte centímetros), por 4,50m (quatro metros e cinqüenta centímetros), assinaladas no
projeto de parcelamento, prevendo-se inclusive espaço para manobra.
§ 2º Serão reservados, pelo menos, 2% (dois por cento) do total de vagas para veículos
conduzidos ou que transportem pessoa com deficiência física ou visual, sendo assegurada,
no mínimo, uma vaga, com especificações técnicas de desenho e traçado conforme
parâmetros da NBR-9050.
§ 3º Serão reservados, pelo menos, 5% (cinco por cento) do total de vagas para veículos
conduzidos ou que transportem pessoa idosa.
Art. 103A - ACRESCIDO VIDE LEI 9.066/08
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 104 As taxas para exame e verificação das obras e serviços são as previstas na
legislação em vigor.
Parágrafo único Excetuam-se do disposto no caput a HIS e a HMP, que recolherão 10%
(dez por cento) e 60% (sessenta por cento) dos valores previstos na legislação em vigor,
respectivamente.
Art. 105 Fica dispensada da exigência de instalação de elevador a edificação onde a
circulação do usuário não ultrapasse 5 (cinco) pavimentos ou 10 m (dez metros) de
desnível, contados a partir do acesso principal de pedestres.
Art. 106 As reservas de área pública quando da implantação de HIS e de HMP do tipo
multifamiliar horizontal, vertical ou combinado, fora do perímetro das ZEIS, observarão o
previsto na Lei de Uso , Ocupação e Parcelamento do Solo , nº 8.836/2006.
Art. 107 A fiscalização do parcelamento e das edificações observará, além da legislação
em vigor, os termos constantes do compromisso firmado entre as partes no atendimento da
demanda a que se destina, no caso de HIS.
Art. 108 O recebimento das obras e serviços observará o previsto na legislação de uso ,
ocupação e parcelamento do solo .
Art. 109 Atendido o disposto no art. 62 da Lei nº 8.696, de , as ZEIS D serão
regulamentadas após a aprovação de Lei Estadual da Bacia da Represa Billings.
Art. 110 Poderá haver o parcelamento do solo integrado a edificação, hipótese em que as
licenças urbanísticas expedidas serão vinculadas.
Art. 110A - ACRESCIDO - VIDE LEI 9.066/08
Art. 111 O § 1º do artigo 59 e o artigo 63 da Lei nº 8.696, de 17 de dezembro de
2004, passará a vigorar com a seguinte redação:
“Art.59....................................................................................................................
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§ 1º Os parâmetros de uso do solo e os coeficientes de aproveitamento nas zonas
especiais definidas nos incisos II, III e IV, observarão o previsto para a Zona onde se
localizarem, salvo se explicitamente previsto em contrário nesta lei ou na lei que disciplinar
as zonas especiais de interesse social. “
“Art. 63 As ZEIS serão delimitadas por legislação específica.”
VIDE LEI 9.066/08
Art. 112 Ficam alterados os Anexos I, II, III, IV e V, acrescido do Anexo VIII e Mapa I.
Art. 113 Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial as Leis nº 8.290, de 14
de dezembro de 2001; nº 8.300, de 19 de dezembro de 2001; nº 8.425, de 23 de
outubro de 2002; nº 8.443, de 28 de novembro de 2002; nº 8.505, de 04 de junho de
2003; nº 8.540, de 17 de setembro de 2003; no 8.681, de 30 de novembro de 2004, e
no 8.721, de 17 de maio de 2005.
Art. 113A - ACRESCIDO - VIDE LEI 9.066/08
Art. 114 A presente lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Santo André, em 18 de julho de 2006.
JOÃO AVAMILENO
PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS EDUARDO DE MELO RIBEIRO
SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
- EM SUBSTITUIÇÃO FERNANDO GUILHERME BRUNO FILHO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
- EM SUBSTITUIÇÃO Registrada e digitada no Gabinete do Prefeito, na mesma data, e publicada.
WANDER BUENO DO PRADO
CHEFE DE GABINETE
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LEI Nº 9.066, DE 04 DE JULHO DE 2008
Projeto de Lei nº 071, de 04.12.2007 – Proc. nº 43.752/2005-4.
