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APRESENTAÇÃO 

Este Relatório apresenta os resultados da pesquisa ‘Política urbana e ZEIS de vazios na Região do ABC’, realizada 

como requisito de pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território 

(PPG/PGT) da Universidade Federal do ABC.  

Referida pesquisa tem como objeto as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), particularmente as ZEIS de 

vazios na Região do ABC. Investiga, no tocante aos municípios que compõem esta Região, as transformações 

ocorridas na legislação habitacional e o quadro da produção habitacional de interesse social no intervalo 2016-

2021. Tem como ponto de partida os resultados do Diagnóstico Habitacional Regional do Grande ABC (CIGABC; 

Denaldi et al., 2016), no que diz respeito, especificamente: aos marcos regulatórios relativos à habitação; à 

reserva de terras para Habitação de Interesse Social (HIS); e à produção habitacional de interesse social 

realizada em ZEIS de vazios no período 2014-2016. 

As ZEIS são um instrumento de política urbana que se apresenta como um tipo especial de zoneamento, 

acompanhado por regras próprias de parcelamento e ocupação do solo, cujo objetivo consiste em garantir o 

direito à moradia aos segmentos sociais de menor renda.  

Cabe lembrar que a Região do ABC tem um papel significativo na história das ZEIS e das ZEIS de vazios, em 

especial, brevemente relatada a seguir.  

A instituição de ZEIS como instrumento de política urbana e habitacional remonta ao início da década de 1980, 

quando o município de Recife, por meio da lei de uso do solo de 1983, demarcou como ZEIS as áreas públicas 

ocupadas por assentamentos precários, com a finalidade de promover sua urbanização e regularização (ROCHA 

et al., 2021)1. De forma semelhante, em 1985 Belo Horizonte agregou ao zoneamento municipal uma categoria 

de setor especial destinado à urbanização específica de favelas (MENDONÇA et al., 2021)2. Ambas as 

experiências tinham como objetivo garantir o direito de posse aos ocupantes de assentamentos precários, bem 

como sua regularização e urbanização.  

Na década de 1990 a concepção do instrumento foi ampliada para abranger, além de áreas ocupadas, também 

áreas vazias e subutilizadas a serem reservadas para a produção de habitação de interesse social. Desta feita, a 

iniciativa partiu da Região do ABC paulista.  

 
1 Os autores registram que a instituição das ZEIS na lei de uso do solo de 1983 foi precedida por um decreto, em 1980, 

pelo qual o município de Recife designou várias favelas como Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS), para fins de 

urbanização, por meio do Programa PROMORAR do Banco Nacional da Habitação (BNH).  

2 De acordo com as autoras, a criação dos setores especiais destinados à urbanização específica de favelas deu-se por meio da 

lei municipal que instituiu o Programa Municipal de Regularização de Favelas (PROFAVELA) em 1983. Porém, a inscrição de tais 

setores no zoneamento municipal deu-se por meio da revisão da lei de parcelamento, uso e ocupação do solo em 1985. 
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A ideia de ZEIS de vazios foi desenvolvida em Santo André em 1991, no governo de Celso Daniel.  Por meio da Lei 

nº 6.864/1991 foram instituídas as Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS), divididas em três categorias: duas 

correspondiam a áreas ocupadas por população de baixa renda residente em assentamentos precários (favelas, 

como AEIS 1, e loteamentos irregulares ou clandestinos, como AEIS 2); e a terceira – denominada AEIS 3 – era 

formada por terrenos não edificados ou subutilizados que deveriam ser destinados à implantação de programas 

habitacionais de interesse social. A Lei estabeleceu parâmetros diferenciados para a implantação de 

empreendimentos habitacionais em AEIS 3 (área do lote inferior a 125m², sistema viário reduzido, taxas de 

ocupação ampliadas), mas não demarcou seus territórios, que ficaram na dependência de iniciativas pontuais e 

isoladas, na forma de projetos de lei específicos, de iniciativa do Executivo ou do Legislativo. Somado a isso, a Lei 

nº 6.864/1991 não vinculou objetivamente a destinação das unidades produzidas ao atendimento da população 

de baixa renda. Em decorrência, a nova categoria de ZEIS sofreu distorções, como relata Affonso (2014)3. 

Quem primeiro inscreveu a delimitação física das ZEIS de vazios, de forma coesa, na legislação municipal foi o 

município de Diadema, por meio do plano diretor de 1994 (Lei Complementar nº 25/1994), que as classificou 

como AEIS 1 (REALI e ALLI, 2011). Na sequência, também antes da aprovação do Estatuto da Cidade, o 

município de Mauá também delimitou as ZEIS de vazios em seu plano diretor, por meio da Lei nº 3.052/1998 

(MALVESE, 2014).  

Com exceção de São Caetano do Sul, os demais municípios da Região do ABC seguiram a trilha e delimitaram 

ZEIS de vazios em seus planos diretores municipais: em 2004, Santo André (Lei nº 8.696/2004) e Ribeirão Pires 

(Lei nº 4.791/2004); e em 2006, os municípios de São Bernardo do Campo (Lei nº 5.593/2006) e Rio Grande da 

Serra (Lei 1.636/2006). Uma vez previstas e delimitadas nos mencionados planos diretores, as ZEIS de vazios 

foram mantidas nas revisões e alterações posteriores, se consolidando, no âmbito da legislação dos seis 

municípios citados, como instrumento de política urbana e habitacional na Região do ABC.  

Nessa trajetória, destacaram-se os municípios de Diadema, Mauá, Santo André e São Bernardo do Campo, não 

só por garantirem a regulamentação do instrumento, como também por terem promovido ações efetivas para 

implantação de HIS nas ZEIS de vazios demarcadas.  

  

 
3 Segundo Affonso (2014), as lacunas da Lei 6.864/1991 permitiram que proprietários de terra distantes e com restrições 

ambientais – e, portanto, pouco valorizadas – se vissem beneficiados por leis específicas, negociadas na Câmara Municipal, 

que transformaram seus imóveis em AEIS 3, lhes possibilitando produzir habitações para a “população trabalhadora não 

exatamente nas faixas de renda mais baixa, mas que também já não encontrava no mercado uma oferta de lotes e 

habitações suficiente e em preços acessíveis” (AFFONSO, 2014, p. 59). 
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ZEIS de vazios e financiamento habitacional 

Embora a instituição de ZEIS de vazios seja  insuficiente para exercer um efetivo controle sobre os mercados de 

terra urbana (Denaldi, 2014; Rolnik e Santoro, 2013), o instrumento têm se mostrado relevante para a reserva 

de terra destinada à produção de habitação social, à medida em que, em algum grau, afeta o mercado e a renda 

da terra, especialmente se a demarcação das ZEIS for combinada com a implementação de outros instrumentos 

urbanísticos como o Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (SOUZA, KLINK e DENALDI, 2019), e 

com o financiamento habitacional. Essa conjugação positiva foi vivenciada pela Região do ABC com o advento 

do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), como mostraram Jesus e Denaldi (2018).  

O PMCMV aportou um grande volume de recursos públicos ao financiamento habitacional, alavancando a 

produção de moradias para os segmentos de menor renda. Até junho de 2018 foram contratadas 5,3 milhões 

de unidades habitacionais em 96% dos municípios brasileiros, contribuindo para reduzir o ritmo de crescimento 

do déficit habitacional, de acordo com estudo da Fundação Getúlio Vargas (ABRAINC; FGV, 2018)4. Merece 

destaque a significativa política de subsídios para a faixa de renda prioritária, denominada Faixa 1, que abrange 

os setores de mais baixa renda, sem condições de acesso ao mercado de crédito.  

Esse cenário foi radicalmente alterado a partir de abril de 2016, com o afastamento de Dilma Roussef da 

presidência da República. Às políticas de austeridade fiscal impostas pelo governo Temer somou-se o desmonte 

da política habitacional de interesse social, por meio da extinção da modalidade Entidades do PMCMV e da 

revisão dos limites de renda e dos valores dos imóveis passíveis de aquisição com utilização do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), numa clara priorização das faixas de renda mais altas, em detrimento 

da Faixa 1, onde se concentra a maior parte do déficit habitacional (Souza e Hoff, 2019).  

As políticas de corte neoliberal foram aprofundadas no governo Bolsonaro, que não fez qualquer contratação 

no Faixa 1, até que, por meio da Medida Provisória 996/2020, convertida na Lei 14.118, de 12 de janeiro de 

2021, instituiu o Programa Casa Verde e Amarela (PCVA), sucessor do Programa Minha Casa Minha Vida.  

