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1 - A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E A GESTÃO DA CIDADE 
Este item articula a concepção de organização do espaço urbano contida no Plano Diretor de Belém 
com uma revisão sobre a implementação de instrumentos urbanísticos. 
 

Texto básico: Alice da Silva Rodrigues 
 
A política de produção e organização do espaço urbano estabelecida no PDU, apesar de anterior ao Estatuto da 
Cidade (Lei nº.10.257/01), apresenta diretrizes coerentes com as estabelecidas pelo mesmo. Propõe a manutenção da 
função social da cidade, atribuindo ao Poder Público o papel de regulador da ação dos agentes imobiliários 
produtores, apropriadores e consumidores do espaço urbano, de forma a assegurar a qualidade dos empreendimentos 
(avaliada pelos níveis de infra-estrutura e serviços urbanos presentes e ausentes, e pelos níveis de conforto e 
qualidade ambiental e estética) e a alocação de investimentos nas áreas habitacionais de baixa renda, com a criação 
de fundos específicos, cujos recursos devem ser empregados na urbanização das ZEIS (Art.30). 
 
O PDU dispõe ainda que os objetivos acima poderão ser alcançados com a redução dos custos de urbanização e 
produção de serviços públicos e privados, conseguida por meio da ocupação dos vazios urbanos e do aumento da 
densidade de ocupação nas áreas onde haja suporte de infra-estrutura básica, especialmente a de circulação, 
importante indutora do desenvolvimento urbano. Desta forma, a expansão da cidade encontra-se direcionada 
prioritariamente às áreas com infra-estrutura já instalada, respeitados os critérios de manutenção da qualidade 
ambiental (Art. 31). 
 
Esta política tem como suporte legal a utilização de instrumentos tributários como o imposto territorial urbano 
progressivo no tempo, a outorga onerosa do direito de construir e a criação de um fundo de desenvolvimento 
urbano, por meio dos quais seria possível realizar uma distribuição mais justa dos ônus decorrentes das obras e 
serviços públicos implantados, desestimulando a retenção de terrenos vazios (qual a situação hoje no município?) e 
incentivando, o uso produtivo do solo urbano (Art. 31, item III). 
 
Entretanto, na realidade, o IPTU Progressivo não foi implementado (ver item 3.2.5), e a Outorga Onerosa do direito 
de construir foi vinculada a um índice de aproveitamento único para toda a zona urbana do Município (índice de 
aproveitamento básico – igual a 1.4). A principal conseqüência foi a fragilização desse instrumento, pois a simples 
alteração do índice básico de ocupação (de 1,4 para 4 – Lei n°7.877/98) tornou a Outorga Onerosa do Direito de 
Construir sem efeito, já que passou a não ser interessante para o mercado imobiliário atingir índices maiores que o 
índice básico. Desta forma, a Outorga Onerosa não chegou a ser cobrada e, conseqüentemente, o fundo de 
desenvolvimento urbano não foi instituído, o que limitou os recursos a serem empregados nas áreas menos infra-
estruturadas da Cidade. Portanto, as políticas de redução de custos e otimização do aproveitamento da infra-estrutura 
instalada foram inviabilizadas. 
 
Por outro lado, a não aplicação do instrumento Outorga Onerosa do Direito de Construir implica, 
concomitantemente, na não utilização do instrumento Transferência do Direito de Construir, o qual, por sua vez, 
requereria a definição de áreas com potencial para receber a transferência correspondente. Desta forma seria 
imprescindível a definição de dois tipos de zoneamento para a aplicação da outorga onerosa: um que estabelece os 
estoques de potencial construtivo a ser outorgado onerosamente, ou seja, o quanto de área ainda é possível construir 
em determinada quadra ou lote (capacidade de adensamento), e outro que estabelece o direito de acesso, ou seja, os 
locais onde se pode pagar para construir além da área determinada, ou além do índice de aproveitamento 
determinado. 
 
Consta também no Art. 37, que as limitações referentes à oferta de potencial construtivo a ser permitido na forma de 
direito de construir deverá ser definida pelas restrições do sistema de circulação, especialmente no que se refere ao 
sistema viário principal, associada ao sistema de transporte coletivo, e que o potencial construtivo deve ser 
determinado pelas regras do solo criado, estatuído pela LCCU. 
 
Contudo, a implementação deste mecanismo requer a definição dos estoques de potencial construtivo nas áreas a 
serem consideradas e a criação de um sistema de gestão eficiente, com a informatização de dados e a elaboração de 
sofisticados mecanismos de controle, para que os órgãos responsáveis pelo gerenciamento dos estoques o realizem 
de forma eficaz (Art. 37). Porém, na ocasião da elaboração da LCCU, não haviam cadastros seguros que 
possibilitassem a definição dos estoques de potencial construtivo. Hoje, entretanto, a definição dos estoques se 
tornaria viável por meio da atualização dos dados do Cadastro Técnico Multifinalitário da CODEM-SEFIN, com a 
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inclusão das informações relativas à projeção das edificações no lote, para o estabelecimento dos índices de 
aproveitamento e ocupação atuais, bem como para a execução de um plano de alinhamento da quadra. 
 
Em conseqüência da modificação no índice básico e da impossibilidade de definição dos estoques, a Lei 
Complementar de Controle Urbanístico passou a ignorar o índice básico, considerando o índice de aproveitamento 
máximo do modelo urbanístico adequado ao lote, numa tentativa de utilizar índices de aproveitamento menores que 
o índice básico vigente (4.0), passando a exigir a cobrança de outorga onerosa nos casos onde o índice máximo do 
modelo adequado ao lote fosse ultrapassado.  
 
Contudo, a estratégia descrita seria eficaz caso no Art. 70 da Lei Complementar nº 2 /99-LCCU que trata das áreas 
excluídas do cálculo do índice de aproveitamento, fossem retirados o item II, alíneas b (vestíbulos, circulação 
vertical e horizontal e salões de recepção), c, d, f e o item III, os quais excluem as áreas comuns da edificação. A 
exclusão das áreas comuns causa uma distorção no cálculo do índice de aproveitamento, resultando na execução de 
áreas construídas superiores ao índice calculado, por conseguinte aumentando a verticalização. 
 
O impacto real destas determinações no espaço urbano foi: 

• o aumento considerável da densidade nas áreas com melhor qualidade de infra-estrutura (podendo destacar 
a primeira légua patrimonial e os principais corredores de tráfego)1; 

• a saturação do sistema de circulação, reduzindo a mobilidade no interior da malha urbana (especialmente 
na área central – 1ª légua patrimonial); 

• o aumento das pressões demográficas sobre a área central, portadora da maior quantidade de oferta de 
serviços urbanos; 

• a expansão e adensamento dos assentamentos irregulares, causada pela falta de oferta de habitação popular 
(fenômeno observado principalmente na área de expansão, receptora da população de baixa renda expulsa 
da 1ª légua pela valorização imobiliária, a qual possui menor oferta de infra-estrutura e serviços); e 

• o agravamento das condições ambientais na área central e nas áreas próximas ao centro com carência de 
infra-estrutura (especialmente nas áreas de baixadas) e aumento dos índices de poluição, especialmente 
aérea e sonora (esta última comprovada através de pesquisa para execução do Mapa Acústico de Belém). 

 
Neste contexto, observamos que, apesar do PDU ter incorporado os mecanismos urbanísticos e tributários 
necessários ao cumprimento das diretrizes dispostas no seu art. 37, as ações complementares relativas ao 
aparelhamento institucional e a regulamentação dos instrumentos jurídicos e tributários dispostos no Plano não 
foram plenamente executadas. Além disso, muitas das decisões referentes ao ordenamento territorial, como a 
metodologia para cálculo da Outorga Onerosa, os mecanismos de transferência de Potencial Construtivo, o Plano de 
ZEIS, a regulamentação de áreas de preservação, entre outras, foram vinculadas ao parecer do CONDUMA, o qual 
também não chegou a ser instituído. 

1.1 OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DA POLÍTICA DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 
URBANO 
Com base no exposto acima, verificamos que os objetivos orientadores da política de produção e organização do 
espaço urbano dispostos no Art. 143 não foram totalmente alcançados, visto que os problemas que se colocavam 
quando da elaboração do PDU ainda persistem e, em alguns casos, se tornaram ainda mais críticos, como podemos 
constatar na análise seguinte: 
 

Art. 143, item I - otimizar os investimentos públicos realizados e estimular os investimentos 
imobiliários, prioritariamente nas áreas onde a infra-estrutura esteja subutilizada, em consonância 
com o modelo de uso e ocupação a ser definido na Lei Complementar de Controle Urbanístico; 

 
O modelo de uso e ocupação definido na LCCU não foi suficiente para assegurar a aplicação dos instrumentos 
disponibilizados no PDU, já que alguns deles necessitavam de regulamentação específica, como é o caso das ZEIS e 
dos mecanismos de regularização fundiária, por exemplo. Além disso, algumas das disposições da LCCU obtiveram 
impactos diferentes do previsto, reforçando o adensamento das áreas com melhor infra-estrutura (caso das ZAOO 
localizadas na 1ª Légua, dos Corredores de Comércio e Serviços – CCS - e dos Corredores de Tráfego – CTT), 
especialmente com o uso habitacional de alta renda. Por outro lado, somente a partir do Estatuto da Cidade se tornou 
possível avaliar a adequabilidade dos instrumentos às condições institucionais e urbanísticas do município. Dentre 

                                                           
1 É relevante a realização de uma pesquisa que revele o real crescimento do índice de aproveitamento, especialmente no 
período após o aumento do índice básico para 4,0 (quatro), no PDU, e após a aprovação da LCCU. Um dos indicadores pode 
ser a quantidade de empreendimentos imobiliários aprovados e construídos no mesmo período e os índices de aproveitamento 
por eles atingidos. 
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eles o que mais se adequaria para alcançar este objetivo seria o IPTU progressivo no tempo aliado à outros 
incentivos fiscais. 
 

Art. 143, item II - promover a melhoria das condições de acessibilidade e de habitabilidade nas áreas de 
baixadas ocupadas, através de intervenções que permitam a manutenção nos locais da população residente; 
 

Uma das experiências realizadas com esta ideologia foi o projeto “Riacho Doce – Pantanal”, através do qual houve a 
possibilidade de criação de uma metodologia específica de participação popular, que garantiu o estabelecimento de 
critérios urbanísticos condizentes com a realidade social e cultural da área. Entretanto, por ser uma experiência 
recente, ainda não houve tempo de serem avaliados os impactos reais da proposta. Outra intervenção importante foi 
a implantação do projeto de Macrodrenagem da Bacia do Una, o qual se constituiu apenas em intervenções viárias e 
de saneamento, mas não em um projeto urbanístico, o que torna a área sensível às pressões da especulação 
imobiliária, mesmo que esta esteja inserida numa ZEIS. Além disso, a falta de um projeto urbanístico comprometeu 
a qualidade espacial de algumas áreas, carentes de espaços para equipamentos urbanos e áreas de lazer. No que diz 
respeito à acessibilidade, por exemplo, muitas delas necessitavam também de um projeto de alinhamento e a falta 
dele resultou em vias sem espaço para circulação de pedestres ou com calçadas muito estreitas e o raio de giro dos 
cruzamentos não permite o tráfego de transporte coletivo nem do caminhão de lixo. 
 
Seria indicada a realização de estudos específicos para a avaliação destes impactos, considerando especialmente a 
valorização imobiliária, a mobilidade das camadas populacionais e as condições de acessibilidade, assim como a 
realização de Planos de Desenvolvimento Local, para a preservação das características sociais e das potencialidades 
econômicas da área. 
 
A realização de Operações Urbanas se apresenta como uma forma de viabilizar o referido objetivo, entretanto, é um 
instrumento que, para ser aplicado depende da definição clara das regras e dos papéis de cada parceiro envolvido, 
com a implementação de políticas de geração de emprego e renda e definição das áreas a serem beneficiadas (onde 
os recursos gerados pelas Operações Urbanas serão aplicados), para que a melhoria da infra-estrutura de algumas 
áreas não se reverta em lucros reais somente para a uma pequena fração da sociedade. 
 

Art. 143, item III - reservar as áreas de baixadas ainda livres de ocupação para preservação do meio ambiente; 

 
No zoneamento especial o PDU apontou as principais áreas para preservação, as quais correspondem à APA-Belém 
(componente da bacia do igarapé Murucutu e do Rio Aurá), ao Parque ecológico de Belém (componente da bacia do 
igarapé do Una) e ao Parque Guajará (componente da bacia do igarapé Paracuri). Entretanto, estas continuaram 
sofrendo pressões dos contínuos processos de invasões e da necessidade de integração do sistema viário central ao 
da área de expansão (caso do Parque ecológico de Belém e da APA-Belém). Além destas áreas há também a 
ocupação recente (a partir de 1996) da bacia do igarapé Mata Fome, cuja ocupação tende a se adensar cada vez mais. 
A LCCU apenas regulamentou a delimitação das referidas áreas, porém não estabeleceu para elas critérios 
específicos de uso e ocupação do solo e de preservação ambiental, ficando estas à mercê dos processos de ocupação 
espontânea. Por outro lado, as ilhas componentes do município, as quais apresentam características ambientais 
bastante frágeis, apesar de possuírem Plano Diretor específico, este não representou um avanço em termos de uma 
política de preservação, possuindo atualmente padrões contraditórios com as demais leis de preservação 
especialmente as de esfera Federal, como o Código Florestal (Lei nº. 4.771 de 15 de setembro de 1965) e a nova Lei 
de Meio Ambiente (Lei nº. 9.605 de fevereiro de 1998). Além disso, os critérios de uso e ocupação do solo para as 
ilhas com ocupação urbana ainda são regidos pela Lei de Desenvolvimento Urbano (Lei nº 7.401/88), já que a 
LCCU possui ingerência somente na área continental do Município. 
 

Art. 143, item IV - promover a recuperação e a conservação das áreas públicas, resgatando-as 
para usos coletivos e paisagísticos; 
Art. 143, item VI - resgatar e valorizar a fisionomia e a visualização dos elementos peculiares à 
cidade de Belém, como o rio, a baía, os igarapés, as mangueiras e a paisagem construída, 
especialmente os elementos representativos do patrimônio histórico-cultural; 
Art. 143, item VII - especial ênfase será dada à recuperação da capacidade de ver e utilizar a orla 
do rio Guamá e da baía do Guajará pelo cidadão, resgatando, simbolicamente, as origens 
ribeirinhas de Belém. 
 

Ao encontro destes objetivos foram realizadas algumas ações ao longo da orla da cidade e na área do Centro 
Histórico. Contudo, apesar do impacto positivo e embora realizadas em consonância com a ideologia de “resgate do 
patrimônio histórico e cultural” e das “origens ribeirinhas” (caso das intervenções ao longo da orla), estas foram 
bastante pontuais, há ainda a que ser realizado o detalhamento das políticas e ações necessárias à solução dos 
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problemas relativos à esses espaços, os quais apresentam uma grande diversidade de usos, funções, relações 
econômicas e sociais. Além disso, qualquer intervenção de maior abrangência na orla representará impactos efetivos 
em seu entorno imediato, como por exemplo, a valorização do solo e a conseqüente mudança no uso e ocupação, já 
se observa aumento significativo dos índices urbanísticos no Bairro do Umarizal, que se encontra no entorno das 
intervenções do Ver o Rio, inclusive com marketing imobiliário enfatizando a proximidade da orla e a visualização 
do rio. Por outro lado, a cidade se ressente de políticas direcionadas diretamente à valorização estética da paisagem 
urbana, esta até então só pôde ser trabalhada como conseqüência das ações de saneamento e educação ambiental. 
 
Sobre o aspecto funcional, a relação da cidade com a sua orla continental sempre foi voltada à atividade econômica, 
na verdade em vez do “resgate das origens ribeirinhas” há a necessidade de mudança desse paradigma, com a 
implantação de uma nova forma de uso e ocupação, voltada para as atividades de lazer, tão escassas na estrutura 
atual da cidade.  
 
Para alcançar este objetivo, portanto, é imprescindível a elaboração de estudos e pesquisas que forneçam parâmetros 
para a definição dos critérios, das estratégias, e das áreas de interesse para intervenção, assim como das regras para 
aplicação dos institutos jurídicos estabelecidos no PDU2. 
 

Art. 143, item V - condicionar a ampliação do espaço construído e a expansão da ocupação 
periférica às condições naturais do sítio e à capacidade de atendimento da infra-estrutura básica; 
 

Este objetivo está ligado à diretriz que estabelece a função social da cidade. Entretanto, para ser alcançado, é 
necessário o estabelecimento de um zoneamento que considere a escala local e de uma metodologia específica para a 
“avaliação da capacidade de suporte da infra-estrutura”, pois até então não se conhece uma metodologia que possa 
ser adaptada às condições da cidade de Belém. Indo mais além, também se deve buscar critérios que estabeleçam os 
padrões desejáveis de infra-estrutura, já que o conceito de infra-estrutura básica em si, não é condizente com a 
maioria dos espaços da cidade, mesmo nas áreas consideradas mais nobres. Belém carece até hoje de redes de coleta 
de esgoto, existente somente nas vias mais antigas (componentes do centro histórico e Av. Nazaré).Atualmente as 
áreas consideradas com melhor infra-estrutura são aquelas onde o sistema viário apresenta boas condições de 
circulação, há acesso fácil ao sistema de transporte coletivo e a bens e serviços, não significando, portanto, que as 
mesmas tenham infra-estrutura básica3. 
 

VIII - promover a adequada descentralização das atividades de comércio e serviços; 
 
A descentralização das atividades de comércio e serviços, não foi plenamente conseguida. Entretanto, a partir da 
nova hierarquia viária implantada pela LCCU, houve uma gradativa expansão de pequenos núcleos de comércio e 
serviços ao longo dos principais corredores de tráfego e transportes, havendo já a configuração clara do núcleo do 
entroncamento com um sub centro de importância metropolitana, consolidado a partir da instalação de um Shopping 
Center. Porém, a consolidação e organização dos demais núcleos propostos (como o do Coqueiro e Icoaraci) requer 
a melhoria das condições de acessibilidade, como o ordenamento do transporte coletivo e a criação de novas 
interligações viárias com os demais setores da cidade e da RMB. Além disso, é importante a definição de uma 
política sócio-econômica que indique as diretrizes e os incentivos fiscais necessários à consolidação dos subcentros 
já existentes e a necessidade de definição de novos subcentros setoriais ou locais, condizentes a nova dinâmica da 
cidade. 
 
Em última análise podemos observar que os objetivos e diretrizes estabelecidos pelo PDU, encontram-se, em sua 
maioria, mais adequados à parte continental do Município, devido esta apresentar maior densidade populacional e, 
conseqüentemente, maior acúmulo de problemas. No entanto, mesmo existindo um plano diretor específico para as 
Ilhas de Mosqueiro e Caratateua, na atualidade, a parte insular vêm sofrendo um processo de urbanização bastante 
significativo, o que torna urgente o detalhamento de políticas específicas que atinjam a realidade das comunidades 
que habitam também as demais ilhas, principalmente no que diz respeito às políticas de preservação do meio-
ambiente e do patrimônio cultural, esta última inclusive não consta em nenhum dos planos citados. 
 
Neste contexto, o processo de revisão aponta para a necessidade de realização de novos estudos e pesquisas que 
subsidiem a readequação das diretrizes de estruturação urbana constantes no PDU e o estabelecimento de novas 
estratégias, mais condizentes com a realidade urbana atual, e com as possibilidades de capacitação institucional e 
administrativa do Município. Buscando a simplificação dos mecanismos de controle e a definição de instrumentos 

                                                           
2 Ver item 3.2, específico sobre os instrumentos urbanísticos constantes no PDU. 
3 Art. 156. Parágrafo único. Considera-se como infra-estrutura básica o sistema viário principal, o sistema de transporte coletivo, 
os sistemas de abastecimento d’água, esgotamento sanitário, energia elétrica e o de drenagem. 
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jurídicos, financeiros e tributários que possam ser efetivamente aplicados em Belém, possibilitando assim ao Poder 
Municipal o efetivo controle da expansão da cidade. 

1.2 A ESTRUTURAÇÃO URBANA ADOTADA NO PDU 
A estrutura urbana adotada no PDU para a orientação da organização do território municipal (Mapa M-3, anexo) tem 
como referencia as definições e diretrizes do Plano Diretor de Transportes Urbanos – PDTU de 1991, o qual 
dimensionou duas redes estruturais básicas para o sistema de transporte: uma para o tráfego de transporte coletivo e 
outra para tráfego geral, operadas, na maioria dos casos, em corredores separados por faixas de rolamento na mesma 
via (Art. 145) – ver Mapa M3, anexo.  
 
Com base nestas definições, tornou-se possível a identificação das áreas com potencial para sofrer o processo de 
adensamento, as quais poderiam atender a intenção de otimizar o uso da infra-estrutura já instalada. Entretanto, o 
controle da expansão da cidade ainda dependeria da execução de interligações viárias fundamentais para desafogar 
os corredores já constituídos e criar novas alternativas de circulação e ligação entre a primeira légua patrimonial e a 
área de expansão da cidade (Mapa M-3), que seriam: 
 

• Prolongamento da Av. Pedro Miranda até a Av. Tavares Bastos e destas até a Rua Yamada, atravessando 
o bairro do Bengui; 

 
Estas interligações não foram realizadas até então, por dependerem de negociação entre o Poder Municipal e as 
Forças Armadas, já que as referidas interligações teriam de atravessar áreas pertencentes a estas últimas. 
 

• Conclusão da Avenida dos Trabalhadores; 
 
Foram executados alguns trechos desta via, entretanto sua interligação com a Av. Júlio César só foi possível com 
uma mudança de traçado, passando esta a contornar o conjunto Marex  (Ver Mapa.M5a em anexo). 
 

• Construção da Av. Primeiro de Dezembro; 
 
A Av. 1º de Dezembro foi iniciada em 1998, entretanto, até então, somente o trecho inicial foi executado. 

Alargamento da estrada do Coqueiro; 
Atualmente, devido à consolidação da ocupação ao longo desta via, o seu alargamento acarretaria um alto custo com 
desapropriações, tornando inviável esta diretriz. Entretanto, a abertura da Av. Independência, a qual está em 
execução pelo Governo do Estado, se apresenta como uma boa alternativa de circulação. 
 

• Interligação da Av. Arthur Bernardes à PA 150, através da Rodovia do Tapanã. 
 
Esta diretriz também se tornou inviável, devido à consolidação de vários assentamentos habitacionais ao longo das 
áreas a serem atravessadas por esta via. 
 
Por outro lado, considerando o quadro político, econômico e social, a estratégia de controle do crescimento urbano 
adotada, reconheceu o processo de expansão natural, historicamente colocado, que indica a consolidação da primeira 
légua (núcleo expandido), reforçando a importância do centro tradicional e sua expansão ao longo dos principais 
corredores de circulação, assim como a intensificação da ocupação das baixadas, pela proximidade à oferta de 
produtos e serviços. Por conseguinte, o modelo de estruturação adotado, descrito no art. 146, teve como princípios: 

 
I - verticalização intensa, com o maior coeficiente de aproveitamento admissível no Plano, em áreas 
onde a capacidade da infra-estrutura permitir, sem danos ao conforto ambiental da cidade, bem como 
nas áreas lindeiras dos corredores estruturais; 
 
II - verticalização de média intensidade, com média densidade de ocupação (em áreas com menor 
capacidade de infra-estrutura); 
 
III - áreas não vertícalizáveis, limitadas por gabarito máximo de altura, sem prejuízo dos demais 
parâmetros urbanísticos e prevendo-se a formação de Unidades Ambientais de Moradia - UAM4. 

 

                                                           
4 Art. 146. Parágrafo único. Entende-se por Unidade Ambiental de Moradia — UAM, o espaço predominantemente ou 
exclusivamente habitacional, organizado de forma a evitar em seu interior o tráfego urbano de passagem... 
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Apesar de estar coerente com a dinâmica do processo de ocupação e utilização do espaço urbano em Belém, a 
concretização deste modelo é dependente da definição de mecanismos mais eficientes de controle urbanístico, os 
quais foram esboçados na LCCU, por meio do zoneamento ordinário e especial; da execução de um planejamento 
que proporcionasse a execução de intervenções progressivas na estrutura viária, a fim de garantir a acessibilidade e 
mobilidade da mesma; da regulamentação dos instrumentos jurídicos e tributários (como já citado) e da instituição 
do CONDUMA, responsável por julgar os casos omissos e analisar os possíveis impactos dos empreendimentos. 
Entretanto, na realidade, dos fatores citados, somente os critérios estabelecidos na LCCU foram aplicados, mesmo 
que parcialmente, resultando no aumento dos índices de ocupação e na instalação indiscriminada de 
empreendimentos de comércio e serviços ao longo dos principais corredores de circulação, sem que estes tenham 
sido preparados ou adaptados para garantir a mobilidade na via. Concomitantemente a isso, o aumento dos índices 
de aproveitamento ao longo dos principais corredores de circulação também incentivou a instalação, de 
empreendimentos habitacionais de alta densidade ao longo dos mesmos. Conseqüentemente, passaram a ocorrer 
conflitos entre os diversos modos de circulação (transporte coletivo, pedestres, tráfego de passagem, e houve o 
aumento da demanda por vagas de estacionamento, etc.), reduzindo a mobilidade e ocasionando várias outras 
conseqüências que prejudicam a qualidade ambiental espaço urbano (aumento da temperatura atmosférica, dos 
índices de ruído e alterações no uso do solo, por exemplo). 
 
No que diz respeito á área de expansão, a concretização do modelo de estrutura urbana estabelecido é dependente da 
implantação progressiva das interligações viárias com a área urbana, as quais propiciariam a expansão das atividades 
econômicas hoje concentradas na área central, através dos corredores de uso misto, na direção dos núcleos do 
entroncamento, da Av. Augusto Montenegro e do distrito de Icoaraci, considerados núcleos estratégicos, que por sua 
vez, deveriam funcionar como núcleos embrionários, para mais tarde consolidarem-se como subcentros 
metropolitanos de comércio e serviços (Art. 149). 
 
Como as interligações viárias não aconteceram, o único subcentro que se firmou foi o do entroncamento, que até 
hoje se configura como a principal porta de entrada da cidade, interligando-se com a RMB. A consolidação deste 
subcentro se deve a implantação de um Shopping Center, o qual induziu a instalação de outros empreendimentos em 
seu entorno. 
 
Quanto ao uso industrial, o PDU reforçou a consolidação do núcleo já implantado ao longo da Av. Arthur Bernardes 
e o distrito industrial de Icoaraci, desestimulando as atividades industriais localizadas ao longo da orla da primeira 
légua patrimonial, com a possibilidade de transferência dessas atividades para locais mais adequados por meio de 
operações urbanas, instrumento este que não chegou a ser regulamentado5.  
 
A localização estipulada para o uso industrial teve como objetivo impedir a penetração do tráfego pesado nos 
corredores de tráfego, no entanto esta diretriz também foi condicionada às definições do PDTU (1991), o qual 
propunha um eixo rodoviário de ligação com PA-150, passando pela parte norte do município (Mapa M-3, em 
anexo), porém este não chegou a ser executado. Desta forma, a localização da zona industrial ao longo da Avenida 
Arthur Bernardes e no Distrito de Icoaraci, resultou por causar uma série de transtornos, tanto para o próprio setor, 
devido à dificuldade de acesso, quanto para a cidade, devido a circulação de carga pesada nas principais vias. 
 
Atualmente, com a reativação do Porto da SOTAVE - CDP, localizado na Ilha de Caratateua, vislumbra-se uma 
nova possibilidade de escoamento da produção e transporte de matéria-prima, a qual irá beneficiar especialmente a 
Zona Industrial de Icoaraci, entretanto, ainda se faz necessária a execução de novas interligações viárias para atender 
ao setor industrial por via terrestre e desafogar o tráfego no entroncamento, as quais podem se viabilizar por meio da 
interligação da Zona Industrial de Icoaraci ao Distrito Industrial de Ananindeua, o qual possui conexão com a BR-
316 e com a Alça Viária. Para tanto, devem ser estudados os impactos a serem gerados pela transposição do Rio 
Maguary e pelo aumento deste tipo de circulação no Município de Ananindeua. 
Quanto às atividades industriais localizadas ao longo da orla da baía de Guajará e do rio Guamá, nos limites da 1º 
légua patrimonial, o Art. 150, parágrafo 2º, determina que estas devem ser desestimuladas e, através de operações 
urbanas, transferidas para locais mais adequados. Contudo, é preciso considerar a importância dessas atividades para 
a economia da cidade e para a população, que utiliza os diversos portos de cargas e passageiros existentes 
especialmente na orla do Rio Guamá. 
 
É sabido que a localização de atividades madeireiras, por exemplo, se deve a facilidade de acesso à matéria prima e 
sua transferência para outro local poderia inviabilizar este tipo de negócio. Por outro lado, é pertinente a necessidade 
de organização dessas atividades e a implantação de portos públicos, possibilitando a concentração das mesmas em 
pontos determinados da orla e a liberação do espaço para o desenvolvimento de outras atividades mais compatíveis 
com os usos pretendidos. Ao encontro disso, foi desenvolvido pela PMB o Plano de Reestruturação da Orla de 

                                                           
5 Ver comentário específico no item 3.2 
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Belém (Pro-Belém), no qual foram estabelecidas diretrizes específicas para a ocupação da orla na porção continental 
do Município, em atenção às diretrizes dispostas no Art.151 do PDU: 
 

Art. 151. A organização dos espaços do território municipal levará em conta a qualificação ambiental, estética e 
simbólica, buscando através da regulação urbanística, desenvolver ou criar peculiaridades em suas paisagens 
naturais ou construídas, fortalecendo a identidade e a ligação do cidadão com seu bairro ou área de moradia. 

 
Além do Pro-Belém também foram implementados Planos de Desenvolvimento Local Sustentáveis - PDLS, uma 
nova metodologia que considera as potencialidades locais como ponto de partida para o planejamento territorial, 
uma concepção alternativa às Unidades Ambientais de Moradia - UAMs (ver Parágrafo Único do Art 146. e o Art, 
147 do PDU, Lei 7.603 / 93), as quais consideram apenas o ordenamento espacial das atividades, numa visão 
eminentemente funcional. A metodologia dos PDLS, por sua vez, apresenta uma forma de planejar que integra 
fatores espaciais, sociais, econômicos e ambientais, numa perspectiva de planejamento integrado, com a 
possibilidade de avaliação das ações durante todo o processo de implementação do plano e utilização de técnicas 
prospectivas. Porém, é preciso definir a escala de atuação e as áreas prioritárias para implementação dos PDLS. 
 
No que se refere à porção insular de Belém, o PDU determina a realização de estudos que subsidiem a concepção de 
planos diretores específicos para as ilhas de Mosqueiro e Caratateua. Este procedimento, no entanto, reflete uma 
visão segmentada do território municipal, condicionada talvez pelo fato do Município possuir 39 ilhas, as quais 
correspondem a 65.64% de sua área total (segundo dados da SEGEP, 2000). Este fato contribui para o agravamento 
dos impactos ambientais que as mesmas vêm sofrendo, como resultado do processo de crescimento urbano da 
cidade. 
 
Dentre os efeitos da expansão urbana, o mais evidente se reflete nas orlas das ilhas de Mosqueiro e Caratateua, para 
onde grande parte da população se desloca em busca de lazer, em virtude da deficiência de espaços livres e de 
balneários ao longo da orla continental da cidade. Este fenômeno, apesar de sazonal, gera os mesmos processos de 
ocupação irregular ocorridos na área continental, reservadas as suas devidas proporções. A conseqüência mais grave 
é a degradação ambiental e o comprometimento das características sociais, econômicas e espaciais que se 
desenvolvem historicamente nesses locais, conseqüência da falta de políticas públicas que beneficiem efetivamente 
a população residente. 
 
A Lei nº 7.684/94 (Plano Diretor das Ilhas de Mosqueiro e Caratateua), não possui nenhuma estratégia definida de 
estruturação urbana para as referidas ilhas, apenas descreve a estrutura viária e seu condicionamento pelo o sistema 
de transporte, como consta no Art. 7º, incisos I e II: 

Art. 7º. A estrutura urbana adotada para orientação organização do território das ilhas tem como 
referência: 

I - Para Mosqueiro: 

Até a década de 70 a referência principal, conseqüência do transporte fluvial Belém/Mosqueiro com 
chegada e partida na "Vila", consistia em duas vias estruturais de transporte - Avenida Beira-Mar e 
Avenida 16 de Novembro. Com a construção da Ponte Sebastião R. de Oliveira, sobre o furo das 
Marinhas, em meados da década de 70, a ligação da ilha de Mosqueiro com o continente passou a 
ser rodoviária, através da PA-319 e ligada à Avenida Beira-Mar em três pontos: Carananduba, 
Chapéu-Virado e Ariramba, através da Vila Nova, o que demandou uma nova área de expansão 
urbana, desordenada, configurada por ocupações em forma de loteamentos, conjuntos habitacionais 
e invasões 

II - Para Caratateua: 

Até o inicio da, década de 80, a referência principal, em conseqüência do transporte fluvial, com 
travessia sobre o rio Maguari, através de balsas, consistia na ocupação ao longo da estrada Velha 
do Outeiro e Avenida Beira Mar, até a Praia Grande. Com a construção da Ponte Enéas Pinheiro, 
em meados da década de 80, o acesso a ilha passou a ser basicamente o rodoviário, fomentando a 
ocupação de uma nova área de expansão, não só nas imediações da rodovia, como também ao 
longo das estradas do "Fama" e "Tucumaeira". 
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O PDU de Belém (Lei 7.603/93) também não estabelece nenhuma diretriz específica para as demais ilhas, apenas 
define o território das mesmas como área rural. Contudo, torna-se cada vez mais necessária a integração territorial 
da parte continental do município com as ilhas de Carateteua e Mosqueiro, o estabelecimento de diretrizes de uso, 
ocupação do solo e preservação ambiental, assim como a realização de estudos que possam identificar os limites 
para a expansão urbana, as áreas que precisam ser preservadas e as que possuem potencial para o desenvolvimento 
de atividades rurais. 
 