ALTERA a Lei das Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, Lei nº 8.869, 18 de julho de
2006, Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo da Macrozona Urbana, Lei nº 8.836,
de 10 de maio de 2006, Plano Diretor do Município de Santo André, Lei nº 8.696, de 17 de
dezembro de 2004 e dá outras providências.
JOÃO AVAMILENO, Prefeito do Município de Santo André, Estado de São Paulo, no uso e
gozo de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º O caput do art. 2° da Lei nº 8.869, 18 de julho de 2006, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 2° As normas especiais de urbanização, parcelamento, uso e ocupação do solo nas
zonas especiais de interesse social regem-se pela presente lei, sem prejuízo da aplicação
subsidiária da legislação municipal.”
Art. 2º Altera a redação do inciso VI do art. 14 da Lei nº 8.869, 18 de julho de 2006, na
seguinte conformidade:
“Art. 14 ............................................................................................................
VI - vaga de estacionamento: no mínimo 1 (uma) para cada 3 (três) unidades habitacionais.”
Art. 3º O § 4º do art. 25 da Lei nº 8.869, 18 de julho de 2006, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“§ 4° A caixa de retenção a que se refere o § 3º do presente art. deverá ser dimensionada
observando a seguinte fórmula:
V= (TP x S – Sp) x Ip x t
Sendo:
V: volume de reservatório
TP: taxa de permeabilidade exigida
S: área do terreno
Sp: área do terreno livre de pavimentação e de construção
Ip: índice pluviométrico igual a 0,06 m/h
T: tempo de 1 (uma) hora”
Art. 4º Altera a redação dos §§ 3º e 4° e acrescenta os §§ 5° e 6° ao art. 28 da Lei nº 8.869,
18 de julho de 2006, na seguinte conformidade:
“§ 3º As alternativas a que se refere o § 2º do presente artigo serão adotadas mediante
solicitação do interessado e anuência do poder municipal, após estudos técnicos
conclusivos que comprovem sua viabilidade.
§ 4º Os lotes oriundos de parcelamento do solo em ZEIS, com reserva e doação de área em
conformidade com o estabelecido no art. 87desta lei, estão dispensados da reserva tratada
no caput.
§ 5° Empreendimentos de Habitação de Interesse Social - HIS e de Habitação de Mercado
Popular - HMP, com áreas entre 5.000 m² e 10.000 m², estarão desobrigados da doação
tratada no caput desde que área equivalente não edificável seja reservada internamente e
destinada a equipamentos e áreas de lazer para uso dos moradores, às expensas do
interessado.
§ 6° No mínimo 50% (cinqüenta por cento) da área não edificável a que se refere o
parágrafo anterior deverá ser mantida permeável, somando-se à taxa de permeabilidade
prevista no artigo 25 da presente lei .”
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Art. 5º O art. 45 da Lei nº 8.869, 18 de julho de 2006 passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 45 Admitir-se-á o desmembramento, o desdobro e o englobamento de lotes ou glebas
nas ZEIS A, na forma aprovada pelo Plano de Urbanização e Regularização.
§ 1° Ficam excluídas das disposições do caput as áreas objeto de doação ao poder
público.
§ 2º Nos parcelamentos de áreas particulares localizados em ZEIS A, cuja ocupação for
consolidada e sem oposição do titular de domínio nos últimos cinco anos, será permitido o
desmembramento, desdobro ou englobamento da área no Cadastro Fiscal Imobiliário - CFI,
conforme levantamento cadastral, ainda que sem a conclusão da regularização.”
Art 6º Acresce artigo 47A à Lei nº 8.869, 18 de julho de 2006, na seguinte conformidade:
“Art. 47A Em lotes oriundos de parcelamentos em áreas particulares localizados em ZEIS
A, fica desobrigada a apresentação de matrícula ou justo título para fins de emissão de
licença urbanística ou edilícia, desde que o parcelamento tenha sido aprovado ou
regularizado através do Plano de Urbanização e Regularização a que se refere o art. 40.”