A descontinuidade da produção subsidiada com recursos do Orçamento Geral da União para famílias de baixa 

renda é o ponto central das críticas que vêm sendo feitas à nova legislação, questionada também, em especial, 

quanto ao tratamento a ser dado à inadimplência e pela ausência de políticas amplas de regularização fundiária, 

no contexto do modelo de regularização definido pela Lei 13.465/2017 (Observatório das Metrópoles, 2020). 

Segundo Rolnik (2020), o Programa Casa Verde e Amarela, combinado à nova lei de regularização fundiária e à 

redução das taxas de juros, estaria preparando o terreno para a securitização das dívidas e anunciando a 

 
4 O estudo desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas para a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias estimou 

o déficit habitacional brasileiro em 7,77 milhões de unidades, com base em dados da PNAD 2015, constatando que 91,7% 

desse total – o equivalente a 7,1 milhões de unidades – corresponde à faixa de renda de até 3 salários-mínimos.  
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“hegemonia da indústria financeira” na produção habitacional. Todo esse conjunto de mudanças, que 

vêm se processando desde 2016 na economia e na política urbana e habitacional, significa um grave retrocesso 

na condução do histórico problema de moradia no país, marcado pelo abandono das políticas redistributivas e 

pela subordinação aos interesses do mercado (Santos Junior, 2020), gerando impactos perversos sobre as 

cidades brasileiras, em geral.  

A pesquisa 

A pesquisa em tela indaga sobre a natureza e a extensão dos impactos de tais mudanças sobre a Região do ABC, 

cuja produção habitacional foi expressiva entre 2014 e 2016, como apontado em CIGABC (2016).  

Cabe perguntar: 

A legislação municipal foi alterada em consequência do redirecionamento da política habitacional nacional? 

Que alterações foram essas? Implicaram na revisão da delimitação das ZEIS de vazios e em sua regulamentação 

como reserva de terra para habitação de interesse social? 

Quais os reflexos da mudança nos programas habitacionais federais sobre a produção habitacional de interesse 

social? Os empreendimentos em fase de contratação e os projetos em aprovação foram efetivados? Destes, os 

projetos contratados passaram por ajustes quando de sua migração para o Programa Casa Verde e Amarela? 

Novos projetos foram viabilizados? 

Qual a situação atual das ZEIS de vazios em termos de ocupação? Permanecem como áreas vazias ou 

subutilizadas ou foram ocupadas com outros usos? Passados 5 anos da finalização do DHRGABC, qual a 

disponibilidade de terra para habitação de interesse social?  

Diante dessas questões, a pesquisa estruturou-se em quatro partes.  

A primeira apresenta informações sobre as alterações, de 2016 para 2021, na legislação habitacional dos 

municípios do ABC, analisando as mudanças ocorridas na conceituação de ZEIS, HIS e HMP, bem como na 

delimitação das ZEIS de vazios, nas tipologias e parâmetros de produção habitacional e nos instrumentos 

urbanísticos aplicáveis às ZEIS. A segunda parte sistematiza informações sobre a produção habitacional em ZEIS 

de vazios, atualizando os dados reunidos no DHRGABC. A terceira parte apresenta a disponibilidade de terras 

para Habitação de Interesse Social (HIS) em ZEIS de vazios, com base em trabalho de fotointerpretação. Por fim, 

a quarta e última parte resume as alterações ocorridas na política habitacional dos municípios do ABC, 

cotejando-as com o quadro de inflexão conservadora da política urbana e habitacional nacional.  
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1. REGULAÇÃO URBANA E ACESSO À TERRA: ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO HABITACIONAL DOS 
MUNICÍPIOS DO ABC (2016-2021) 

Este capítulo apresenta as alterações ocorridas na legislação urbana e habitacional dos municípios da Região 

do ABC no que diz respeito às ZEIS de vazios, de 2016 a 2021, comparando quadro o legislativo atual com o de 

2016, registrado no Diagnóstico Habitacional Regional do Grande ABC (DHRGABC).  

De 2016 até 2021, os 6 municípios da Região do ABC, que contam com o instrumento das ZEIS, alteraram suas 

legislações: Diadema promoveu uma revisão integral do plano diretor em 2019; Mauá promoveu alterações na 

lei de uso, ocupação e parcelamento do solo, que incidiram sobre parâmetros das ZEIS; Santo André alterou a 

lei de parcelamento, uso e ocupação do solo no final de 2016 e, em 2019, a lei de ZEIS; São Bernardo do Campo, 

em 2020, aprovou uma nova lei de ZEIS e promoveu alterações no plano diretor com impactos sobre a política 

habitacional; Rio Grande da Serra regulamentou as ZEIS em 2017 e revisou o plano diretor em 2019; e Ribeirão 

Pires, por sua vez, alterou o plano diretor em 2017 para compatibilizá-lo com a lei específica da Bacia 

Hidrográfica do Taiaçupeba.  

Assim como no DHRGABC, foram analisados os planos diretores municipais, as leis de parcelamento, uso e 

ocupação do solo e, também, as leis específicas que regulamentam as ZEIS e a produção habitacional direcionada 

aos setores populacionais de menor renda. A análise da legislação aborda, por município, as categorias de ZEIS, a 

caracterização de HIS e HMP, o percentual destinado a HIS nas ZEIS de vazios, as tipologias e parâmetros de 

produção habitacional, os instrumentos de política urbana aplicáveis às ZEIS de vazios e o quantitativo de terra 

delimitado como ZEIS de vazios. Para cada um dos aspectos relacionados é apresentado o quadro vigente em 

2016, conforme o DHRGABC, e são informadas as alterações promovidas pela legislação recente.  
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1.1. Município de Diadema 

Tradicionalmente, o município de Diadema regula sua política habitacional por meio do plano diretor. Assim, o 

DHRGABC tomou por base o plano diretor vigente em 2016 – Lei Complementar nº 273, de 8 de julho de 2008, 

com as alterações dadas por várias leis posteriores, até à Lei Complementar nº 412/20155.  

Todo esse conjunto de leis foi revogado pelo novo plano diretor (Lei Complementar nº 473, de 18 de dezembro 

de 2019), que reviu a delimitação das AEIS (como são denominadas as ZEIS em Diadema), reduziu o quantitativo 

de área previsto na legislação anterior e deixou de exigir um percentual mínimo de terra destinado à produção 

de HIS nas AEIS 1 (áreas reservadas para a produção habitacional). 

1.1.1. Conceitos e parâmetros 

Categorias de ZEIS  

A Lei Complementar nº 273/2008 classificou as Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS) em três tipos, o 

primeiro correspondendo a ZEIS de vazios (AEIS 1) e os dois outros a áreas ocupadas (AEIS 2 e AEIS 3):  

Art. 38 - Áreas Especiais de Interesse Social - AEIS são aquelas destinadas à implantação ambientalmente 

sustentável de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social - EHIS6 e Planos de Reurbanização de 

Interesse Social - PRIS, voltados ao atendimento da demanda da população de baixa renda através da 

produção habitacional e regularização fundiária e urbanística, compreendendo: 

I - Área Especial de Interesse Social 1 – AEIS 1: imóveis não edificados e subutilizados, necessários à 

implantação de Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social – EHIS;  

II - Área Especial de Interesse Social 2 – AEIS 2: áreas onde estão implantados Núcleos Habitacionais, 

para os quais deverão ser elaborados Planos de Reurbanização de Interesse Social - PRIS com vistas à 

regularização urbanística e fundiária ambientalmente sustentável dos assentamentos. 

III - Área Especial de Interesse Social 3 – AEIS 3: áreas onde estão implantados Empreendimentos 

Habitacionais de Interesse Social – EHIS não regularizados, com vistas à regularização urbanística e 

fundiária ambientalmente sustentável destes empreendimentos. 

 

O QUE MUDOU? 

O novo plano diretor mantém a definição de AEIS 1, subdivide as AEIS ocupadas em 4 categorias (AEIS 2 a AEIS 

5) e institui as AEIS 6, uma categoria específica localizada na área de mananciais que não distingue entre áreas 

ocupadas e áreas vazias.  

 
5 Novas alterações ao plano diretor de 2008, posteriores a 2016, foram introduzidas pela Lei Complementar nº 450/2018, 

revogada. 