Ao encontro disso, foi estabelecido um acordo de cooperação entre a Prefeitura de Belém e o CENSIPAN (Centro 
Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia), o qual possibilitaria o Zoneamento Econômico-
ecológico da Ilha de Mosqueiro, entretanto, até o momento não houve a definição dos termos do acordo, nem das 
obrigações dos partícipes. Em virtude disso, ainda não se tem a possibilidade de realização de um estudo mais 
concreto sobre a atual estrutura urbana da Ilha de Mosqueiro. 
 
Por outro lado, as dificuldades de acessibilidade, especialmente com a Ilha de Mosqueiro, também impedem a 
realização de um controle mais rigoroso das condições ambientais, da ocupação do solo e das atividades 
econômicas. 
 
Quando à escala metropolitana, a situação geográfica e econômica de Belém faz com que o relacionamento com os 
municípios vizinhos seja cada vez mais dependente, a escala da cidade e o desenvolvimento microrregional 
reforçam as relações sociais e espaciais a ponto de ser inconcebível pensar a estruturação urbana de Belém, sem 
considerar o fenômeno metropolitano, especialmente no que se refere ao desenvolvimento econômico, ao sistema de 
transporte, à distribuição dos demais serviços públicos, notadamente saúde e educação, só para citar os exemplos 
mais evidentes. 
 
A Questão Metropolitana necessita, mais do que nunca, de atenção especial por parte dos gestores, visto que os 
problemas de ordem comum entre os municípios componentes da RMB tendem a se agravar. Nos últimos quatro 
anos, vimos se concretizarem a implementação da alça viária de ligação com o porto de Vila do Conde em 
Barcarena e a ampliação do aeroporto de Belém, intervenções que modificam substancialmente a acessibilidade 
interna e externa da metrópole e a dinâmica interna da RMB. Quanto a este aspecto, o Parágrafo Único do Art. 153 
dispõe que deve ser realizada a revisão das diretrizes de estruturação urbana do Plano. 
 
Por outro lado, deve-se considerar também o estreito relacionamento entre Belém e os municípios vizinhos por via 
fluvial, fenômeno que se reflete de forma mais intensa nas orlas do Rio Guamá e da Baía do Guajará, na extensão 
componente da primeira légua patrimonial e que reforça a condição de centralidade do núcleo principal de comércio 
e serviços do Município. 

1.3 - O CONTROLE URBANÍSTICO 
Para fins administrativos, a política de produção e organização do espaço urbano é realizada segundo cinco níveis de 
planejamento (Art. 154), destes, três possuem delimitação espacial definida, que são: o do conjunto do território 
municipal, o qual visa a sua integração metropolitana; o das regiões administrativas; o dos bairros. Os outros dois 
estão relacionados à escala local e dependem da regulamentação de instrumentos específicos de controle urbanístico, 
que são: o das operações urbanas; e o dos programas e projetos específicos, cuja delimitação é realizada conforme 
os interesses administrativos do Município, em conjunto com os demais agentes produtores do espaço, 
especialmente os ligados à iniciativa privada. 
Na atualidade, considerando a evolução dos estudos sobre as questões ambientais e a atual política de saneamento 
ambiental, considera-se também a subdivisão do município segundo a delimitação das Bacias Hidrográficas, as 
quais exercem grande influência no território Municipal de Belém, devido este ser cortado por inúmeros rios 
urbanos e igarapés. Portanto, este tipo de subdivisão deve ser considerado no processo de revisão do Plano Diretor, 
como definidor das políticas de Meio-ambiente e de Saneamento Ambiental. 
 
Por outro lado, para adequar o processo de produção, apropriação e consumo do espaço construído às características 
do sítio, à capacidade de atendimento da infra-estrutura básica da cidade, e à qualificação do meio ambiente natural 
e construído, é necessário que o Poder Público exerça o Controle Urbanístico do território, conforme o disposto no 
Art. 156 do PDU. 
 
Desta forma, para fins administrativos, fiscais e de parcelamento do solo o Município encontra-se subdividido em: 
zona urbana (ZU); zona de expansão urbana (ZEU); e zona rural [ZR (Art. 157, 158, 159 e 160)], delimitadas nos 
mapas M1-A e M1-B (em anexo). Entretanto, devido à rápida evolução urbana da ZEU, a subdivisão atual precisa 
ser revista, já que a mesma possui várias áreas com urbanização consolidada. 
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Para um melhor detalhamento dos critérios de uso e ocupação do solo as zonas urbana e de expansão urbana 
encontram-se subdivididas como especificado abaixo: 
 

• Zonas Adensáveis: subdivididas em zonas adensáveis até o coeficiente de aproveitamento básico 
(ZACB) e em zonas adensáveis acima do coeficiente básico (ZAOO). Esta classificação foi realizada 
considerando as características do sítio físico e a capacidade de suporte da infra-estrutura básica, porém, 
com a alteração do índice básico para quatro (conforme comentado no item 3.1) este critério passou a não 
ter mais efeito; 

 
• Zonas Definidoras dos Estoques de Potencial Construtivo para outorga onerosa – ZEROO (Mapa 

M6, em anexo). Definidas de acordo com a capacidade infra-estrutural, notadamente de transporte, ou seja, 
de circulação (ver artigos 163 e 164 da Lei 7.603/93 - PDU). Neste caso, a falta de definição da 
metodologia para o cálculo dos estoques de potencial construtivo, o qual deveria ser feito para cada quadra 
componente das ZAOO, e a alteração do índice de aproveitamento básico, resultaram na impossibilidade de 
implementação das ZEROO. Em virtude disso este critério foi abandonado quando da elaboração da LCCU 
(Lei complementar nº 2 /99); 

 
• Zonas Especiais (Art. 165): assim chamadas por possuírem destinação específica e normas próprias de uso 

e ocupação do solo. Estão subdivididas em Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), Zonas Especiais 
de Preservação (ZEP) e Zonas Especiais Industriais (ZEI). Encontram-se demarcadas no mapa M-7 (em 
anexo), integrante da Lei 7.603/93 (em anexo). 

 
 
As ZEIS são aquelas destinadas primordialmente à produção e manutenção de habitação de interesse social, nas 
quais há o interesse publico de fazer urbanização, regularização jurídica da posse da terra, programas de habitação 
popular, a complementação da infra-estrutura urbana e dos equipamentos comunitários e programas habitacionais de 
interesse social, conforme a necessidade (ver Art, 166 da Lei 7.603/99). 
 
Apesar do PDU ter avançado bastante na regulamentação das ZEIS, o fato de ter vinculado a definição de todos os 
critérios de ocupação e gestão à planos de urbanização específicos para cada ZEIS, resultou na falta de um 
parâmetro comum para a realização de tais planos e na necessidade de definição de um sistema de gestão mais 
detalhado, onde a participação da população local e dos demais interessados estivesse assegurada. 

 
Para suprir esta lacuna, foram elaborados um Diagnóstico Preliminar e uma proposta de Projeto de Lei para 
Regularização das ZEIS, com a participação de técnicos das diversas secretarias Municipais, sob coordenação da 
Secretaria de Urbanismo - SEURB, nos quais buscou-se suprir a lacuna do PDU e da LCCU (a qual também não 
apresentou avanços sobre este aspecto), e estabelecer critérios comuns para a definição de parâmetros para a 
regularização das ZEIS, entretanto, esta proposta não chegou a ser debatida com a sociedade. Contudo, é real a 
possibilidade deste estudo ser inserido nos debates deste processo de revisão do PDU. 
 
Quanto as ZEP, estas correspondem às frações, do território municipal, definidas em função do interesse coletivo de 
preservação, manutenção e recuperação do patrimônio histórico, paisagístico, cultural e ambiental (Art. 168). Para 
as mesmas, é aplicado o mecanismo da transferência do potencial construtivo, conforme o disposto no art. 192, que 
assegura o direito de propriedade dos imóveis particulares (ver Capítulo 4 deste documento, específico sobre os 
Instrumentos de regulação urbanística). 
 
As ZEI correspondem a frações do território municipal destinadas predominantemente ao uso industrial, delimitadas 
no mapa M-7 (em anexo), correspondem as zonas industriais localizadas ao longo da Av. Arthur Bernardes e no 
Distrito Industrial de Icoaraci.(Art. 173). 
 
Assim como nas ZEIS, as ZEP e as ZEI, também tiveram a definição dos critérios de uso e ocupação remetidos à 
elaboração de legislação própria, com aprovação pela Câmara Municipal, entretanto estas nunca chegaram a ser 
elaboradas, com exceção da Lei Municipal nº 7.709/94 - Lei do Centro Histórico. A definição do uso e ocupação 
para as ZEP ficou a cargo da.LCCU, porém esta estabeleceu diretrizes apenas para as áreas industriais, ficando as 
ZEP correspondentes às áreas de proteção ambiental sem regulamentação, como comentado anteriormente no item 
3.1. 

• Zonas Ordinárias: o zoneamento ordinário ficou a cargo da LCCU (Lei Complementar no 2/99), no PDU 
apenas foram definidas as diretrizes de controle urbanístico para o Município. Na LCCU, portanto, foram 
estabelecidos, entre outros parâmetros, as regras de parcelamento, uso e ocupação do solo para fins 
urbanos, possibilitando assim, a sua ordenação e o controle do solo de Belém, conforme o disposto no Art. 
121 da Lei Orgânica do Município (Art. 174 do PDU). Para tanto, foi realizada então a revisão do 



zoneamento estabelecido no PDU, visto que a aprovação da LCCU só foi possível sete anos depois da 
promulgação do PDU. O zoneamento estabelecido pela LCCU pode ser observado nas figuras 1, 2 e 3 
abaixo. 
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Figura 1 - Zoneamento de uso e ocupação do solo definido pela LCCU em 1999. Fonte: Belém, 1999. 
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Figura 2 - Zoneamento de uso e ocupação do solo definido pela LCCU em 1999 para a Primeira Légua Patrimonial. 
Fonte: Belém, 1999. 
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Figura 3 - Zoneamento de uso e ocupação do solo definido pela LCCU em 1999 para o Distrito de Icoaraci. Fonte: 
Belém, 1999. 

 
• Zonas Destinadas às Operações Urbanas: seu principal objetivo é alcançar transformações urbanísticas 

estruturais na cidade, por meio de um conjunto integrado de intervenções e medidas, coordenadas pelo 
Poder Público, com a participação da iniciativa privada. As operações urbanas geralmente são aplicadas em 
áreas críticas da cidade, onde os melhoramentos resultantes venham a beneficiar não somente a cidade 
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como um todo, mas também o Poder Público (pela aquisição de financiamento para as obras públicas) e a 
iniciativa privada (pela valorização imobiliária resultante). Entretanto, este é um instrumento que deve ser 
aplicado com cautela, pois pode gerar resultados mais interessantes para o mercado imobiliário do que para 
a população diretamente atingida pelas intervenções, como é o caso de vários exemplos de operações 
urbanas realizadas em São Paulo e Porto Alegre. 

 
Como pudemos verificar o zoneamento constante no PDU, procurou contemplar os diversos tipos de situações 
verificadas no território Municipal. Entretanto, sua eficácia ficou prejudicada devido a uma série de 
regulamentações que, por vários motivos já comentados no item 3.1, não puderam ser executadas. 
 
Contudo, o Estatuto da Cidade (Lei 10.257 /01), atribuiu uma nova dimensão ao espaço urbano, introduzindo o 
conceito de “cidades sustentáveis”, afirmando a necessidade de integração e articulação entre as áreas urbanas e 
rurais, e da contemplação, no Plano Diretor, do Município como um todo. Esta nova forma de administrar o espaço 
urbano implica na necessidade de realizar um macrozoneamento mais criterioso, no qual já se encontrem 
delimitadas também as áreas de preservação ambiental, as quais sofrem impactos tanto das Zonas Urbanas, quanto 
da Zona Rural, devendo esta ser especificada mais tarde no Zoneamento Ordinário e no Zoneamento Especial, como 
acontece com as Zonas Urbana e de Expansão Urbana. 
 
 

2 - INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS (TRIBUTÁRIOS E JURÍDICOS) 
Este item traz uma análise dos instrumentos urbanísticos definidos no PDU, possibilita um 
entendimento da natureza dos mesmos e elenca razões para limitações encontradas na 
implementação dos mesmos em Belém. 

Texto base: Ana Cristina Oliveira 
José Benevenuto Vieira 

Roberta Rodrigues 
 
A implementação das determinações e utilização dos instrumentos constantes no PDU foi prejudicada no tempo, em 
função da não-realização dos detalhamentos necessários à sua aplicação efetiva, destacando-se a falta de um modelo 
espacial explícito, capaz de orientar as ações públicas e privadas no território municipal e na ausência de 
regulamentação necessária de alguns instrumentos em nível federal. 
 
A demora na aprovação do Estatuto da Cidade deixou alguns instrumentos, como aqueles referentes ao Art.182 da 
Constituição Brasileira, sem a necessária regulamentação em nível federal, dificultando a sua aplicação. 
No que concerne mais diretamente à questão habitacional, o PDU incentiva a ampliação da oferta de alternativas 
habitacionais ao criar e delimitar as Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, estabelecendo, para as mesmas, 
institutos jurídicos voltados para a regularização fundiária e urbanística dessas áreas, além de formas de gestão e 
participação por parte da população e da iniciativa privada. 
 
O PDU prevê ainda, dentre outros instrumentos, a Outorga Onerosa e o IPTU Progressivo no Tempo, como 
geradores de receita para o Fundo de Desenvolvimento Urbano6. 
 
Para controlar o processo de invasões organizadas de terrenos e para a implementação de programas habitacionais de 
interesse social, o PDU prevê, em seus artigos 178 a 188, a criação de estoque estratégico de terras do município para a 
realização de operações urbanas. O poder público deve estabelecer e delimitar tais áreas, visando alcançar transformações 
urbanísticas e estruturais na cidade através de intervenções conjuntas com a iniciativa privada, inclusive com recursos. As 
operações urbanas podem ocorrer sem desapropriação, com desapropriação (reurbanização consorciada) e com posse 
pública temporária da área (requisição urbanística). 
 
O PDU mantém a enfiteuse e cria a possibilidade da constituição de condomínio através do usucapião coletivo do imóvel 
urbano, instrumento que, assim como outros, só agora foi regulamentado pelo Estatuto da Cidade. 
 
Considerando-se que o PDU está em vigência desde janeiro de 1993 e levando-se em conta que a aprovação do 
Estatuto da Cidade, em julho de 2001, implicou a regulamentação de uma série de instrumentos e procedimentos 
novos que deverão ser adotados pelo poder público municipal, torna-se necessária à revisão e atualização do PDU. 

                                                           
6 Criado pelo PDU no art. 196 para promover o desenvolvimento econômico, sendo previsto para programas de habitação 
popular. Regulamentado pelo Decreto nº 26.302/93 de 29/12/1993. 
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2.1 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR (SOLO CRIADO) EM BELÉM 
É o direito que o proprietário de imóvel tem de construir acima do coeficiente de aproveitamento básico 
adotado nas áreas fixadas pelo Plano Diretor Urbano, mediante contrapartida a ser prestada pelo 
beneficiário. 

Aplicação do instrumento: 
O interessado em construir além da área do seu terreno adquire do Poder Público o direito de construção da área 
excedente. O preço pago por este direito servirá para dotar a região de equipamentos urbanos exigidos pelo 
adensamento provocado pelas novas construções, preservando as áreas verdes e de proteção aos mananciais e ao 
meio ambiente, preservar edificações de valor histórico e obter recursos para a manutenção da cidade. 
Quando um imóvel, de dois ou três pavimentos é tombado em zona onde é permitido construir edifícios, para que 
seus proprietários não fiquem prejudicados, este instrumento permite transferir o direito de construir para terceiros, 
para áreas onde não existe esta limitação, fazendo com que os terrenos atingidos por restrições de caráter 
preservacionista, não percam ou tenham reduzido seu potencial construtivo. 
Os proprietários de terrenos ocupados por favelas podem requerer à prefeitura a modificação dos índices e 
características de uso e ocupação do solo do terreno ocupado pela favela ou de outros de sua propriedade, desde que 
sejam construídas ou doadas ao Poder Público, habitações de interesse social para a população favelada (operações 
interligadas). Associação do instrumento com a idéia da flexibilização dos controles de uso e ocupação do solo. 
Em áreas onde há intenção expressa no Plano Diretor de estimular a produção de determinados usos, como por 
exemplo, as habitações de interesse social, ou equipamentos culturais ou de saúde para áreas onde há carência destes 
espaços ou equipamentos, poderá ser previsto no próprio plano e em lei específica, a isenção do pagamento do solo 
criado. Incentivar a instalação de usos não residenciais em regiões dormitório com a intenção de diminuir a 
necessidade de deslocamentos na cidade. 

Trajetória do instrumento 
A outorga onerosa é um instrumento criado pelo PDU, no seu artigo 185, que autoriza a construção de área superior 
àquela permitida pelo coeficiente de aproveitamento básico, nas zonas que foram definidas com a denominação de 
Zonas Urbanas Adensáveis Acima do Coeficiente Básico - ZAOO. 
Inicialmente o PDU previu, como coeficiente básico de aproveitamento para fins da outorga onerosa, o valor de 1.4. 
A partir da Lei nº 7.877/98, tal coeficiente foi alterado para 4 (quatro), podendo chegar a 6 (seis), o que limitou, 
sobremaneira, a aplicação desse instrumento. 
Posteriormente, em 1999, com a aprovação da Lei Complementar de Controle Urbanístico – LCCU, os coeficientes 
básicos passaram a variar de acordo com as zonas e com os modelos urbanísticos, conforme estabelece o Art. 17: 
 

Art. 17 - A outorga onerosa a ser aplicada nas ZAOO (Zonas Adensáveis Acima do coeficiente Básico): 
I – Para as ZUM 4, ZUM 5 e ZUM 6 - até 10% (dez por cento) acima do coeficiente de aproveitamento do modelo 
utilizado; 
II – Para as ZH 4, ZH 5, ZUM 7 e ZUM 8 - até 20% (vinte por cento) acima do coeficiente de aproveitamento do 
modelo utilizado. 

 
Anteriormente à Lei de Complementar de Controle Urbanístico - LCCU7 a cobrança da outorga onerosa era feita 
com algumas concessões, como a prevista pela Lei Municipal nº 7.683 de 11 de janeiro de 1994, que autoriza a 
aplicação de um índice redutor (desconto) de 75% (setenta e cinco por cento), durante o exercício de 1994, sobre o 
valor final a ser pago, calculado conforme o disposto no art. 185, § 1º do PDU.  
 
A Lei nº 7.782 de 27 de dezembro de 1995 prorrogou a vigência da lei anterior até 31 de dezembro de 1996. Além 
disso, as avaliações eram feitas por vários órgãos da PMB (SEURB, SEFIN e CODEM), que, por utilizarem 
metodologias de cálculo distintas, chegavam a resultados diferenciados para um mesmo imóvel. 
Para evitar as disparidades nos valores das avaliações, a SEURB propôs que se fizesse o cálculo da outorga onerosa 
com base no valor venal do imóvel, utilizado pela SEFIN para fins de cobrança de IPTU. A partir do valor venal do 
terreno, era calculado o valor do metro quadrado e este era multiplicado pela área que excedia ao índice normativo a 
partir do qual era prevista a outorga na LCCU. Essa metodologia de cálculo, contudo, não se acha regulamentada, 
visto que, para isso, conforme dispõe o Art. 75 da LCCU, não basta que esta forma de cálculo seja definida pelo 
Poder Público Municipal, é necessário que a mesma seja aprovada e divulgada pelo Conselho de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente – CONDUMA e, até o presente, esse Conselho não foi implantado. 
 

                                                           
7 Sobre a LCCU ver item 4.3.3 do presente. 
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As alterações legais nos índices básicos, assim como as modificações operacionais na metodologia de cálculo que 
acresceram os valores cobrados para fins de outorga onerosa, apesar de não inviabilizarem a utilização desse 
instrumento em Belém, reduziram-na consideravelmente, já que provocaram diminuição drástica na sua incidência. 
 
Como conseqüência, a primeira cobrança efetiva da outorga onerosa após a LCCU ocorreu em maio de 2001, 
embora essa Lei tenha regulamentado tal cobrança desde sua promulgação em julho/99.Os valores relativos à 
cobrança da outorga onerosa deveriam ser destinados ao Fundo de Desenvolvimento Urbano8, porém, estão sendo 
direcionados para o Fundo de Bem Estar Social9, que é o fundo que abriga a dotação orçamentária para habitação. 
 
O processo de reformulação do PDU deverá constituir uma oportunidade para discutir e, caso necessário, alterar o 
instrumento, de forma a torná-lo mais eficaz. 
 
Para que seja possível o entendimento da trajetória do instrumento outorga onerosa do direito de construir ou solo 
criado em Belém, é necessário entender a concepção original do instrumento no PDU e como a regulamentação por 
projetos de lei de autoria do executivo (leis de controle urbanístico) e do legislativo através de leis ordinárias. A 
outorga onerosa do direito de construir criada pelo PDU, no seu artigo 185, incluiu na estratégia de ordenamento 
territorial a possibilidade de obter o ressarcimento dos investimentos públicos em função da existência de infra-
estrutura, originalmente seguindo a concepção do instrumento em outras cidades. 

Fase 1: Da Aprovação do PDU em 1993 a Abril de 1998 
Originalmente o PDU definiu Zonas Urbanas Adensáveis Acima do Coeficiente Básico, chamadas de ZAOO por 
referirem-se a zonas de outorga onerosa. O coeficiente de aproveitamento básico definido para toda a cidade seria 
1.4, após negociações na Câmara a proposta original era de 1,0. A operacionalização do calculo do solo criado ficou 
definida como o valor venal da área construída referente área compreendida entre o índice de aproveitamento básico 
e o índice de aproveitamento máximo da legislação urbanística, nesta fase referente aos valores em operação desde 
1988 na LDU. 

Artigos do PDU: 
Do Coeficiente de Aproveitamento 
Art. 182. O coeficiente de aproveitamento básico para todos os lotes urbanos contidos no município, 
é igual a 1,4 (um vírgula quatro), excetuados os contidos nas zonas especiais. 
Parágrafo 1º Coeficiente de aproveitamento é o índice resultante da divisão entre a área construída 
do imóvel e a área do lote onde está locado. 
Parágrafo 2º Quanto à elaboração da legislação urbanística do município, poderão, fruto de 
zoneamento da cidade, existir coeficientes diferenciados, de acordo com estudo especifico, para 
Zonas Especiais de Interesse Social. 
Art. 183. O coeficiente de aproveitamento básico determina a quantidade de área construída do 
imóvel que pode ser edificada sem outorga onerosa concedida pelo Poder Executivo. 
Art. 184. Nas zonas urbanas adensáveis o Executivo outorgará autorização para construir área até o 
coeficiente básico, sem ônus para o empreendedor. 
Parágrafo único. Os lotes urbanos situados na zona rural obedecerão o disposto no caput deste 
artigo. 
Art. 185. Nas zonas urbanas adensáveis acima do coeficiente básico o Executivo outorgará, de 
forma onerosa, autorização para construir área superior àquela permitida pelo coeficiente de 
aproveitamento básico. 
Parágrafo 1º O valor do metro quadrado de área construída da outorga constante deste artigo, será 
igual ao valor do metro quadrado do terreno constante da planta de valores municipal, 
incorporando os valores pertencentes à correção monetária do período compreendido entre a data 
da definição do valor venal e a data do efetivo pagamento da outorga onerosa pelo empreendedor 
ao Poder Público. 
Parágrafo 2º Quando da outorga onerosa referente a lotes situados em zonas possuidoras de infra-
estrutura básica ociosa, os recursos financeiros auferidos na outorga onerosa integrarão o Fundo 
de Desenvolvimento Urbano. 
Parágrafo 3º Quando da outorga onerosa referente a lotes situados em zonas não possuidoras de 
infra-estrutura básica suficiente para suportar a demanda derivada da área construída adicional 

                                                           
8 Ver item 4.3.1.5 (Fundo de Desenvolvimento Urbano). 
9 A lei nº 7.707, de 13/05/94 cria o Fundo Municipal do Bem Estar Social com o objetivo de propiciar apoio e suporte financeiro à 
implementação de programas da área social, voltados à população de baixa renda, tais como: habitação, saneamento básico e 
promoção humana. 
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respectiva, e realizada nas operações urbanas,os recursos financeiros auferidos serão investidos na 
ampliação infra-estrutural, requerida pela ampliação do direito de construir. Fica o Executivo 
autorizado a receber imóveis em pagamento da outorga onerosa de que trata este artigo, no mesmo 
valor da mesma. 
Parágrafo 4º O Executivo poderá outorgar, mediante parecer favorável do Conselho de 
Desenvolvimento Urbano e de Meio Ambiente - CONDUMA, de forma total ou parcial gratuita, para 
a iniciativa privada e demais agentes promotores, autorização para construir habitação de interesse 
social com área edificada superior aquela permitida pelo coeficiente básico estabelecido no art. 182 
desta Lei, mediante aprovação prévia pelo Legislativo, do projeto de habitação de interesse Social, 
conforme padrões mínimos e máximos definidos em Lei. 
Art. 186. A Lei complementar de Controle Urbanístico estabelecerá os coeficientes de 
aproveitamento limite , bem como os estoques de área edificável, para cada um dos tipos de zonas 
urbanas que o art. 162 desta Lei estabelece. 
Art. 187. O estoque de área edificável definidor de potencial construtivo a ser outorgado 
onerosamente, será diferenciado por uso residencial, e não residencial, em função do modelo de uso 
e ocupação definido na Lei de que fala o artigo anterior e da potencialidade do sistema de 
circulação e da infra-estrutura básica instalada. 
Parágrafo único. Os estoques de área edificável referidos no caput deste artigo poderão ser revistos 
por lei em períodos não inferiores a dois anos. 
Art. 188. Em cada lote, o coeficiente de aproveitamento básico poderá ser ultrapassado, na forma do 
art. 189 desta Lei, observados o estoque de área edificável estabelecido para a zona urbana 
adensável acima do coeficiente de aproveitamento básico em que se situa e as definições realizadas 
pelas demais disposições da legislação de parcelamento, uso, aproveitamento e ocupação do solo. 
Parágrafo único. O estoque de área edificável referente ao solo criado está vinculado à totalidade 
de cada uma das zonas definidoras do potencial construtivo a ser outorgado onerosamente e não ao 
lote.  
Subseção VIII 
Da Outorga Onerosa do Direito de Construir 
Art. 189. O solo criado é a área de construção que ultrapassa a permitida pelo coeficiente de 
aproveitamento básico. 
Parágrafo único. O Poder Executivo cobrará a título de outorga onerosa a área de construção 
correspondente ao solo criado, na forma do disposto no art. 188 desta Lei. 
Art. 190. Quando da utilização do solo criado, a expedição de licença para construir estará 
subordinada ao pagamento da outorga onerosa, que deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) 
meses de aprovação do projeto arquitetônico, com a correspondente atualização monetária dos 
valores devidos. 
Parágrafo 1º Para fins de cálculo do valor da outorga onerosa, na forma estabelecida no artigo 206 
desta Lei, a planta de valores do município deverá ser atualizada monetariamente a cada ano, e 
revista em relação a fixação do valor de mercado a cada 4 (quatro) anos. 
Parágrafo 2º O valor venal não poderá ser menor que metade do valor de mercado. 
Art. 191. A outorga onerosa será implantada de imediato, respeitadas as condições estabelecidas 
nesta Lei. 
Parágrafo único. Enquanto o zoneamento definidor do potencial construtivo para a outorga onerosa 
não for estabelecido pela LCCU, a legislação de zoneamento em vigor definirá, lote a lote, os limites 
máximos da outorga, assim como o direito de acesso aquele potencial. 

Fase 2: De 1998 a Setembro de 1999 
A lei 7.0877/98 alterou o índice de aproveitamento básico, o qual passou a ser igual a 4 para todos os lotes 
localizados no município, excetuando aqueles localizados nas zonas especiais. Para efeito de cobrança, o 
instrumento do solo criado em sua concepção inicial tornou-se tecnicamente impossível de ser calculado uma vez 
que não havia diferença entre valores de metros quadrados construídos entre o índice de aproveitamento básico e o 
máximo, ainda definido pela LDU de 1988. 

Lei 7.877/98: 
ART. 1º - O art. 182 da Lei n.º 7.603/93 passa a ter a seguinte redação: 
Art. 182 - O coeficiente de aproveitamento básico para todos os lotes urbanos contidos no Município 
é igual a 4 (quatro), excetuando os contidos nas zonas especiais. 
ART. 2º - Acresce parágrafos ao art. 190 da Lei n.º 7.603/93, com as seguintes redações: 
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§ 3º - Na produção de habitação popular não haverá pagamento de outorga onerosa quando ficar 
comprovado o baixo poder aquisitivo dos usuários finais e constatação do padrão de moradia a ser 
produzida. 
§ 4º - Fica o Poder Público Municipal autorizado a proceder ao parcelamento em até 12 vezes do 
valor cobrado a título de outorga onerosa. 
ART. 3º - O Parágrafo Único do Art. 191 passa a ter a seguinte redação: 
Parágrafo Único - O limite máximo da outorga será definido através do potencial construtivo a ser 
estabelecido pela lei complementar do controle urbanístico. 
ART. 4º - O Art. 340 da Lei n.º 7.603/93 passa a ter a seguinte redação; 
Art. 340 - O coeficiente de aproveitamento máximo do lote no Município de Belém não poderá 
ultrapassar a 6 vezes a área do mesmo. 
ART. 5º - O Poder Executivo, mediante Projeto-de-Lei, regulamentará, para fins de aplicação 
imediata ao Plano Diretor do Município de Belém, os dispositivos remetidos à Lei Complementar de 
Controle Urbanístico. 

Fase 3: A Partir de 1999 
Com a aprovação da LCCU, passou a operar uma nova interpretação do instrumento. A lei igualou o índice de 
aproveitamento básico ao mesmo valor do índice de aproveitamento do modelo urbanístico, ou melhor, eliminou a 
figura de um índice de aproveitamento básico diferente daquele da lei. Conforme verifica-se no trecho abaixo 
extraído da LCCU de 1999. 

Artigos 66 e 67 da LCCU: 
 

Art. 66. O coeficiente de aproveitamento básico, conforme definido no § 2º do artigo 182 da Lei nº 
7.603, de 13 de Janeiro de 1993, será variável em função do zoneamento ordinário, do uso pretendido 
e das dimensões do lote. 
Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, o coeficiente de aproveitamento 
básico será igual ao coeficiente de aproveitamento estabelecido para cada modelo a ser utilizado, 
conforme o Anexo 04 desta Lei - QUADRO DE MODELOS URBANÍSTICOS. 
Art. 67. Considerando as características específicas da Zona de Interesse Urbano Especial - ZIUE, o 
aproveitamento admitido nesta zona será o mínimo necessário ao cumprimento de suas funções, 
definidas no artigo 31 desta Lei. 

 
O solo criado passou a ser calculado como um percentual acima do índice de aproveitamento da legislação 
urbanística. Na prática, os resultados das mudanças ocorridas fizeram com que o instrumento passasse a ser 
inoperante na medida em que não traz recursos para o fundo de desenvolvimento urbano. Por outro lado, não é 
interessante para o mercado utilizar o aumento de potencial construtivo através do solo criado.  
 
O alto potencial construtivo estabelecido nos índices de aproveitamento propostos nos modelos urbanísticos pela 
LCCU, juntamente com a oferta de áreas para adquirir e remembrar terrenos disponíveis principalmente em áreas 
com infra-estrutura, faz com que os incorporadores optem pela aquisição de lotes contíguos para aplicação do 
potencial construtivo na nova área, sem investir na aquisição do solo criado. Cabe uma revisão nos dispositivos 
referentes ao instrumento no PDU e na LCCU, especificamente os índices de aproveitamento propostos nos modelos 
urbanísticos e a reabilitação de um índice de aproveitamento básico para as áreas definidas como ZAOO, bem como 
redefinição das áreas não computáveis no cálculo do referido índice, bem como avaliar a relação entre os órgãos 
competentes (SEURB, SEFIN, CODEM). Essa questão é determinante para a viabilidade do Fundo de 
Desenvolvimento urbano e conseqüentemente para os investimentos nas ZEIS. 