Art. 7º Altera a redação do caput e do parágrafo 1° do art. 48 da Lei nº 8.869, 18 de julho
de 2006, na seguinte conformidade:
“Art. 48 Em áreas públicas municipais localizadas em ZEIS, fica o Poder Executivo,
autorizado a outorgar concessão de uso especial para fins de moradia, concessão de
direito real de uso ou concessão administrativa de uso e direito de superfície de uso dos
imóveis objeto da respectiva ocupação.
§ 1º As outorgas de concessão de uso especial para fins de moradia, concessão de
direito real de uso ou concessão administrativa de uso, quando destinadas para fins de
moradia, serão conferidas de forma gratuita, sendo, ressalvado o disposto no art. 56 da
presente lei ”.
Art. 8º O art. 50 da Lei nº 8.869, 18 de julho de 2006 fica acrescido do inciso V, com a
seguinte redação:
“Art. 50 ............................................................................................................
(...)
V - A templos de qualquer culto, existentes no momento da regularização ou do
cadastramento.”
Art. 9º O art. 60 da Lei nº 8.869, 18 de julho de 2006, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 60 Os recursos arrecadados nos termos do art. 56 desta lei , bem como os
provenientes da alienação de imóveis municipais em ZEIS e do ressarcimento previsto no
art. 47 desta lei , à exceção dos valores correspondentes a taxa de administração ou de
comercialização, destinar-se-ão ao Fundo Municipal de Habitação.”
Art. 10. O art. 77 da Lei nº 8.869, 18 de julho de 2006 passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 77 O POZEIS será implementado mediante a seguinte seqüência de ações:
I - Emissão de Relatório de Diretrizes pelo órgão de planejamento urbano competente, a
partir da solicitação do interessado;
II - Em conformidade com as diretrizes fornecidas no inciso I, o proprietário ou
compromissário elaborará proposta de Plano de Ocupação que deverá conter:
a.levantamento aerofotogramétrico na escala 1:2000, fornecido pela Prefeitura;
b.demarcação da área a ser destinada para Habitação de Interesse Social;
c.usos previstos na área não reservada para produção de Habitação de Interesse Social HIS;
d.traçado do sistema viário principal e local;
e.quadro de áreas resumo do estudo apresentado;
f.responsável técnico do estudo apresentado.
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III - Aprovação do Plano de Ocupação da ZEIS por grupo técnico multidisciplinar composto
por representantes dos órgãos competentes do Poder Executivo, nos termos do decreto
regulamentar.”
Art. 11. O art. 78 da Lei nº 8.869, 18 de julho de 2006, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 78 A aprovação do Plano de Ocupação da ZEIS – POZEIS dar-se-á mediante a
emissão do Termo de Aprovação do Plano de Ocupação da ZEIS - POZEIS
acompanhado de implantação para elaboração de projeto, válido por um ano.”
Art. 12. O art. 79 da Lei nº 8.869, 18 de julho de 2006, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 79 Aprovado o Plano de Ocupação da ZEIS - POZEIS, qualquer empreendimento que
ocupe a totalidade ou apenas parte da ZEIS deverá atender ao disposto no referido Termo
de Aprovação do Plano de Ocupação da ZEIS – POZEIS.”
Art. 13. Acresce art. 79A à Lei nº 8.869, 18 de julho de 2006, com a seguinte redação:
“Art. 79A Quando constatada diferença entre a área constante em cadastro imobiliário e a
dimensão real em ZEIS B e C, estas estarão sujeitas a revisão proporcional de área.”
Art. 14. O art. 81 da Lei nº 8.869, 18 de julho de 2006, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 81 Deverá ser solicitada nova aprovação do POZEIS quando:
I - Expirada a validade do Termo de Aprovação do POZEIS, sem a utilização para
aprovação dos projetos para execução das obras e serviços, previstos no Plano de
Ocupação da ZEIS;
II - Houver necessidade de revisão do Plano de Ocupação da ZEIS.”
Art. 15. O art. 82 da Lei nº 8.869, de 18 de julho de 2006, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 82 O parcelamento do solo em ZEIS B e ZEIS C observará as vedações previstas no
art. 81 e seus incisos da Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo da Macrozona
Urbana, Lei nº 8.836, de 10 de maio de 2006.”