6 EHIS é um gênero reunindo as espécies HIS e HMP, como foi explicitado pela LC 294/2009. Tanto o Plano Diretor de 2008 

quanto o de 2019 entendem EHIS dessa forma.  
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Art.258. Área Especial de Interesse Social 1 - AEIS 1, consiste nas glebas e lotes não edificados ou 

subutilizados, adequados à urbanização, destinados à necessária implantação de Empreendimentos 

Habitacionais de Interesse Social – EHIS em suas diversas modalidades, produzidos pelo Poder Público 

ou iniciativa privada. 

Art.259. Área Especial de Interesse Social 2 - AEIS 2, consiste nas áreas onde estão implantados Núcleos 

Habitacionais, ocupados por população de baixa renda, para os quais devem ser objeto de regularização 

urbanística e fundiária, recuperação ambiental, melhoria das condições de moradia e dotação da 

necessária infraestrutura. 

Art.260. Área Especial de Interesse Social 3 - AEIS 3, consiste nas áreas onde estão implantados 

Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social - EHIS não regularizados, com vistas à regularização 

urbanística e fundiária, recuperação ambiental e dotação da necessária infraestrutura. 

Art.261. Área Especial de Interesse Social 4 - AEIS 4, consiste nas áreas especiais de interesse social 

anteriormente classificadas como AEIS 1 e 3, cujo processo de implantação e licenciamento ou 

regularização foram satisfatoriamente concluídos conforme procedimentos específicos para cada 

situação, restando promover a adequada integração à estrutura urbana. 

Art.262. Área Especial de Interesse Social 5 - AEIS 5, consiste nas áreas especiais de interesse social 

anteriormente classificadas como AEIS 2, cujo processo de reurbanização e regularização fundiária foi 

satisfatoriamente concluído conforme procedimentos específicos, restando de forma gradativa 

promover a adequada integração à estrutura urbana. 

Art.263. Área Especial de Interesse Social 6 - AEIS 6, consiste nas áreas especiais de interesse social 

inseridas nas Áreas de Proteção e Recuperação aos Mananciais – APRM-b, sujeito a parâmetros 

urbanísticos específicos. 

A definição das AEIS 1 não difere do que previa o plano diretor anterior. Já a categorização das AEIS ocupadas 

passou a ser mais detalhada, com a discriminação do tipo de ocupação (se núcleo habitacional ou EHIS) e da 

situação em que se encontravam quando da aprovação da lei (se regularizado ou não).  Assim, as AEIS 2 (núcleos 

habitacionais) e as AEIS 3 (EHIS) carecem de regularização fundiária, enquanto que as AEIS 4 (EHIS) e as AEIS 5 

(núcleos habitacionais) são AEIS que se tornaram regulares, precisando apenas de integração à estrutura urbana. 

Caracterização de HIS e HMP 

A abrangência de EHIS, que na versão original da LC 273/2008 alcançava rendimentos familiares mensais de até 

8 salários-mínimos, passou por diversas alterações antes da edição do novo plano diretor. De acordo com a 

legislação vigente em 2016, EHIS dividia-se em HIS Habitação de Interesse Social (HIS), destinada à faixa de 

renda de zero a três salários-mínimos e Habitação de Mercado Popular (HMP), destinada à faixa de renda acima 

de três até 10 salários-mínimos7. 

  

 
7 Coube à LC 294/2009 esclarecer que EHIS era um gênero reunindo as espécies HIS e HMP, porém, ao fazê-lo, a lei 

estreitou o limite de renda definido originalmente pela LC 273/2008 de 8 para 6 salários-mínimos. Posteriormente, a LC 

325/2010 ampliou o limite de EHIS para até 8 salários, limite novamente ampliado pela LC 343/2001, que o estendeu até 

10 salários-mínimos. De todo modo, HIS sempre foi limitada à renda de até 3 salários-mínimos. 
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O QUE MUDOU? 

A nova legislação – Lei Complementar nº 473/2019 – não trouxe alterações quanto aos limites de renda de HIS 

e HMP. Apenas desdobrou HMP em duas faixas de renda: HMP-1, para a faixa de 3 a 5 salários-mínimos; e HMP-

2, para a faixa acima de 5 até 10 salários-mínimos (art. 92). 

Definição da demanda 

De acordo com o plano diretor, a demanda habitacional a ser atendida prioritariamente é formada por dois 

grupos: os moradores dos núcleos habitacionais cujas moradias precisem ser removidas por estarem em áreas 

de risco, desadensamento e interferência com obras públicas; a população em situação de vulnerabilidade 

social, risco pessoal e social, com renda familiar igual ou inferior a 3 salários-mínimos (art. 90).  

Nos termos do plano diretor, o atendimento da demanda prioritária está vinculado ao instrumento da Cota 

Moradia. Assim, a indicação do público que constitui a demanda compete ao Poder Executivo Municipal, para 

cada EHIS por meio da Cota Moradia (art. 95), sendo permitido aos EHIS que se enquadrem como HMP e sejam 

promovidos por associações ou movimentos de moradia, a indicação da demanda, para atendimento da Cota 

Moradia, de seu próprio quadro de associados, desde que na faixa de renda de até 3 salários-mínimos, 

tolerando-se adicional de renda de até 10% (art. 96). 

Percentual mínimo de HIS nas ZEIS de vazios 

Sem previsão na versão original da LC nº 273/2008, a definição de uma reserva de terra para HIS em AEIS 1 foi 

incluída pela LC nº 300/2009, que estabeleceu o mínimo de 30% da gleba ou lote para a produção de HIS, 

complementada pela LC nº 412/2015, que acrescentou que o número de unidades habitacionais produzidas 

nos 30% correspondesse a, no mínimo, 30% do número total de unidades do empreendimento (art. 40-A da LC 

nº 273/2008, incluído pela LC nº 412/2015). 

O QUE MUDOU? 

A LC nº 473/2019 não contém um dispositivo que garanta um percentual mínimo de HIS nas AEIS 1. Como as 

AEIS 1 são destinadas à produção de “EHIS em suas diversas modalidades” (art. 258), isto é, HIS e HMP, vale 

dizer que nas AEIS 1 podem ser implantados empreendimentos destinados à faixa de renda de até 10 salários-

mínimos. 

Tipologias e parâmetros de produção habitacional 

A rigor, tanto a legislação vigente quanto a anterior estabelecem duas tipologias de produção habitacional: 

conjuntos habitacionais horizontais e conjuntos habitacionais verticais; a diferença está na nomenclatura e na 
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relação entre tipologia e faixa de renda. De acordo com a legislação anterior, tanto a tipologia horizontal 

(HISPh), quanto a vertical (HISPv) poderiam ser produzidas em empreendimentos de HIS. A legislação atual 

mantém essa disposição apenas para empreendimentos de HIS, limitando os empreendimentos de HMP à 

tipologia vertical (HISPv).  

A diferenciação pode ser melhor observada a seguir (Quadro 1.1). 

QUADRO 1.1 - Diadema: Tipologias de produção habitacional nos planos diretores de 2008 e 2019 

Art. 50 da LC 273/2008, alterado pela LC 325/10 e LC 343/11 Art. 275 da LC 473/2019 

HISPh 

conjunto de unidades habitacionais agrupadas 

horizontalmente e/ou sobrepostas, com pelo menos 

um acesso para via oficial, tais como casas 

geminadas, casas sobrepostas, vilas e conjunto 

residencial, destinadas ao atendimento às 

modalidades HIS (renda familiar de 0 a 3 sm) e HMP 

(renda familiar de mais de 3 até 10 sm) 

HISh 

conjunto de unidades habitacionais isoladas, 

agrupadas horizontalmente e/ou sobrepostas, 

com pelo menos 1 (um) acesso para via oficial, 

tais como casas isoladas, geminadas, casas 

sobrepostas, vilas e conjunto residencial, 

destinado à moradia da população com renda 

familiar de até 03 (três) salários-mínimos 

HISPv  

conjunto de unidades habitacionais agrupadas 

verticalmente, tais como edifícios de apartamentos 

ou conjuntos residenciais verticais em condomínio, 

com pelo menos 1(um) acesso para via oficial, 

destinadas ao atendimento às modalidades HIS 

(renda familiar de 0 a 3 sm) e HMP (renda familiar de 

mais de 3 até 10 sm) 

HISv 

conjunto de unidades habitacionais agrupadas 

verticalmente, com pelo menos 1(um) acesso 

para via oficial, tais como edifícios de 

apartamentos ou conjuntos residenciais 

verticais em condomínio, destinado à moradia 

da população com renda familiar até 03 (três) 

salários-mínimos 

  HMP 

conjunto de unidades habitacionais agrupadas 

verticalmente, com pelo menos 1 (um) acesso 

para via oficial, definido como Habitação para 

Mercado Popular e destinado à moradia da 

população com renda familiar de até 10 (dez) 

salários-mínimos, tais como edifícios de 

apartamentos ou conjuntos residenciais 

verticais em condomínio. 