Avaliação do instrumento 
Devido a demanda de terrenos para adquirir nas áreas previstas para aplicação da outorga onerosa do direito de 
construir os incorporadores têm optado pela aquisição de mais áreas, remembrando seus lotes e aumentando seu 
potencial construtivo, sem aquisição do solo criado. 
 
A LCCU estabelece em seus Art. 75 e 76 a criação do CODUMA, assim, todas as questões que necessitam de 
decisão mais aprofundadas são remetidas para decisão do Conselho. 

Propostas 

• Propor conceito mais claro e didático para o instrumento no texto do Plano diretor. 
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• Criar zoneamento com a definição de coeficientes básicos diferenciados adequados à infra-estrutura atual, 
visando a real aplicação do instituto solo criado.  
• Rever a LCCU quanto ao título hierárquico de Lei Complementar aprovado como lei ordinária. 
• Criar órgão gestor para os recursos oriundos do Fundo de Desenvolvimento Urbano. 
• Revisar o CONDUMA/LOMB com vistas a definir qual o modelo de conselho gestor a ser implementado 
no PDU, observando a existência do CONSEMMA –Conselho Municipal de Meio Ambiente. (Lei Municipal nº 
8.223 de 31/01/03). 
• Efetivar o CTM como banco de dados das informações municipais, através de protocolo com 
procedimentos para interação entre os diversos órgãos do município. 

Definir através da LCCU o procedimento para cálculo da outorga onerosa, definindo o valor do metro quadrado. 

2.2 - TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR 

Por meio deste instrumento o proprietário de imóvel tombado, público ou privado, pode utilizar em outro imóvel, ou 
vender, a diferença entre a área construída do imóvel preservado e o total de área construída atribuída ao terreno 
pelo coeficiente de aproveitamento básico, conforme a legislação existente. A transferência do Direito de Construir 
somente será autorizada por lei, nos casos dos imóveis que se enquadrarem nos incisos I, II e III do art. 35 do 
Estatuto da Cidade. 

Aplicação do instrumento 
Trata-se de transferência do direito de construir entre proprietários públicos e/ou privados, entretanto é fundamental 
a mediação da prefeitura para poder registrar em cadastro, a perda do potencial do imóvel que realizou a 
transferência e o aumento do potencial do imóvel receptor. 

Avaliação do instrumento 
Não aplicado em Belém. 

Propostas 
• Regulamentar a transferência do direito de construir definindo as áreas receptoras através de zoneamento 
específico. (Art. 195 do PDU). 
• Integrar os aplicativos legais entre a LCCU e a Lei do Centro Histórico e seu Entorno. 
• Criar órgão gestor para gerenciar os recursos advindos da aplicação da Transferência do Direito de 
Construir (mesmo da outorga onerosa). 
• Revisar o CONDUMA/LOMB com vistas a definir qual o modelo de conselho gestor a ser implementado 
no PDU, observando a existência do CONSEMMA – Conselho Municipal de Meio Ambiente. (Lei Municipal 
nº 8.223 de 31/01/03). 

2.3 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
É um Fundo constituído do produto das receitas especificadas nos incisos de I a V do art. 196 do Plano Diretor 
Urbano, que são: 

I - valores em moeda corrente correspondente à outorga onerosa estabelecida no art. 189, desta Lei; 

II - multas decorrentes do descumprimento das normas relativas ao parcelamento, uso e à ocupação 
do solo e, em especial, ao meio ambiente; 

III - quaisquer outros recursos, ou renda que lhes sejam destinados; 

IV - as rendas procedentes da aplicação dos seus próprios recursos; 

V - a receita proveniente da alienação de imóveis desapropriados na forma do art. 203, desta Lei. 

Aplicação do instrumento: 
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Os recursos do Fundo serão aplicados exclusivamente em obras de infra-estrutura, de circulação ou transporte, de 
esgotos sanitários, da drenagem das zonas especiais de interesse de social, na implantação e conservação de 
equipamentos sociais e áreas verdes no solo urbano, na execução de projetos habitacionais nas ZEIS. 
Constam receitas no FDU que não são específicas para as ZEIS. 
Atualmente o FDU é gerenciado pela SEFIN conforme inclusão no Plano Plurianual da PMB. 

Avaliação do instrumento: 
Em virtude do entendimento do solo criado trazido pela LCCU, os recursos para aplicação no FDU foram bastante 
reduzidos, uma vez que a outorga onerosa foi definida em percentuais de 10% e 20% sobre os coeficientes 
normativos do modelo, que por sua vez foram estabelecidos como básicos. 
Quanto às multas relativas ao descumprimento do parcelamento, uso e ocupação do solo e em especial ao meio 
ambiente, não foram encaminhadas para a conta específica do Fundo, e sim para a conta única da PMB. 

Propostas: 
Revisar a redação da Art. 196 Inciso II e o § 2º. 

2.4 - DIREITO DE SUPERFÍCIE 
É o direito que o proprietário urbano tem de conceder a outrem o direito de superfície de seu terreno, por tempo 
determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis. O direito de 
superfície visa separar a propriedade dos terrenos urbanos do direito de edificação, aumentando assim a capacidade 
do poder público de intervir sobre os mercados imobiliários. 

Aplicação do instrumento: 
Pode ser utilizado para fins de regularização fundiária no caso da área urbana ser de propriedade do poder público, 
este pode conceder à população beneficiária da urbanização o direito de superfície para fins de moradia. 
 
Em área urbana ocupada por particular, o proprietário pode conceder o direito de superfície para o poder público 
promover a urbanização e a regularização, devendo estipulado no contrato que após a urbanização o poder público 
deve conceder o direito de superfície para a população ocupante da área.  
 
O direito de superfície pode recair sobre o uso do solo destinado a área de lazer, quadras esportivas, estacionamentos 
aéreos, etc, compreendendo a superfície geométrica do terreno (extensão e comprimento), excluído a porção 
subterrânea e aérea. Não implica na transferência do direito de construir. 
 
O subsolo é objeto do direito de superfície quando a obra construída ou pré-existente a ele se estenda, seja quando o 
uso, construção ou plantação a ele se limita. O poder público de acordo com a Constituição Brasileira é proprietário 
do subsolo, portanto pode cobrar dos particulares pelo uso. 
 
O Estado pode cobrar pela concessão do direito de superfície das concessionárias pelo uso do subsolo, por exemplo, 
companhias telefônicas quanto a instalação subterrânea dos fios. 
 
O proprietário da propriedade superficiária pode conceder o uso da porção aérea superior ao prédio para instalação 
de antena, propaganda e etc. 

Avaliação do instrumento: 
Após a extinção da enfiteuse a CODEM vem aplicando o direito de superfície através da concessão do direito de uso 
do terreno em contrato de até 50 anos. Não houve planejamento para definir as áreas para aplicação do instrumento 
estabelecendo uma política de provável utilização das áreas pelo poder público municipal. 
O projeto de lei das ZEIS contempla o presente instrumento. 

Propostas: 
• Adequar o PDU as novas legislações: Estatuto da Cidade e Código Civil. 
• Viabilizar a aplicação do Direito de Superfície com relação ao subsolo (antenas, propaganda e etc.). 
• Estabelecer no PDU a regulamentação do Direito de Superfície através da LCCU definido frações do solo a 
serem utilizados especificamente para o uso habitacional. 
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3 - IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO 
Texto Base: Mauro Gaia 

O Município de Belém e o Estatuto da Cidade: Gestão Fiscal 
Com o advento da Lei 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade) surgiram varias inovações que vieram 
justamente regulamentar os artigos 182 e 183 da CF/88. Esta lei estabelece normas que regulam o uso da 
propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 
ambiental, mas impõe também uma nova sistemática e metodologia de atuação do setor público, sobretudo no que 
respeita à gestão dos interesses locais, que é competência constitucional privativa dos municípios, mas também com 
repercussões na área da gestão fiscal e de planejamento da atuação estatal. 
 
Entre os aspectos de maior relevância para administração municipal, com repercussão na política fiscal, estão a 
gestão democrática da cidade, a necessária revisão decenal do Plano Diretor e o IPTU Progressivo no Tempo. 
 
Vale ressaltar, que no âmbito da cidade de Belém, desde de 1997 o Poder Executivo vem pautando sua atuação por 
diretrizes que somente agora foram consagradas a nível normativo no Estatuto da Cidade. O exemplo mais 
significativo é a participação popular em experiências como o Orçamento Participativo e o Congresso da Cidade. 
Havia, certamente desde muito tempo, um consenso entre os urbanistas no que diz respeito aos novos modelos de 
gestão agora consagrados, como se vê abaixo: 
 

Só o povo pode apontar as necessidades e urgências para uma vida com maior qualidade nos espaços 
urbanos. Os gabinetes não são lugares para se fazer políticas urbanas. Planejamentos e regras devem 
ser determinados pelas necessidades do povo, e estas só poderão ser reveladas pelo contato com os 
cidadãos, por meio de uma abertura políticas, e viabilize a gestão com a participação popular. A 
participação popular, dos atores sociais, é fundamental no processo decisório, democratizando-se o 
poder. (Dias Daniela, Desenvolvimento Urbano, 2002) 

 
Entre as várias inovações propostas encontramos em tese a de maior relevância no IPTU PROGRESSIVO NO 
TEMPO, previsto no art. 70 do referido diploma legal, que é um instrumento jurídico associado ao Parcelamento 
Edificação ou Utilização Compulsórios e que os referidos institutos têm como objetivo evitar a utilização 
inadequada dos imóveis urbanos e a retenção especulativa desses bens em função da sua subutilização ou não 
utilização. 
 
O IPTU progressivo no tempo, que será aplicado para os referidos imóveis que descumprirem as obrigações 
impostas pelo poder publico, devera aumentar gradativamente suas alíquotas e estas deverão ser aplicadas a cada 
ano, não podendo exceder a duas vezes a do ano anterior, tendo o limite máximo de 15%, conforme dispõe o art. 70 
e §§. O objetivo é motivar os proprietários a utilizarem seus imóveis de forma socialmente adequada, a garantir o 
estrito cumprimento da função social da propriedade, como inteligência do próprio sentido de direito de propriedade 
no texto constitucional de 1988. 
 
Essa forma de aplicação de alíquotas progressivas não tem o objetivo de arrecadação, mas sobretudo de inviabilizar 
a conduta dos proprietários que deixaram de investir em seus terrenos, aguardando uma ação mais lucrativa 
decorrente de sua valorização e ao preferirem não vendê-los gerando estoque de terra urbana não utilizada, têm 
como claro objetivo a especulação, pois, com o decorrer do tempo e considerando que o poder público 
necessariamente faz os investimentos devidos, dotando determinadas áreas de infra-estrutura próximo ao local do 
imóvel, maior é o valor de mercado do mesmo. 
 
É preciso que o Poder Público crie formas que venham a coibir a especulação imobiliária, pois há locais urbanos que 
anteriormente foram considerados periféricos e atualmente possuem infra estrutura e serviços urbanos, ocorrendo 
um investimento direto da administração pública, e Ia estão localizados imóveis ociosos que podem ser utilizados 
para outros fins, trazendo, inclusive, benefícios a coletividade. 
 
Outra questão fundamental na gestão da cidade decorre do reforço a ordenação e controle do uso do solo visando a 
correta utilização dos imóveis urbanos, as compatibilidades do uso do solo e a instalação de empreendimentos e 
atividades geradores de infra-estrutura e sua adequação a infra-estrutura já existente. 
 
Essa política, com a nova metodologia implantada através do trabalho conjunto da SEFIN, SEURB e SESMA têm 
obtido resultados significativos no âmbito do controle urbanístico, sem, entretanto, evitar grande resistência dos 
setores da sociedade atingidos por esse controle. Essa resistência indica também a necessidade de uma maior 
sociabilização entre os demais segmentos sociais do papel relevante e irrenunciável do Poder Executivo Municipal 
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através das políticas de controle, seja do uso. do solo ou urbanístico, seja meio-ambiente, seja trânsito e transporte, 
seja através da vigilância sanitária e de destinação dos resíduos. 
 
Esses aspectos, de maior relevância no âmbito da administração fázendária merecerão maiores destaques nos tópicos 
a seguir. 

Da Necessidade de Lei Específica no Município de Belém para o IPTU Progressivo no Tempo 
Para que sejam aplicadas alíquotas progressivas para os imóveis referidos acima, não basta apenas que a matéria seja 
tratada na lei Federal 10.25712001, devera ser editada lei municipal que trate da aplicação das alíquotas progressivas 
e dos prazos, observando, sobretudo o pressuposto constitucional da competência privativa municipal fundada no 
interesse local. 
 
A lei municipal deverá regular condições, critérios e prazos para aplicar o IPTU progressivo nas áreas que estarão 
sujeitas ao parcelamento compulsório, edificação compulsória e utilização compulsória dos imóveis, sendo estes 
institutos de observância obrigatória antes da aplicação da progressividade no tempo e desde que estejam em 
descumprimento da função social assim definidas não só no texto constitucional, bem como, no Plano Diretor de 
Belém. 
 
No processo de revisão decenal do próprio Plano Diretor de Belém, que deve ocorrer ainda em 2003, conforme art. 
40, § 30 do Estatuto da Cidade, esses critérios, se não revistos, deverão ser cuidadosamente estudados para que se 
obtenha um reforço, tal qual produzido no controle urbanístico, com o art. 20, VII. 
 
Quanto a notificação para utilização compulsória pelo proprietário do bem imóvel em área urbana, a ser feita pelo 
poder público, decorrera dos termos da própria lei municipal que regulará o parcelamento, a edificação e a utilização 
compulsória, e observados também os procedimentos e seus respectivos prazos mínimos já claramente definidos nas 
normas gerais do Estatuto da Terra em seu art. 50, parágrafo segundo, que abaixo melhor descreveremos. 
 
Previamente à aplicação das alíquotas progressivas, devera haver a notificação aos proprietários dos imóveis 
mapeados pelo poder público, dentro de critérios legalmente estabelecidos, para que dentro do prazo de 01 ano 
apresente o projeto ao órgão municipal competente de licenciamento edilício da Prefeitura, para verificação do 
cumprimento das demais exigências para o licenciamento de obras privadas em Belém. 
 
Esse procedimento administrativo tem caráter fundamental no processo de aplicação do IPTU Progressivo no 
Tempo, sendo inclusive pressuposto de sua validade, posto que rompe a inteligência tradicional da supremacia 
absoluta do direito individual e de propriedade e garante a verdadeira função social da propriedade como construída 
historicamente pela doutrina do Direito Urbanístico e Administrativo no Brasil e no mundo. 
 
A partir da aprovação do projeto o proprietário terá dois anos para a sua consecução. Os empreendimentos de grande 
porte poderão ser considerados na lei municipal em etapas, para os efeitos de conclusão das obrigações. Ha uma 
evidente preocupação no texto legal em evitar subterfúgios ao cumprimento das obrigações compulsórias do art. 50 
do Estatuto da Cidade que poderiam inclusive tomar esses institutos ineficazes ou de difícil aplicação e controle e 
que merecem, por sua vez e importância, uma maior detalhamento da matéria no nível da legislação municipal e um 
maior envolvimento da sociedade na construção desses paradigmas. 
 
A notificação poderá ser feita ao proprietário do imóvel ou a quem tenha gerências, por funcionário competente e 
devera conter a obrigação a ser cumprida. Quando não for concretizada, apos três tentativas, deverá ser feita por 
edital, sendo todos esses procedimentos, desde a primeira notificação, devidamente averbadas no cartório de 
registros de imóveis da jurisdição competente. 
 
A notificação é um procedimento administrativo, onde os prazos para projetos, usos, obras, prazos para execução em 
etapas, conforme o porte do empreendimento, poderão obter regulamentação pelo Poder Executivo, a partir da 
prerrogativa contida na lei específica de que trata o art. 50 do Estatuto da Cidade. Esse procedimento tem como 
característica ser também o termo de início para a dedução sobre o valor da indenização de toda e qualquer 
benfeitoria realizada no entorno do imóvel e que venha a implicar sua maior valorização, e que deverá pelo seu 
conteúdo inovador estar revestida de todas as condições de aplicabilidade e exigibilidade decorrentes da lei 
municipal. 
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Figura 4 - Etapas e Prazos para a aplicação do IPTU Progressivo no tempo 
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Aplicação do instrumento: 
O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) progressivo no tempo visa inibir a prática de manutenção de lotes 
vazios com fins especulativos na área urbana. 
 
O proprietário que não cumprir os prazos estabelecidos para loteamento ou construção das áreas vazias ou 
subutilizadas será penalizado pela aplicação progressiva do IPTU que deverá ser aplicado por um período de cinco 
anos. Se no caso de esgotamento do prazo a área permanecer incompatível com os usos e densidades previstas o 
imóvel poderá ser desapropriado, com o pagamento em títulos da dívida pública. 
 
O poder público notificará o proprietário titular de domínio útil ou ocupante para no prazo de um ano promoverem o 
parcelamento, as edificações cabíveis com as disposições destas leis e das legislações urbanísticas; a utilização 
efetiva da edificação pelo fim a que se destina. 
 
O poder público municipal deverá aplicar alíquota progressiva no imposto sobre a propriedade da seguinte forma: no 
primeiro ano 25% sobre o valor estabelecido para o imóvel; no segundo ano 50% ; no terceiro ano 75% e no quarto 
ano 100%.  
 
Embora previsto no Art. 202 do PDU, na forma do Art. 156 da Constituição Federal, o IPTU progressivo no tempo ainda 
não foi implantado em Belém. Para isso contribuiu a demora na definição da base legal estabelecendo os mecanismos e os 
critérios para tributação, o que foi resolvido, parcialmente, com o advento da LCCU e, mais recentemente, pela 
promulgação da Lei Federal nº 10.257/01 (Estatuto da Cidade). Também faltava uma base cadastral atualizada, que 
retratasse, com precisão, os imóveis a serem tributados, problema equacionado com a execução do Cadastro Técnico 
Multifinalitário. 
 
Atualmente, encontra-se na SEFIN, em fase final de elaboração, um projeto de lei que visa instituir a tributação 
progressiva no tempo para os imóveis territoriais. Até o final de 2001, tal projeto deverá ser encaminhado à Câmara 
Municipal para discussão e aprovação. Enquanto isso não ocorre, o município permanece cobrando o IPTU com 
base em alíquotas que variam em função do valor venal e do uso do imóvel (Tabela 1). 

Tabela 1 - Prefeitura Municipal de Belém – Alíquotas de incidência do IPTU por uso, segundo faixa de valor venal. 

Usos Valor venal (R$) Alíquota (%) 
Até 16.852,06 Isento 
16.852,07 – 38.067,07 0,3 
38.067,08 – 101.623,88 0,4 
101.623,89 – 164.977,97 0,5 

Residencial 

Acima de 164.977,97 0,6 
Até 42.012,00 0,5 
42.012,01 – 126.036,00 1,0 
126.036,01 – 210.060,00 1,5 

Não residencial 

Acima de 210.060,00 2,0 
Até 42.012,00 0,5 Não residencial no Distrito 

Industrial Acima de 42.012,00 1,0 
Até 33.752,44 1,0 
33.752,45 – 73.699,55 1,5 
73.699,56 – 162.894,18 2,0 
162.894,19 – 358.367,61 2,5 
358.367,62 – 788.428,70 3,0 

Imóveis territoriais 

Acima de 788.428,70 3,5 
Até 5.822,86 0,5 
5.822,87 – 12.691,83 1,0 
12.691,84 – 38.068,12 1,5 

Uso não residencial na orla 

Acima de 38.068,12 2,0 
Fonte: Secretaria Municipal de Finanças. 
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Até o ano de 2000, os valores cobrados eram indexados à UFIR. A partir de outubro de 2000, com a extinção da 
UFIR, a Lei Municipal nº 8.033 de 29 de dezembro de 2000 determinou que todas as cobranças no Município 
fossem feitas em reais e se passou a se aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo e Especial – IPCA-E do 
IBGE para fazer as correções de valores. 

Propostas: 
Consultar a SEFIN quanto a tentativa de aplicabilidade do instrumento neste período. 
 
Garantir que o recurso oriundo do IPTU Progressivo no Tempo seja destinado ao FDU. (Caráter extra fiscal). 
 
O instrumento deve ser posterior ao parcelamento e edificação compulsória. 
 
Adequar ao Estatuto da Cidade quanto às alíquotas máximas de 15%, entre o valor atual e o valor do ano anterior. 

2.5 - PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS 

Este instrumento visa promover a Reforma Urbana, induzindo a ocupação de terrenos vazios ou subutilizados, que 
se localizem em áreas cuja urbanização e ocupação sejam prioritárias. Para induzir a ocupação desses terrenos, 
existe a possibilidade de urbanização ou edificação compulsórias, ou seja, será estabelecido um prazo para 
utilização do terreno, ao fim do qual, caso o proprietário não cumpra o disposto, será penalizado pela aplicação do 
IPTU progressivo. 

Aplicação do instrumento: 
Esses instrumentos serão aplicados pelo poder público prioritariamente nos seguintes casos: 
 
Terrenos ou lotes não edificados, subutilizados ou não utilizados, localizados nas zonas áreas urbanas ou de 
expansão urbana; 
 
Nas zonas especiais de interesse social, nas ZEIS 1,2 e 3, que trata o Art. 180 desta Lei, não cabe a aplicação deste 
instrumento para imóveis com área até 300m2, cujo proprietário não possua outro imóvel no município. 
 
O Art. 42 do Estatuto da Cidade estabelece como conteúdo obrigatório do plano diretor a delimitação das áreas 
urbanas para aplicação do parcelamento, edificação ou utilização compulsória. 
 
O Art. 5º e 6º do Estatuto da Cidade definem que o município deve criar legislação específica de uso e ocupação de 
solo para áreas urbanas incluídas no plano diretor, bem como procedimentos e o prazo para o cumprimento da 
obrigação de parcelar ou edificar ou de utilizar pelo proprietário do imóvel urbano. 
 
O proprietário que não cumprir os prazos estabelecidos para loteamento ou construção das áreas vazias ou 
subutilizadas será penalizado pela aplicação progressiva do IPTU que deverá ser aplicado por um período de cinco 
anos. Se no caso de esgotamento do prazo a área permanecer incompatível com os usos e densidades previstas o 
imóvel poderá ser desapropriado, com o pagamento em títulos da dívida pública. 
 
O poder público notificará o proprietário titular de domínio útil ou ocupante para no prazo de um ano promoverem o 
parcelamento, as edificações cabíveis com as disposições destas leis e das legislações urbanísticas; a utilização 
efetiva da edificação pelo fim a que se destina. 
 
O poder público municipal deverá aplicar alíquota progressiva no imposto sobre a  propriedade da seguinte forma: 
no primeiro ano 25% sobre o valor estabelecido para o imóvel; no segundo ano 50% ; no terceiro ano 75% e no 
quarto ano 100%.  

Avaliação do instrumento: Não aplicado em Belém. 

Proposta 
Estudar alternativas de aplicabilidade do instrumento. 
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3.2 - USUCAPIÃO URBANO 
Este instrumento possibilita uma forma de aquisição de propriedade, pela posse pacífica e contínua durante um 
período de tempo determinado. 

Aplicação do instrumento 
O instrumento é aplicado nos seguintes casos: 

• Posse de áreas urbanas com metragem máxima de 250m2; 
• Posse de área urbana com no mínimo de 5 anos; 
• Posse ininterrupta e sem oposição e ânimo do dono; 
• Posse de área urbana utilizada para sua moradia ou de sua família; 

 
Entretanto, para sua efetivação, o posseiro não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 
 
Usucapião Individual: 
 
Quando o posseiro ocupa uma área ou edificação urbana de até 250m2. 
 
Usucapião Coletivo: 
 
É aplicável nos casos de áreas urbanas com mais de 250m2 ocupadas por população de baixa renda para sua moradia 
por mais de 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 todos os posseiros não sejam 
proprietários de outro imóvel urbano ou rural: 
 
O possuidor pode para fim de contar prazo definido no Art. 10 acrescentar sua posse ao de seu antecessor contanto 
que ambas sejam contínuas; 
 
A usucapião especial coletiva de imóvel urbano será declarada pelo juiz mediante sentença a qual servirá de título 
para registro no Cartório de Registro de Imóveis; 
 
Na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal do terreno a cada possuidor independentemente da dimensão do 
terreno, que cada um ocupe, salvo hipótese de um acordo escrito, entre os condôminos estabelecendo frações ideais 
diferenciadas; 
 
O condomínio especial constituído é indivisível, não sendo passível de extinção, salvo deliberação favorável tomada 
por no mínimo dois terços dos condôminos no caso de execução de urbanização posterior a constituição do 
condomínio; e as deliberações relativas à administração do condomínio especial serão tomadas por maioria de votos 
dos condôminos presentes, obrigando também aos demais discordantes ou ausentes. 

Avaliação do Instrumento 
Até então não houve nenhuma solicitação de usucapião coletivo em Belém. 

Proposta: 
Verificar junto a SEMAJ e CODEM, quais os casos de imóveis que se enquadram neste instrumento, para que sejam 
mapeados e incluídos em um programa de regularização fundiária. 

2.6 - CONTRIBUIÇÃO URBANÍSTICA 
É a contribuição que tem como fato gerador a valorização imobiliária, decorrente de intervenção urbanística 
realizada pelo poder público. 

Aplicação do instrumento: Não aplicado no Município de Belém 

2.7 - TAXA DE URBANIZAÇÃO 
Contribuição exigida aos particulares pelo poder público, tendo como fato gerador o custo das atividades exercidas 
pelo mesmo na efetiva ação de polícia e na prestação de serviços urbanos. 
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Proposta: Consultar a SEFIN quanto a aplicação da taxa de urbanização com relação a iluminação pública, coleta 
de resíduos sólidos e outras. 

4 -  OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS 
É um instrumento de implementação de um projeto urbano para uma determinada área da cidade, 
implantada por meio de parcerias entre proprietários, poder público, investidores privados, 
moradores e usuários permanentes. 

Aplicação do instrumento 
Aplicação do instrumento é decorrente de estratégia estabelecida no plano diretor. Deve ser identificada a área onde 
se pretende alcançar transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental em 
consonância com os objetivos gerais do plano. Entretanto, este não foi aplicado em Belém. 
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O Quadro 1, a seguir, apresenta de forma sintética uma comparação entre os instrumentos existentes no Plano Diretor e no Estatuto da Cidade, além de indicar o estágio de aplicação dos 
mesmos em Belém.  

Quadro 1 - Comparação entre os instrumentos existentes no Plano Diretor e no Estatuto da Cidade 

Instrumento Aplicação do instrumento Avaliação do instrumento Propostas 
OUTORGA ONEROSA DO 
DIREITO DE CONSTRUIR 

 

O interessado em construir além da área do seu terreno 
adquire do Poder Público o direito de construção da área 
excedente. O preço pago por este direito servirá para dotar 
a região de equipamentos urbanos exigidos pelo 
adensamento provocado pelas novas construções, 
preservando as áreas verdes e de proteção aos mananciais 
e ao meio ambiente, preservar edificações de valor histórico 
e obter recursos para a manutenção da cidade. 

 

Devido a demanda de terrenos para adquirir nas áreas previstas para 
aplicação da outorga onerosa do direito de construir os incorporadores 
têm optado pela aquisição de mais áreas, remembrando seus lotes e 
aumentando seu potencial construtivo, sem aquisição do solo criado. 

A LCCU estabelece em seus Art. 75 e 76 a criação do CODUMA, onde 
todas as questões que necessitam de decisão mais aprofundada são 
remetidas para decisão do Conselho. 

Propor conceito mais claro e didático para o instrumento no texto do 
Plano diretor. 

• Criar zoneamento com a definição de coeficientes básicos 
diferenciados adequados a infraestrutura atual, visando a real 
aplicação do instituto solo criado.  

• Rever a LCCU quanto ao título hierárquico de Lei 
Complementar aprovado como lei ordinária. 

• Criar órgão gestor para os recursos oriundos do Fundo de 
Desenvolvimento Urbano. 

• Revisar o CONDUMA/LOMB com vistas a definir qual o 
modelo de conselho gestor a ser implementado no PDU, observando a 
existência do CONSEMMA –Conselho Municipal de Meio Ambiente. 
(Lei Municipal nº 8.223 de 31/01/03). 

• Efetivar o CTM como  banco de dados das informações 
municipais, através de protocolo com procedimentos para interação 
entre os diversos órgãos do município. 

Definir através da LCCU o procedimento para cálculo da outorga onerosa, 
definindo o valor do metro quadrado. 

TRANSFERENCIA DO 
DIREITO DE CONSTRUIR 

Trata-se de transferência entre proprietários privados, 
entretanto é fundamental a mediação da prefeitura para 
poder registrar em cadastro, a perda do potencial do imóvel 
que realizou a transferência e o aumento do potencial do 
imóvel receptor. 
 

Quando um imóvel , de dois ou três pavimentos é  tombado 
em zona onde é permitido construir edifícios, para que seus 
proprietários não fiquem prejudicados, este instrumento 
permite transferir o direito de construir para terceiros, para 
áreas onde não existe esta limitação, fazendo com que os 
terrenos atingidos por restrições de caráter preservacionista, 
não percam  ou tenham reduzido seu potencial construtivo. 

Não aplicado em Belém 
 

• Regulamentar a transferência do direito de construir definindo as 
áreas receptoras através de zoneamento específico. (Art. 195 do 
PDU). 

• Integrar os aplicativos legais entre a LCCU e a Lei do Centro 
Histórico e seu Entorno. 

• Criar órgão gestor para gerenciar os recursos advindos da 
aplicação da Transferência do Direito de Construir (mesmo da 
outorga onerosa). 

• Revisar o CONDUMA/LOMB com vistas a definir qual o 
modelo de conselho gestor a ser implementado no PDU, observando 
a existência do CONSEMMA –Conselho Municipal de Meio 
Ambiente. (Lei Municipal nº 8.223 de 31/01/03). 

 

FUNDO DE 
DESENVOLVIMENTO 
URBANO 
 

Os recursos do Fundo serão aplicados exclusivamente em 
obras de infra-estrutura, de circulação ou transporte, de 
esgotos sanitários, da drenagem das zonas especiais de 
interesse de social, na implantação e conservação de 
equipamentos sociais e áreas verdes no solo urbano, na 

Em virtude do entendimento do solo criado trazido pela LCCU, os 
recursos para aplicação no FDU foram bastante reduzidos, uma 
vez que a outorga onerosa foi definida em percentuais de 10% e 
20% sobre os coeficientes normativos do modelo, que por sua vez 
foram estabelecidos como básicos. 

Revisar a redação da Art. 196 Inciso II  e o § 2º. 
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execução de projetos habitacionais nas ZEIS. 
Quanto às multas relativas ao descumprimento do 
parcelamento, uso e a ocupação do solo e em especial 
ao meio ambiente, não foram encaminhadas para a 
conta específica do Fundo, e sim para a conta única da 
PMB. 

Quanto às multas relativas ao descumprimento do parcelamento, uso e 
ocupação do solo e em especial ao meio ambiente, não foram 
encaminhadas para o conta específica do Fundo, e sim para a conta 
única da PMB. 
Constam receitas no FDU que não são específicas para as ZEIS. 

Atualmente o FDU é gerenciado pela SEFIN conforme inclusão no 
Plano Plurianual da PMB. 

DIREITO REAL DE USO A concessão do direito real de uso poderá ser  
contratada coletivamente nos casos dos programas 
habitacionais de interesse social desenvolvido por 
órgão ou entidades da administração pública com 
atuação específica nesta área. 

A concessão poderá ser outorgada para uma associação 
comunitária ou cooperativa habitacional formada pelos 
beneficiários do programa. Neste caso a concessão poderá 
ser contratada de forma onerosa ou gratuita. 

Foi aplicado pela CODEM 
Consta como instrumento de intervenção no projeto de lei das ZEIS. 
 

Inserir o instrumento urbanístico (Direito Real de Uso) no PDU. 

DIREITO DE PREEMPÇÃO 

 

No caso de imóvel tombado pelo qual o poder público 
tem este direito para aquisição do prédio. 

Na alienação de imóveis urbanos que em razão da política 
urbana estabelecida nos municípios sejam consideradas 
necessárias para atender as funções sociais da cidade, 
como a de criação de espaços públicos de lazer e áreas de 
verdes. 

Não aplicado no Município de Belém. Revisar a LCCU no sentido de definir as frações do solo urbano como áreas 
preemptas. 

DIREITO DE SUPERFÍCIE 

 

Pode ser utilizado para fins de regularização fundiária 
no caso da área urbana ser de propriedade do poder 
público, este pode conceder à população beneficiária da 
urbanização o direito de superfície para fins de 
moradia. 

Em área urbana ocupada por particular, o proprietário 
pode conceder o direito de superfície para o poder 
público promover a urbanização e a regularização, 
devendo estipulado no contrato que após a urbanização 
o poder público deve conceder o direito de superfície 
para a população ocupante da área. 10   

Após a extinção da enfiteuse a CODEM vem aplicando o direito 
de superfície através da concessão do direito de uso do terreno em 
contrato de até 50 anos.  

