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Descrição

Coloque aqui brevemente o embasamento técnico que levou o grupo a construir as propostas acima descritas. Em 

assuntos complexos, devem ser colocadas fontes, Referências Bibliográficas e/ou detalhamentos técnicos, que devem vir 

em forma de anexo através de: NOTA TÉCNICA, RELATÓRIO OU MINUTA.

Art. 84 - Entende-se por Operação Urbana Consorciada (OUC) o conjunto integrado de intervenções e medidas urbanísticas que 

definem um projeto urbano para determinadas áreas da cidade, indicadas pelo Plano Diretor, coordenadas pelo Poder Público e 

definidas, através de lei municipal, em parceria com a iniciativa privada, instituições financeiras, agentes governamentais, 

proprietários, moradores e usuários permanentes, com a finalidade de alcançar transformações urbanísticas estruturais, melhorias 

sociais e valorização ambiental, levando em consideração a singularidade das áreas envolvidas.

n - Também podem ser realizadas Operações Urbanas Consorciadas com objetivo de promover melhorias urbanas, incentivar a 

função sócio-ambiental da propriedade, promover a justiça social, gerar habitabilidade digna, preservar valores histórico-culturais, 

cênico-paisagísticos e ambientais significativos para o patrimônio da cidade, promover adequação viária, produção ou 

melhoramentos na infra-estrutura, dos equipamentos coletivos e dos espaços públicos.

§2º - As áreas passíveis de Operação Urbana estão definidas no Mapa 5 do Anexo II.

Contribuição

OUCs nas ZPAs para o estabelecimento de PPPs para viabilização de parques 

urbanos, possibilitando o uso e apropriação destas áreas pela população

Descrição da proposta

Art. 84 - Entende-se por Operação Urbana Consorciada (OUC) o conjunto integrado de intervenções e medidas 

urbanísticas que definem um projeto urbano para determinadas áreas da cidade, indicadas pelo Plano Diretor, 

coordenadas pelo Poder Público e definidas, através de lei municipal, em parceria com a iniciativa privada, instituições 

financeiras, agentes governamentais, proprietários, moradores e usuários permanentes, com a finalidade de alcançar 

transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental, levando em consideração a 

singularidade das áreas envolvidas.

n - Também podem ser realizadas Operações Urbanas Consorciadas com objetivo de promover melhorias urbanas, 

incentivar a função sócio-ambiental da propriedade, promover a justiça social, gerar habitabilidade digna, preservar 

valores histórico-culturais, cênico-paisagísticos e ambientais significativos para o patrimônio da cidade, promover 

adequação viária, produção ou melhoramentos na infra-estrutura, dos equipamentos coletivos e dos espaços públicos.

§2º - As áreas passíveis de Operação Urbana estão definidas no Mapa 5 do Anexo II.§3º - As Zonas de Proteção 

Ambiental.