Fonte: Elaboração própria com base na legislação. 

Mais importante é a alteração relativa aos potenciais construtivos nas AEIS 1. O plano diretor de 2019 reduziu 

o Índice de Aproveitamento (IA) básico e ampliou o IA máximo, o que resultou na ampliação do diferencial de 

potencial construtivo adicional a ser obtido via outorga onerosa do direito de construir, mediante pagamento 

de contrapartida. O plano diretor de 2008 (Quadro 1 da LC 273/2008) fixou, para as AEIS 1, o IA básico 3, 

admitindo o IA máximo 4 para a tipologia vertical (HISv); já a nova legislação (Quadro 1 da LC 473/2008) reduziu 

o IA básico para 2 e ampliou o IA máximo para 5 nas três tipologias – HISh, HISv e HMP. As alterações nos índices 

de aproveitamento seguem resumidas (Quadro 1.2). 
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QUADRO 1.2 - Diadema: Índices de Aproveitamento de EHIS em AEIS 1 nos planos diretores de 2008 e 2019 

LC nº 273/2008 LC nº 473/2019 

 IA básico IA máximo  IA básico IA máximo 

HISPh 3 3 HISh 2 5 

HISPv 3 4 HISv 2 5 

   HMP 2 5 

Fonte: Elaboração própria com base na legislação. 

Na legislação anterior o pagamento da contrapartida pela compra de potencial construtivo adicional era 

dispensado nos empreendimentos de HIS (destinados à faixa de renda de zero a 3 salários-mínimos). O plano 

diretor de 2019 manteve essa isenção e a estendeu aos empreendimentos de HMP promovidos por associações 

e movimentos de moradia. Permitiu, também, que o IA máximo, tanto de HIS quanto de HMP, evolua até 6, 

sem pagamento de contrapartida, se o empreendimento: (I) for promovido por movimentos de moradia; (ii) 

destinar parte das unidades habitacionais ao atendimento da demanda prioritária indicada pelo Executivo 

Municipal; (iii) for localizado em AEIS, exceto em AEIS 6.  

Nas AEIS 6 o IA básico de HISh8 foi fixado em 1, podendo atingir o IA máximo 2, mediante outorga de potencial 

construtivo adicional, o que, comparado à legislação anterior, revela uma redução de potencial construtivo nos 

mananciais.  

1.1.2. Instrumentos aplicáveis às ZEIS de vazios 

São os seguintes os instrumentos urbanísticos previstos na LC nº 473/2019: Parcelamento, Edificação ou Utilização 

Compulsórios; Consórcio Imobiliário; Outorga Onerosa do Direito de Construir; Direito de Preempção; 

Arrecadação de Bens Abandonados e a Cota Moradia. Os primeiros já constavam do plano diretor de 2008, já os 

dois últimos (Arrecadação de Bens Abandonados e a Cota Moradia) foram acrescentados na lei de 2019. 

Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC) 

Nos termos do artigo 109 da LC nº 473/2019, são passíveis de parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios os imóveis não edificados, subutilizados, não utilizados e vazios urbanos delimitados na Carta 7 – 

Imóveis Não Edificados e Subutilizados. A lei se vale do mesmo recurso do plano diretor anterior, qual seja, 

indicar em mapa os imóveis sujeitos ao instrumento, criando uma condição estática que ignora a dinâmica 

urbana e desconsidera que um imóvel não edificado, subutilizado ou não utilizado quando da elaboração do 

plano diretor pode deixar de sê-lo, ao longo da vigência do plano diretor, da mesma forma que o inverso é 

também verdadeiro.  

 
8 HISv e HMP não são permitidos nas AEIS 6. 
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Para tipificar a ociosidade dos imóveis, o artigo 110 define como:  

• Não Edificados, os lotes e glebas com Índice de Aproveitamento (IA) igual a 0 (zero); 

• Subutilização construtiva, a situação em que os lotes e glebas cujo Índice de Aproveitamento (IA) seja 
inferior a 15% do IA permitido para a Zona de Uso ou Área Especial; 

• Subutilização ocupacional, quando a edificação estiver ocupada em menos de 15% da área total 
construída;   

• Vazio Urbano, os imóveis que contenham área livre não edificada superior a 5.000 m².  

O PEUC será aplicado aos imóveis que estejam em qualquer das situações definidas pelo prazo superior a 2 

anos, exceto se localizados nas Áreas Especiais de Preservação Ambiental 1, 2 e 3.  

No caso de subutilização construtiva e de vazio urbano são desconsideradas as porções do imóvel recobertas 

por vegetação de interesse ambiental, conforme análise dos órgãos competentes da Administração Municipal. 

Por sua vez, os Não Edificados estarão isentos de PEUC “enquanto o terreno for objeto de ação judicial ou não 

tiver acesso à infraestrutura básica, assim definidos pela legislação federal de parcelamento do solo urbano, 

ressalvados os casos em que os equipamentos urbanos ali estabelecidos possam ser exigidos no processo de 

licenciamento” (art. 110, § 3º). 

No mais, o artigo 111 exime da incidência do instrumento os imóveis: que abriguem atividades que não 

necessitem de edificação para suas finalidades, com exceção de estacionamentos; classificados como Imóveis 

de Interesse Paisagístico, Histórico, Artístico e Cultural (IPHAC), ou bens protegidos, ou ainda cujo potencial 

construtivo tenha sido transferido; com impossibilidades jurídicas momentaneamente insanáveis pela simples 

conduta do proprietário, e apenas enquanto estas perdurarem; e, ainda, as áreas verdes e espaços livres e 

parques privados que preservem porção significativa de mata atlântica.  

O artigo 112 introduz o IPTU progressivo no tempo, a ser adotado na hipótese de descumprimento das 

condições e prazos definidos para aplicação do PEUC, como prevê o Estatuto da Cidade. O Município procederá 

à aplicação do IPTU progressivo no tempo, nos termos do artigo 113, mediante a majoração da alíquota por 

cinco exercícios fiscais consecutivos, conforme lei municipal específica. E, por fim, na hipótese da obrigação de 

parcelar, edificar ou utilizar não ser atendida em 5 anos, o Poder Executivo Municipal manterá a cobrança do 

IPTU, pela alíquota máxima até que se cumpra a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o imóvel ou 

promoverá a desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública. 

Vale lembrar que a Lei Complementar n° 312/2010 tratou da aplicação do IPTU progressivo no tempo aos 

imóveis delimitados na Lei Complementar nº 273/2008 e em legislação anterior em caso de não cumprimento 

da obrigação de parcelar, edificar ou utilizar. É claro, portanto, que a Lei Complementar n° 312/2010 não 

abrange os imóveis delimitados pelo novo plano diretor.   
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Consórcio Imobiliário 

O plano diretor autoriza que o Executivo municipal realize consórcio imobiliário a fim de viabilizar 

financeiramente o aproveitamento de imóveis que estejam sujeitos ao parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios, bem como os imóveis localizados em AEIS 1, ainda que não tenham sido notificados.  

De acordo com o artigo 117, § 2º, o proprietário que transferir seu imóvel ao Município para a realização de 

consórcio imobiliário receberá, como pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas 

com valor correspondente ao valor do imóvel antes da execução das obras de urbanização e edificação. 

O aproveitamento do imóvel recebido poderá ser feito diretamente pelo Executivo ou por qualquer modalidade 

admitida em lei (art. 117, § 1º), ficando o Executivo Municipal autorizado a “adotar programas que objetivem 

a aproximação entre proprietários notificados para o parcelamento, edificação e utilização compulsórios e 

agentes econômicos interessados em empreendimentos imobiliários ou da construção civil, respeitados os 

princípios que regem a administração pública” (art. 117, § 6º). 

Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) 

A Outorga Onerosa do Direito de Construir foi definida como a prestação de uma contrapartida pelo beneficiário 

do direito de construção adicional – a partir do Índice de Aproveitamento (IA) básico até o IA máximo 

estabelecido no Quadro 1 da Lei (art. 137), que discrimina os índices por zona e subcategorias de uso, admitindo 

IA máximo para a quase totalidade das zonas, eixos e áreas especiais.  

HIS (HISh e HISv) e HMP sempre poderão atingir o IA máximo, tanto em AEIS, quanto nas zonas que admitem 

essas subcategorias de uso. Em AEIS 1 os índices podem evoluir do básico 2 até o máximo 5, podendo haver 

acréscimo de 1 ponto no IA máximo em caso de EHIS promovido por associações ou movimentos de moradia 

que destinem parte das unidades habitacionais para atendimento da demanda prioritária, conforme os critérios 

da lei. Nas AEIS 6 os índices podem evoluir do básico 1 para o máximo 2.  Tais índices máximos podem ser 

alcançados sem pagamento da contrapartida financeira em EHIS nas subcategorias de uso HISh e HISv e na 

subcategoria HMP, quando promovidas exclusivamente por associações de moradia e movimentos de moradia 

(art. 96, § 4º). 

Os recursos auferidos como contrapartida da outorga onerosa são destinados, nos termos do artigo 142, ao 

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FUMAPIS (80%), ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – 

FUMMA (10%) e ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano – FUNDURB9 (10%) para serem aplicados nas 

finalidades arroladas pelo artigo 26 do Estatuto da Cidade, quais sejam: regularização fundiária; execução de 

 
9 O FUNDURB deverá ser regulamentado em lei específica. Enquanto não o for, os recursos previstos deverão ser 

incorporados ao FUMAPIS para aplicação nas ações de urbanização e infraestrutura urbana (art. 142, § 2º).  
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programas e projetos habitacionais de interesse social; constituição de reserva fundiária; ordenamento e 

direcionamento da expansão urbana; implantação de equipamentos urbanos e comunitários; criação de 

espaços públicos de lazer e áreas verdes; criação de unidades de conservação ou proteção de áreas de interesse 

ambiental; e proteção dos bens de interesse histórico, artístico, cultural ou paisagístico.  

A Lei também a define a fórmula básica para o cálculo do valor da contrapartida, que corresponde ao produto 

da multiplicação da área de terreno virtual necessário (em m²) pelo valor venal unitário do metro quadrado, ao 

qual se aplica um redutor de varia de 50% a 30%. Às AEIS e aos EHIS situados na Macrozona Urbana (exceto as 

Áreas Especiais de Preservação Ambiental – AP) aplica-se o maior redutor, que limita o valor da contrapartida 

a 30% do cálculo.   

A Lei ainda estabelece medidas administrativas para a implementação do instrumento, além de permitir que o 

Executivo autorize outorga onerosa para fins de regularização de imóveis edificados irregularmente.  

Em suma, o plano diretor dispõe sobre todas as condições que o artigo 30 do Estatuto da Cidade enumera como 

objeto de lei municipal específica – fórmula de cálculo para a cobrança, casos possíveis de isenção do 

pagamento da outorga e a contrapartida do beneficiário.  

Direito de preempção  

A lei dispõe que o município terá preferência na aquisição dos imóveis urbanos delimitados na Carta 6, objeto 

de alienação onerosa entre particulares, pelo prazo de 5 anos, sempre o poder público municipal necessitar de 

áreas para quaisquer das finalidades previstas no artigo 26 do Estatuto da Cidade, quais sejam, regularização 

fundiária, execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, constituição de reserva fundiária, 

ordenamento e direcionamento da expansão urbana, implantação de equipamentos urbanos e comunitários, 

criação de espaços públicos de lazer ou áreas verdes, criação de unidades de conservação ou proteção de outras 

áreas de interesse ambiental ou proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. 

A Lei prevê que outras áreas, além das identificadas na Carta 6, poderão sofrer a incidência do direito de 

preempção por meio de lei municipal específica. Contudo, vale ressaltar que o instrumento não foi 

regulamentado por lei municipal específica, conforme prevê o artigo 25, §1° do Estatuto da Cidade. 

Arrecadação de Bens Abandonados 

A arrecadação de imóveis abandonados permite que o Município arrecade o bem imóvel e assuma seu domínio, 

caso seja caracterizado o abandono, que se caracteriza pela cessação dos “atos de posse” (o não uso do bem e 

a ausência ou descaso com a manutenção do imóvel) e pela inadimplência fiscal sobre a propriedade predial e 

territorial urbana, por cinco anos. O instrumento foi previsto no Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
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2002) e disciplinado pela Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, que dispõe sobre a regularização fundiária rural 

e urbana. 

A arrecadação de bens abandonados foi introduzida pela primeira vez no plano diretor municipal entre os 

instrumentos de política urbana. A Lei Complementar nº 473/2019 estabelece que o imóvel que passar à 

propriedade do município em razão da arrecadação poderá ser destinado a “programas de habitações de 

interesse social, de regularização fundiária, instalação de equipamentos públicos sociais ou de quaisquer outras 

finalidades urbanísticas” (art. 125). Isso não sendo possível, em razão das características do imóvel ou por 

inviabilidade econômica e financeira, o bem deverá ser alienado e o valor arrecadado será destinado na 

seguinte proporção: 50% (cinquenta por cento) para o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – 

FUMAPIS para a aquisição de terrenos e glebas ou ainda para produção de habitação de interesse social; 50% 

(cinquenta por cento) para o Fundo de Desenvolvimento Urbano – FUNDURB10 (art. 125, § 1º). 

Cota Moradia 

A cota moradia inspira-se na cota de solidariedade presente no plano diretor do município de São Paulo, 

aprovado em 2014. Consiste na doação ao município, pelos promotores de empreendimentos de Uso 

Residencial - R2v e HMP, de unidades habitacionais, terrenos ou recursos financeiros para fins de produção de 

Habitação de Interesse Social destinada a famílias com renda de até 3 salários-mínimos, sem eximi-los da 

destinação de áreas públicas, nos termos da legislação de parcelamento do solo. 

Os empreendimentos de Categoria de Uso Residencial R2v com mais de 150 unidades residenciais são obrigados 

a edificar, em área pública, Habitação de Interesse Social – HIS-1 na proporção de 15% do número de unidades 

aprovadas no empreendimento original. A mesma obrigação aplica-se aos empreendimentos de HMP com mais 

de 150 unidades residenciais, sendo que estes podem optar pela destinação de unidades habitacionais no 

próprio empreendimento na mesma proporção, ao invés de edificar em área pública, hipótese em que essas 

unidades não serão computadas no cálculo do Índice de Aproveitamento e da Taxa de Ocupação. 

Alternativamente, o promotor do empreendimento poderá: 

• doar terreno de valor equivalente a 5% do valor venal da área total do terreno do empreendimento e 
nunca com área inferior a 250 m², situados na Macroárea Mista e Macroárea de Renovação Urbana; 

• doar valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor venal da área total do terreno do 
empreendimento ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FUMAPIS. 

 
10 Até a constituição do Fundo de Desenvolvimento Urbano – FUNDURB o valor arrecadado será destinado integralmente 

ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FUMAPIS (art. 125, § 2º). 
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 As unidades habitacionais produzidas para atendimento da Cota Moradia deverão ter área útil não inferior a 

38m² e prever 2 dormitórios.  

Decorrente do atendimento da exigência estabelecida, o empreendimento poderá beneficiar-se de acréscimo 

de 1 ponto ao Índice de Aproveitamento básico. Observa-se que as AEIS 1, cujo coeficiente de aproveitamento 

máximo é 5, poderão atingir o máximo 6, com base nesse dispositivo. 

1.1.3. Principais alterações na legislação de Diadema 

O plano diretor de 2019 criou novas categorias de AEIS. As AEIS 1 permanecem como AEIS de vazios, exceto no 

manancial, onde as AEIS ganharam uma categoria específica (AEIS 6), que não distingue entre AEIS ocupadas e 

AEIS de vazios. Algumas das AEIS 1 anteriores foram reclassificadas como AEIS 4, no caso de terem recebido um 

empreendimento habitacional devidamente implantado e regularizado. A reclassificação aliada à exclusão e ao 

redesenho de algumas AEIS 1 acarretou na subtração de, aproximadamente, 127 mil metros quadrados de AEIS 

de vazios.  