Não houve planejamento para definir as áreas para aplicação do 
instrumento estabelecendo uma política de provável utilização das áreas 
pelo poder público municipal. 
O projeto de lei das ZEIS contempla o presente instrumento. 

Adequar o PDU  as novas legislações: Estatuto da Cidade e Código Civil. 

Viabilizar a aplicação do Direito de Superfície com relação ao subsolo 
(antenas, ERB’s, propaganda e etc.). 

Estabelecer no PDU a regulamentação do Direito de Superfície através da 
LCCU definido frações do solo a serem utilizados especificamente para o 
uso habitacional. 

 

                                                           
10 O direito de superfície pode recair sobre o uso do solo destinado a área de lazer, quadras esportivas, estacionamentos aéreos, etc, compreendendo a superfície geométrica do terreno (extensão e comprimento), excluído a porção 
subterrânea e aérea. Não implica na transferência do direito de construir. O subsolo é objeto do direito de superfície quando a obra  construída ou pré-existente a ele se estenda, seja quando o uso, construção ou plantação a ele se 
limita. O poder público de acordo  com a Constituição Brasileira é proprietário do subsolo, portanto pode cobrar dos particulares pelo uso. 
O Estado pode cobrar pela concessão do direito de superfície das concessionárias pelo uso do subsolo, por exemplo, companhias telefônicas quanto a instalação subterrânea dos fios. 
O proprietário da propriedade superficiária pode conceder o uso da porção de aérea superior ao prédio para instalação de antena, propaganda e etc. 
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USUCAPIÃO URBANO A posse de áreas urbanas com metragem máxima de 

250m2. 

A posse de área urbana  com no mínimo de 5 anos. 

A posse ser ininterrupta e sem oposição e ânimo do 
dono. 

A posse de área urbana utilizada para sua moradia ou de 
sua família. 
Possui duas modalidades: usucapião individual e 
coletiva 11

  

OPERAÇÕES URBANAS 
CONSORCIADAS 
 

 
 

 

 

Aplicação do instrumento é decorrente de estratégia 
estabelecida no plano diretor. Deve ser identificada a área 
onde se quer alcançar transformações urbanísticas 
estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental em 
consonância com os objetivos gerais do plano. Não aplicado 
em Belém. 

Devido a demanda de terrenos para adquirir nas áreas previstas para 
aplicação da outorga onerosa do direito de construir os incorporadores 
têm optado pela aquisição de mais áreas, remembrando seus lotes e 
aumentando seu potencial construtivo, sem aquisição do solo criado. A 
LCCU estabelece em seus Art. 75 e 76 a criação do CODUMA, onde 
todas as questões que necessitam de decisão mais aprofundada são 
remetidas para decisão do Conselho. 

• Propor conceito mais claro e didático para o instrumento no 
texto do Plano diretor. 
• Criar zoneamento com a definição de coeficientes básicos 
diferenciados adequados a infraestrutura atual, visando a real 
aplicação do instituto solo criado.  

• Rever a LCCU quanto ao título hierárquico de Lei 
Complementar aprovado como lei ordinária. 

• Criar órgão gestor para os recursos oriundos do Fundo de 
Desenvolvimento Urbano. 

• Revisar o CONDUMA/LOMB com vistas a definir qual o 
modelo de conselho gestor a ser implementado no PDU, observando a 
existência do CONSEMMA –Conselho Municipal de Meio Ambiente. 
(Lei Municipal nº 8.223 de 31/01/03). 

• Efetivar o CTM como  banco de dados das informações 
municipais, através de protocolo com procedimentos para interação 
entre os diversos órgãos do município. 

• Definir através da LCCU o procedimento para cálculo da outorga 
onerosa, definindo o valor do metro quadrado. 

IPTU Progressivo no Tempo Ver item 3.2.5. Em estudos pela SEFIN não foi aplicado. Ver item 3.2.5. 

Parcelamento, Edificação ou 
Utilização Compulsórios 

Ver item 3.2.6. Regulamentado pela LCCU, não aplicado. Ver item 3.2.6. 

Desapropriação com 
pagamento de títulos da 
dívida pública 

Ver item 3.2.5. Em estudos pela SEFIN não foi aplicado. Ver item 3.2.5. 

Figura 5 - Estrutura para Implementação das Zonas Especiais de Interesse Social  
                                                           
11 Usucapião Individual: aquele que possui como sua área ou edificação urbana de até 250m2, Não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Usucapão Coletivo: As áreas urbanas com mais de 250m2 ocupadas por população de baixa renda 
para sua moradia por mais de cinco anos ininterruptamente, e sem oposição onde não for possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor são susceptivas de serem usucapidas coletivamente desde que não seja proprietário de outro imóvel 
urbano ou rural: 
O possuidor pode para fim de contar prazo definido no Art. 10 acrescentar sua posse ao de eu antecessor contanto que ambas sejam contínuas; 
A usucapião especial coletiva de imóvel urbano será declarada pelo juiz mediante sentença a qual servirá de título para registro no Cartório de Registro de Imóveis; 
Na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal do terreno a cada possuidor independentemente da dimensão do terreno, que cada um ocupe, salvo hipótese de um acordo escrito, entre os condôminos estabelecendo frações ideais diferenciadas; 
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Obs: Critérios diferentes 

(segundo PDU) 

- Caixa 
- BNDES 
- Programas Ministérios 

GESTÃO 
Estratégias para viabilizar a 
permanência da população 

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
da especulação imobiliária 

 
Aprovação da Câmara 

Instância de Deliberação e Consulta (Conselho?)
 

Fonte de Recursos 

Outorga onerosa, 
Recursos Próprios 

Recursos 
Federais 

Fundo de Desenvolvimento Urbano 
Fundo de Desenvolvimento Urbano

Poder executivo SEURB 
Sociedade Civil Organizada 

Comissão de Urbanização e 
Legalização - COMUL 

Programa Habitacional 
Saneamento Básico 

Regularização Fundiária CODEM 
Projeto Social 

Fórum 
Permanente das 

ZEIS 

Zoneamento 
Especial 

LEI das ZEIS 
critérios de ocupação e 

gestão PDU 

Controle e 
Desenvolvimento 
Urbano - SEURB 

CTM 
SEFIN 

Elaboração Plano de 
Urbanização 

de ZEIS 
Especial

Implementação 
Urbanização 

 
COFIS 
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Figura 6 - Estrutura Conceitual para implementação das Zonas Especiais de Interesse Social 

 
 
 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                    

         
 
 
 

 

DEFINIÇÃO DE ZEIS 

REGULAMENTAÇÃO 
JURÍDICA 

PROJETO (PDL) 

MELHORIA URBANA 

GESTÃO 

CONCESSÃO DO DIREITO 
REAL DE USO 

DIREITO DE 
SUPERFÍCIE 

REGULAMENTAÇÃO 
URBANÍSTICA 

DIREITO REAL DE 
CONCESSÃO DE USO

CF 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, adquirir-lhe-á o 
domínio, desde que não 
seja proprietário de outro 
imóvel urbano ou rural. 

ACESSIBILIDADE 

CONSOLIDAÇÃO 

DIREITO DE 
SUPERFÍCIE 

Esse instrumento 
permite que o 
proprietário de um 
terreno urbano conceda 
a outro particular o 
direito de utilizar o solo, 
o subsolo ou o espaço 
aéreo e receba em troca 
a benfeitoria no final do 
contrato. 
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Figura 7 - Estrutura para implementação da Outorga Onerosa do Direito de Construir 
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 Fiscal          Extra Fiscal 
 
 

 
 
 
 
 
                    

            Já existe 
                           no PDU 
                                                                                       PLANO ANUAL 
PARA INVESTIMENTO 

 

ZONEAMENTO 
PDU/LCCU 

OUTORGA ONEROSA ÍNDICE DE
APROVEITAMENTO 

 
 

* a serem revistas na lei 

COBRANÇA 
(SEURB) 

TAXA ARRECADADA 
(SEURB) 

FUNDO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

CONSELHO 

APLICAÇÃO: 
ZEIS 
PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
GERAIS 

• RESERVA DE TERRAS* 
• IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E ÁREAS VERDES E DE LAZER 
• ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL OU PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO* 

OBJETIVOS 
• O Plano Diretor determina a aplicação da outorga onerosa do direito de 

construir acima do coeficiente ou densidade básica, para áreas 
definidas como aptas ou prioritárias para ocupar de forma mais 
intensa, em função da disponibilidade de infra-estrutura, 
equipamentos, etc., um  potencial adicional deverá ser disponibilizado 
para os interessados mediante contrapartida que podem ser em forma 
de obras, terrenos ou recursos monetários. 

• Art. 190 – Quando da utilização do solo criado a expedição de licença 
para construir estará subordinada ao pagamento da outorga onerosa, 
que deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) meses de aprovação 
do projeto arquitetônico, com a correspondente atualização monetária 
dos valores devidos. 

• Quando um imóvel de dois ou três pavimentos é tombado em zona 
onde é permitido construir edifícios, para que seus proprietários não 
fiquem prejudicados, este  instrumento permite transferir o direito de 
construir para terceiros, para área onde não existe esta limitação, 
fazendo com que os terrenos atingidos por restrições de caráter 
preservacionista, não percam ou tenham reduzido seu potencial 
construtivo. 

DEFINIÇÃO DE VALOR 
(SEFIN) 

LEI ESPECÍFICA ZEIS 

PLANO DE URBANIZAÇÃO DE 

So
lo

 u
rb

an
o ZEIS

PROJETOS ESTRATÉGICOS 

 
ZEIS
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Figura 8 - Estrutura para Implementação da Transferência do Direito de Construir 
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Proprietário requer a 
Transferência do Direito de 

Construir (SEURB) 

CONTROLE DO ESTOQUE DE 
POTENCIAL (SEURB) 

REGISTRO EM CARTÓRIO 
E FORMALIZAÇÃO NA SEURB 

 

ZONEAMENTO 
PDU/LCCU 

Permitir que os proprietários de imóveis  sejam preservados, 
fossem compensados pelo fato de que em seus imóveis o  
coeficiente ou densidade básicas estabelecidas para o 
território urbano, não podem ser atingidos sob pena de 
comprometer o objetivo de preservação de imóveis de 
interesse histórico, paisagístico e ambiental. 
Está prevista também, a hipótese de transferência para o 
caso de regularização fundiária e programas de habitação de 
interesse social. 
Trata-se de transferência entre proprietários privados, 
entretanto é fundamental a mediação da prefeitura para 
poder registrar em cadastro, a perda do potencial do imóvel 
que realizou a transferência e o aumento do potencial do 
imóvel receptor. 

ÍNDICE DE 
APROVEITAMENTO 

CADASTRO DE ESTOQUE (Onde há 
área disponível na cidade para aplicar o 

potencial) 

CADASTRO TÉCNICO 
MULTIFINALITÁRIO 

VENDA PARA 
TERCEIROS 

UTILIZAÇÃO DO 
POTENCIAL PELO 

PROPRIETÁRIO 
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Capítulo 4. AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTIDAS NO PLANO DIRETOR 

4.1 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
Texto base: Maria Celeste Miranda Medeiros 
 
De acordo com o PDU "o Poder Público promoverá o desenvolvimento de Belém pela melhoria da qualidade 
de vida de seus habitantes e usuários, resultante do fortalecimento de sua base econômica, da partilha dos 
bens, serviços e qualidade ambiental oferecidos, obedecendo as diretrizes gerais abrangentes e específicas 
estabelecidas nesta lei, e cumprindo as determinações constantes das Constituições Federal, Estadual e da Lei 
Orgânica do Município de Belém" (Art. 1° ). 
As intervenções do Poder Público nas três esferas - federal, estadual e municipal são indispensáveis, mas não 
são suficientes. O PDU considera tão ou mais importante "o controle pelo cidadão da ação pública e privada 
no município" (Art. 2°, II) que deverá ser feito “por meio do desenvolvimento de instituições democráticas, 
de forma a incorporar em todas as fases do processo de planejamento, programação e produção do espaço e 
de serviços urbanos a iniciativa privada empresarial e entidades representativas da sociedade civil 
organizada"(Ib). 
Cabe às esferas do Poder Público que atuam no Município de Belém divulgar indicadores econômicos, 
sociais, ambientais e urbanísticos "consubstanciado no Sistema de Controle pelo Cidadão da Ação 
Governamental, que reflitam de um lado a realidade existente e de outro os padrões a atingir definidos em 
documentos iniciais de planejamento e gestão, após sua aprovação por lei municipal". E mais: "os poderes 
públicos federal, estadual e municipal... produzirão as informações necessárias à atualização anual dos 
indicadores anteriormente definidos” (art. 2º). 
O plano é perfeito ao nível ideal, pois parte do princípio de que deve haver uma ação integrada do Poder 
Público nas esferas federal, estadual e municipal já que, conceitualmente, o Estado tem com objetivo o bem 
comum. Ao nível da realidade concreta, porém, tudo se passa de modo diferente. As relações entre as esferas 
do Poder Público são permeadas pelas questões político-partidárias e ideológicas que informam e orientam os 
Programas de Governo, os Planos Plurianuais, anuais e intervenções em geral. Assim, torna-se quase 
impossível articular as diversas esferas do Poder Público em torno de um mesmo Plano como o PDU. Daí 
porque não se faz a divulgação dos indicadores econômicos, sociais, etc., construídos em conjunto pelos 
governos estadual e municipal em Belém. 
A Lei Orgânica do Município de Belém, em seu art. 120 diz que: 

O Poder Público manterá órgão técnico permanente para conduzir a elaboração do Plano 
Diretor e promover a implementação e acompanhamento de suas ações e a 
institucionalização de um processo permanente de planejamento. 

Na Prefeitura Municipal de Belém, esse órgão é a Secretaria Municipal de Coordenação Geral do 
Planejamento e Gestão, SEGEP.  
A SEGEP, através de seu departamento de pesquisa, divulga indicadores municipais. Vale ressaltar que os 
dados obtidos de instituições de pesquisa, como o IBGE, referem-se à Região Metropolitana de Belém. 
Os elaboradores do PDU têm razão ao afirmar que “somente com a conjugação dos três níveis de governo 
será possível superar os graves problemas acumulados por décadas" e ainda que “o Plano Diretor deverá ser 
instrumento para a soma positiva das ações governamentais que se dão no território municipal". Do exposto 
conclui-se que o desenvolvimento da base econômica do município de Belém depende de ações articuladas 
principalmente entre os governos municipal e estadual. Para que isso ocorra é necessário que os respectivos 
planos de governo sejam coerentes com o PDU no que se refere às ações em território municipal e que em 
algum momento os dois governos sentem para conversar sobre as intervenções no Município. Embora pareça, 
o entendimento entre as esferas de governo não é algo que ocorra com facilidade pelas razões acima 
referidas. 
A necessidade de um sistema de acompanhamento das mudanças sociais e de avaliação dos impactos 
causados pelas políticas sociais implementadas determinou a criação de indicadores sociais a partir dos anos 
60 do século passado. Isto se deu, fundamentalmente, porque o indicador PIB per capta, que até então era 
utilizado para medir o desenvolvimento sócio-econômico dos países, revelou-se insuficiente para medir o 
bem-estar social. Observou-se que PIBs elevados contrastavam com altos níveis de pobreza e desigualdade 
social demonstrando que o Crescimento Econômico não traz consigo o desenvolvimento social. Daí porque o 
PDU enfatiza a importância dos indicadores. 
A partir da última década do século passado em razão das recomendações das diversas conferências 
internacionais promovidas pela ONU, também as instituições oficiais brasileiras passaram a produzir 
indicadores sociais que possibilitem um acompanhamento mais eficaz dos programas sociais implementados. 
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No que concerne ao desenvolvimento socioeconômico do município de Belém, o art. 3° do PDU determina 
que "o Poder Público acompanhará e avaliará continuamente o processo econômico do município, 
considerando o esvaziamento de sua base industrial e o crescimento das atividades comerciais e de serviços, 
através de mecanismo de monitoramento do processo econômico e da criação de capacidade técnica e 
política para a definição de estratégias de ação referentes ao desenvolvimento econômico local, bem como o 
aperfeiçoamento das medidas propostas" no PDU. 
Esse monitoramento deveria "ser capaz de detectar as implicações decorrentes da redução da base industrial 
do município e da expansão do setor terciário sobre a geração de emprego e renda". 
A SEGEP, como já foi mencionado, vem trabalhando através de seu Departamento de Pesquisa e Informação 
_ DEPI, no levantamento e sistematização de indicadores para subsidiar a formulação de políticas e o 
acompanhamento de sua implementação. A dificuldade está no fato de não existir, nos diversos órgãos, 
setores ou equipes qualificadas e responsáveis pelo monitoramento do desenvolvimento econômico e, ao 
mesmo tempo, pela atualização dos dados sobre a economia do Município. As Assessorias Técnicas e os 
Núcleos Setoriais de Planejamento (NUSP) dos órgãos poderiam ser qualificados para isso.  
Em seu art. 5°, o PDU determina que: 

A política de desenvolvimento econômico para o município de Belém constitui-se na 
aplicação de um conjunto de ações destinadas a proporcionar o crescimento quantitativo e 
qualitativo da economia, através do estímulo a atividades geradoras de emprego e renda, e 
da criação de mecanismos que resultem na distribuição socialmente justa do produto de 
acordo com os seguintes objetivos: 

I - promover a valorização econômica dos recursos naturais, humanos, infra-estruturais, 
paisagísticos e culturais do Município; 

II - criar oportunidades de trabalho e gerar renda necessários à sobrevivência condigna dos 
habitantes e à elevação contínua de sua qualidade de vida; 

III - estimular o investimento produtivo do setor privado, particularmente nas atividades 
consideradas prioritárias para o desenvolvimento municipal; 

IV - aumentar a eficiência das atividades econômicas; 

V - propiciar uma distribuição mais adequada das atividades econômicas no território 
municipal, de forma a minimizar as distâncias entre locais de produção e consumo e entre 
residências e destinos importantes, inclusive emprego. 

Este artigo trata de questões importantes que, se viabilizadas, fariam de Belém uma cidade modelo. A 
questão é: como fazer isso?  
O governo municipal, de forma isolada, não tem condições de cumprir essas orientações. Mesmo a 
conjugação de esforços das três esferas de governo teria dificuldade em atuar de acordo com o PDU em razão 
da estrutura e da lógica capitalistas que privilegiam o lucro em detrimento do bem-estar social ou do 
chamado bem comum. 
No art. 9°, II, o PDU determina que seja dada prioridade máxima à indústria da construção civil quando da 
implementação de políticas de promoção das atividades econômicas no município porque: 
I - é a que mais emprega mão-de-obra e por isso mesmo aumenta a demanda por artigos básicos, 
dinamizando a produção local; 
II - demandando uma gama variada de meios de produção pressiona a expansão do mercado interno; 
III - é essencial para a concretização da política habitacional e para atingir os objetivos estruturais do PDU no 
que se refere aos mecanismos de controle do espaço urbano. 
Para dar cumprimento a este artigo seria necessária em primeiro lugar a elaboração de uma política 
habitacional municipal. Em segundo lugar buscar articulação com os governos federal e estadual, e com a 
iniciativa privada. Este é um artigo que precisa ser muito bem analisado neste processo de revisão do PDU. 
O Turismo, também priorizado no plano, deverá ser tratado pela BELEMTUR. 

Art. 10 – Fica estabelecido que o Poder Público incorporará como fundamental ao 
desenvolvimento econômico e urbanístico de Belém a sua integração rodoviária com o Porto 
de Vila do Conde em Barcarena. 

A construção da Alça Viária pelo Governo do Estado deu cumprimento a este artigo? A sugestão é que seja 
feita uma avaliação acurada desta intervenção e de seus resultados para o Município de Belém. 
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Art. 11 – A conurbação existente entre os municípios de Belém e Ananindeua coloca 
problemas de distribuição de ônus social diferenciada em detrimento de Ananindeua, na 
medida em que este município vem assumindo o papel de “cidade dormitório” de força de 
trabalho ocupada no primeiro, pois, enquanto Belém conta com a parte da riqueza gerada em 
seu território por essa força de trabalho, via tributos, Ananindeua não tem esta forma de 
compensação como fonte de recursos para custear os serviços públicos demandados por esses 
trabalhadores e suas famílias. 

Este artigo merece avaliação, pois tudo indica que a situação foi alterada e, atualmente, Ananindeua teria 
uma arrecadação superior a de Belém. Se isso é verdade, o artigo deverá ser modificado. 

Art. 12 – O Poder Público deverá envidar esforços para que no curto prazo sejam realizadas as 
obras necessárias à capacitação do Aeroporto Internacional de Belém, de forma a garantir sua 
inclusão nas rotas internacionais de turismo. 

Este artigo parece ter sido contemplado pelo governo do estado com a reforma e ampliação do Aeroporto 
Internacional de Belém. Houve diálogo com o Governo Municipal? Qual o impacto da obra no Município em 
termos de desenvolvimento econômico? Novamente o indicado é uma avaliação consistente, sem vieses. 

Art. 13 – Serão consideradas, ainda, atividades de interesse econômico para o Município: 
I – o aproveitamento econômico de animais e plantas, especialmente aqueles que possuírem 
propriedades alimentícias, medicinais, corantes, ornamentais e cosméticas, respeitadas as 
diretrizes ambientais previstas na legislação pertinente; 

O Governo Municipal tem dedicado especial atenção às atividades econômicas referidas neste inciso, 
principalmente no que se refere à criação de pequenos animais e plantas com propriedades alimentícias, 
medicinais e ornamentais. Através da SECON implantou os Projetos Quintal Vivo e Volta ao Campo, o 
primeiro para a área urbana e o segundo para a área rural. 
 O objetivo do Projeto Quintal Vivo é fomentar a agricultura de quintais e a criação de pequenos animais na 
periferia da cidade para suprir as carências nutricionais da população e propiciar alguma renda com o 
possível excedente para satisfazer outras necessidades dessa mesma população.  
O Projeto Volta ao Campo tem como objetivo principal fixar as populações nas áreas rurais, criando 
condições para a sua sustentabilidade, evitando a vinda dessas populações para a cidade onde, quase sempre, 
ficam relegadas a condições precárias de vida. 
A experiência piloto está sendo realizada no Assentamento Mártires de Abril, em Mosqueiro, onde foram 
beneficiadas 95 famílias de trabalhadores sem terra. Na área foram plantados - estando em fase de 
desenvolvimento - maracujá, coco, macaxeira, pepinos, alface, coentro, cariru e se realizam outras atividades 
como pesca, criação de aves, produção de ovos, criação de gado com produção de carne bovina e suína, e de 
leite. A partir dessa experiência, o Governo Municipal deverá ampliar o Projeto para outras áreas rurais do 
Município. 
Há ainda o Projeto Farmácia Nativa que deverá ser tratado no tópico referente à saúde. 

II – a indústria de transformação de produtos regionais e o artesanato. 
As atividades referidas neste inciso têm sido alvo das atenções do Governo Municipal que as tem estimulado 
através de linhas de crédito no Banco do Povo e da abertura de espaço para exposição e vendas de seus 
produtos como a Praça da República, o Shopping Popular e o prédio do Mercado de São Brás, por exemplo. 
O Projeto Pólo Moveleiro, elaborado pela Prefeitura e iniciado com sucesso, não teve consecução em virtude 
da falta de acordo entre os governos municipal e estadual quanto à área onde deveria ser implantado o 
Projeto.  
O artesanato em cerâmica, de Icoaraci, foi organizado em cooperativas e teve o acompanhamento de técnicos 
da PMB. Foi organizado um catálogo das peças produzidas e criada uma página na internet para divulgar os 
seus produtos. 

Art. 14 – As ações de fomento econômico do Poder Público darão prioridade: 
I – às áreas que de especial interesse para o desenvolvimento econômico; 
II – às atividades que valorizem matérias-primas regionais, a cultura, os recursos humanos e a 
paisagem local; 
III – a empreendimentos que reforcem o papel de Belém como centro regional de negócios; 
IV – a micro e pequenos empreendedores, especialmente aqueles organizados em associações; 

A PMB investiu no empreendedorismo popular, com apoio à formação de cooperativas e financiamento 
através do Banco do Povo. Procurou ordenar os empreendedores populares do setor informal nas vias e 
logradouros públicos, bem como nos locais de realização de grandes eventos. Além disso, estabeleceu com 
esse segmento um diálogo fértil que tem propiciado um Ordenamento Participativo das vias públicas de 
Belém e a participação desses trabalhadores(as) em programas de capacitação para o empreendedorismo 
popular e para a cidadania desenvolvidos pela Prefeitura. Alguns trabalhadores do setor foram realocados 
para espaços fechados como o prédio do mercado de S. Brás e do Shopping Popular no prédio da antiga 
Usina Progresso que beneficiava castanha do Pará, no bairro do Reduto. 
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V - a atividades que maximizem a geração de empregos.  

Este inciso deve ser tratado em articulação com o parágrafo 1º do artigo 9º que coloca a indústria da 
Construção Civil como prioritária, ao lado do Turismo. 
Os artigos 15, 16 e 17 precisam ser analisados melhor. 

Art. 18 – O planejamento anual e a execução das ações de estímulo ao desenvolvimento 
econômico serão executados, sempre que possível, de forma descentralizada e com 
participação popular. 

A participação popular no planejamento da cidade tem sido estimulada pelo governo municipal, inicialmente 
com a implementação do Orçamento Participativo (OP) e, em um segundo momento com a substituição deste 
pelo Congresso da Cidade que se constituiu em um processo amplo e contínuo de planejamento da cidade e 
avaliação de sua execução. Considerado uma evolução do processo de Orçamento Participativo, o Congresso 
tem conseguido mobilizar importantes segmentos da população de Belém, mas o Governo Municipal não tem 
conseguido dar resposta à todas as demandas aprovadas nas suas plenárias. Os relatórios das diversas 
atividades do Congresso são documentos importantes para subsidiar a discussão e revisão do PDU. 

4.1.1 INSTRUMENTOS E MEDIDAS. 
No artigo 19 o PDU define alguns instrumentos e medidas que o Poder Público deverá lançar mão para 
promover o desenvolvimento econômico do Município “sem prejuízo de outras ações que estimulem a 
geração de ocupação e renda”. São eles: 

I - o Fundo de Desenvolvimento Urbano, utilizado nos programas de habitação popular; 
II – mecanismos de financiamento de equipamentos e ferramentas para trabalhadores 
autônomos e micro e pequenos empreendedores; 

O Banco do Povo tem desenvolvido ações para atender as determinações deste inciso. 
III – os aportes orçamentários; 
IV – a definição de áreas de especial interesse para o desenvolvimento econômico, a ser feito 
pela LCCU; 
V – a definição de equipamentos públicos de interesse econômico e social, a ser feito através 
de Lei Complementar, que serão considerados prioritários para a realização de operações 
urbanas; 
VI – a provisão de infra-estrutura de apoio à atividade econômica, inclusive a informal. 

O Poder Municipal através da SECON empenhou-se em cumprir esta determinação com as reformas físicas e 
requalificação dos espaços como feiras, mercados e vias públicas onde se desenvolvem atividades 
econômicas informais, com a participação dos interessados conforme já mencionado. 

VII – o estímulo à organização de produtores e consumidores. 
Aconteceram ações da Prefeitura para este fim, por meio do Banco do Povo, do Departamento de Apoio à 
Produção _ DEAP/SECON e da Central de Trabalhadores Autônomos - CTA. 

VIII – as operações urbanas; 
IX – a permuta de financiamento governamental de equipamentos e ferramentas, destinados a 
empreendedores, por bens e serviços demandados pelo Poder Público. 
X – a capacitação de recursos humanos; 

A Prefeitura investiu nessa capacitação, mas precisa ampliá-la e aprofundá-la.  
XI – a desburocratização de procedimentos para micro e pequenos empreendedores; 

Esse objetivo vem sendo perseguido, mas ainda precisa ser aperfeiçoado. 

XII – a execução de programas voltados para objetivos específicos, conforme o item IV. 
Com relação a estes instrumentos e medidas, o Governo Municipal tem procurado implementá-los. O 
Fundo Ver-o-Sol, conhecido como Banco do Povo, foi criado para financiar a juros abaixo dos operados no 
mercado e com o mínimo de burocracia, cooperativas, micro e pequenos empreendimentos e trabalhadores 
autônomos. A SECON vem estimulando a organização de produtores, comerciantes e consumidores, ao 
mesmo tempo em que os vem qualificando para que desenvolvam suas atividades com responsabilidade pela 
organização, limpeza e higiene de seus locais de trabalho, sem agredir o meio ambiente e respeitando os 
clientes e usuários de seus produtos e serviços. Esta capacitação vem sendo realizada não só com esses atores 
sociais, mas também com os próprios servidores da SECON que trabalham no acompanhamento dessas 
atividades econômicas.  
A Central de Trabalhadores Autônomos - CTA faz a intermediação entre os clientes e os trabalhadores 
autônomos, fornecendo o espaço para encaminhamento das demandas e ferramentas para a execução de 
serviços. 
Sobre o inciso IX que indica a permuta de financiamento governamental de equipamentos e ferramentas, 
destinados a empreendedores, por bens e serviços demandados pelo Poder Público, não temos conhecimento 
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de que tenha sido experimentado. Os incisos IV e V que se referem à definição de áreas especiais e de 
equipamentos públicos, consideramos que estão a esperar pela implementação da respectiva lei 
complementar. 
Quanto à definição e estabelecimento de Programas (item IV), minha avaliação é que o PDU extrapola seus 
limites. Entendo que os Programas deverão ser definidos no Plano de Governo a partir das diretrizes 
estabelecidas no PDU, de acordo com as prioridades estabelecidas pelo Governo eleito. 

4.1.2 POLÍTICA DE ABASTECIMENTO 

Art. 74 – A Política Municipal de Abastecimento Alimentar visa garantir o atendimento das necessidades 
nutricionais dos habitantes do Município de Belém, em especial os de baixa renda. 

Art. 75 – É atribuição do Município planejar e executar políticas voltadas para a agricultura e o 
abastecimento alimentar, privilegiando a pequena produção rural e a camada populacional de menor 
poder aquisitivo, especialmente quanto: 

I – ao incentivo da utilização da propriedade de acordo com as suas potencialidades privilegiando a 
proteção ao meio ambiente; 

II – ao fomento de núcleos de produção de alimentos; 

III – ao incentivo agro-industrial 

IV – ao incentivo ao cooperativismo, ao sindicalismo e ao associativismo; 

V – a implantação de entreposto de atacadistas destinado à comercialização da produção regional 
priorizando as entidades associativas de produtores e consumidores; 

VI – a criação, quando necessário, de espaços em feiras livres e mercados aos pequenos agricultores, 
para escoamento da produção; 

VII – ao planejamento e execução de programas de abastecimento alimentar, de forma integrada aos 
programas especiais das esferas estadual e federal; 

VIII – ao estímulo à criação de unidades de abastecimento de micro agentes econômicos nos conjuntos 
habitacionais e outras áreas de concentração populacional já existentes, prevendo nos novos projetos, 
áreas destinadas a este fim. 

IX – a implantação, ampliação e recuperação das unidades de abastecimento municipais (mercados, 
feiras e similares). 

X – a regulamentação das atividades de abastecimento alimentar e a fiscalização e controle das 
técnicas de operação; 

XI – ao fortalecimento das ações do setor público municipal nas áreas de defesa sanitária, classificação 
de produtos, serviços de informações do mercado, e no controle higiênico das instalações públicas e 
privadas de comercialização de alimentos; 

XII – ao fornecimento de assistência técnica aos produtores e comerciantes especialmente no que se 
refere às técnicas de acondicionamento e embalagem dos produtos; 

XIII – ao assessoramento administrativo e comercial aos micros agentes econômicos ligados ao 
sistema municipal de abastecimento. 
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Art. 76 – Compete ao Município a adoção de instrumentos que possibilitem, quando necessário, intervir 
no sistema de abastecimento local, desenvolvendo programas sociais específicos, no sentido de 
garantir a oferta de alimentos básicos à população. 

Art. 77 – Ao Poder Público Municipal, como agente normativo e regulamentador da atividade econômica 
local compete: 

I – criar um entreposto pesqueiro, com infra-estrutura capaz de atender a comercialização do pescado a 
nível de atacado; 

II - estabelecer política específica para os setores pesqueiro, industrial e artesanal, priorizando o 
artesanal e a piscicultura, propiciando os instrumentos necessários a sua viabilização. 

Art. 78 – O instrumento básico para a realização da política de abastecimento alimentar da população 
de baixa renda é a atuação direta ou articulada da Prefeitura de Belém. 

Art. 79 – O sistema de abastecimento por atacado de Belém de gêneros alimentícios é até hoje 
organizado em dois pólos: o CEASA e o Ver-o-Peso. 

§ 1° - É importante manter a vitalidade desses pólos que cumprem papéis não idênticos, pois o CEASA 
coordena predominantemente o mercado atacadista de mercadorias provenientes do resto do país, 
enquanto o Ver-o-Peso coordena o mercado atacadista preferencialmente de mercadorias que vêm do 
interior do Estado do Pará por barcos e caminhões. 