Art. 16. Revoga o inciso I, renumerando-se os demais incisos e acresce parágrafo único ao
art. 86 da Lei nº 8.869, 18 de julho de 2006, que passam a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 86 Serão admitidas as seguintes modalidades de parcelamento do solo:
I - Desmembramento;
II - Loteamento.
Parágrafo único. Não configura modalidade de parcelamento do solo o desdobro de lotes
ou glebas.”
Art. 17. Altera a redação do art. 89 e acresce art. 89A à Lei nº 8.869, 18 de julho de
2006, com a seguinte redação:
“Art. 89 É condição para recebimento do parcelamento pela Municipalidade, que as áreas
reservadas para o uso de equipamentos comunitários tenham declividade máxima de
15% (quinze por cento).”
“Art. 89A Os parâmetros para a ocupação e o parcelamento do solo em ZEIS B e C,
destinados a Habitação de Interesse Social - HIS, observarão o constante no Anexo IV –
Quadro 4 da presente lei .”
Art. 18. Acresce artigo 103A à Lei nº 8.869, 18 de julho de 2006 com a seguinte redação:
“Art. 103A A composição e interseção das vias do Sistema Viário em ZEIS B e C, destinados
à implantação de Habitação de Interesse Social - HIS observarão o constante nos Anexos
VI e VII, respectivamente Quadros 6 e 7 da presente lei .”
Art. 19. Acresce artigo 110A à Lei nº 8.869, 18 de julho de 2006, com a seguinte
redação:
“Art. 110A As Áreas de Especial Interesse Social – AEIS A e B – passam a se denominar
respectivamente ZEIS A e B, regulando-se pelo disposto com relação à matéria.”
Art. 20. O art. 112 da Lei nº 8.869, 18 de julho de 2006 passa a vigorar com a seguinte
redação:
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“Art. 112 São integrantes da presente lei os seguintes anexos:
I – ANEXO I – QUADRO 1 – Parâmetros Urbanísticos para Ocupação do Solo – HMP;
II – ANEXO II – QUADRO 2 – Índices, Recuos e demais Restrições para o Uso Multifamiliar
Vertical – Habitação de Mercado Popular;
III – ANEXO III – QUADRO 3 – Parâmetros Urbanísticos para a Ocupação do Solo – HIS;
IV – ANEXO IV – QUADRO 4 – Parâmetros para Ocupação e Parcelamento do Solo em
ZEIS B e C destinados a HIS;
V – ANEXO V –QUADRO 5 – Índices, Recuos e demais Restrições para o Uso Mutifamiliar
Vertical – Habitação de Interesse Social nas ZEIS B e C;
VI – ANEXO VI – QUADRO 6 – Sistema Viário – Composição das Vias;
VII – ANEXO VII – QUADRO 7 – Sistema Viário – Intersecção das Vias;
VIII - ANEXO VIII – Descrição Perimétrica das Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS;
IX – Mapa 1 – Planta do Município de localização com demarcação das Zonas Especiais
de Interesse Social – ZEIS.
Art. 21. O anexo IV: Mapa 3 – Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS e o anexo V:
Descrição Perimétrica das Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, ambos da Lei nº
8.696, de 17 de dezembro de 2004, ficam substituídos respectivamente pelos incisos IX
e VIII do art. 112 da Lei nº 8.869, de 18 de julho de 2006.
Art. 22. Acresce artigo 113A à Lei nº 8.869, 18 de julho de 2006, com a seguinte
redação:
“Art. 113A Fica o lote de classificação fiscal 25.062.008, localizado na Rua Soldado Dorival
de Brito, s/nº, Cidade João Jorge, com área de 5.000 m², excluído da Zona Especial de
Interesse Ambiental - ZEIA B 12, descrita no Anexo IX da Lei nº 8.696, de 18 de
dezembro de 2004.”
Art. 23. O inciso VII do art. 81 da Lei nº 8.836, de 10 de maio de 2006, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 81 ............................................................................................................
VII - Nas ZEIA – Zonas Especiais de Interesse Ambiental, excetuando a ZEIAS B.”