A nova legislação deixou de exigir um percentual mínimo de HIS em ZEIS. Em seu lugar, introduziu o instrumento 

da Cota Moradia, que obriga a doação de unidades habitacionais, terrenos ou recursos financeiros para fins de 

produção de HIS pelos empreendimentos de Uso Residencial - R2v e HMP. 
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1.2. Município de Mauá 

O DHRGABC teve por base o plano diretor de 2007 (Lei nº 4.153/2007, com as alterações dadas pela Lei nº 

4.857/2013 e Lei nº 4.897/2013) e a lei de uso, ocupação e urbanização do solo – Lei nº 4.968/2014. Também 

levou em conta a lei nº 4.561/2010, que estabelece incentivos tributários para empreendimentos habitacionais 

de interesse social no âmbito do PMCMV no município.  

Posteriormente ao DHRGABC, a Lei nº 4.968/2014 foi alterada por meio de cinco leis (Lei nº 5.167/2016, Lei nº 

5.205/2017, Lei nº 5.292/2017, Lei nº 5.514/2019 e Lei nº 5.569/2019), as quais promoveram mudanças 

pontuais no que diz respeito às ZEIS, HIS e HMP.  

1.2.1. Conceitos e parâmetros 

Categorias de ZEIS  

O plano diretor de 2007 estabelece a criação de Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS) “destinadas à 

regularização fundiária, urbanização e realização de empreendimentos de interesse social, com a implantação de 

equipamentos públicos, inclusive de recreação e lazer, comércio e serviços de caráter local” e classificadas como 

AEIS 1 – as “áreas públicas ou particulares ocupadas ilegalmente e clandestinamente” – e AEIS 2, os “terrenos não 

edificados e imóveis subutilizados ou não necessários à implantação de programas habitacionais de interesse 

social” (Lei nº 4.153/2007, art. 37). A delimitação das AEIS foi remetida a leis específicas posteriores (art. 41).  

Por meio da lei de uso, ocupação e urbanização do solo (Lei nº 4.968/2014) as AEIS passaram a denominar-se 

Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS): ZEIS 1, ocupadas, subdivididas em função da propriedade da terra ser 

pública (ZEIS 1A) ou particular (ZEIS 1B); e ZEIS 2 ou ZEIS de vazios. Essa categorização não foi alterada por leis 

posteriores, valendo até o momento.  

Caracterização de HIS e HMP 

A Lei nº 4.968/2014 definiu Habitação de Interesse Social (HIS) como aquela que se destina à população com renda 

familiar mensal menor ou igual a três salários-mínimos e às famílias removidas de assentamentos precários em 

situação de risco ou para viabilizar projetos de urbanização específica, podendo ser produzida por agentes 

públicos ou privados (art. 81). Habitação de Mercado Popular (HMP) foi definida como a destinada à população 

com renda familiar mensal superior a três salários-mínimos até o limite de oito salários-mínimos, cuja produção 

compete ao setor privado (art. 114). Essas definições não sofreram alterações, permanecendo válidas.  

  



 

 

17 

Definição da demanda 

De acordo com a redação do artigo 81 da Lei nº 4.968/2014, a definição da demanda pelo Poder Público 

municipal é inerente ao conceito de HIS.  

Essa disposição já se fazia presente na Lei nº 4.561/2010, que concedeu benefícios tributários aos 

empreendimentos habitacionais de interesse social incluídos no PMCMV, que estabeleceu que todos os 

empreendimentos destinados à faixa de renda de até 3 salários-mínimos deveriam atender à demanda indicada 

pelo Poder Executivo (art. 1º, §§ 3º e 4º).  

Percentual mínimo de HIS nas ZEIS de vazios 

De acordo com a Lei nº 4.968/2014 os terrenos em ZEIS 2 devem reservar pelo menos 50% para a produção de 

HIS, independentemente de serem públicos ou particulares. Esse dispositivo foi alterado pela Lei nº 5.167/2016, 

que passou a exigir, nos casos de terrenos públicos, a destinação de 100% para HIS (art. 146). Observa-se, no 

entanto, que a maior parte das ZEIS 2 se localizam em terrenos particulares.    

Tipologias e parâmetros de produção habitacional  

A Lei nº 4.968/2014 prevê 6 (seis) tipologias de uso residencial – unifamiliar e 5 (cinco) tipologias 

multifamiliares11 –, todas elas admitidas para a produção de HIS. A essas, o artigo 82 acrescentou, para HIS, a 

possibilidade de produção de lotes urbanizados, com módulo construtivo mínimo de 30m² e módulo máximo 

de 50m², alterado para 65m² pela Lei nº 5.167/2016.  

Para estimular a produção de HIS, a Lei nº 4.968/2014 flexibilizou parâmetros de ocupação do solo, tais como 

redução ou eliminação de recuo frontal, ampliação da taxa de ocupação do solo, bem como dispensou algumas 

das exigências de parcelamento do solo. O lote mínimo para HIS foi fixado em 60m², para terrenos com 

declividade inferior a 30%, e 90m² para terrenos com declividade superior, exceto para tipologia multifamiliar 

vertical, cujo lote mínimo é de 125m² (art. 104).  

Em ZEIS não se aplica outorga onerosa do direito de construir e os coeficientes de aproveitamento foram fixados 

em 5 para a tipologia multifamiliar vertical e 2 para as demais12.   

 
11 Habitação unifamiliar, ou uma unidade habitacional por lote; Habitação multifamiliar de pequeno porte, consistente na 

implantação de até 4 (quatro) unidades habitacionais por lote; Habitação multifamiliar de médio porte, correspondente à 

implantação de mais de 4 (quatro) e menos de 100 unidades habitacionais por lote; Habitação multifamiliar de grande 

porte, ou a implantação de 100 (cem) ou mais unidades habitacionais por lote; Habitação multifamiliar horizontal, ou 

conjunto edificado de unidades dispostas horizontalmente e/ou casas sobrepostas de até 2 (dois) pavimentos com acesso 

independente; Habitação multifamiliar vertical, ou conjunto edificado de unidades sobrepostas verticalmente. 

12 Anexo VI, Quadro 3 – Parâmetros de uso, ocupação e urbanização do solo nas Zonas Especiais de Interesse Social. 



 

 

18 

Os parâmetros instituídos pela Lei nº 4.968/2014 sofreram alterações pontuais, no que diz respeito às ZEIS e à 

produção de HIS e HMP. Além da ampliação da área máxima do módulo construtivo em lote urbanizado, vale 

destacar a ampliação da área máxima da unidade habitacional de HIS, de 50m² para 65m², e de HMP, de 60m² 

para 70m², ambas promovidas pela Lei nº 5.167/2016. 

1.2.2. Instrumentos aplicáveis às ZEIS de vazios  

Dentre os instrumentos previstos no plano diretor de 2007, o Parcelamento, Edificação ou Utilização 

Compulsórios, o Consórcio Imobiliário, o Direito de Preempção e a Outorga Onerosa do Direito de Construir são 

os que, de alguma forma, se aplicam às ZEIS de vazios. 

Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios (PEUC) 

De acordo com o plano diretor (Lei nº 4.153/2007), são passíveis de parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios todos os imóveis que não atendam à função social da propriedade, assim considerados os não 

edificados, subutilizados e não utilizados, exceto aqueles localizados em área de proteção e recuperação dos 

mananciais e em áreas impróprias à urbanização. O artigo 50 define as categorias de não utilização: 

• imóvel não edificado, aquele com área igual ou superior a 1.000m² (mil metros quadrados) e aquele 
que venha a ter esta metragem pela soma da área de um ou mais imóveis lindeiros pertencentes ao 
mesmo proprietário no mesmo parcelamento (§ 1º do artigo 50);  

• imóvel subutilizado, aquele cujo aproveitamento seja inferior ao coeficiente mínimo estabelecido pela 
Lei de Uso e Ocupação do Solo (§ 2º do mesmo artigo);  

• imóvel não utilizado, a edificação que estiver comprovadamente desocupada há mais de 2 (dois) anos, 
excetuados os casos em que a desocupação decorra de impossibilidades jurídicas ou resultantes de 
pendências judiciais incidentes sobre o imóvel (§ 3º).  