§ 2° - A possibilidade de manutenção de um certo nível de competição entre esses dois pólos resultará 
em benefícios para a população relativamente a preços; 

§ 3° - Desse modo, torna-se importante definir diretrizes como faz este Plano Diretor, no sentido de 
permitir a expansão do mercado do Ver-o-Peso nas suas imediações, reforçando a sua permanência e 
abrindo possibilidades de expansão aos pequenos e médios comerciantes que ali atuam. 

O Abastecimento Alimentar tem sido uma preocupação constante da Secretaria Municipal de Economia, 
aparecendo em todos os planos por ela elaborados. Por considerar o Ver-o-Peso um importante entreposto de 
abastecimento de gêneros alimentícios do Município, a Prefeitura tem aplicado recursos para sua 
requalificação, tendo feito uma reforma geral em seus equipamentos e infra-estrutura bem como oferecendo 
cursos e treinamento para seus permissionários com o objetivo de capacitá-los para atuarem com qualidade 
em um mercado cada vez mais exigente e competitivo. De outro lado tem buscado modernizar as feiras e 
mercados de Belém não só para prestarem um atendimento de qualidade aos clientes, mas também para 
mantê-las como espaços de geração de trabalho e renda para seus permissionários. Sempre que se faz 
necessário, a SECON intervém no sistema de abastecimento local para garantir preços e qualidade de 
alimentos básicos à população, como por ocasião da Semana Santa com o controle da venda de pescado, por 
exemplo. A SECON tem se empenhado no sentido de fomentar o associativismo, o cooperativismo e o 
sindicalismo; em estimular a agricultura de quintal e a criação de pequenos animais para melhorar a 
alimentação e a renda de famílias carentes na periferia da cidade. Para isso transformou a Divisão de 
Agricultura Rural em Centro Municipal de Agricultura, articulado com a UFRA e atualmente funcionando 
em área daquela universidade. O Centro estuda e acompanha as atividades rurais nas ilhas do Município, 
tendo realizado um diagnóstico dessas ilhas. 
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3 - POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR 
Texto básico: Evelyn Reis 

 Luciane Amanajás de Figueiredo 
 
Entende-se a Política Municipal de Habitação (PMH) como um conjunto de objetivos, diretrizes, metas e 
instrumentos de ação que expressem o entendimento da comunidade a respeito da maneira como deve 
orientar-se o governo local, por meio de suas diversas modalidades de atuação, para promover o acesso à 
moradia. A ação do governo poderá se dar de forma direta ou indireta, esta última por meio do incentivo à 
iniciativa de empresas e cidadãos. A implementação da PMH deverá compreender não apenas investimentos 
em urbanização e construção de moradias para as famílias mais pobres, mas, também, a criação ou 
reformulação do conjunto de normas construtivas e urbanísticas e de procedimentos administrativos, para 
incentivar e facilitar o funcionamento do setor habitacional, atendendo aos vários segmentos de renda da 
população, dentro do quadro de legalidade. 
 
Está explícito neste conceito que o processo de elaboração e implementação da PMH deve ser democrático, 
assegurando-se a participação e apoio da comunidade. Com a aprovação da Lei nº 10. 257, de 10 de julho de 
2001, denominada Estatuto da Cidade, foi criado um novo quadro de possibilidades administrativas e 
institucionais, altamente propício para que seja ampliado o alcance da atuação do município frente aos 
problemas habitacionais. Para isso é necessário que o governo disponha de instrumental administrativo, 
técnico e institucional apropriado para atuar de forma mais eficiente nesse setor. 
 
Um posicionamento mais efetivo para a política habitacional do município de Belém, especialmente no que 
se refere à promoção da melhoria das condições de vida nas áreas de ocupações precárias, requer como 
primeiro passo a elevação da capacidade institucional da administração pública municipal, neste setor 
limitada pela insuficiência de recursos humanos, técnicos e administrativos. Desse modo, a PMB necessita 
criar condições de aferir, de maneira precisa, tanto os aspectos quantitativos como os qualitativos das 
variáveis que permitem tratar a questão das habitações precárias. 
 
O aperfeiçoamento da capacidade institucional da prefeitura nessa área beneficiará todo o mercado 
habitacional do município, criando condições mais favoráveis para a atuação dos setores público e privado na 
oferta de moradias de mais baixo custo, além de favorecer as iniciativas de autoconstrução da casa própria, 
dando-lhes a chance de se desenvolver dentro dos padrões de legalidade urbanística. 
 
A atuação do setor público municipal, na promoção de programas habitacionais destinados a famílias de 
baixa renda, tem-se circunscrito, preponderantemente, a ações de melhoria de áreas de ocupações informais 
existentes (urbanização e regularização fundiária, entre outras). Essas ações, além de puramente paliativas, 
dissociadas de outras medidas que estimulem a oferta de moradias e acesso à terra urbanizada, estimulam as 
invasões e as ocupações irregulares, encaradas pela população de menor renda como únicos meios de acesso 
à moradia. 
 
Na sua estrutura atual, a PMB não conta com mecanismos adequados de planejamento, formulação, execução 
e controle de política habitacional. Além disto, os padrões mínimos que condizem com a realidade, adotados 
em suas leis urbanísticas, inibem a oferta de terrenos e de alternativas habitacionais para as famílias de mais 
baixa renda, dentro do mercado formal. Os procedimentos de aprovação dos loteamentos são um outro fator 
de restrição da oferta, por serem muito complexos, demorados – envolvendo, em geral, grande quantidade de 
entidades em várias instâncias decisórias – e, conseqüentemente, onerosos. O processo de individualização e 
legalização da propriedade imobiliária também é complicado e tem custo elevado. 
 
A questão habitacional, por parte da prefeitura, tem sido atribuída aos órgãos da PMB diretamente 
envolvidos com a temática da política habitacional, de acordo com a estrutura administrativa existente 
atualmente na Prefeitura de Belém, são: SEHAB, SEURB, SEGEP, SESAN, CODEM e SEMMA. E como 
órgãos complementares podem ser apontados, ainda: SAAEB, CTBEL, FUMBEL, SECON e SEMAD. Estes 
órgãos não se articulam eficazmente com o órgão de planejamento (SEGEP) e nem com o órgão responsável 
pelo controle urbanístico (SEURB). O envolvimento destes dois últimos é indispensável para a criação de 
condições de melhor funcionamento do setor habitacional.  
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O quadro abaixo demonstra as sobreposições /sombreamentos de competências dos órgãos relacionados à 
habitação em Belém. 

4.1 - DEMONSTRATIVO DAS SOBREPOSIÇÕES DE ATRIBUIÇÕES ENTRE OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS12

Quadro 2 -  Atribuições da Secretaria Municipal de Habitação 

ÓRGÃO: SEHAB 

Atribuição Legal Atribuição Efetiva Sobreposição com outros órgãos Órgãos Complementares 

Promoção da avaliação 
técnica de bens imóveis para 
fins de desapropriações. 

 A CODEM e SEFIN realizam 
avaliações de bens imóveis para fins de 
desapropriação e emitem laudos 
técnicos avaliativos com base em 
critérios diferenciados.  

 

Elaboração de projetos 
executivos de engenharia e 
arquitetura de 
empreendimentos 
habitacionais de infra-
estrutura e de urbanização. 

A SEURB tem esta mesma atribuição 
aplicada pela Lei n0 8.009 de 25/05/02 
(elaboração gratuita de projetos de 
engenharia civil para atender à 
construção de habitações populares). 

 

Planejar, coordenar, 
executar, controlar e 
avaliar as atividades da 
Política de Habitação do 
Município. 

Remanejamento, 
assentamento e 
desapropriação de áreas em 
ocupações conflituosas. 

A SESAN desenvolve esta atividade 
nas áreas onde implanta projetos. 

A CODEM atua no 
levantamento de titularidade 
da área. 

Quadro 3 - Atribuições da Secretaria Municipal de Urbanismo
ÓRGÃO: SEURB 

Atribuição Legal Atribuição Efetiva Sobreposição com outros órgãos Òrgãos Complementares 
Executar, coordenar, 
controlar, conservar e 
avaliar as obras de 
paisagismo e 
edificações públicas 
municipais. 

Execução, coordenação, 
controle, conservação e 
avaliação das obras e 
edificações públicas 
municipais. 

As obras de paisagismo são realizadas 
pela SEMMA cuja lei de criação 
extinguiu o Departamento de 
Paisagismo e Meio Ambiente da 
SEURB.  

A elaboração de grandes 
projetos urbanísticos passou 
a ser feita por uma equipe 
técnica lotada no Gabinete 
do Prefeito (Setor de 
Projetos) 

Controlar e preservar o 
meio ambiente em geral, 
bem como as obras 
particulares através da 
legislação em vigor. 

Idem  À SEMMA compete controlar e 
preservar o meio ambiente.  

Controlar e preservar o 
meio ambiente em 
geral, inclusive do 
patrimônio 
arquitetônico, histórico 
e artístico. 

  

A SEURB só realiza esta 
atribuição após pareceres 
emitidos pela SEMMA 
(meio ambiente) e pela 
FUMBEL (patrimônio 
histórico e artístico). 

 

                                                           
12Segundo dados do diagnóstico do PEMAS. 
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Quadro 4 - Atribuições da Serviço de Autônomo de Abastecimento de Água de Belém 

ÓRGÃO: SAAEB 
Atribuição Legal Atribuição Efetiva Sobreposição com outros órgãos Órgãos Complementares 
Executar quaisquer 
outras atividades 
relacionadas com os 
sistemas públicos de 
água e esgotos, 
compatíveis com leis 
gerais e especiais. 

Desenvolvimento de 
atividades administrativas e 
técnico-operacionais 
relacionadas aos serviços 
públicos de abastecimento de 
água e esgoto 
sanitários,saneamento 
rural,educação sanitária e 
ambiental dentro do 
Município de Belém. 

 As atividades de educação sanitária e 
ambiental são atribuições da SEMMA.  

 

Quadro 5 -  Atribuições da Secretaria Municipal de Saneamento 

ÓRGÃO: SESAN 

Atribuição Legal Atribuição Efetiva Sobreposição com outros órgãos Órgãos Complementares 
Administrar o sistema 
viário do Município de 
Belém. 

Idem.  A SEURB faz planejamento urbano. CTBEL, CODEM 

Administrar os resíduos 
sólidos. Idem.  SEMMA realiza as ações de 

controle ambiental. 

Educação ambiental. 

Esta atribuição é de competência legal 
da SEMMA cuja lei de criação 
extinguiu a Divisão de Educação 
Ambiental e Desenvolvimento 
Comunitário vinculada à SEURB. 

SEMEC 
FUNBOSQUE/SAAEB 
SEGEP/Congresso da 
Cidade 

 Habitação: construção, 
realocação e 
desapropriação na 
implantação de projetos 
relacionados às suas 
atribuições. 

È uma das atribuições efetivas da 
SEHAB. CODEM 

Quadro 6 - Atribuições da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém 

Atribuição Legal Atribuição Efetiva Sobreposição com outros órgãos Órgãos Complementares 

Pesquisar, planejar, 
executar, financiar e 
controlar as atividades de 
legalização fundiária, 
urbanização e habitação. 

Executar as atribuições de 
legalização fundiária. 

SEURB nas atividades de 
urbanização; 
SEHAB nas de habitação. 

SEURB - alinhamento; 
SEHAB - projetos; 
SESAN - áreas de canais; 
FUMBEL - Patrimônio Histórico. 
SEMAJ -desapropriação 
SEMMA – análise da unidade de 
conservação e impactos ambientais 

Promover a Enfiteuse. 
Pelo novo Código Civil 
passa a ser aplicado o 
Direito de Superfície. 

  

Implementar projetos 
urbanísticos  SEURB, SEHAB.  

Implementar a política 
habitacional municipal.  SEHAB SEGEP – Revisão do PDU 

Desenvolver atividades de 
apoio ao SIPLAG.   CINBESA, SEGEP. 

 
Avaliação de imóveis 
para fins de 
desapropriação e 

SEHAB, SEFIN.  

 42 



Relatório de revisão do Plano Diretor de Belém (Lei 7.603/93) 

 
transação comerciais para 
compra. 

A relação estabelecida entre os órgãos voltados ao desenvolvimento urbano e à política habitacional, a partir 
da vigência do PDU, ainda é deficiente, uma vez que a formatação institucional que o poder municipal 
consolidou por décadas possibilita a sobreposição de atividades em diversos órgãos. Algumas ações têm a 
competência de sua realização diluída ou sobreposta em mais de um órgão da PMB. 
 
Com a criação de novas unidades administrativas (no caso da SEHAB, por exemplo, em 1998, e da SEMMA, 
em 2002), não houve uma readequação efetiva das competências das demais unidades afins, o que acarretou 
sobreposições de funções, além de outras distorções. Essas sobreposições de funções legais e ações 
desenvolvidas por cada órgão foram identificadas no Diagnóstico Institucional elaborado para 
implementação do PEMAS, numa primeira fase de aplicação do subprograma Desenvolvimento Institucional 
do Programa Habitar Brasil / BID. 
 
Além disso, não foi promovida a adequação institucional da PMB ao sistema de planejamento proposto pelo 
PDU, regulamentado com a criação do SIPLAG (Lei Municipal nº 7.721, de 07 de julho de 1994), o qual 
estabelece a composição e os níveis de atuação do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão. Dentre os 
meios de gestão instituídos pelo SIPLAG, encontra-se a implementação do CONDUMA, Conselho que não 
foi implementado por razões mais políticas do que técnicas. 
 
Constata-se, também, a necessidade da integração efetiva entre a política habitacional e a política urbana. Tal 
integração fará com que, além da produção direta de novas unidades habitacionais para compra ou aluguel, a 
intervenção também tenha outras três dimensões: 
 

• fundiária, visando a oferta de terra na quantidade, qualidade e localização necessárias; 
• econômica, visando a criação de linhas especiais de financiamento que facilitam o acesso ao crédito 

de longo prazo; 
• urbanística, em que se procura reduzir os efeitos causados pela legislação de uso e ocupação do solo 

na restrição à oferta de terra / habitação. 
 
A adoção de padrões urbanísticos não condizentes com as possibilidades da população acaba por gerar uma 
irregularidade sistemática na produção de moradias para os segmentos de baixa renda. Esses efeitos 
perversos se agravam pelo excesso de procedimentos burocráticos para o licenciamento de loteamentos e 
construções que geram gastos de tempo e entraves administrativos, dificultando ainda mais a oferta de terra 
ou de habitações dentro da legalidade. 
 
Do ponto de vista da integração com a política urbana, cabe ressaltar ainda a importância dos novos 
instrumentos, aprovados pela Constituição Federal e regulamentados pelo Estatuto da Cidade, que permitirão 
ao município desenvolver ações mais efetivas no controle das distorções da valorização imobiliária, na 
ampliação de formas de acesso à terra, na maior agilidade dos processos de regularização fundiária, entre 
outros. 
 
O papel do município no desenvolvimento de programas habitacionais é cada vez mais importante. Na última 
década, tem havido relativa, mas crescente, descentralização das ações no campo da moradia popular. A 
redemocratização do país e a reestruturação institucional promovida pela nova Constituição, em 1988, 
trouxeram incentivos para que os governos municipais adotassem iniciativas no campo habitacional.  
Todavia, essa descentralização ocorreu em Belém com limitada disponibilidade de recursos para 
investimento e capacidade técnico-administrativa deficiente. Os principais aspectos que têm sido 
responsáveis pelas dificuldades de interação entre os diversos órgãos do governo municipal nessa área, são: 
 

• A ausência de uma vinculação da gestão municipal a um modelo espacial de estruturação urbana 
capaz de nortear as ações de planejamento urbano associadas à política habitacional; 

• A falta de coerência na condução do ordenamento territorial tem feito com que as ações públicas e 
privadas no território municipal se realizem sem benefícios para o desenvolvimento da política 
habitacional no que se refere a inibição de processos imobiliários especulativos, impossibilitando a 
implementação dos instrumentos de política habitacional previstos no Plano Diretor; 

• O déficit de recursos materiais, humanos e técnicos na maioria dos órgãos municipais, o que 
implica, muitas vezes, na não-efetivação de suas atribuições legais; 

• A ausência de um sistema de informações atualizado e unificado (informações em rede) que apóie o 
planejamento, o acompanhamento dos resultados das ações, enfim, a gestão pública municipal; e, 
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• As pressões sociais por ações isoladas e localizadas imediatas, face aos déficits acumulados, 

historicamente, de infra-estruturas urbanas e comunitárias e a escassez de recursos financeiros para 
responder a tais demandas. 

 
Essas dificuldades se agravam quando consideramos o novo papel que é esperado do poder público: não se 
limitar a ser apenas provedor de novas oportunidades habitacionais, mas atuar como facilitador, buscando 
reduzir os obstáculos e criar os incentivos necessários à ampliação da oferta de moradias. Verifica-se, por 
todas estas razões, a necessidade premente da criação de mecanismos de gestão, incluindo o treinamento e 
capacitação que permitam o desenvolvimento de recursos institucionais no município, alem de uma ação 
integrada das políticas setoriais capazes de articular as políticas setoriais a políticas sociais visando uma 
atuação mais eficaz no campo habitacional. 
 
A SEHAB gerencia projetos e programas de urbanização. As principais dificuldades encontradas na 
implementação de programas, projetos e instrumentos normativos pela SEHAB são: 
 

• Ausência da definição da política de habitação para o município; 
• Falta de estrutura (técnicos e equipamentos); 
• Deficiência das empresas contratadas (processos licitatórios que priorizam o menor preço); 
• Atraso no repasse dos recursos pelo agente financeiro; 
• Limitações orçamentárias; 
• Projetos que não contemplam todas as necessidades das áreas, gerando aditivos de contratos; 
• Atraso dos processos licitatórios. 
•  

A reestruturação da SEHAB, que opera com uma carência acentuada de equipamentos e de pessoal, é ponto 
fundamental, haja vista que a mesma não possui organização adequada para exercer a implementação da 
política. Para colocar em prática suas atribuições, a SEHAB gerencia projetos financiados pela CAIXA e pelo 
programa Habitar-Brasil/BID. Contudo, a capacidade da Secretaria no atendimento das demandas do setor 
habitacional, ainda é muito diminuta, em parte pela falta de equipamentos e de pessoal. A SEHAB conta hoje com 
um quadro de pessoal de 38 funcionários: cinco com primeiro grau, 12 com segundo grau, 20 graduados e 01 com 
especialização lato senso. 
 
Reforçando a constatação dessa deficiência de pessoal na SEHAB, a SESAN justifica a execução de 
atividades cuja competência seria da Secretaria de Habitação, tais como o atendimento às demandas urgentes 
para realocação de população, avaliação de imóveis, desapropriação, etc. 
 
A insuficiência operacional da SEHAB facilita tanto a sobreposição de atividades quanto à constituição de 
equipes ou grupos de trabalhos em outros órgãos municipais. A persistência dessas carências poderá acarretar 
uma série de entraves à implementação de uma Política Habitacional, pois o órgão gestor não estará 
estruturado, técnica e operacionalmente, de forma adequada para gerenciar esse processo. 

4.2 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
A regularização fundiária foi um dos principais desafios do Governo Municipal. Cerca de 50% da cidade não 
está regularizada. A incorporação efetiva, da Segunda Légua ao patrimônio municipal, na chamada área de 
expansão da cidade, demandou da PMB um enorme esforço para a regularização de suas terras. 
 
No período da administração do Governo do Povo (1997-2004), houve a regularização da propriedade de 164 
imóveis populares localizados nas 1ª e 2ª Léguas Patrimonial, em áreas socialmente carentes e em conflito de 
propriedade. De acordo com levantamento de 1998, o Cadastro Técnico Multifinalitário contabilizou, no 
patrimônio da cidade, 360.000 domicílios. Destes, cerca de 180.000 faltavam ser regularizados, o que 
corresponde a 50% da cidade.  
 
Desde a sua criação em 1970, nas últimas três décadas, a CODEM trabalhou com o instituto da enfiteuse 
(direito de posse de um imóvel, alienável e transmissível aos herdeiros, mediante a obrigação de não 
deteriorá-lo e de pagamento de um foro anual). O Município de Belém utilizou a enfiteuse desde 1627 
quando foi doada a Primeira Légua Patrimonial. Esse serviço patrimonial foi o embrião da CODEM. 
 
Todo a processo de regularização fundiária em Belém passava pelo aforamento. A partir da promulgação do 
novo Código Civil Brasileiro (Lei Federal nº 10.406/02) que passou a vigorar a partir de 11 de janeiro de 
2003, ficou proibida a constituição da enfiteuse, porém subordinando as já existentes às disposições do 
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Código Civil anterior. A CODEM optou por trabalhar um conceito amplo de regularização fundiária na 
cidade, passando a utilizar dois novos instrumentos para os processos de regularização fundiária: Direito de 
Superfície e a Compra e Venda do Domínio Pleno. 
 
Nas áreas consolidadas (bairros de alto índice de adensamento) seria utilizado o instrumento de compra e 
venda direta do domínio pleno, que ocorreria em terrenos com enfiteuses constituídas nos casos em que o 
enfiteuta ou senhorio manifestasse interesse em vendê-lo. Aplicava-se também em terrenos de domínio pleno 
da CODEM, nos casos de unificação, desmembramento e excesso de área, para solucionar questões 
fundiárias decorrentes de enfiteuses já constituídas. Outra mudança aplicada nestas áreas foi a unificação da 
propriedade, ou seja, todos os que compraram terreno da CODEM, que tinham a sua escritura e registro de 
imóveis teriam que fazer o resgate do aforamento (enfiteuse), ou seja, comprar o domínio pleno.  
 
Para as áreas de ocupações irregulares, tanto o novo Código Civil quanto o Estatuto da Cidade (Lei Federal 
nº 10.257/01) dispunham sobre a aplicação do instrumento do Direito de Superfície que tem por objeto o 
terreno urbano que é um direito real, transmitido via registro no cartório de imóveis e tem todas as garantias 
da transmissão da propriedade, sendo uma concessão por prazo certo e determinado. A CODEM passou a 
trabalhar com o prazo de 50 anos para esta concessão. Este foi considerado um mecanismo mais ágil para 
trabalhar a regularização fundiária. Ao final deste prazo haveria a opção de compra pelo morador do domínio 
pleno. 
 
Para as famílias de baixa renda, assim consideradas aquelas com renda de até 3 salários mínimos, isentas de 
IPTU e cujos imóveis fossem utilizados para moradia (no máximo permitido o uso misto de habitação e 
comércio que gerasse renda paras as mesmas), trabalhou-se com a gratuidade do direito de superfície em 
áreas pré-determinadas por aprovação da CODEM, principalmente as que estivessem sendo objetos de 
implantação de infra-estrutura urbana, como por exemplo as áreas do Riacho Doce e Pantanal, no bairro do 
Guamá. 
 
A aplicação da forma onerosa do direito de superfície dar-se-ia para as famílias acima do padrão de 3 salários 
mínimos, para as atividades comerciais, industriais e para as áreas que o município não quisesse perder a sua 
propriedade, como as ZEIS, as áreas ambientais e as áreas definidas no PDU. 
 
O direito de superfície foi aplicado na área do Riacho Doce e Pantanal na sua totalidade em função do Plano 
de Desenvolvimento Local Sustentável Riacho Doce e Pantanal onde foram beneficiadas 1.537 famílias. A 
primeira área (do Riacho Doce), em grande parte pertencia ao domínio da prefeitura; a segunda área (do 
Pantanal) pertencia à Universidade Federal do Pará e foi repassada à Prefeitura.  
 
Durante o ano de 2001 foram entregues 250 títulos de posse em diversas áreas da cidade, em praticamente 
todos os Distritos Administrativos. Em agosto de 2001, 76 títulos de propriedade foram concedidos aos 
moradores do Parque União e Aldo Almeida, no bairro do Tapanã (Distrito Administrativo do Bengüí), e da 
Nove de Fevereiro, no bairro da Marambaia (Distrito Administrativo do Entroncamento), áreas que têm em 
comum a história da luta pela moradia.  
 
No ano de 2002, a CODEM ainda utilizava o instrumento do aforamento. A aplicação do mesmo deu-se 
prioritariamente nas áreas cujos processos de regularização que já se encontravam em tramitação há alguns 
anos, como o Loteamento Parque União, o Loteamento Aldo Almeida, a Comunidade Unidos Venceremos, o 
Jardim Liberdade, o Nove de Fevereiro e o Radional I e II. 
 
Na Região Metropolitana de Belém, a regularização fundiária de lotes das áreas que compõem o patrimônio 
enfitêutico da CODEM foi realizada por meio da transferência do domínio útil, através do instrumento de 
aforamento, de parcelas de lotes dos terrenos aos donos da posse e das edificações neles existentes, 
priorizando as áreas de tratamento especial (Nove de Fevereiro, no bairro da Marambaia – DASAC; 
Loteamento Aldo Almeida, no bairro do Tapanã – DABEN; Loteamento Parque União, no bairro do Tapanã 
– DABEN) e de transferências do domínio útil de terrenos já aforados a particulares, através de compra e 
venda dentro e fora do Sistema Financeiro de Habitação (transpasse) e Ratificação de Posse (por herança, por 
doação onerosa e não onerosa, por permuta e outros). 
 
Também foram realizados estudos preliminares dos instrumentos jurídicos/administrativos e da proposta de 
metodologia para regularização fundiária, através de transferência, por compra e venda, dos lotes ocupados 
pelas famílias residentes na área denominada Malvinas, localizada no bairro da Sacramenta – DASAC, que 
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compõe o patrimônio enfitêutico da União, cuja propriedade do domínio útil pertence à Prefeitura, tendo a 
CODEM como interveniente na operação imobiliária. 
 
No ano de 2002, foram formalizados 84 processos de regularização fundiária, sendo concluídas 97 Escrituras 
Particulares de Aforamento num total de 2.907 famílias atendidas. 
 
A CODEM passou a atuar junto com a SEMAJ, através da Casa do Cidadão, que é uma receptora da 
demanda da regularização fundiária para a garantia do direito à moradia, apoiando e fornecendo informações 
técnicas (levantamento topográfico e cadastral, cadastro imobiliário, cadastro sócio-econômico, divisão dos 
lotes) nos processos de usucapião urbano, procedimento judicial aplicado às áreas que são patrimônio de 
terceiros (propriedades particulares) para transmitir a propriedade a outrem. A experiência-piloto foi a área 
da Comunidade Unidos Venceremos situada no bairro da Pedreira, parte regularizada através do direito de 
superfície e parte através do usucapião urbano envolvendo cerca de 200 famílias e cujo processo de 
usucapião ainda encontra-se em tramitação. 

4.3 - PROCEDIMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
Os principais órgãos envolvidos com a temática da regularização fundiária na PMB são: CODEM, SEURB, 
SEHAB, SESAN, SEFIN, SEMAJ e SEMMA. Cada um desenvolvendo um procedimento específico, nem 
sempre explícito em suas leis de criação e/ou regulamentos internos. 
 
A CODEM realiza o cadastramento físico do imóvel utilizando-se do CTM e o cadastramento social, a 
pesquisa patrimonial, a análise de documentação, a locação e cálculo, o recolhimento do valor do terreno, a 
emissão da escritura, minuta e contratos de parcelamento. Se o imóvel não estiver cadastrado, a Divisão de 
Cadastro realiza a inscrição imobiliária. 
 
A SEURB atua em parceria com a CODEM na aprovação dos projetos de alinhamento e realiza levantamento 
topográfico. A SESAN atua em parceria com a SEURB através da formalização do processo solicitando 
croqui de alinhamento para projetos em grandes áreas. Também subsidia a CODEM no cadastramento físico 
e social especificamente nas áreas onde estão situados os projetos desenvolvidos pela SESAN. Expede 
Termo de Acordo ao expropriado para assegurar que o imóvel não seja alienado em um período de dez anos. 
 
A SEHAB subsidia a CODEM no cadastramento físico e social especificamente nas áreas onde estão 
situados os projetos da secretaria, instrui o processo de desapropriação (benfeitorias/terrenos) e encaminha à 
SEMAJ, expede Termo de Acordo para o expropriado, visando assegurar que o imóvel não seja alienado em 
um período de dez anos. 
 
A SEFIN, através do Departamento de Tributos Imobiliários, procede à atualização dos dados do Cadastro 
Multifinalitário (de logradouros, faces de quadras, melhoramentos urbanos e Plantas de Valores Genéricos), a 
requerimento do cidadão, ex-ofício ou da CODEM, objetivando apurar o valor venal dos imóveis 
(benfeitorias/terrenos), averbar o nome do proprietário, efetuar lançamento dos tributos devidos, etc. e 
recolhimento do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis). 
 
A SEMAJ instaura o processo de desapropriação a pedido de qualquer órgão da PMB. Se as informações 
estiverem incompletas solicita informações da CODEM (avaliação do imóvel, localização da área, etc.) e da 
SEFIN (situação fiscal do imóvel - dívida ativa).  
 
A SEMMA emite parecer analisando se a área é adequada para unidade de conservação com base na Lei nº 
9.985 de 18.07.00 - SNUC e Mapas das Unidades Decretadas (02 áreas decretadas: Parque Ecológico de 
Belém e Parque Municipal da Ilha de Mosqueiro) e das áreas previstas para serem conservadas e procede à 
avaliação dos impactos ambientais em determinada área. 

4.4 - PROPOSTAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA 

I. Atualização, revisão e aprofundamento do Diagnóstico sobre a capacidade Institucional do 
Município que apoiou a elaboração do Plano Estratégico Municipal para Assentamentos Subnormais – 
PEMAS para definição e quantificação das necessidades habitacionais e da situação institucional. 
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Como já assinalado anteriormente, a instituição de uma PMH inicia-se com a construção de um diagnóstico 
que, por um lado, quantifique e qualifique as necessidades habitacionais e, por outro lado, que permita 
identificar os limites e potencialidades do quadro institucional existente no município, para que se possa 
definir corretamente as prioridades de investimento e realizar as mudanças relevantes no quadro da legislação 
e da organização técnico-administrativa da prefeitura. 
 
Não há banco de dados específico sobre habitação no Município de Belém. As informações existentes 
encontram-se diluídas nos órgãos que tratam do assunto e, muitas vezes, não se encontram em registros 
documentais ou base de dados, mas em documentos e relatos de experiências pessoais de técnicos 
responsáveis por Departamentos específicos. Em alguns órgãos, há apenas registros internos de 
procedimentos de entrada e saída de processos. Não há, por exemplo, a indicação precisa do número atual de 
assentamentos subnormais no município nem as características das habitações.  
 
Na CODEM as informações sobre essas áreas, constam na cartografia do Cadastro Técnico Multifinalitário - 
CTM, através de um arquivo denominado Ocupação Urbana onde estão localizados todos os tipos de 
loteamentos: públicos e privados, formais e informais, regulares e irregulares, inclusive as ocupações 
espontâneas ou invasões até o ano de 1998, quando foi realizado o vôo. Porém, devido à grande dinâmica do 
processo de crescimento da cidade, esse arquivo, pelas deficiências na atualização de dados do CTM junto 
aos órgãos da PMB13, encontra-se defasado. 
 
Na SEURB não existem informações ou dados quanto à cobrança da outorga onerosa. Assim como não há 
banco de dados na SEHAB e na FUMBEL.  Na SEHAB existe um relatório com o perfil sócio-econômico 
das seguintes áreas: Jardim Bom Futuro, Raimundo Jinkings, São Gaspar, Morada de Deus I e Morada de 
Deus II, Eduardo Angelim I e Malvinas. 
 
A inexistência de levantamentos atualizados sobre assentamentos subnormais implicou a falta de 
conhecimento sobre a delimitação precisa e as condições sócio-econômicas dos mesmos.  A cartografia e o 
banco de dados do CTM constituem a base do Sistema Municipal de Informações para o Planejamento e 
Gestão - SMIP criado pelo PDU e ainda não implementado. Dentre as dificuldades enfrentadas para a 
implantação do SMIP que merecem destaque estão a indefinição de competências e a excessiva dispersão das 
informações nos órgãos municipais. 
 
O banco de dados do Cadastro Técnico Multifinalitário – CTM, serviu como base para a definição dos 
critérios de hierarquização do PEMAS, por apresentar dados sobre a situação habitacional do Município, que 
necessitam de atualização. O CTM é importante nos projetos da SEHAB, porém a atualização das 
informações para o Cadastro é deficiente, sendo necessária qualificação de pessoal e aquisição de 
equipamentos e softwares para melhor utilização do Cadastro. 

II. Sistematização e produção de dados 
Os itens anteriores mostram que a instituição de uma PMH, com caráter permanente e que possibilite uma 
redução significativa das necessidades habitacionais locais, depende de um esforço constante de coleta, 
sistematização e análise de dados relativos às condições habitacionais de todos os domicílios. Esse esforço 
implica capacitar técnicos e criar estruturas institucionais adequadas para obter e sistematizar dados 
censitários e informações de Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios - PNADs, ou de outras fontes 
porventura existentes, e para desenvolver levantamentos próprios sobre as situações de inadequação e 
subnormalidade habitacional. 