Art. 24. São integrantes da presente lei os seguintes Anexos:
I – ANEXO I - Descrição Perimétrica das Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, que
substitui o ANEXO VIII, da Lei nº 8.869, 18 de julho de 2006, e Anexo V do Plano
Diretor, Lei nº 8.696, 17 de dezembro de 2004;
II – Mapa 1 - Planta do Município de localização com demarcação das Zonas Especiais de
Interesse Social – ZEIS, que substitui o Mapa 1 da Lei nº 8.869, 18 de julho de 2006, e o
Anexo IV – Mapa 3 do Plano Diretor, Lei nº 8.696, de 18 de dezembro de 2004.
Art. 25. Fica revogada a Lei nº 8.975, de 4 de outubro de 2007.
Art. 26. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Santo André, em 04 de julho de 2008.
JOÃO AVAMILENO
PREFEITO MUNICIPAL

LILIMAR MAZZONI
SECRETÁRIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

NELSON TSUTOMU OTA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Registrada e digitada no Gabinete do Prefeito, na mesma data, e publicada.

GILMAR SILVÉRIO
CHEFE DE GABINETE
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DECRETO Nº 16.007, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2010
PUBLICADO: DCI N° 1992 : C3 - DATA 19/02/10

APROVA o Plano de Urbanização e Legalização Administrativa da Zona de Especial
Interesse Social – ZEIS A – do Núcleo Capuava, instituída pela Lei nº 8.051, de 29 de junho
de 2000, alterada pela Lei nº 8.111, de 05 de outubro de 2000, atualmente instituída como
ZEIS A-15 pela Lei nº 8.869, de 18 de julho de 2006, alterada pela Lei nº 9.066, de 04 de
julho de 2008.
DR. AIDAN A. RAVIN, Prefeito do Município de Santo André, Estado de São Paulo, no uso e
gozo de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no inciso VIII, do artigo 30, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o disposto no § 1º do artigo 4º, da Lei Federal nº 6.766, de 19 de
dezembro de 1979;
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 3º, inciso XVII; art. 147; art. 162, inciso V, alínea “f”,
da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO os termos da Lei nº 8.869, de 18 de julho de 2006, alterada pela Lei nº
9.066, de 04 de julho de 2008;
CONSIDERANDO, ainda, o que consta dos autos dos Processos Administrativos nº
56.791/1992-1, 18.920/2005-2, 44.700/2007-0, 44.701/2007-9 e 11.057/2009-3;
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o Plano de Urbanização e Legalização Administrativa, elaborado pela
Comissão de Urbanização e Legalização – COMUL, relativo à Lei Municipal nº 8.051, de 29
de junho de 2000, alterada pela Lei nº 8.111, de 05 de outubro de 2000, nomeada por força
da Portaria nº 03/2007 – SDUH, de 06 de novembro de 2007, alterada pela Portaria nº
02/2009 – SDUH, de 18 de agosto de 2009, para o parcelamento de solo do núcleo
denominado Capuava.
Art. 2º Para fins de regularização junto aos órgãos competentes, fica a cargo do
Departamento de Habitação, Encarregatura de Regularização Urbanística e Fundiária,
cientificar e rubricar as plantas, memoriais e demais elementos instrutórios constantes do
Processo Administrativo nº 44.700/2007-0.
Art. 3º A regularização administrativa de que trata o presente decreto dar-se-á na área
descrita no Plano de Urbanização e Legalização Administrativa, composta pelos imóveis de
classificações fiscais nº 14.115.049 (parte), 14.141.002 (parte), 14.141.004, 14.144.002,
14.144.003, 14.144.005, 14.144.042, 16.199.007, 16.194.006, 16.194.017, mais o trecho da
Rua Corina Maggini, com área de 90.135,00m².
Art. 4º Para efeitos de regularização fundiária junto ao Serviço de Registro de Imóveis
competente, considera-se o presente decreto requerimento hábil a ser encaminhado ao
Oficial Maior, com vistas aos registros e averbações necessárias.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Santo André, em 18 de fevereiro de 2010 .
DR. AIDAN A. RAVIN - PREFEITO MUNICIPAL
NILJANIL BUENO BRASIL - SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
FREDERICO MURARO FILHO - SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
HABITAÇÃO Registrado e digitado no Gabinete do Prefeito, na mesma data, e publicado.
WALTER ROBERTO C. TORRADO - SECRETÁRIO DE GABINETE