Ficam excluídos da obrigação, nos termos do artigo 50, § 4º, os imóveis não edificados ou subutilizados 

ocupados por atividades econômicas ou clubes que prescindam de edificações para o cumprimento das funções 

sociais da cidade e da propriedade, bem como os que apresentem interesse ou restrição ambiental ou interesse 

cultural.  

O artigo 51 introduz o IPTU progressivo no tempo, a ser adotado na hipótese de descumprimento das condições 

e prazos definidos para aplicação do PEUC, como prevê o Estatuto da Cidade. O Município procederá à aplicação 

do IPTU progressivo no tempo, nos termos do artigo 53, § 1º, mediante a majoração da alíquota por cinco 

exercícios fiscais consecutivos. E, por fim, na hipótese da obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não ser 

atendida em 5 anos, o Poder Executivo Municipal manterá a cobrança do IPTU, pela alíquota máxima até que 
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se cumpra a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o imóvel ou promoverá a desapropriação do imóvel, com 

pagamento em títulos da dívida pública. (art. 53, § 2º). 

Consórcio Imobiliário 

O artigo 72 do plano diretor autoriza que o Executivo municipal realize consórcio imobiliário, a fim de viabilizar 

financeiramente o aproveitamento de imóveis que estejam sujeitos ao parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios. De acordo com o artigo, o proprietário que transferir seu imóvel ao Município para a realização 

de consórcio imobiliário receberá, como pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou 

edificadas com valor correspondente ao valor do imóvel antes da execução das obras de urbanização e 

edificação.  

O § 4º do artigo 72 permite que parte do aproveitamento do imóvel consista em obra pública e o § 3º estende 

a aplicação do Consórcio Imobiliário aos imóveis não notificados pelo PEUC que sejam necessários à realização 

de intervenções urbanísticas previstas em lei.   

O DHRGABC registra que a utilização do Consórcio Imobiliário em ZEIS foi explorada pelo Plano Municipal de 

Habitação, com o objetivo de facilitar o desenvolvimento de empreendimentos de habitação de interesse social 

nessas áreas. (DHRGABC).  

Outorga Onerosa do Direito de Construir 

O instrumento foi previsto nos artigos 56 a 58 do Plano Diretor, permitindo ao município outorgar 

onerosamente o exercício do direito de construir, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário, para 

os casos em que o coeficiente de aproveitamento dos imóveis exceda os limites básicos estabelecidos pela Lei 

de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo. A esta lei o plano diretor delegou competência para definir as 

condições a serem observadas para a aplicação do instrumento, quais sejam, os coeficientes de aproveitamento 

básico e máximo, a fórmula de cálculo para a cobrança, os casos de isenção do pagamento da outorga e a 

contrapartida do beneficiário.  

O plano diretor excetuou da aplicação de OODC os imóveis localizados em ZEIS, em áreas de proteção e 

recuperação dos mananciais e em áreas impróprias à urbanização (art. 56) e definiu que a aplicação dos 

recursos auferidos por meio do instrumento atenda às finalidades previstas no artigo 26 do Estatuto da Cidade, 

quais sejam: regularização fundiária; execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; 

constituição de reserva fundiária; ordenamento e direcionamento da expansão urbana; implantação de 

equipamentos urbanos e comunitários; criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; criação de unidades 

de conservação ou proteção de áreas de interesse ambiental; e proteção dos bens de interesse histórico, 
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artístico, cultural ou paisagístico. A essas finalidades foi acrescida mais uma – obras de interesse público –, por 

meio da Lei nº 5.514/2019, que alterou a Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo.  Observa-se que tal 

finalidade não encontra previsão no Estatuto da Cidade.  

O plano diretor não menciona como deve ser feita a gestão dos recursos, lacuna que foi preenchida pela Lei n° 

4.501/2009, que criou o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (FMDUH), tendo, entre 

outras fontes de recursos, os oriundos da aplicação da OODC. 

A Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo (Lei nº 4.968/2014) dedicou um capítulo à regulamentação da 

OODC, prevendo a fórmula de cálculo da contrapartida e os parâmetros urbanísticos para sua aplicação. O 

instrumento permitido nas seguintes zonas: na Zona de Uso Diversificado 1 (ZUD 1), onde o coeficiente de 

aproveitamento varia do básico 2 (uso residencial unifamiliar) ou 2,5 (uso residencial multifamiliar) até o 

máximo 5; e nas Zona de Desenvolvimento Econômico (ZDE) 2 e 3, onde pode evoluir do básico 2 até o máximo 

5. (Anexo V, Quadro 1 da Lei nº 4.968/2014, com as alterações dadas pela Lei nº 5.167/2016)13.  

Observa-se que o coeficiente de aproveitamento máximo 5, permitido em algumas zonas mediante outorga 

onerosa do direito de construir, pode ser atingido em ZEIS sem a utilização do instrumento da outorga, como 

mencionado anteriormente.  

Direito de Preempção 

O Plano Diretor previu nos artigos 73 a 76 que o município terá preferência na aquisição de imóvel urbano, 

objeto de alienação onerosa entre particulares, sempre que necessitar de áreas para executar regularização 

fundiária, execução de programas e projetos habitacionais de interesse social e reserva fundiária, além de 

outras finalidades que não são relacionadas à habitação de interesse social.  

Segundo o DHRGABC, o Plano Municipal de Habitação prevê que o instrumento poderá ser utilizado nas AEIS 

como garantia que o Poder Público tenha a preferência sobre a compra dessas áreas. (DHRGABC).  

Contudo, vale ressaltar que o instrumento não foi regulamentado por lei municipal específica, conforme prevê 

o artigo 25, §1° do Estatuto da Cidade. 

  

 
13 Originalmente, as ZDE eram zonas destinadas exclusivamente ao uso não residencial. Porém, com a alteração da LUOPS 

pela Lei nº 5.167/2016, passou-se a admitir “o uso diversificado, em áreas localizadas junto à divisa dos municípios de 

Mauá e Santo André” (art. 7º, I, c). Mais importante, as ZDE 3 não deveriam permitir OODC, uma vez que se localizam em 

APRM (art. 7º, II, b).  
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1.2.3. Principais alterações na legislação de Mauá  

Foram poucas as alterações na legislação de Mauá.  

Houve a exclusão de algumas ZEIS de vazios e a inclusão de novas, deixando como saldo o acréscimo de pouco 

mais de 129 mil metros quadrados demarcados como ZEIS de vazios, ou ZEIS 2.  

No mais, apenas a diferenciação do percentual de terra destinado a HIS nas ZEIS 2: para empreendimentos em 

áreas de propriedade particular permanece a exigência de destinação de 50% do terreno para HIS; já as áreas 

públicas devem ser integralmente reservadas para Habitação de Interesse Social.  
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1.3. Município de Santo André  

O DHRGABC teve por base as seguintes leis: o plano diretor de 2004 (Lei nº 8.696/2004), a lei de parcelamento, 

uso e ocupação do solo (Lei nº 8.836/2006) e a lei de ZEIS, HIS e HMP (Lei nº 8.869/2006) com as alterações 

dadas por leis posteriores até meados de 2016. Após à conclusão do DHRGABC, a Lei nº 9.924/2016 alterou a 

lei de parcelamento, uso e ocupação do solo de 2006 (Lei nº 8.836/2006)14 e, ao fazê-lo, introduziu mudanças 

na lei de ZEIS, HIS e HMP.  Posteriormente, a lei de ZEIS, HIS e HMP (Lei nº 8.869/2006) foi alterada pela Lei nº 

10.191/2019, que também alterou o plano diretor de 200415 e a nova lei de parcelamento, uso e ocupação do 

solo (Lei nº 9.924/2016). 

Ao longo da cadeia de alterações, as categorias de ZEIS previstas no plano diretor de 2004 não foram alteradas, 

porém sua delimitação o foi por diversas vezes. Da mesma forma, também a conceituação, tipologias e 

parâmetros de produção de HIS e HMP passaram por modificações.  

1.3.1. Categorias de ZEIS  

O plano diretor de 2004 (Lei nº 8.696/2004) definiu ZEIS como “porções do território destinadas 

prioritariamente à regularização fundiária, urbanização e à produção de HIS e de HMP” (art. 61), dividindo-

as nas quatro categorias seguintes: 

• ZEIS A, as áreas públicas ou particulares, ocupadas por assentamentos de população de baixa renda na 
Macrozona Urbana; 

• ZEIS B, os terrenos não edificados e imóveis subutilizados ou não utilizados, localizados na Macrozona 
Urbana, necessários à implantação de programas habitacionais de interesse social, desde que não 
sejam considerados áreas ambientalmente sensíveis; no mínimo 70% (setenta por cento) do terreno 
deverá ser reservado para HIS.  