A - Cadastro de assentamentos, de loteamentos irregulares e clandestinos, cortiços e outros. 
Depois de identificados, os principais assentamentos devem ser mapeados sobre a planta do 
município permitindo cruzar estas informações com os setores censitários, os setores fiscais e as 
informações de caráter geográfico, como relevo, hidrografia, etc. Pode-se ajustar as poligonais das 
áreas irregulares com os setores censitários, podendo-se obter dados sócio-econômicos da população 
dos assentamentos e também informações sobre condições domiciliares diretamente do IBGE, 
resultando em menor custo para o trabalho. 
 
Este cadastro deve ser atualizado regularmente pelas informações prestadas pelas agências distritais.  
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No caso dos loteamentos irregulares e clandestinos, para a sua identificação, o trabalho da 
fiscalização, em campo, é essencial para que se verifique em que medida os novos loteamentos em 
oferta têm projetos aprovados na Prefeitura, permitindo iniciativas de regularização. Se o fenômeno 
atingir grandes dimensões, é razoável se pensar em um cadastro de loteamentos, com informações 
similares ao cadastro de assentamentos irregulares, acrescidas de dados sobre o loteador. A mesma 
questão se aplica aos cortiços ou a outros tipos de informalidade. 
 
Os cadastros de loteamentos devem contar, no mínimo, com as seguintes informações: 
 

• dados sobre o terreno (dimensões, área, divisas, localização, situação no mapa da cidade); 
• situação fundiária (proprietário atual, cadeia sucessória, situação fiscal); 
• dados sobre o loteamento (número de lotes, dimensões, áreas livres, lotes ocupados e 

vagos, arruamento); 
• planta do loteamento e caracterização do tipo de irregularidade. 

 
Estas informações devem ser complementadas com dados sobre a população residente, necessários 
para o processo de regularização. 
 
Para se realizar o Cadastro de cortiços uma primeira aproximação pode ser obtida cruzando-se as 
informações censitárias referentes a domicílio com um único cômodo, alugados ou cedidos e 
dotados de instalação sanitária coletiva. Efetuando-se a localização geográfica destes casos, é 
possível identificar os bairros que apresentam maior concentração e realizar, então, pesquisas de 
campo. 
 
Nas pesquisas de campo, é relevante identificar a localização das moradias, os dados de caráter 
jurídico sobre a propriedade, a legislação urbanística relevante e caracterizar a população, em termos 
sócio-econômicos. Cabe ressaltar que a realização de um cadastro de cortiços só tem sentido em um 
programa de regularização, sendo a base para o estabelecimento de prioridades de investimento e de 
seleção de casos para reconstrução, reforma e legalização. 
 
No cadastro de cortiços, pode-se também incluir o levantamento de prédios abandonados em 
áreas centrais, quer tenham finalidade habitacional quer tenham outros usos. A partir desse 
cadastro, pode-se avaliar as viabilidades técnicas e financeiras de convertê-los para uso habitacional, 
permitindo ampliar a oferta de moradias em áreas centrais e, eventualmente, localizando nestas 
construções as populações encortiçadas. 

B – Mapeamento das áreas de assentamentos irregulares e loteamentos 
Junto ao cadastro de assentamentos e de loteamentos é fundamental que o município conte também 
com mapas que subsidiem o planejamento das ações de política urbana e habitacional. Entre os 
principais tipos de mapas necessários, destacam-se: 
 

• Localização e caracterização de áreas de risco; 
• Localização dos assentamentos subnormais ou inadequados; 
• Localização de áreas de proteção e preservação ambiental. 

 
Os mapas de localização de assentamentos irregulares podem ser feitos mediante a análise de 
imagens de satélite, complementadas por inspeções realizadas por vôos de helicóptero ou da análise 
de fotos aéreas. Se o município dispuser de mapas com a localização dos setores censitários, do 
IBGE, poderão ser localizados nestes mapas os setores de assentamentos subnormais. A 
incorporação destes assentamentos nos mapas oficiais é um importante passo para o reconhecimento 
da existência da cidade real e também um instrumento fundamental de planejamento. 
 
Finalmente, deve-se também buscar localizar as áreas de proteção ambiental, já que existe 
normalmente uma forte pressão sobre estas áreas como alternativa de ocupação por populações em 
situação de carência habitacional. Um monitoramento permanente, com busca de soluções 
alternativas para eventuais ocupantes é a solução que pode ser adotada pela municipalidade. Essa 
solução implica um relacionamento mais estreito entre o órgão habitacional (SEHAB) e as 
instâncias de caráter ambiental (SEMMA, SECTAM). 
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C - Cadastro de terras 
Para se criar alternativas adequadas de acesso a terras em condições propícias à realização ou ao 
fomento de empreendimentos habitacionais, é necessário que a administração detenha informações 
abrangentes e detalhadas sobre os terrenos disponíveis no município. 
 
Em primeiro lugar, é preciso identificar os vazios urbanos, criando um cadastro de vazios, para que 
a política e o planejamento habitacional e urbano do município possam definir, para estes espaços, 
instrumentos adequados a sua inclusão no conjunto de áreas passíveis de serem utilizadas para fins 
de moradia.  
 
O cadastro de vazios pode ser elaborado por meio da análise e classificação de imagens de satélite 
ou mediante levantamentos aerofotogramétricos. Uma vez identificadas as áreas livres existentes no 
município, é importante que sejam verificados os dados cadastrais, a disponibilidade de infra-
estrutura e a legislação incidente sobre cada área. É também importante que se faça uma 
classificação dos terrenos segundo a sua dimensão e que seja realizado um levantamento sobre a sua 
situação jurídica, identificando seu(s) proprietário(s).  
 
Em caso de terras públicas, esses dados devem ser tratados de forma diferenciada, organizados em 
um cadastro de terras públicas, verificando-se o nível de governo e o órgão responsável pela 
propriedade do terreno. 
 
O cadastro de vazios, associado ao cadastro de terras públicas, é um instrumento importante para se 
estabelecer as áreas em que se exercerá a função social da propriedade (definidas pelo plano diretor) 
e nas quais poderão ser utilizados os instrumentos previstos no artigo 182 da Constituição Federal 
(parcelamento e edificação compulsórios, IPTU progressivo e desapropriação com pagamento em 
títulos da dívida pública). Esse cadastro informará, também, as áreas relevantes para a utilização do 
direito de preempção, instituído pelo Estatuto da Cidade. 
 
Além disso, pode ser relevante a investigação sobre as disposições urbanísticas vigentes nessas 
áreas, buscando identificar os obstáculos à edificação por problemas de inadequação da legislação 
urbanística. 
 
O cadastro de terras públicas é um instrumento importante para subsidiar a elaboração e 
implementação de políticas de provisão. Em caso de terras que não sejam de propriedade do 
município, pode-se realizar parcerias com as instâncias governamentais envolvidas a troca de terras 
por potencial construtivo em outras áreas da cidade (utilizando o instrumento transferência do 
direito de construir). 
 
É importante ressaltar o papel fundamental que pode ter, para o desenvolvimento da política 
habitacional municipal, a informação consistente sobre a disponibilidade de terras providas de infra-
estrutura dentro do território municipal. Um exemplo significativo é o caso das grandes áreas 
institucionais existentes no interior da malha urbana, desativadas ou subutilizadas, e que poderiam 
ser usadas para a criação de novas oportunidades habitacionais. 

D – Cadastro da demanda habitacional 
O cadastro da demanda é uma alternativa que pode ser aplicada, principalmente, no caso do 
desenvolvimento de programas de provisão de oportunidades habitacionais. Esse instrumento se 
materializa mediante inscrição de famílias que buscam alternativas de acesso à terra ou à moradia, 
em um sistema de informações controlado pelo órgão habitacional da prefeitura.  
 
O cadastro é uma base importante para o desenho dos programas desenvolvidos pelo poder público 
local e também para a orientação do setor privado na sua atuação. Com base nesse cadastro é 
possível promover soluções em parceria com empresas, principalmente para as camadas 
populacionais de faixas de renda superiores, com investimentos relativamente pequenos da 
municipalidade. 
 
O cadastro deve conter informações básicas sobre a situação familiar, incluindo: moradia atual, 
forma de ocupação (alugado, cedido ou próprio), composição familiar, ocupação principal e 
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secundária dos membros maiores de 18 anos, grau de instrução, tipo de demanda (tamanho e tipo da 
unidade, localização preferida, disponibilidade de renda para prestação, etc.). 
 
É importante a adoção de controle no cadastro que permita evitar que pessoas já contempladas por 
programas habitacionais oficiais voltem a ser beneficiadas. 

III. A definição sobre o financiamento da política de habitação: inclusão no Fundo de Desenvolvimento 
Urbano (FDU) ou criação de um fundo específico (Fundo Municipal de Habitação) conforme as diretrizes da I 
Conferência Municipal de Habitação. 
Apesar de regulamentado e implantado, o Fundo de Desenvolvimento Urbano - FDU depende da 
implantação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - CONDUMA, que tem a 
atribuição de deliberar sobre a sua gerência. Em função disso, as receitas decorrentes das multas por 
descumprimento das normas relativas ao parcelamento, uso e à ocupação do solo, assim como as da outorga 
onerosa (em menor escala), cobradas regularmente pela SEURB, foram destinadas ao Fundo Municipal de 
Bem Estar Social, criado pela lei nº 7.707/94, que é o fundo que abrigava a dotação orçamentária para 
habitação. Essa lei foi revogada pela lei nº 7.857/97 que criou o Fundo Municipal de Assistência Social, o 
qual não prevê financiamento para habitação. 

IV. A definição sobre o CONDUMA (Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente) 
ou a criação de um conselho específico para gerir o fundo de habitação (Conselho Municipal de Habitação), 
também conforme diretriz da I Conferência Municipal de Habitação; 

V. A criação de mecanismos de controle das ocupações. 

VI. Promover a regulamentação das ZEIS, que é aspecto fundamental e prioritário para a política de 
habitação, podendo iniciar como projeto-piloto na área do Riacho Doce e Pantanal, que já contempla um 
plano de urbanização através do Projeto Plano de Desenvolvimento Local. 

VII. Definir o estoque estratégico de terras e estabelecer um plano de alinhamento do município. 
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5 - A POLÍTICA DE TRANSPORTE PÚBLICO 

A Companhia de Transportes do Município de Belém (CTBEL), órgão responsável pelo transporte e 
trânsito, elaborou este texto com o objetivo de apresentar a equipe interinstitucional de revisão do Plano 
Diretor Urbano - PDU, uma análise da política de Transportes Urbanos, e iniciar um processo de 
discussão construtiva para o planejamento integrado das políticas de transporte com as demais 
políticas apresentadas no plano. 

Texto Básico: Ana Valeria Borges 
 
A Prefeitura Municipal de Belém, sob esta administração, implantou e consolidou, a participação da 
população nos processos de decisão. No planejamento dos serviços públicos, como é o caso do transporte e 
circulação, esse fato se traduz na implementação do planejamento estratégico, conjugado ao planejamento 
normativo, com o poder público fortalecendo sua atuação na articulação dos diversos atores na construção da 
cidade. Considerando este quadro, as ações deverão incorporar a mudança de valores culturais de forma que 
se identifique na expansão e diversificação desses serviços, uma ação pública de melhoria de sua condição 
social, visto que cabe ao poder público, a função de promover a democratização da mobilidade urbana. 
Dentro deste contexto, e procurando responder as indagações sobre: O que foi adotado? O que deve ser 
suprimido? O que pode ser acrescentado? Foi formulada a análise da política de transportes urbanos 
apresentada no PDU. 
Procurando adotar as indagações como elementos norteadores da discussão sobre a política de transportes 
urbanos, apresentada no PDU, temos a seguinte estrutura de análise: 

a) O que foi adotado? 
Em relação aos artigos componentes da política de transportes urbanos, temos: 

Art. 53 – Quanto maior for a proporção do transporte coletivo em relação ao individual, menor será o 
custo de urbanização.  

Deve-se observar que este artigo foi adotado, à medida que foram desenvolvidos diversos projetos de 
prioridade ao transporte coletivo para a cidade. Contudo, poucos projetos foram ou estão sendo implantados, 
devido ao prazo de liberação das verbas de financiamento da infra-estrutura viária, a falta de racionalidade da 
atual rede de transporte coletivo resultado das diversas nucleações não planejadas, etc. 

Art. 54 – Serão evitados, sempre que possível, desapropriações em meios onerosos, na implantação do 
sistema de transportes, devendo, portanto, as soluções serem conduzidas para sistema de superfície, 
utilizando espaço de domínio público. 

Este artigo foi adotado, visto que, os projetos de transporte previstos para a cidade, são de superfície. 
Contudo, o artigo deveria incorporar também sistemas de transporte que não sejam de superfície, além de 
prever os custos associados as externalidades ocasionadas por alguns sistemas de transporte, como por 
exemplo, no caso do metrô de superfície, a segregação espacial de áreas por onde o sistema passa —a 
tecnologia metroviária de superfície tem exigido uma separação física entre o sistema (trilhos e o 
equipamento) e a área urbana, visto que a infra-estrutura metroviária (trilhos) é eletrizada—, torna-se 
necessária como forma de evitar acidentes fatais no percurso do veículo (como por exemplo, pedestre 
atravessando a via metroviária em um momento que ela está eletrizada ou caindo nos trilhos, pode ser 
eletrocutado). Aliado a segregação espacial dessas áreas, deve-se citar como externalidades ocasionadas por 
esse sistema, a redução do valor dos imóveis nestas áreas, a degradação espacial, a intrusão visual, etc. Em 
virtude destes fatos, qualquer sistema de transporte previsto, deverá apresentar um estudo de custo-benefício, 
que inclua além dos custos de implantação, os de manutenção e as externalidades associadas a cada 
tecnologia. 

Art. 56 – Sempre que forem desenvolvidas alternativas tecnológicas que reduzam custos de 
implantação e operação, elas devem ser cotejadas como as de menor custo possível.  

Art. 57 – A capacidade de suporte do sistema deve ser considerada, a fim de evitar o processo de 
concentração de atividades, próprio de dinâmica de crescimento sem controle urbanístico. 
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Este artigo foi adotado, contudo devido à falta de integração entre as demais políticas municipais, alguns 
projetos ocasionaram modificações nas atividades e serviços existentes nas áreas que sofreram intervenção, 
como por exemplo, a Av. Visconde de Souza Franco, que após a inversão das vias Gov. José Malcher e 
Nazaré/Magalhães Barata passou a ser um corredor de acesso a Área Central, mais especificamente para as 
linhas que se dirigiam a Presidente Vargas, o que tem fomentado o aparecimento de novos negócios ao longo 
da avenida (restaurantes, lojas de informática, farmácias, redes de fast-food, etc).  
 

Art. 60 – O sistema de transporte coletivo que atrai o automobilista, terá que desempenhar o mesmo papel do 
automóvel, que é o de atender a origem e destino das viagens em território contínuo. Portanto, este sistema 
deverá possuir malha estreita, onde, para atingir um ponto, seu usuário não deva andar mais de 500m. 

 
Deve-se observar que devido a atual rede de transporte coletivo não ter sido planejada, aliada ao fato de que 
nas últimas décadas a cidade tem sido alvo de diversas invasões principalmente na sua periferia, e a 
conurbação com Ananindeua, tem ocasionado distâncias entre pontos de parada, superiores a 500m, em 
diversos pontos das áreas de transição e expansão. Considerando este quadro, observa-se que as distâncias 
entre os pontos de parada, deveriam considerar o uso do solo, a proximidade dos corredores e a densidade 
demográfica da área, ou seja, as distâncias seriam estabelecidas de acordo com o tipo de área que ela se 
enquadrasse. 
 

Art. 62 – Deverá ser considerada prioritária a implantação do sistema de transporte que busque reduzir o 
tráfego de caminhões pesados no centro da cidade, principalmente quando este for de passagem. 

 
Em relação a este artigo, deve-se observar que em 1996, foi elaborada uma lei municipal que previa a 
restrição de circulação de veículos de carga, estabelecendo rotas e horários. Contudo, a falta de um estudo 
mais aprofundado sobre a circulação e o sistema de transporte de carga (horários de funcionamento do porto, 
custo de horas-extras dos estivadores, inexistência de terminais de carga públicos, etc), tem ocasionado a 
falta de aplicabilidade da referida lei. 
 

Art. 65 – As redes de transportes propostas deverão propiciar ligações diretas e de maior capacidade entre os 
subcentros, favorecendo a polinucleação, e atenuando a excessiva concentração exercida pelo centro histórico. 

 
Este artigo tem sido adotado, contudo, a falta de observância às políticas de estruturação urbana, mais 
especificamente a descentralização e criação de subcentros, não têm sido observada, o que gera uma 
demanda significativa para a Área Central da cidade. 
 

Art. 68 – O Sistema Municipal de Transportes Urbanos – SMTU de Belém, é o conjunto de infra-
estruturas, veículos e equipamentos utilizados para o deslocamento de pessoas e bens, no âmbito do 
Município, que possibilita o acesso dos indivíduos ao processo produtivo, aos serviços, aos bens e ao 
lazer. 

Art. 69 – O SMTU de Belém é formado pelos seguintes sistemas: 

I – Sistema Viário – SV 

II – Sistema de Controle de Tráfego – SCT 

III – Sistema de Transporte Público de Passageiros – STPP 

IV – Sistema de Transporte de Carga – STC 

 
Deverão ser feitas alterações nos seguintes parágrafos: 2o) deverá ser retirado o texto “... que deverão passar 
para o âmbito da administração municipal, inclusive os que hoje são operados pelo Poder Publico Estadual 
através do DETRAN”; 3o ) deverá ser retirado o texto “... pública e privada”, e deverá ser incluído a infra-
estrutura de apoio do transporte fluvial urbano (estação hidroviária, flutuante, estação intermodal, e terminal 
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intermodal); 4o ) deverá ser incluído a infra-estrutura de apoio do transporte de carga fluvial (terminais 
intermodais, trapiches, portos e flutuantes). 
 

Art. 70 – O SMTU de Belém tem como objetivo:  

I – Garantir ao munícipe acesso a suas necessidades básicas de transporte em condições adequadas 
de conforto e compatíveis com sua renda; 

II – Garantir a circulação dos bens necessários ao funcionamento do sistema social e produtivo; 

III - Induzir a ocupação adequada e desejada do solo urbano em consonância com as diretrizes do 
plano de uso do solo; 

IV – Garantir a fluidez adequada do tráfego visando atingir os padrões de velocidade média compatíveis 
às diversas categorias funcionais do sistema viário; 

V – Reduzir o tempo gasto para cada deslocamento do usuário do STPP considerando os tempos de 
deslocamento a pé, de espera dos veículos e de deslocamento no veículo. 

 
Em relação a este artigo, poderia ser incluído no texto, os seguintes tópicos: a necessidade de adequação da 
rede de transportes às reais necessidades de deslocamento dos munícipes; a ampliação da acessibilidade 
interna nas áreas de transição e expansão, através da estruturação das redes de captação nos bairros; a 
adequação das tecnologias dos equipamentos (ônibus e barco) utilizadas em cada segmentos da rede ás faixas 
de demanda correspondentes, introduzindo ao sistema ônibus de grande capacidade nas linhas troncais, 
microônibus nas linhas de menor capacidade, lanchas com capacidade para 160 tripulantes nas linhas 
principais, etc; a qualificação e modernização da infra-estrutura de apoio ao transporte municipal (fluvial e 
terrestre). Um ponto que deve ser observado é a supressão do item IV dos objetivos, visto que o item II, se 
reporta a garantir uma circulação segura, visto que fluidez e segurança nem sempre caminham juntas. 
 

Art. 71 – Constituem diretrizes do SMTU: 

I – Priorizar a circulação dos indivíduos em relação aos veículos e dos veículos motorizados coletivos 
em relação aos individuais; 

II – Estruturar e hierarquizar o sistema viário de forma a possibilitar condições de mobilidade e acesso 
adequadas às características funcionais de vias estruturais, arteriais e coletoras e locais de acordo com 
os Mapas M5-A e M5-B, anexos; 

III – Reservar faixa de domínio para as diretrizes propostas no Sistema Viário, obedecendo as 
seguintes larguras mínimas: 

Via Estrutural – 45m; 

Via Arterial – 30m; 

Via Coletora/Distribuidora – 20m; 

IV – Reservar faixa de domínio mínima de 9m para o sistema viário local a ser proposto.  

 
Inclusão de três diretrizes, a primeira estabelecendo que na estruturação da rede de transporte, as linhas 
deverão ser concebidas considerando a hierarquização viária proposta e o desejo de viagem dos usuários do 
sistema, ou seja, em vias estruturais e arteriais primárias, que acessam pólos geradores de tráfego, serão 
itinerário de linhas troncais; na segunda que nos corredores estruturais e arteriais, será dado um tratamento 
preferencial ao transporte coletivo com segregação total ou parcial do transporte individual, tratamento 
geométrico e prioridade nos semáforos; e na terceira que o modelo operacional integrado rodo-fluvial 
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concebido será o tronco-alimentado, e que apresentará os seguintes serviços: linhas de travessia (ligações 
entre continente-ilhas e ilhas-ilhas), linhas de cabotagem (ligações estabelecidas ao longo da parte 
continental), linhas troncais, linhas difusoras ou periféricas, linhas de retorno operacional, linhas interbairros, 
linhas circulares e linhas alimentadoras.  
 

Art. 227- sem alterações. 
Art. 229 – alterações nos parágrafos 1o, modificando o texto para “Os corredores estruturais e 
secundários, serão operados por veículos de maior capacidade e padrões, adotados ...”; 2o, “ Nas 
interseções de corredores de linhas troncais com linhas alimentadoras serão criadas condições de 
transbordo adequadas para os usuários do sistema, através de integrações físicas, operacionais e 
temporais   retirar os parágrafos 3o  4o, 5o e 6o. 
Art. 230 – supressão dos parágrafos 1o e 2o. 
Art. 231 a 235 – sem alterações.  
Art. 236 – alteração no texto do artigo, indicando a necessidade de adotar um modelo de remuneração 
compatível as necessidades de deslocamento dos usuários e ao equilíbrio econômico-financeiro das 
empresas de transporte. 

Quadro 7 -  Análise da implementação da política de transportes públicos do PDU 

PDU IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

Minimizar os custos de Urbanização incentivando 
o uso do transporte coletivo(Art. 53). 

Evitar nas soluções, desapropriações em meios 
onerosos na implantação do sistema (Art. 54). 

Programa de qualificação dos 
operadores do transporte coletivo. 

Buscar soluções que priorizem os sistemas de 
superfície em espaços de domínio público (art. 54). 

O sistema de transporte coletivo deverá possuir 
malha restrita, respeitando a faixa de deslocamento 
de 500m. (Art. 60). 

Integrar o transporte fluvial ao 
transporte coletivo terrestre;  

O sistema de transporte coletivo deverá ser de 
superfície (Art. 61). 

Implantar um do sistema de transporte que busque 
reduzir o tráfego de caminhões pesados no centro 
da cidade (Art. 62). 

Re-sistematização de projeto de 
reorganização de a de transporte do 
município visando a melhoria da qualidade 
dos serviços; 

 

Promover a integração intermodal 
através de terminais e estações de 
passageiros. 

Ampliar e reordenar o sistema viário 
nos principais corredores e nas áreas 
de ocupação espontânea.  Proporcionar ligações diretas e de maior 

capacidade entre os subcentros. 
Reorganizar o sistema de 
Transportes Especiais do Município.

Implementar novo Sistema de 
Gerenciamento do Trânsito 
priorizando o transporte coletivo. 

Melhorar a mobilidade com a diferenciação entre 
corredores de tráfego e corredores de transporte. 
(Art. 63). 

Revisar a infra-estrutura do sistema 
viário do município de Belém para 
avaliar a possibilidade de 
prolongamento e/ou duplicação e 
interligação de vias. 

Utilizar modelos matemáticos para simulações do 
tráfego com várias alternativas de transporte. (Art. 
58). 

Execução de Projeto de Reorganização 
do Sistema de Circulação.  

Viabilizar projeto de gestão do 
sistema de transporte de forma a 
unificar os subsistemas: Sistema de 
Circulação (SC), Sistema Viário 
(SV), Sistema de Transporte Público 
de Passageiros (STPP). 
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Atualizar pelo menos a cada 10 (dez) anos, as 
pesquisas de origem e destino de tráfego, 
relacionando-as à distribuição das atividades no 
território.(Art. 59). 

 Elaborar anteprojeto de novo 
modelo operacional. 

Incrementar ações de educação para 
o trânsito. 

Realização de urbanização consorciada para a 
ampliação do sistema de transportes compatíveis 
com as diretrizes do PDU (Art. 67). 

Não aplicado Falta regulamentação 

b) O que deve ser suprimido? 

Art. 58 – Devem ser utilizados modelos matemáticos para simulações de tráfego com várias alternativas 
de transporte, que constituem instrumentos de planejamento, sem os quais, investimentos exagerados 
ou insuficientes poderão ser realizados. 

 
Este artigo não aborda uma política de transporte urbano, e sim um instrumento que pode auxiliar na 
elaboração e na implementação de projetos de transporte e trânsito. 

 

Art. 59 – Devem ser atualizadas sempre que periodicamente, pelo menos a cada 10 (dez) anos, as 
pesquisas de origem e destino de tráfego, elaboradas no PDTU, relacionando-as à distribuição das 
atividades no território, como primeiro passo ao conhecimento da relação de transporte e uso do solo. 

 
Este artigo se enquadra no caso citado acima, ou seja, é um instrumento na elaboração e na implementação de 
projetos de transporte e trânsito. 

 

Art. 61 – O sistema de transporte coletivo deverá ser de superfície (ônibus, VLT – veículo leve sobre 
trilho ou metrô de superfície). 

 
Este artigo deveria contemplar o transporte fluvial, e não deveria excluir a possibilidade de um metrô 
subterrâneo, visto que os impactos de intrusão visual e segregação neste tipo de transporte, são inferiores 
quando comparados ao metrô de superfície. 
 

Art. 63 – Deve-se estabelecer duas categorias funcionais de corredores: uma para tráfego geral e outra 
para transporte coletivo, visando otimizar os deslocamentos. 
Art. 64 – A estrutura urbana proposta deverá ter uma rede estrutural de transporte coletivo, e outra 
para o tráfego geral, operando em corredores separados, sempre que possível. 
Art. 66 – Deve ser prevista e efetivada a implantação de vias locais, como parte integrante de Unidade 
Ambientais de Moradia, conceito atualizado das unidades de vizinhança na forma de planejamento 
descentralizado de bairros. 
Art. 67 – Serão consideradas com especial atenção as iniciativas públicas e /ou privadas, que visem 
realizar uma urbanização consorciada entre o Poder Público e o empresário privado, em face da 
escassez dos recursos públicos para ampliação do sistema de transportes, desde que estas estejam 
compatíveis com as propostas do Plano Diretor.  
Art. 228 – na íntegra 
 

c) O que deve ser acrescentado? 
• O transporte fluvial urbano integrado ao transporte terrestre por ônibus ou microônibus, como uma 

opção de modo de média capacidade para a cidade; 
• O incentivo a criação de infra-estrutura para transportes não motorizados, como a bicicleta 

(ciclovias, ciclofaixas, bicicletários e paraciclos), e para deslocamentos a pé (ruas de pedestres, 
calçadas mais largas, etc); 
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• A garantia da acessibilidade universal em todas as infra-estruturas de apoio e viária do sistema de 

transporte público (calçadas, trapiches, terminais, estações, pontos de parada, etc), e aos 
equipamentos de transporte (veículos e barcos). 

OBJETIVOS: 
1. Garantir acesso ao transporte em condições adequadas de conforto; 

2. Garantir a circulação dos bens e serviços; 
3. Induzir a ocupação adequada do solo urbano conforme as diretrizes do plano de uso do solo; 
4. Garantir a fluidez adequada do tráfego deforma compatível com a hierarquia viária; 
5. Reduzir o tempo gasto para cada deslocamento do usuário do STPP; 
6. Garantir a faixa de operação do STPP compatível com os padrões de conforto e segurança. 

DIRETRIZES: 
1. Priorizar a circulação dos indivíduos em relação aos veículos e dos veículos motorizados coletivos em 
relação aos individuais; 
2. Estruturar e hierarquizar o sistema viário melhorando as condições de mobilidade e acesso adequadas à 
hierarquização viária; 
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6 - POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE 
Texto base: Luis Flávio Moura Carvalho 

6.1 - DEFINICÃO E ANTECEDENTES 
O PDU define o ambiente natural e construído como sendo o suporte para o processo de desenvolvimento da 
cidade, cabendo aos agentes públicos e privados plena e total responsabilidade social pelas práticas anti 
ecológicas. Ao se organizarem os espaços do território municipal se buscará desenvolver ou criar 
peculiaridades em suas paisagens naturais e construídas. Tais características serão garantidas por controle 
legal através de leis ambientais e urbanísticas relativas ao parcelamento do solo.  
 
Neste sentido, a política municipal de meio ambiente definida no PDU tem por fim a preservação, 
conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, natural, artificial e do trabalho, atendidas as 
peculiaridades locais e em harmonia com o desenvolvimento econômico, visando assegurar a qualidade 
ambiental propícia à vida (art.250). 
 
Através da Lei Municipal nº 7700/94 foi criada a Fundação Parques e Áreas Verdes de Belém - 
FUNVERDE. Alterada pela Lei Municipal nº 7729/94 e pela Lei Delegada nº 004/95, à referida fundação 
competia: criação, implantação, conservação, proteção, recuperação, monitoramento, fiscalização e 
administração das áreas verdes do município de Belém; cabendo ao Departamento de Áreas Especiais 
coordenar as ações de preservação, conservação, ampliação, recuperação, proteção e administração das áreas 
ou vegetação de preservação permanente e de interesse ecológico do município, ou de comprovado interesse 
ambiental por parte da coletividade. 
 
Com a ampliação de suas funções e acúmulo de competências na gerência das questões ambientais no âmbito 
municipal, a FUNVERDE incorporou ao seu quadro funcional servidores públicos dos departamentos de 
meio ambiente e vigilância sanitária da Secretaria Municipal de Urbanismo (SEURB) e da Secretaria 
Municipal de Saúde (SESMA) respectivamente. Neste contexto, a FUNVERDE tornou-se o órgão 
responsável pela implementação da política ambiental no município de Belém. 

6.2 - CRIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SEMMA) 
A partir dos avanços apresentados na Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9605/98) e na 
regulamentação de normas e critérios relacionados à defesa do meio ambiente, houve a necessidade de rever 
as competências delegadas a FUNVERDE. 
 
Dentro das suas atribuições, a FUNVERDE era o órgão gestor da política municipal de meio ambiente de 
fato, mas não de direito. Tal órgão possuía impedimentos legais quanto ao exercício pleno na gerência da 
política municipal de meio ambiente instituída no PDU, por não integrar o Sistema Nacional de Meio 
Ambiente (SISNAMA). 
 
A partir da promulgação da Lei Municipal nº 8233/03 foi criada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
(SEMMA), o Conselho Municipal de Meio Ambiente (CONSEMMA) e o Fundo Municipal de Meio 
Ambiente (FMMA), extinguindo a FUNVERDE (art.21), bem como o Departamento de Paisagismo e Meio 
Ambiente da SEURB (art.24). 
 
A SEMMA tornou-se o órgão representante, no Município de Belém, do SISNAMA, nos termos do art.6º, 
caput e inciso VI, da Lei Federal nº 6938/81 e Decreto Federal nº 99274/90, com a finalidade de definir a 
gerir a política municipal de meio ambiente. 
 
A SEMMA vivencia os problemas ambientais da cidade, através do controle que mantém com base na 
fiscalização, licenciamento e monitoramento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, nas 
denúncias que apontam os maiores problemas ambientais da capital, ou ainda, com sua vasta experiência na 
manutenção de áreas protegidas e controle das áreas verdes adquiridas quando da extinta FUNVERDE, 
objetivando mobilizar, sensibilizar e ampliar a participação popular na formulação de propostas que garantam 
um ambiente saudável, definir diretrizes para a consolidação e fortalecimento da política municipal de meio 
ambiente, além de diagnosticar e mapear a situação local mediante indicadores ambientais. 
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6.3 - CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (CONSEMMA) E FUNDO MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE (FMMA) 
Ante a necessidade de inclusão da SEMMA como representante da administração pública do município de 
Belém no SISNAMA de acordo com o art. 6º, caput e inciso VI da Lei Federal nº 6938/81 e Decreto Federal 
nº 99274/90, criou-se o CONSEMMA e o FMMA sem que houvesse a revogação do Conselho 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (CONDUMA), definido no art.119 da Lei Orgânica do 
Município de Belém (LOMB).  
 
Neste sentido, o CONSEMMA assume para si atribuições antes definidas como de responsabilidade do 
CONDUMA, no que concernem às questões ambientais no âmbito territorial do município de Belém. 
 
Contudo, conforme o art. 323, Parágrafo Único da Lei Municipal nº 7603/93 (PDU), a composição do 
CONDUMA possuía caráter provisório com duração máxima de 01 (hum) ano, contados a partir da 
promulgação do PDU. A não instalação do CONDUMA em prazo hábil, decorrido 10 (dez) anos da 
promulgação do PDU, e a ausência de uma nova proposta de composição nestes últimos anos, 
proporcionaram a não implementação deste conselho. 
 
Conforme caput do art. 16 da Lei Municipal nº 8233/03, foi instituído o FMMA. Assim, a gerência de multas 
decorrentes do descumprimento das normas relativas ao meio ambiente é de inteira responsabilidade do 
FMMA, contrapondo-se ao disposto no art.196, inciso II, que cria o Fundo de Desenvolvimento Urbano, 
constante na Lei Municipal nº 7603/93 (PDU). 
 
Diante do exposto acima e devido a não revogação do CONDUMMA e do Fundo de Desenvolvimento 
Urbano no ato de criação do CONSEMMA e do FMMA, faz-se necessária a elaboração de uma nova 
proposta de Conselho de Desenvolvimento Urbano, tratando de temas específicos ao controle urbanístico. 
O Quadro 8, a seguir, esclarece a correlação existente entre os dois conselhos citados. 

Quadro 8 - Correlação entre a competência, recursos e aplicação do CONDUMA, CONSEMMA, Fundo de 
Desenvolvimento Urbano e FMMA. 

LEGISLAÇÃO COMPETÊNCIA RECURSOS APLICAÇÃO 

CONDUMA (LOMB, art. 119) 

Orientar a política municipal de 
desenvolvimento urbano e meio 
ambiente; -Compatibilizar o 
crescimento sócio-econômico com 
questões relativas à preservação 
ambiental. 

Não determinado. 

Indicar as áreas de preservação e 
seu regime urbanístico, desde que 
respaldado em estudos técnicos 
(art. 119, inciso I). 

FUNDO DE 
DESENVOLVIMENTO 
URBANO (LEI N.º 7603/93, art. 
196) 

Constituirá do produto arrecadado 
a partir das receitas obtidas a 
valores em moeda corrente. 

Multas decorrentes do 
descumprimento das normas 
relativas ao parcelamento, uso e à 
ocupação do solo e, em especial ao 
meio ambiente. (art. 196, inciso 
II). 

- Obras de infraestrutura de 
circulação e transporte, de esgotos 
sanitários, de drenagem das ZEIS; 
- Implantação e conservação de 
equipamentos sociais e áreas 
verdes no solo;- Execução de 
programas habitacionais nas ZEIS. 

CONSEMMA (LEI N.º 8233/93, 
art. 6º) 

 Promover a regulamentação da 
legislação ambiental do município; 
- Deliberar sobre normas e padrões 
ambientais;- Assessorar e propor 
ao executivo municipal diretrizes 
de políticas governamentais para o 
meio ambiente e o uso sustentável 
dos recursos naturais.  

Não determinado. 

Implementar a Agência Municipal 
de Meio Ambiente;- Estabelecer 
normas e critérios para o 
licenciamento de atividades 
poluidoras e padrões relativos à 
poluição, à  proteção e à 
manutenção do meio ambiente; -
Na fixação de critérios para a 
declaração de áreas críticas;- Nas 
normas de utilização para as UC’s 
e as atividades desenvolvidas nas 
áreas circundantes; - Indicação de 
áreas de preservação e utilização; - 
Recomendar ações, programas e 
projetos que visem à melhoria da 
qualidade ambiental;- 
Reformulação da legislação 
ambiental do município; - Propor e 
incentivar ações educativas 
visando a preservação ambiental, 
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com recomendação de estudos e 
pesquisas; - Exame e aprovação de  
EPIA e RIMA;-No zoneamento 
ambiental; - Criar e extinguir 
câmaras técnicas; - Aprovação de 
termos de referências; - Na 
deliberação de multas e 
penalidades aplicadas por infração 
à legislação ambiental;-Nos termos 
de ajustamento de conduta; - Nas 
visitas e inspeções em quaisquer 
atividades;- Na implementação da 
política ambiental do Município.  

FUNDO MUNICIPASL DE 
MEIO AMBIENTE –FMMA (LEI 
N.º 8233/936, art. 16) 

- Mobilizar e gerir recursos para o 
financiamento de planos, 
programas e projetos que visem ao 
uso racional dos recursos 
ambientais, à melhoria da 
qualidade do meio ambiente, à 
prevenção de danos ambientais e à 
promoção da educação ambiental. 

- Dotações orçamentárias e 
créditos adicionais; 
-Taxas e tarifas ambientais, bem 
como penalidades pecuniárias;- 
Transferências de recursos da 
União, do Estado ou de outras 
entidades públicas e privadas;- 
Acordos, convênios, contratos e 
consórcios, de ajuda e cooperação 
interinstitucional; 
- Doações, legados, contribuições 
em dinheiro, valores, bens móveis 
e imóveis; 
- Multas cobradas por infrações às 
normas ambientais e rendimentos 
de qualquer natureza, que venha a 
auferir como remuneração 
decorrente de aplicações de seu 
patrimônio.  

- No gerenciamentos de praças, 
unidades de conservação e áreas 
verdes e de proteção ambiental;- 
Na educação ambiental;- 
Aperfeiçoamento da gestão, 
planejamento e controle 
ambiental;- No financiamento de 
pesquisas e desenvolvimento 
científico e tecnológico;- No 
manejo dos ecossistemas e 
extensão florestal;- Na capacitação 
de recursos humanos e pagamento 
pela execução de projetos 
ambientais;- Na aquisição de 
material de consumo para o 
desenvolvimento de projetos;
- Contratação de consultoria
financiamento de programas e 
projetos de pesquisa e de 
qualificação de recursos humanos. 

 
O CONSEMMA, atualmente, encontra-se instalado com os conselheiros devidamente empossados e regimento 
interno aprovado. O conselho reúne-se periodicamente em seções bimestrais, já havendo realizado 05 (cinco) 
assembléias desde sua criação.  

6.4 - A POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO PDU 
O PDU instituiu as diretrizes que devem ser observadas pelo Poder público Municipal para a promoção do 
desenvolvimento do Município de Belém em diversas áreas, voltando-se à melhoria da qualidade de vida dos 
habitantes e usuários da região metropolitana e das ilhas de Belém, observando a qualidade ambiental. 
 
Uma das diretrizes gerais ao desenvolvimento está a busca da qualidade ambiental na organização dos 
espaços do território do município (art. 72) e este preceito de melhoria da condição de vida está presente em 
vários pontos do PDU como princípio a ser observado em quase todos os artigos. 
 
A finalidade da política de meio ambiente para o município de Belém, de acordo com o art. 250, é a 
preservação, conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente natural, artificial e do trabalho, devendo 
ser observadas as peculiaridades locais e a harmonia com o desenvolvimento econômico para que seja 
assegurada a qualidade ambiental propícia à vida. 
 
O acesso ao patrimônio ambiental é um direito dos habitantes que deve ser assegurado para o cumprimento 
das funções sociais da cidade. Ao se organizarem os espaços do território se buscará desenvolver ou criar 
peculiaridades em suas paisagens naturais e construídas (art. 73).  
 
Cabe ao poder público regular a ação dos agentes privados, apropriadores e consumidores do espaço urbano, 
com base no princípio da busca da qualidade ambiental, elevando os níveis qualitativos, avaliando os níveis 
de infra-estrutura e serviços urbanos presentes e ausentes pelos níveis de conforto e qualidade estética. 
 
Para a efetivação da política municipal de meio ambiente, o PDU dispõe no art. 254 os instrumentos 
necessários à sua implementação, tais como: 

I - Constituição de normas, padrões, parâmetros e critérios relativos à qualidade ambiental; 

II - Planejamento e zoneamento ambientais; 
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III - Estudos prévios de impacto ambiental (EPIA) e relatórios de impacto ambiental (RIMA); 

IV - Licenciamento ambiental; 

V - Controle, monitoramento e fiscalização de atividades efetiva ou potencialmente causadoras de 
impacto ambiental; 

VI - Mecanismos de estímulo e incentivos que promovam a preservação e melhoria do meio ambiente; 

VII - Sistema de Cadastro Municipal com respectivos indicadores ambientais; 

VII - Educação ambiental; 

IX - Banco de dados ambientais. 

 
Na aplicação dos instrumentos acima relacionados, a SEMMA implementa a política de gestão ambiental 
para o município de Belém desenvolvendo 04 (quatro) programas dentro de sua linha de ações: 
 
Programa de plantio e manutenção: desenvolve projetos de produção de mudas, manutenção de praças e 
logradouros públicos, e o Plano Diretor de Arborização e Áreas Verdes (PDAVE). 
 
O PDAVE visa quantificar e uniformizar a arborização de Belém com adequado planejamento de sua 
expansão através do inventário da arborização urbana e da regulamentação de atividades que interferem na 
arborização. 
 
Através da fiscalização dos logradouros para a manutenção e melhoramento dos equipamentos urbanos, 
priorizando a conservação e manutenção de áreas verdes públicas; o controle fitossanitário; o diagnóstico dos 
logradouros e os projetos paisagísticos, a SEMMA destaca sua atuação na restauração e no paisagismo do 
Ver-o-Rio e da Orla de Icoaraci. 
 
A SEMMA ainda desenvolve o Projeto “PRAÇAS DE BELÉM: um diagnóstico físico e social” com o 
inventário dos aspectos históricos, arquitetônicos, paisagísticos, sociais e culturais das praças de nossa 
cidade, aperfeiçoando a gestão destes logradouros. 
Hoje existem 213 praças em Belém. Destas, 77 foram construídas e 21 reformadas entre 1997 e 2003 
(PROJETO PRAÇAS DE BELÉM, 2004), e realizados projetos paisagísticos em dezenas de outras praças. A 
atuação da SEMMA tem procurado reverter o processo de concentração de praças nas áreas centrais da 
cidade como forma de reduzir as carências apresentadas nas áreas de baixada e bairros periféricos, 
democratizando o acesso e a disponibilidade dos serviços públicos. 
Programa de Educação Ambiental para Belém (PEAMB): tem por objetivo estimular ações que resultem 
na qualidade de vida da população; criar mecanismos de cooperação institucional e interdisciplinar para o 
desenvolvimento da prática de educação ambiental; integrar ações na área de educação ambiental, 
contribuindo com a formulação da Agenda 21 local no âmbito municipal e suas esferas, com ampla 
participação popular; tendo como princípios a democratização, a participação popular e o controle social 
sobre a gestão pública municipal, onde encontra-se instalado os Núcleos de Educação Ambiental Distritais 
(NEAD’s) em todos os distritos administrativos com a formação de 116 agentes de educação ambiental.  
O Programa de Monitoramento e Fiscalização dos recursos naturais e atividades que possam causar 
degradação ambiental têm por objetivo inibir ações potencial ou efetivamente poluidoras, construindo com a 
população uma cidade ecologicamente equilibrada e sustentável; além de promover ações de licenciamento 
ambiental. 
Visando a manutenção dos recursos naturais e a adequação dos empreendimentos potenciais ou efetivamente 
poluidores e geradores de incômodos à comunidade, instalados no município, são desenvolvidos projetos 
como o MAPA ACÚSTICO DE BELÉM, ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE (VIGISUS), CARTA DE RISCO AMBIENTAL, BALNEABILIDADE e QUALIDADE DO 
AR. 
O Mapa Acústico de Belém tem por objetivo traçar o perfil sonoro da cidade, possibilitando a intervenção do 
poder público na resolução dos problemas ocasionados pelos distúrbios do som no meio ambiente, 
influenciando o nível de qualidade de vida da população. 
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O mapa diagnosticará os níveis de pressão sonora (NPS) aos quais a população está exposta; analisará, a 
partir da percepção sonora dos habitantes, o grau de moléstias gerado pelo diversos tipos de ruído na 1ª 
Légua Patrimonial de Belém. 
Deste modo, a SEMMA poderá adotar medidas de controle de qualidade ambiental na cidade, assim como 
utilizar o mapa na elaboração de leis de controle ambiental e urbano; no planejamento urbanístico e na 
reordenação do sistema viário.      
O VIGISUS compreende a vigilância ambiental com aquisição de equipamentos de informática para a 
estruturação do laboratório de sensoriamento remoto.  
A elaboração da Carta de Risco Ambiental para o município consistirá na produção de documentos 
cartográficos com cruzamento de diversas informações sistematizadas em ambiente SIG (Sistema de 
Informações Geográficas), e organizadas em um banco de dados geográfico. Estas cartas objetivam o 
levantamento cadastral dos empreendimentos com atividades potencialmente poluidoras e/ou degradadoras 
do meio ambiente. 
O Projeto de Balneabilidade tem por objetivo monitorar a qualidade da água das praias tendo como referência 
análises bacteriológicas, sendo os resultados repassados para órgãos municipais correlatos. Com base nestes 
dados, a SEMMA informa a população sobre as condições das praias, classificadas como Próprias ou 
Impróprias para o banho. São divulgados os eventuais riscos à saúde e principais doenças, caso façam uso da 
água em condições impróprias para o banho. Ao mesmo tempo, são desenvolvidas campanhas de educação 
ambiental (Operação Verão), tendo como foco a poluição nos balneários e agressões ao meio ambiente. 
A SEMMA desenvolve o monitoramento do índice de opacidade da fumaça expelida por veículos movidos a 
diesel. A partir de 2004, serão utilizados opacímetros que, em função da precisão, permitirão avanços 
significativos no controle da Qualidade do Ar. 
O PROGRAMA ÁREAS ESPECIAIS objetiva a criação, conservação ou preservação de áreas verdes no 
âmbito municipal com vistas de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Estas áreas poderão ser 
utilizadas pela comunidade como local de recreação, lazer e ainda fonte de pesquisa científica sobre a 
biodiversidade regional, tais como: 
• PARQUE MUNICIPAL DA ILHA DE MOSQUEIRO (PMIM) onde a SEMMA realiza ações de 

fiscalização e manutenção, trabalhando para implementar a infra-estrutura física, disponibilizando o 
parque para o ecoturismo e visitação. 

A localização do parque permitirá a proteção dos mananciais que abastecem de água a Vila do Mosqueiro e 
da flora e fauna remanescente, assegurando para as gerações futuras e para a população da ilha um espaço de 
lazer e cultura, transformando-se em um referencial de aproveitamento racional do recurso natural aliado a 
sua conservação. 
Com infra-estrutura física e a capacitação das comunidades, o parque será aberto à visitação pública, à 
pesquisa científica e a educação ambiental. 
• PARQUE ECOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE BELÉM (PEMB), cortado em toda sua extensão pelo 

canal de São Joaquim e abrigando o igarapé do Burrinho, a SEMMA através do Programa de Ecoturismo 
para a Amazônia Legal (PROECOTUR) desenvolve estudos para a preservação dessa área verde, 
disponibilizando-a para a população enquanto espaço para educação ambiental, visitação, pesquisa e 
cultura. 

Com a infra-estrutura física instalada, a SEMMA implementará o plano de manejo do parque possibilitando a 
abertura à comunidade de Belém, aumentando a área verde por habitante, criando mais um espaço de lazer à 
população. 
• BOSQUE RODRIGUES ALVES – JARDIM BOTÂNICO DA AMAZÔNICA ganhou “status” de 

Jardim Botânico em Julho de 2002 facilitando a captação de recursos nacionais e internacionais para o 
desenvolvimento de projetos científicos e de educação ambiental. O Bosque, além de ser um espaço 
territorialmente protegido, aberto à visitação, desenvolve projetos próprios a partir do Censo Florestal, do 
Reconhecimento das plantas da Amazônia e da Conservação e Preservação através da Biodiversidade de 
Orquídeas da Amazônia, da Coleção de plantas Especiais da Amazônia e da Propagação e Coleta de 
semente de espécies em extinção. 

Dente estes programas desenvolvidos em áreas especiais, podemos destacar ainda o Projeto de Revitalização 
do Porto Pelé na ilha do Mosqueiro que tem por objetivo melhorar a infra-estrutura do porto, promovendo o 
desenvolvimento sócio-econômico das comunidades tradicionais que lá residem. Com a revitalização, o Porto 
Pelé servirá de entrada para o PMIM e para as comunidades tradicionais que dele se utilizam para o 
transporte de produtos oriundos da floresta e excedente da agricultura de subsistência. 
Pode-se destacar ainda o projeto de educação ambiental desenvolvido na Ilha do Combu. Situada à margem 
do rio Guamá, esta ilha configura-se como uma Área de Proteção Ambiental (APA) e, no que diz respeito ao 
manejo, implantação e funcionamento, podem ser utilizados instrumentos legais para incentivos financeiros 
governamentais a fim de proteger o uso racional dos recursos naturais, impedir atividades causadoras de 
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degradação da qualidade de vida ambiental, principalmente o comércio do palmito com a derrubada de 
açaizeiros. 

4.4.1 DA REVISÃO 
As formas de desenvolvimento dos espaços urbanos vêm evidenciando o desrespeito às características e 
condições do meio natural sobre o qual se implantam. Uma vez rompido o equilíbrio preexistente, criam-se 
problemas que se transformam em catástrofes, afetando tanto o meio natural quanto a própria cidade e nela, a 
vida humana. A cidade é fator de comprometimento ambiental também fora de seus limites, por funcionar 
como irradiadora de decisões que atingem as áreas não urbanas, como consumidoras de insumos ou, ainda, 
como fonte de resíduos transpostos para o meio rural. 
Nos últimos dois séculos, a sedimentação do modelo capitalista de sociedade, passou a utilizar a natureza de 
modo predatório, comprometendo os recursos naturais gerando estruturas e resíduos capazes de colocar em 
risco, não só a sobrevivência do ser humano, mas a própria existência da vida sobre o planeta. 
Manter os espaços bem estruturados, qualificar as áreas comprometidas, reorganizar as funções e atividades, 
criar lugares com melhores condições de vida para a população, são metas objetivas para a melhoria das 
cidades. O disciplinamento não é suficiente quando trata apenas da cidade oficial. É necessário que se pense 
a cidade real, em que o crescimento auto-produzido pelas populações carentes ou dos loteamentos gerados 
clandestinamente é problema tanto para os próprios moradores como para o meio ambiente. 
O novo quadro jurídico-institucional criado no país com a promulgação da Constituição em 1988, trouxe para 
o debate a questão da Reforma Urbana. A partir de então, questionam-se formas e conteúdos do planejamento 
urbano, em especial do planejamento normativo, o qual não é suficiente para afirmar a eficácia do 
planejamento estratégico.  
A revisão de métodos e instrumentos de intervenção do planejamento urbano é hoje uma questão estratégica 
porque se dirige às maiorias urbanas ilegais, que tendem a crescer no novo contexto do capitalismo mundial 
integrado. Estas mudanças requerem uma redefinição do papel do Estado e de maneira especial do poder 
local, capacitando-se para estabelecer espaço de interlocução com a sociedade no processo de elaboração de 
políticas. 
A reforma urbana questiona as estruturas da sociedade existente, das relações imediatas e cotidianas. Remete 
para o centro do debate questões como função social da cidade, da propriedade, da justa distribuição de bens 
e serviços urbanos, da gestão democrática e da questão ambiental. Na nova lógica do pensar a cidade, o meio 
urbano deve ser considerado não só como suporte das atividades humanas, mas também, e principalmente, 
como base das instâncias sociais. 
A criação de canais adequados de acesso e participação da população, capazes de incorporar os movimentos 
sociais e até aqueles ainda não organizados, é indispensável para a concretização e alteração do processo de 
ordenamento urbano. O planejamento urbano do município deve ser capaz de pensar a cidade 
estrategicamente, garantindo um processo permanente de discussão e análise das questões urbanas e suas 
contradições inerentes, de forma a permitir o envolvimento de seus cidadãos. A experiência de participação 
da população no processo de discussão do orçamento e das políticas públicas implantadas, nos últimos oito 
anos pela prefeitura municipal de Belém, consolidou-se como canal efetivo de participação do movimento 
comunitário, passando a atender, assim, as reais e prioritárias demandas sociais definidas no âmbito das 
administrações regionais. 
Assim, a descentralização, ao lado da participação da população, pode ser importante para a gestão de um 
novo modelo da cidade e de decisão das políticas públicas, explicitadas na concepção municipal apresentada 
no processo de revisão do PDU. Esta nova forma de planejar não significa assegurar ao conhecimento técnico 
total autoridade para estabelecer diretrizes e propostas para a cidade, sem considerar a importância da troca 
de conhecimento com a realidade e a relação com a sociedade civil. É esta troca de informações e 
experiências que vai permitir a construção de uma cidade mais real e, ao mesmo tempo, garantir o exercício 
da cidadania através da apropriação do espaço público. 
A cidade, ao transformar o meio natural, modifica o equilíbrio ecológico existente em seu território. A 
questão ambiental e a proteção do patrimônio natural situam-se no cerne desta problemática: é impossível 
pretender uma cidade sem transformar o ambiente natural. É imprescindível que se crie um novo ambiente -
agora urbano - com novas condições de equilíbrio que assegure a qualidade de vida de sua população, a 
sustentabilidade da cidade e suas estruturas, bem como garanta a proteção e manutenção de seu patrimônio 
natural. 
No território de um município, todos os espaços devem ter alguma destinação e ser monitorados para a 
manutenção dos níveis de equilíbrio natural e urbano pretendidos. Isto implica na determinação da 
intensidade e das características de usos sustentáveis em cada local, condicionados aos recursos naturais que 
ser quer proteger. Implica em romper com procedimentos e tendências historicamente consolidadas na 
produção e estruturação do espaço urbano. 
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No contexto histórico, o padrão de configuração espacial da cidade de Belém virou as costas aos ambientes 
naturais que integram a paisagem urbana. Desde a sua fundação, passando pelo Ciclo da Borracha (fim do 
século XIX até a década de 20), chegando a atualidade, o processo de formação e estruturação de Belém 
ocorreu condicionado pelos recursos naturais, cuja inserção no ambiente construído agrega valor às práticas 
de urbanização. Tais práticas, na maioria das vezes, desprezaram esses recursos, quer como elemento natural 
quer como parte importante da paisagem construída, resultando nos seguintes problemas: 
• A transformação de ecossistemas frágeis (matas ciliares, estuários, mangues) em áreas urbanas, pelo 

acentuado avanço da ocupação urbana nos últimos 30 anos, favorecendo o aumento do número de 
situações de risco ambiental detectado sobre áreas de mananciais, por exemplo; 

• A ocupação das áreas alagadas, margens dos rios e canais inicialmente pela população de menor poder 
aquisitivo e, atualmente por edificações de luxo que contribuem para o confinamento da calha fluvial dos 
rios e canais urbanos e para a impermeabilização do solo, causando enchentes periódicas nos meses mais 
chuvosos e dificultando a infiltração da água pluvial para o lençol freático, diminuindo assim a taxa de 
recarga natural e o ciclo hidrológico; 

• A substituição gradativa de edificações unifamiliares por edificações multifamiliares nos bairros centrais, 
sobrecarregando a infra-estrutura existente; 

• O lançamento de esgoto doméstico e industrial, além de lixo nos corpos d’ água contribuindo para o 
aumento da poluição e para a disseminação de doenças de veiculação hídrica, caracterizando por vezes, 
casos de saúde pública; 

• O aumento da frota de veículos particulares e de transportes coletivos com conseqüente aumento da 
emissão de gases poluentes, o favorecimento da poluição sonora e por fim, os grandes congestionamentos, 
principalmente nos eixos viários centrais e de ligação bairro-centro. 

As ocupações realizadas de forma desordenada, com baixo padrão construtivo e uso incorreto do solo atuam 
como as causas dos impactos ambientais acima indicados, onde o ambiente urbano deixa muito a desejar 
quando se pretende oferecer à população urbana um ambiente qualitativamente diferenciado. 
Os assentamentos irregulares autoconstuídos tornaram-se partes integrantes e significativas do 
desenvolvimento urbano de Belém e, a principal forma de acesso à moradia para o segmento de baixa renda. 
Tais assentamentos apresentam carência de infra-estrutura e serviços urbanos, além de irregularidade quanto 
a propriedade e/ou às condições de ocupação do solo. 
Alguns processos em relação aos assentamentos de baixa renda devem ser considerados para a problemática 
ambiental. A expansão e adensamento dos assentamentos de baixa renda na área urbana não consolidada 
(bairros localizados após a 2ª Légua Patrimonial), vêm sendo ocupada sem planejamento e sem condições 
adequadas de infra-estrutura, acentuando a redução das estruturas naturais de drenagem, problemas 
ambientais nos sistemas naturais com substituição de ecossistemas por situações de risco ao ambiente. 
Intervenções urbanísticas em áreas centrais da cidade (Projeto da Macrodrenagem da Bacia do Una, 
Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba - PDLS da Bacia do Tucunduba, PDLS do Centro Histórico) 
proporcionaram o adensamento dessas em virtude da valorização imobiliária, com substituição da população 
local e mobilidade de grupos com maior poder aquisitivo, sobrecarregando a precária infra-estrutura existente 
e piorando condições de drenagem, salubridade e conforto ambiental, com a crescente verticalização e 
expansão das construções nos lotes, diminuindo o perímetro de solo natural. A impossibilidade de ascensão 
sócio-econômica de muitas famílias e sua resistência para se manter em áreas com acesso a serviços e 
oportunidades de trabalho e renda, vem acarretando a intensificação da autoconstrução nos assentamentos da 
área urbana consolidada. 
Apesar da expressiva diferença entre as condições de habitabilidade das áreas centrais em relação às áreas de 
expansão urbana, somente parte do território de Belém oferece condições ideais quanto ao saneamento 
ambiental – drenagem, abastecimento de águas potável, coleta e tratamento de esgotos sanitários. Salvo a 
coleta e tratamento de lixo que cobre 90.9% do município (IBGE, 2000), a ausência destes serviços é mais 
acentuada nas áreas ocupadas pela população de baixa renda. A precariedade dos serviços e infra-estruturas 
de saneamento ambiental associadas às condições de moradia – salubridade, conforto ambiental, densidade, 
qualidade da construção – e às condições de acessibilidade, mobilidade, disponibilidade de espaços públicos 
para lazer, adensamento construtivo, entre outros aspectos, acabam por definir a precária habitabilidade de 
grande parte da cidade. 
Mesmo reconhecendo que na cidade de Belém o sítio natural remanescente da urbanização já foi, de uma 
forma ou de outra, impactado pela ação do homem, nossa cidade é privilegiada por ainda manter, quer dentro 
de sua área urbana consolidada, quer na zona de expansão, espaços naturais de relevante valor ambiental. Os 
espaços naturais que requerem ações de proteção ou preservação continuam sendo entendidos como locais 
que mereçam tratamento diferenciado dos demais espaços da cidade, exigindo regime urbanístico especial 
condicionado aos seus valores ambientais. 
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Acreditar que a cidade de Belém, que possui área terrestre de 505.83 km² (PROJETO PRAÇAS DE BELÉM, 
2004), pode e deve ser tratada como um todo único, integrando a região continental com a insular, onde há 
lugar para tudo e para todos, não implica em transformá-la em um imenso aglomerado urbano, 
Reconhecer as diferentes escalas dos sistemas urbanos, evidenciar os distintos processos de evolução dos 
condicionantes ambientais necessários aos habitantes dos centros urbanos, entender as cidades como um 
sistema complexo, onde intervêm inúmeros agentes transformadores da realidade, significa aceitar a idéia de 
que para Belém, em função das características de ocupação do solo, diversidade e complementaridade de 
funções, tudo é urbano em termos de região continental. É nesta porção do território, que perfaz 33.36% 
(FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL DE BELÉM, 2004) da área total do município, ou seja, 
173.7 km², que se evidenciam os maiores problemas ambientais da cidade de Belém. 
Considerar “urbano” o território municipal com suas especificidades de configuração espacial, não implica 
em estender a malha urbana para todo o município, mas sim considerar as interfaces sócio-econômicas e 
culturais de uma cidade, que devem conviver equilibradamente, em um meio físico heterogêneo, com 
funções urbanas e rurais de diferentes intensidades de usos. 
Portanto a região insular do município, que reúne 43 ilhas com 332.057 km² (PROJETO PRAÇAS DE 
BELÉM, 2004), perfazendo um total de 65.64% (FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL DE 
BELÉM, 2004) do território do município, assume importância estratégica no processo de Revisão do PDU 
por ser considerada com a última fronteira de expansão urbana, apresentar condições propícias a atividades 
desenvolvidas no meio rural e, por manter ecossistemas amazônicos preservados de relevante valor 
ambiental.  
Assim, ignorar a importância da região insular na gestão ambiental para o município configura-se como uma 
oportunidade de dar condições para que Belém se torne no futuro, um imenso aglomerado urbano. A efetiva 
inclusão da região insular de Belém no processo de Revisão do PDU dar-se-á através de mecanismos de 
valorização ambiental da cidade, que já vem sendo adotados em nível de diretrizes nas atuais legislações 
municipais. 
Para tanto, seria oportuna a geração de indicadores que reforcem a potencialidade existente nas ilhas para o 
desenvolvimento de atividades voltadas à produção primária, em especial a fruticultura, a floricultura, 
produtos hortigranjeiros, exploração leiteira e outras, através de tecnologias apropriadas para o meio, com 
crescimento do plantio de culturas e criações intensivas; tudo em conformidade com as diretrizes da política 
de desenvolvimento sócio-econômico para o município de Belém. 
 Através do diagnóstico do meio rural do município de Belém, poder-se-á observar as contradições entre o 
direcionamento dado para estas áreas, verificando-se a concentração de propriedades voltadas às produções 
agropecuárias, aquelas com finalidade de moradia/subsistência e lazer e, quantificar quais propriedades não 
estão destinadas a atividades de caráter produtivo.  
Estes indicadores permitirão uma maior avaliação do meio rural como área necessária para melhorar a 
qualidade de vida da cidade de Belém, onde a atividade econômica deverá estar associada à preservação 
ambiental, além de ressaltar a tendência comum aos grandes centros modernos, de explorar a existência de 
um potencial para a implantação de serviços e atividades voltadas para o lazer e o turismo. 
Mais especificamente na região continental tem-se o que podemos denominar de Cidade Rururbana e que 
representa a área urbana consolidada, a área de expansão urbana e a zona rural definidas no atual PDU, sendo 
que as duas últimas estão destinadas a um tipo de ocupação rarefeita – altas densidades demográficas, 
caracterizadas por vazios urbanos abertos propícios às ocupações espontâneas – diversificados, 
caracterizados por atividades de lazer, educação, pequenas indústrias de beneficiamento de madeira e de 
saponáceos, portuárias e uso residencial de baixa densidade, onde os valores ambientais devem ser 
manejados para a conservação. Para esta porção do território, o uso e parcelamento do solo devem ser 
semelhantes aos propostos pelos atuais instrumentos do PDU e dos adotados na LCCU (Lei Complementar 
de Controle Urbanístico nº 002/99), devendo assumir caráter mais restritivo quando do processo de Revisão 
do PDU. 
O desafio que as administrações municipais enfrentam atualmente é fazer com que o crescimento econômico 
da cidade se desenvolva em harmonia com a qualificação do território municipal, destacando o que de melhor 
existe em cada lugar, de forma a manter as tradições culturais, a sua paisagem e os valores naturais. 
Uma cidade culturalmente rica e diversificada é aquela que procura manter não apenas o patrimônio 
construído, mas também sua história, hábitos e tradições, pois isto lhe confere identidade. O conjunto de bens 
móveis de valor significativo - ambiências, parques urbanos, praças, sítios, paisagens, assim como as 
manifestações culturais, conferem identidade a estes espaços, sendo considerados como bens intangíveis. 
Assim, as prefeituras têm a responsabilidade de adotar medidas controladoras do uso e ocupação em áreas da 
cidade de grande interesse para a proteção tanto do meio ambiente, como das edificações e bens culturais, 
mantendo-os para que não desapareçam, não alterem suas características principais e possam ficar para as 
próximas gerações. No processo de Revisão do atual PDU duas questões deve ser tratadas com igual 
importância: o patrimônio cultural e o natural. 
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No processo de Revisão do PDU, o termo ambiental deve significar a cidade vista e analisada como um 
conjunto único, onde convivem entre si diferentes tipos de cidade, com características bem específicas. 
Assim, os aspectos culturais e naturais serão tratados como questões igualmente importantes, cujos espaços 
representativos devem ter sua ocupação e usos preservados para as futuras gerações. 
É fundamental que se valorize o patrimônio cultural com o reconhecimento de lugares importantes e que se 
promova a recuperação, quando necessária. Também é preciso identificar locais onde a natureza deve ser 
protegida, bem como recuperar áreas que já sofreram agressão através: 

• Do desenvolvimento de estudo para a identificação de espaços representativos de valor natural, com 
vistas a estabelecer usos sustentáveis, resguardando as características que lhe conferem peculiaridades e 
envolvendo a recuperação de áreas degradadas e a prevenção de riscos ambientais; 

• Da implantação e manutenção de parques e praças, do disciplinamento da arborização nos passeios 
públicos e da criação de incentivos à arborização e ao ajardinamento de áreas privadas; 

• Elaboração de planos de gestão ambiental com atuação consolidada a partir dos planos setoriais de 
saneamento ambiental compreendendo o abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana, 
gerenciamento de resíduos sólidos – em parceria com o SAAEB e a SESAN – visando estabelecer 
prioridades de atuação articuladas, qualificando soluções e reduzindo custos operacionais no âmbito das 
bacias hidrográficas; 

• De ações permanentes de monitoramento da qualidade do ar, da água, do solo e do espaço urbano, 
visando à preservação, ao controle e à fiscalização das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, 
considerando as condições atmosféricas, hídricas, do solo, sonora e visual e, a degradação do meio 
ambiente. 

A identificação e proteção do conjunto de elementos naturais existentes na cidade são importantes para a 
consolidação de novas condições de equilíbrio entre a parte construída ou a construir e o ambiente natural e 
sua paisagem, na promoção de uma melhor qualidade de vida. 
Dentro da visão de proteção ambiental, o atual PDU definiu no art. 168 as Zonas Especiais de Preservação 
(ZEP), e no art. 172 as Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio Ambiental (ZEPPA).  Posteriormente, 
a LCCU regulamentou no art. 30, inciso IV as Zonas de Preservação Ambiental (ZPA) e no art. 33, inciso II 
as Zonas Especiais de Preservação (ZEP), definidas como edificações e conjuntos urbanos considerados de 
valor histórico, paisagístico e cultural; e sítios, reservas florestais, bosques, parques e praças de interesse 
paisagístico ou ambiental. As ZEP’s, compreendem ainda as Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio 
Ambiental (ZEPPA), conforme o art. 41, sendo subdividas em: 

• ZEPPA 1: Parque Ecológico do Município de Belém (PEMB), mais conhecido como Parque do Médici 
(art. 41, § 1º, inciso I); 

• ZEPPA 2: Parque Guajará (art. 41, § 1º, inciso II); 
• ZEPPA 3: Parque Zoobotânico do Museu Emílio Goeldi (art. 41, § 1º, inciso III); 
• ZEPPA 4: Bosque Rodrigues Alves, atualmente elevado à categoria de 1º Jardim Botânico da 

Amazônia (resolução 266/2002 do Conselho Nacional de Meio Ambiente - Conama); 
• ZEPPA 5: compreendendo as Zonas de Interesse Urbano Especial (ZIUE) 1, 2, 3. 
• Bem como, a orla do rio Guamá e da Baía do Guajará são de interesse público para fins de recuperação 

paisagística conforme art. 41, § 2º da LCCU. 
O município de Belém conta atualmente com quatro áreas de preservação ambiental instituídas em lei: 
• O Parque Ambiental de Belém (APA – Belém ou Parque Estadual do Utinga), instituído pelo Decreto 

Estadual nº1553/93 e, sob a jurisprudência da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Meio 
Ambiente (SECTAM); 

• A Área de Proteção Ambiental da Ilha do Combú, criada pela Lei Estadual nº 6083/97, estando prevista 
a implantação de uma Reserva Extrativista (RESEX) através de estudos realizado pela SEMMA e 
Secretaria Municipal de Economia (SECON); 

• O Parque Ecológico do Município de Belém (PEMB) foi criado pela Lei Municipal n° 7.539/91 e fica 
localizado entre os conjuntos habitacionais Presidente Médici e Bela Vista, possuindo uma área de 
aproximada de 44,06 há. 

• O Parque Municipal da Ilha do Mosqueiro (PMIM), caracterizado como uma Unidade de Conservação 
(UC) foi criado pela Lei n° 1401/88 e ratificada pelo Decreto nº 26138/93 – PMB, delimitando uma área 
de 190 há. localizada na referida ilha; 

Como estratégia de planejamento pretende-se para o futuro a implementação de planos de manejo, visando à 
captação de recursos para serem aplicados tanto na infra-estrutura como em atividades necessárias para o 
desenvolvimento local das áreas de preservação.  
Além das áreas de preservação já decretadas, estuda-se a criação de outros espaços ambientalmente 
protegidos formando um mosaico de Unidades de Conservação com a consolidação do Sistema Municipal de 
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Unidades de Conservação (SMUC) a partir dos pressupostos constantes na Lei Federal nº 9985/00 que 
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 
Na atual gestão municipal e até mesmo na anterior, as áreas que constituem os espaços públicos da cidade, 
aqui definidos como espaços abertos, de uso comum, apropriados livremente pelo conjunto das pessoas que 
vivem em uma cidade, ou seja, ruas e avenidas, pátios, parques, praças e áreas de lazer, receberam tratamento 
preferencial, com a arborização de espécies vegetais adequadas ao ambiente urbano e próprias ao tipo de solo 
e clima da região. Desde a implementação do PDAVE foram tombadas 273 árvores, 21.110 novas espécies 
arbóreas plantadas e cultivo de 4.208.000 mudas.  
 A melhora do espaço público funciona como uma das poucas maneiras de que dispõe as administrações 
municipais para conseguir melhoria efetiva nas condições de vida da população mais desfavorecida. Assim, 
desde 1997 a gestão municipal tem considerado tais espaços como elemento vital na cidade. É ele que 
possibilita o encontro e a circulação das pessoas de todas as classes, idades e níveis de renda, fazendo de um 
aglomerado qualquer uma cidade de verdade. É o espaço público que diferencia uma cidade da outra, 
conferindo-lhe identidade própria. A identidade urbanística de uma cidade favorece o aumento da auto-
estima da população local e aumenta as chances de atração de negócios e investimentos externos.  
Portanto, é fundamental que a cidade invista na melhoria de seu espaço público, especialmente no momento 
que se elabora a revisão do PDU. 
Apesar da atuação intensa da Prefeitura Municipal de Belém (PMB) nas últimas gestões ter sido pautada pela 
preocupação de democratizar o acesso e a disponibilidade dos serviços públicos, a distribuição populacional 
e das praças por distritos administrativos é desigual com demonstra a Tabela 1. 

Tabela 2 - Distribuição da População e das Praças nos Distritos de Belém 

Distrito População * Densidade 
(hab/Km²) 

Quantidade 
de praças 

Relação hab/praças 

DABEL 150.840 10.983 59 2,556 

DABEN 192.832 5.724 36 5,356 

DAENT 111.899 1.747 58 1,929 

DAGUA 342.147 24.317 19 18,007 

DASAC 242.682 15.870 28 8,667 

DAICO 93.953 2.851 06 15,658 

DAOUT 16.656 149 02 8,328 

DAMOS 21.934 99 11 1,994 

TOTAL 1.172.943 2.318 210 5,585 
* Dados relativos a 1997. De acordo com o Censo 2000, a população de Belém é de 1.280.614 
habitantes. 

Fonte: IBGE/CODEM/SEGEP apud SEGEP (1997) e Departamento de Áreas Verdes Públicas 
(DAVP/FUNVERDE). 

Os distritos mais populosos são o DAGUA e o DASAC, que com largas parcelas de seu território em áreas 
alagáveis, são os que apresentam a pior relação entre número de habitantes e a quantidade de praças 
existentes. Dados de 2000 confirmam que no DAGUA, com mais de 340 mil habitantes, tem-se a relação de 
18 mil/hab. para cada praça. Já no DABEL, que compreende o Centro Histórico e bairros como Nazaré, 
Reduto, Umarizal e Batista Campos, o número de habitantes é pouco maior que 150 mil, usufruindo de 59 
praças, numa relação de 2.5 mil/hab. para cada praça, ou seja, com uma situação sete vezes mais favorável 
que no DAGUA (PROJETO PRAÇAS DE BELÉM, 2004). 
Os novos planos diretores deverão dar cumprimento às determinações da Constituição Federal e do Estatuto 
da Cidade, especialmente quanto ao controle do cumprimento da Função Social da Propriedade. Frente a 
interesses individuais de apropriação privada da valorização fundiária e imobiliária, ocasionada pelos 
investimentos públicos em infra-estruturas urbanas, deve prevalecer o interesse coletivo, considerando-se que 
essa valorização decorreu de benfeitorias socialmente produzidas mediante recursos dos habitantes da cidade 
e para a melhoria da qualidade de vida e das condições sócio-ambientais da coletividade. 
Por ser abrangente e possuir um caráter regulamentador, considera-se que na Revisão do PDU-Belém, que 
compete à política municipal de meio ambiente, deve permanecer apenas, o texto integral e imutável tal como 
se apresenta atualmente, o Princípio, as Diretrizes Gerais e a descrição sucinta dos Instrumentos. À Lei de 
Política Municipal de Meio Ambiente caberá o papel regulamentador e a responsabilidade de legislar sobre 
as medidas diretivas, sendo constituídas por normas, padrões e critérios relativos à utilização, exploração, 
defesa e desenvolvimento dos recursos naturais e à qualidade ambiental; inclusive constando os instrumentos 
de cobrança/taxação. 
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Assim, atividades, processos e obras que causem ou possam causar impactos ambientais serão passíveis de 
taxação quando da expedição do licenciamento ambiental, ou quando constatado crime ao meio ambiente, na 
cobrança de multas com finalidade do poluidor/pagador recompor/recuperar através de ações coordenadas 
por técnicos da SEMMA, os danos ambientais devido a ação degradora. 
Atualmente o Núcleo Setorial de Assessoria Jurídica (NSAJ) da SEMMA está revisando o Projeto de Lei 
para a implementação da Política Municipal de Meio Ambiente, para posterior apresentação ao 
CONSEMMA. 
Será através desta lei que a SEMMA definirá políticas e programas municipais para o desenvolvimento 
sustentável, tendo em vista não comprometer as funções sócio-ambientais da cidade, e proteger os 
ecossistemas no espaço territorial municipal, buscando a conservação e, quando degradados, sua recuperação. 
Neste contexto, a Política Municipal de Meio Ambiente, aprovada em lei, estabelecerá diretrizes para o 
desenvolvimento da cidade, provendo da melhoria da qualidade de vida de seus habitantes e usuários através 
de normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
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4.5 POLÍTICA DE SANEAMENTO 
Texto base: Luis Flávio Moura Carvalho 
 

No processo de Revisão do Plano Diretor Urbano de Belém (PDU) optou-se por trabalhar na perspectiva de 
integrações dos serviços públicos de saneamento básico conforme determinação do Governo Federal quando 
do Anteprojeto de Lei que institui a Política Nacional de Saneamento Ambiental. 

4.5.1 A POLÍTICA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL 
Com o esgotamento do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), a União tendo em vista as 
competências que lhe outorga a Constituição Federal de 1988 elaborou, em vias de aprovação, o Anteprojeto 
para a instituição de uma Política Nacional de Saneamento Ambiental (PNASA, BRASIL, 2004a), 
fundamentado no art. 21, inciso XX da atual Constituição. Com relação a aplicabilidade desta política, o 
governo federal adotou o princípio de que os serviços de saneamento ambiental possuem como protagonista 
o Município. 
No corpo desta política, entende-se que os Estados, tendo em vista a necessidade de integrar os serviços, 
podem legislar sobre como os municípios devem prestar os serviços de saneamento básico, mas não podem 
substituir os municípios na competência sobre os serviços, especialmente nas competências de estabelecer 
regulação e as tarifas (BRASIL, 2004a). Desta forma, fica clara a posição de que a questão da competência 
sobre os serviços é questão constitucional, devendo ser respeitado o estabelecido no texto da Constituição de 
1998, que não deixa dúvidas quanto à titularidade municipal. 
Dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB 2000 (IBGE) – mostram que o saneamento 
ambiental no Brasil apresenta graves deficiências. Essas deficiências são identificadas como decorrentes de 
um modelo inadequado de desenvolvimento e de urbanização, de ineficiência na prestação de serviços, da 
contenção dos investimentos públicos nas últimas décadas e, da ausência de uma política eficaz de 
saneamento. 
A PNSA aponta que o bem maior a ser protegido e promovido é a salubridade ambiental, e a partir deste 
conceito central é que se desenvolvem os demais dispositivos do Anteprojeto. A salubridade ambiental é 
entendida como “um direito coletivo e, também, como uma responsabilidade não só dos Estados, mas 
também da sociedade, das empresas e das pessoas”(BRASIL, 2004a). 
A implementação de uma política de saneamento ambiental depende de aspectos relacionados à política, à 
organização institucional e gerencial a ao atendimento dos serviços de saneamento, e às variáveis de caráter 
predominantemente tecnológico e técnico. A eficácia desta política somente será comprovada a partir da 
caracterização da estrutura institucional dos serviços de saneamento, de seus recursos humanos e materiais e, 
de suas práticas gerenciais; o inventário da base legal e regulamentar que trata o tema em escala municipal, 
regional, estadual e nacional. 
De acordo com o Ministério das Cidades (BRASIL, 2004b: 95) o Saneamento Ambiental é conceituado 
como: 

“o conjunto de ações com o objetivo de alcançar níveis crescentes da salubridade ambiental, 
compreendendo, além dos serviços públicos de saneamento básico: o abastecimento de água, o 
esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos urbanos e o manejo de águas pluviais urbanas; 
também o controle ambiental de vetores e reservatórios de doenças e a disciplina da ocupação do solo, 
nas condições que maximizem a promoção e a melhoria das condições de vida tanto no meio urbano 
quanto no meio rural.” 

A PNASA fundamenta-se em princípios que orientam uma nova concepção de intervir no meio físico natural 
a partir de ações antrópicas (BRASIL, 2004b), assim resumido: 

• A bacia hidrográfica é a escala espacial para avaliar os impactos ambientais decorrentes da 
ocupação urbana e de novos projetos de urbanização sobre processos hidrológicos e sobre as cargas 
de poluição difusa; 

• Novos empreendimentos não podem agravar ou comprometer as condições de funcionamento dos 
sistemas de drenagem pré-existentes e devem ter um planejamento global de uso do solo urbano, 
incluindo projetos urbanísticos futuros; 

• Os sistemas de drenagem pluvial devem ser múltiplos, complementares entre si, associando 
controle de cheias e da poluição difusa à criação de áreas verdes e de espaços de lazer e de práticas 
esportivas; 
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• A proteção ambiental e a valorização dos corpos d’água em contexto urbano devem ser 

compatibilizadas com os objetivos funcionais da drenagem das águas pluviais, bem como com os 
objetivos de redução de riscos à saúde. 

A PNSA estabelece as diretrizes gerais aplicáveis a todos os serviços de saneamento básico e, também, as 
diretrizes específicas do abastecimento de água, do esgotamento sanitário, do manejo de resíduos sólidos e do 
manejo de águas pluviais urbanas. Além disso, fixa diretrizes para o planejamento, para a regulação e 
fiscalização, para a complementaridade de serviços, para a delegação (ou seja, concessão), e para os aspectos 
econômico-financeiros (isto é: critérios para se definir tarifas), ao mesmo tempo em que explicita os direitos 
dos usuários, inclusive os de fiscalizar os serviços e receber e ter acesso a serviços permanentemente 
fiscalizados (BRASIL, 2004a). 
O Anteprojeto propõe a criação de um Sistema Nacional de Saneamento Ambiental (SISNASA, BRASIL, 
2004a), a que os entes federados podem voluntariamente aderir. Os Estados ou Municípios podem optar por 
ficar de fora do sistema, ou por aderir a ele, recebendo assim recursos federais, sejam de transferência 
voluntárias, sejam de operações financeiras, passando estar sujeitos a uma série de normas. Com isso, de 
forma adequadamente constitucional, posto que fundamentada na adesão voluntária, é que os entes federados 
adotarão propostas importantes como planos de saneamento ambiental, controle social dos serviços, critérios 
para estabelecimento, reajuste das tarifas e critérios para a delegação dos serviços a terceiros. 
Faz-se necessário observar que o Anteprojeto em seu art. 32, inciso XI adota a bacia hidrográfica como 
unidade regional de referência para o planejamento das ações de saneamento ambiental e, no art. 56, 
inciso II, os Planos Municipais de Saneamento Ambiental devem ser compatíveis com os respectivos 
planos diretores, além de no mesmo artigo, inciso III, prever a avaliação periódica dos planos municipais 
pelo Conselho da Cidade, ou órgão colegiado equivalente. 

4.5.2 OS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO AMBIENTAL 
Cada município deve elaborar o seu Plano Municipal de Saneamento Ambiental, que deverá definir as 
soluções para a concretização de níveis crescentemente melhores de salubridade ambiental, inclusive a 
programação das ações e dos investimentos necessários para a prestação universal, integral e atualizada dos 
serviços públicos de saneamento ambiental (BRASIL, 2004b). 
Ao confrontarmos a universalização do saneamento com a situação de uso e ocupação do solo urbano nas 
cidades brasileiras, fica evidente o desafio de garantir o atendimento das populações concentradas em áreas 
de urbanização precária, assim como das que vivem em pequenas localidades de características rurais ou 
dispersas no campo. 
As pressões exercidas por áreas urbanas sobre o meio são, entre outras “pressões de demanda por água, solo 
e fontes de energia bem como pressões relacionadas à absorção de resíduos e a alterações físicas, químicas 
e biológicas de processos naturais geradas pela atividade urbana” (BRASIL, 2004b: 98).  
Uma ação integrada entre os órgãos e, que vise intervenções no meio físico deve, dentro de uma política de 
saneamento ambiental para o município, objetivar obrigatoriamente: 

• Reduzir riscos à saúde pública causados por condições insalubres; 
• Melhorar a qualidade de água do curso d’água; 
• Restaurar e proteger a flora e a fauna ribeirinhas, sempre que possível; 
• Revitalizar atividades econômicas locais; 
• Preservar ou restaurar referências históricas e culturais. 

É conveniente que o Plano Municipal de Saneamento ambiental seja elaborado ao mesmo tempo em que se 
elabore/revise o Plano Diretor do Município, pois é preciso considerar a interdependência entre políticas, 
diretrizes e ações de planejamento urbano e de saneamento através de estudos e detalhamentos temáticos 
específicos ao setor (BRASIL, 2004b). 
A participação da sociedade desde a etapa de elaboração/revisão do Plano Diretor do Município é 
fundamental para legitimar as decisões e diretrizes nele contidas e para assegurar o apoio político necessário 
à continuidade do desenvolvimento do plano e de sua implementação.  

4.5.3 O CRESCIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO E O SANEAMENTO AMBIENTAL 
As opções de desenvolvimento urbano podem ter influência significativa sobre os impactos da urbanização 
no meio ambiente e, principalmente sobre os corpos d’água presentes no próprio espaço urbano; se 
considerarmos notadamente a morfologia da cidade de Belém, entrecortada de canais meandrantes, por vezes 
extensos e com afluentes de ordem primária, secundária e terciária; além dos furos, que formam as 13 bacias 
hidrográficas que compõem o quadro hidrológico da região. 
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A implementação de obras de infra-estrutura aliada ao crescimento populacional e à maior demanda por 
serviços e equipamentos urbanos, geram impactos físicos, químicos e biológicos em todo o ambiente urbano, 
comprometendo o frágil equilíbrio existente entre os sistemas naturais ainda presentes nas grandes cidades. 
Os impactos físicos estão relacionados com aumentos em volumes e velocidades de escoamento da água de 
chuva e com redução de recarga de aqüíferos provocados por ações vistas como estruturantes da urbanização, 
como impermeabilização do solo, a implantação de canais artificiais (sarjetas e redes de drenagem) e a 
canalização de cursos d’água. 
Canalizar cursos d’água (fechada ou aberta) não assegura o controle das inundações e nem adequadas 
condições sanitárias. Essas estruturas são insuficientes para conduzir vazões que aumentam com a 
urbanização, não apresentando características de sustentabilidade e, a presença de interceptores de esgoto 
sanitário ao longo dos cursos d’água contribui para o agravamento do risco à saúde. 
Os impactos de natureza física têm resultado em aumento de freqüência e gravidade de inundações, 
intensificação de processos erosivos com aumento da produção, transporte e deposição de sedimentos, 
mudanças de morfologia fluvial e impacto sobre os ecossistemas aquáticos (BRASIL, 2004b). 
Os impactos de natureza química e biológica têm origem por lançamentos indevidos de esgotos sanitários e 
industriais, sem tratamento ou com tratamento insuficiente, nos sistemas de drenagem pluvial ou diretamente 
nos meios receptores, causando poluição visual por corpos flutuantes e poluição microbiológica de praias e 
rios urbanos. Esses impactos repercutem sobre os usos da água, impondo restrições e riscos ou aumentando 
custos ao abastecimento de água potável, à piscicultura, ao turismo e ao lazer. 
As carências em infra-estrutura de esgotamento sanitário representam riscos elevados para a saúde coletiva 
por contato primário ou pela proliferação de vetores de doenças. Fontes de poluição resultam na redução da 
disponibilidade hídrica por deterioração de qualidade de água dos meios receptores, em perdas generalizadas 
de qualidade ambiental e desconfortos causados por maus odores e problemas estéticos. 
Uma Política Municipal de Saneamento Ambiental deve conter propostas de inovações de caráter 
tecnológico, de planejamento e de gestão de sistemas de drenagem e de bacias hidrográficas, com 
implementação dos comitês de bacia que garantam a efetiva participação popular na definição de 
diretrizes, programas e projetos propostos para a região.  
As intervenções urbanísticas propostas para uma determinada área inserida na bacia hidrográfica deverá 
conter soluções técnicas ambientalmente viáveis que permitam diminuir, a um só tempo, problemas 
relacionados com inundações e com a poluição difusa de meios receptores. 
Essas soluções contribuem para que se criem alternativas de valorização dos corpos d’água em contexto 
urbano e de ampliação de espaços verdes e de áreas de lazer, fatores importantes para a melhoria da 
qualidade de vida. 

4.5.4 UMA POLÍTICA DE SANEAMENTO AMBIENTAL PARA O MUNICÍPIO DE BELÉM 
Para que a revisão da atual Política de Saneamento Básico contida no PDU se adeqüe as diretrizes propostas 
pela PNSA é de fundamental considerar como um dos principais problemas ambientais os relacionados com 
a gestão dos resíduos sólidos, como por exemplo: 

• Os resíduos sólidos não coletados, lançados indevidamente nos cursos d’água representam riscos à 
saúde coletiva, riscos de poluição física, química e biológica do solo e de águas superficiais e 
subterrâneas; 

• O aumento do risco de inundações em razão do acúmulo de resíduos sólidos não coletados nas 
estruturas de drenagem, quando mobilizados e transportados pelas águas; 

• A disposição final inadequada dos resíduos sólidos especiais de origem industrial, hospitalar e da 
construção civil como entulhos; 

• A presença de catadores de material reciclável, sobretudo crianças e adolescentes, trabalhando em 
condições insalubres e nas ruas; 

• Baixos índices de reutilização e reciclagem, sendo os catadores responsáveis pela coleta seletiva, 
que se realiza sem apoio do poder público. 

Atualmente, na cidade de Belém se verifica que ações de implementação de uma política de saneamento 
ambiental estão fragmentadas em diversos órgãos da administração municipal. Dentre esses órgãos, temos a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) que, através de sua política implementa ações de 
educação ambiental em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), nas áreas que sofrem 
interferências diretas de melhoria no saneamento proporcionadas por projetos executados pela Secretaria 
Municipal de Saneamento (SESAN), como o aumento da rede coletora de esgoto, o manejo dos resíduos 
sólidos urbanos com a consolidação do Aterro Sanitário do Aurá, a implementação dos Postos de Entrega 
Voluntária (PEV) e projetos sócio-educacionais como o Sementes do Amanhã em parceria com a Fundação 
Papa João XXIII (FUNPAPA); além do município contar na sua estrutura institucional com o Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Belém (SAAEB), responsável pelo abastecimento de água em alguns 
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distritos administrativos da cidade (DAMOS, DAOUT, DAICO e parte do DABEN) e tratamento dos 
efluentes líquidos. 
Em contrapartida aos órgãos municipais já citados, não podemos de deixar de referendar a Companhia de 
Saneamento do Pará (COSANPA), órgão da administração indireta do governo do Estado responsável, 
através de um contrato de concessão de 30 anos, a vencer em 2005, pela adução, captação, tratamento, 
distribuição e abastecimento de água da cidade de Belém, em quase sua totalidade. 
Esta interposição de competências aliada às ações fragmentadas entre órgãos da administração, e por isso 
menos eficazes, contribui para a não consolidação de uma política de saneamento ambiental para o município 
de Belém. Assim, estamos diante de um quadro na administração pública municipal onde todos fazem, mas 
devido à falta de integração entre as ações e a definição clara de competências para agir e legislar, poucos se 
responsabilizam, deixando à margem do processo a população menos favorecida pelo atendimento dos 
serviços oferecidos pelo saneamento ambiental. 
De uma população de 1.280.614 habitantes em Belém (IBGE, 2000), a COSANPA atendia com água potável 
960.530 pessoas ou 74% do total, deixando sem abastecimento 190 mil pessoas. O SAAEB mantém sistemas 
de abastecimento de água com poços tubulares profundos (cerca de 270 metros de profundidade) e sistemas 
alternativos na região das ilhas de Belém, distribuindo água potável beneficiando mais de 139 mil pessoas 
nos distritos de Icoaraci (DAICO), Mosqueiro (DAMOS), Outeiro (DAOUT) e Bengui (DABEN).  
Dos 296.352 domicílios existentes na cidade (IBGE, 2000), apenas 76.177 ou 26,9% eram atendidos por rede 
coletora de esgoto. Dos 18 mil m³ de esgoto coletado pela COSANPA nos bairros da Cidade Velha, 
Campina, Reduto, Nazaré e Telégrafo, são eliminados “in natura”, ou seja, sem nenhum tratamento, na Baía 
do Guiajará. Estima-se que sejam produzidos cerca de 88,2 milhões de m³ de esgoto doméstico por ano no 
município. Desse total, 5.8 milhões de m³, aproximadamente 7 % são coletados pelo SAAEB e COSANPA, 
mas apenas 3% deste total recebe tratamento adequado oferecido pelo SAAEB. 
Outro avanço foi à implementação dos sistemas de esgotamento sanitário no bairro da Pratinha (DABEN) e 
nos distritos de Outeiro e Mosqueiro, beneficiando 103.914 pessoas, quase 10% da população do município. 
Vale ressaltar que até 6,5 milhões de m³ podem ser coletados e tratados pelas ETE’s do SAAEB (Pratinha, 
Vila e Aeroporto), correspondendo a 7.2% de atendimento da população de Belém. 
O sistema do SAAEB compreende: 
Outeiro: Sistema Individual fossa séptica/sumidouro/caixa de inspeção, nos bairros de Água Boa, atendendo 

(1368 ligações domiciliares) 6840 habitantes; bairro da Brasília atendendo (1729 ligações domiciliares) 8645 

habitantes. 

Pratinha I: sistema de esgotamento sanitário com coleta, transporte e tratamento de esgoto domiciliar na 

cidade de Belém, com 1 ETE, 1 elevatória, 3.161 m de rede coletora, 559 ligações domiciliares, sendo 

atendidos 3.295 habitantes. 

Mosqueiro: sistema de esgoto sanitário compreende 2 ETE’s, uma na Vila com 4 elevatórias, 18.000 m de 

rede coletora e 1.941 ligações domiciliares e outra no bairro do Aeroporto com 3 elevatórias, 32.000 m de 

rede coletora e 3.345 ligações domiciliares, beneficiando as seguintes praias: Areão, Praia Grande, Praia do 

Bispo, Prainha, Praia do Farol e Praia do Chapéu Virado. 

O serviço de limpeza urbana em Belém evoluiu desde 1997, com a introdução de um critério de maior 
produtividade na coleta, em destino ao Aterro Sanitário do Aurá. A coleta domiciliar de lixo é feita porta a 
porta, atingindo hoje 97,5% dos domicílios de Belém, tendo como meta a universalização da coleta, para que 
o município possa dispor de melhores condições de saúde e de um ambiente mais saudável. 
A coleta de lixo domiciliar manteve um crescimento médio de 46,5% em relação a 1996, tendo como ponto 
máximo em 1997 com 65,31%. 

Quadro 9 - Coleta de Lixo Domiciliar em Belém-1996-2003 (em toneladas) 

Valores 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Total anual 180.784 298.854 273.071 235.592 253.727 273.379 254.449 240.401 

Média  mensal, por ano 15.065 24.905 22.756 19.633 21.144 22.782 21.204 20.033 

Variação em relação a 1996 (%) 100,00 165,31 151,05 130,32 140,35 151,22 140,75 132,98 

Fonte: SESAN. 
Em Belém, atualmente, os serviços de limpeza urbana consistem basicamente nos seguintes itens: varrição de 
vias e logradouros, capinação e raspagem, limpeza de feiras e mercados e pintura de guias e postes. 
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A partir de 1997 começou a recuperação da área degradada do então denominado “Lixão do Aurá”, com a 
implementação de obras físicas associadas às atividades de cunho social, como a Bolsa Escola, o Projeto 
Sementes do Amanhã, o Projeto de Desenvolvimento Humano das Comunidades do Aurá e a criação da 
Cooperativa de Trabalho dos Profissionais do Aurá (COOTPA), onde 167 famílias ou 835 pessoas da 
comunidade recebem acompanhamento social com acesso a informações sobre a saúde da mulher, prevenção 
de doenças e sobre os serviços públicos. 
A limpeza de feiras e mercados, pela sua especificidade, é feita à parte, pois seu procedimento de coleta está 
ligado ao de conteinerização dos resíduos, já em curso, para um destino final mais adequado e controle dos 
seus tipos. 
Em 2002 foram instalados 477 contêineres em feiras e mercados dentro do Projeto Conteinerização de 
Resíduos Sólidos de Feiras e Mercados de Belém: controle social e educação ambiental, o que representa 
49% do total previsto e o acondicionamento adequado de 50% dos resíduos produzidos nas feiras e mercados 
(24 t/dia).  Foram atendidas 23 feiras e 11 mercados em 6 distritos administrativos e 21 bairros.  
No total, 13.875 pessoas participam do projeto de educação ambiental relacionada à limpeza urbana. O 
controle social desencadeado pelo projeto atinge 369 feirantes em comissões representativas ou comitês 
ambientais. 
 

Quadro 10 - Produção da limpeza urbana no município no período de janeiro a agosto de 2003: 

Serviço Unidade Janeiro Fevereiro Março Abril Total 

Varrição de Vias Km/ mês 7.425,060 6.772,950 5.537,790 6.976,99 26.712,79 

Capinação e Raspagem m² 181.735,48 144.347,00 76.950,00 62.677,00 465.709,48

Feiras Un./dia 35 35 35 35 35 

Pintura de Guias e Postes M 26.759,00 3.022,00 9.468,75 15.047,50 54.297,25 
Fonte: Departamento de Resíduos Sólidos/SESAN 

Estas atividades visam garantir a salubridade do ambiente urbano, inibindo a decomposição de material 
orgânico, o entupimento das redes de drenagem e a proliferação de vetores, além de assegurar melhores 
condições estéticas ao espaço público.  
Com o intuito de fortalecer a agenda política e social da cidade de Belém, a discussão sobre a política de 
saneamento amplia espaços para a participação da população na definição das metas e prioridades para o 
saneamento, a fim de que essas pautas sejam assumidas pelo conjunto da sociedade belenense, academia, 
dirigentes dos movimentos sociais locais e diversas instâncias, como os poderes legislativos e judiciários.  
Atualmente, o grande debate sobre o saneamento ambiental está em torno da municipalização destes serviços, 
onde a utilização e o acesso ao bem comum e indispensável que é a água e, o serviço de saneamento em 
geral, seja prestado pelo poder público, com controle social, mantida a garantia da titularidade dos 
municípios. 
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4.6 A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 

Texto Básico: SEMEC 
O quadro abaixo apresenta uma síntese da situação atual da política de educação quanto aquilo que foi 
determinado no Plano Diretor de 1993. 

Quadro 11 -  Síntese comparativa dos componentes da política de educação proposta no PDU e a situação atual 

PLANO DIRETOR SITUAÇÃO ATUAL DESAFIOS E 
PERSPECTIVAS 

Garantia da educação básica a todos, em condições 
de igualdade, de gratuidade, de obrigatoriedade, de  
oportunidade de acesso e aproveitamento escolar.  

Garantia do ensino especializado para os 
portadores de deficiências.  

Garantia de construção, adequação e ampliação de 
prédios escolares compatíveis às condições 
ambientais da região amazônica. 

Garantia da qualidade do ensino, através da 
fixação de conteúdos mínimos para educação 
básica. 

Garantia de gestão democrática dos sistemas de 
ensino no município. 

Valorização dos profissionais de educação. 

Garantia do pluralismo de idéias e concepções 
pedagógicas nas instituições de ensino no 
município. 

Garantia de integração no ambiente escolar do 
esporte-educação nos programas de educação 
física. 

- Valorização dos educandos como sujeitos 
construtores de conhecimento. 

-Qualificação do atendimento educacional aos 
Portadores de Necessidades Educativas 
Especiais - PNEES 

- Resgate da escola como espaço cultural. 

- Reconhecimento de diversos saberes sócio-
culturais. 

- Intensificação do processo de gestão 
democrática, através da eleição de diretores e 
instalação de conselhos escolares. 

- Construção coletiva de um projeto 
pedagógico de inclusão e qualidade social. 

- Valorização dos profissionais da educação, 
através de um programa de formação 
continuada. 

- Incorporação do esporte, arte e lazer na 
formação para a cidadania. 

 

- Universalização do ensino 
fundamental, consolidando o 
compromisso de promover 
progressivamente o acesso todas 
as crianças de 7 a 14 anos à rede 
de ensino.  

- Erradicação do analfabetismo. 

- Ampliação do número de 
vagas na educação infantil. 

- Garantir a permanência das 
políticas públicas para o esporte, 
arte e o lazer das crianças, 
jovens, adultos e idosos. 
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