• ZEIS C, os terrenos não edificados e imóveis subutilizados ou não utilizados, localizados na área do Eixo 
Tamanduateí onde haja interesse público em produzir HIS; no mínimo 50% (cinquenta por cento) do 
terreno deverá ser reservado para HIS. 

• ZEIS D, os núcleos residenciais de baixa renda, existentes ou consolidados, localizados na Macrozona 
de Proteção Ambiental, devendo o Poder Público promover a regularização fundiária, urbanística e 
ambiental, com implantação de equipamentos públicos e comércio e serviços de caráter local. 

 
14 A Lei nº 9.924/2016, relativa ao uso, a ocupação e o parcelamento do solo urbano, alterou a Lei nº 8.836/2006, sem 

revogá-la. O artigo 473 da Lei nº 9.924/2016 revogou a maior parte do texto legal - os artigos 1 a 72, os incisos I a III do 

art. 77 e os artigos 79 a 172 –, mas não a totalidade. 

15 Vale registrar que o plano diretor de 2004 vem sendo alterado ao longo dos anos pela lei de parcelamento, uso e 

ocupação do solo e, também, pela lei de ZEIS, quando deveria ser ordenadora do conteúdo destas. Além disso, as ZEIS 

delimitadas naquele Plano são alteradas ou suprimidas por leis específicas.  
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Caracterização de HIS e HMP 

A Lei nº 8.869/2006 definiu HIS como aquela cuja demanda será definida pelo poder público municipal e 

destinada a famílias em qualquer das três situações (art. 4º): 

• renda familiar mensal menor ou igual ao equivalente a 3 salários-mínimos; 

• renda familiar mensal entre três e dez salários-mínimos e renda per capita menor ou equivalente a 0,75 
salários-mínimos; 

• removidas de assentamentos precários, para eliminar situações de risco ou viabilizar projetos de 
urbanização específica.  

Por sua vez, HMP era destinada a famílias ou pessoas com renda familiar mensal acima de 3 até 10 salários-

mínimos, excetuando as famílias cuja renda per capita mensal fosse menor ou equivalente a 0,75 salários-

mínimos, pois estas fariam jus a HIS.  

O QUE MUDOU? 

As definições anteriores foram alteradas pela Lei nº 9.924/2016, que ampliou para até 6 salários-mínimos a 

faixa de renda compreendida como HIS e eliminou o critério renda per capita (art. 459 e 460). Em decorrência 

da mudança na faixa de renda de HIS, HMP passou a ser caracterizada como destinada às famílias ou pessoas 

com renda familiar mensal acima de 6 até 10 salários-mínimos.  

Definição da demanda  

É inerente à concepção de HIS que a definição da demanda será feita pelo poder público municipal, nos termos 

do art. 4º da Lei nº 8.869/2006. Complementarmente, o parágrafo único deste artigo admite, nos casos de 

produção de HIS por associações ou cooperativas habitacionais, que estas indiquem a demanda.  

O QUE MUDOU? 

A Lei nº 10.191/2019 manteve a competência do poder público municipal para indicação da demanda, mas 

suprimiu o parágrafo único do art. 4º da Lei nº 8.869/2006, que permitia a indicação de toda a demanda pelas 

associações ou cooperativas habitacionais que produzissem HIS. Em seu lugar, foram acrescentados quatro 

parágrafos ao referido artigo 4º, cabendo mencionar: o § 1º, que prevê a destinação de “20% de toda produção 

habitacional de demanda aberta, produzida pelo Poder Público Municipal, no âmbito da Habitação de Interesse 

Social – HIS, às entidades organizadas da sociedade civil sem fins lucrativos, destinadas a atendimento 

habitacional, constituídas de pleno direito e aptas a firmarem convênio ou qualquer outro tipo de instrumento 

jurídico com os entes públicos de todas as esferas”; e o § 4º, que  estabelece que a forma de indicação da 

demanda seria regulamentada por portaria da pasta responsável por habitação e regularização fundiária.  
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Percentual mínimo de HIS nas ZEIS de vazios 

A Lei nº 8.869/2006, por meio dos artigos 72 e 73, exigiu que as ZEIS B e as ZEIS C reservassem 70% e 50% do 

terreno, respectivamente, para HIS.  No restante do terreno a lei admite todas as categorias de uso, índices e 

parâmetros previstos para a macrozona em que se localizarem (art. 74). Esses percentuais foram reiterados 

pela Lei nº 10.191/2019 (artigos 19 e 20). 

Tipologias e parâmetros de produção habitacional 

A Lei nº 8.869/2006 admitiu que HIS e HMP assumissem qualquer das tipologias de uso residencial e misto 

previstas na legislação de uso e ocupação do solo vigente (art. 8º), quais sejam, unifamiliar, multifamiliar de 

pequeno porte, multifamiliar do tipo vila e multifamiliar vertical. Para cada uma dessas tipologias, foram definidos 

os parâmetros para HIS e a HMP fora de ZEIS, bem como os parâmetros especiais para HIS em ZEIS B e C.  

Os coeficientes de aproveitamento de HIS variam por tipologia, sendo 1,5, dentro e fora de ZEIS, para todas as 

tipologias, exceto a multifamiliar vertical. Para esta tipologia, determinou-se: CA 4, coeficiente de 

aproveitamento único, quando em ZEIS; CA básico 2,5 e CA máximo 4, que pode ser alcançado mediante 

outorga onerosa do direito de construir, quando fora de ZEIS.   

Já HMP tem coeficientes de aproveitamento relacionados à zona e à tipologia, sem diferenciação por estar, ou 

não, em ZEIS. Assim, os coeficientes de aproveitamento de HMP, dentro e fora de ZEIS, foram fixados em: CA 

básico 2,5 e CA máximo 4 na Zona de Qualificação Urbana; CA básico 3 e CA máximo 4 na Zona de 

Reestruturação Urbana; CA único 2,5 na Zona de Recuperação Urbana.  

O QUE MUDOU? 

Os parâmetros de ocupação do solo para empreendimentos de HIS foram redefinidos pela Lei nº 10.191/2019, 

ignorando se a localização é ou não em ZEIS. A variação dos coeficientes de aproveitamento passou a ser feita 

em função da tipologia e da área do lote. À tipologia multifamiliar, em qualquer zona, foram atribuídos os 

seguintes coeficientes de aproveitamento: básico 2 e máximo 4, para lotes com área inferior a 5.000m²; básico 

2 e máximo 4,5, para lotes com área igual ou superior a 5.000m² (Lei 10.191, art. 13).  

Os empreendimentos de HIS, na faixa de renda de até 3 (três) salários-mínimos, têm isenção da contrapartida 

financeira correspondente à outorga onerosa de potencial construtivo adicional e os situados na faixa de 3 (três) 

a 6 (seis) salários-mínimos, têm desconto de 50% dessa cobrança (Lei 10.191, art. 12, §§ 2º e 3º). HMP tem 

desconto de 20% (Lei 10.191, art. 12, § 4º). 
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Por sua vez, por meio da Lei nº 9.924/2016, HMP deixou de ter parâmetros específicos de ocupação do solo. A 

diferenciação de HMP passa a ser limitada a parâmetros edilícios e de parcelamento do solo16. Assim, os 

coeficientes de aproveitamento igualam-se aos praticados nas zonas urbanas: básico 2,5 e máximo 4 para as 

zonas de Qualificação Urbana e de Recuperação Urbana; básico 3 e máximo 4 para a Zona de Reestruturação 

Urbana. A Lei nº 10.191/2019 (art. 12, § 4º) conferiu desconto de 20% à contrapartida financeira 

correspondente à outorga onerosa de potencial construtivo adicional. 

1.3.2. Instrumentos aplicáveis às ZEIS de vazios 

Dentre os vários instrumentos de política urbana adotados pelo plano diretor, cabe destacar o Parcelamento, 

Edificação ou Utilização Compulsórios, o Consórcio Imobiliário, a Outorga Onerosa do Direito de Construir e o 

Direito de Preempção como aqueles que se articulam com os objetivos da política habitacional de interesse 

social.  

O plano diretor de 2004 conferiu autoaplicabilidade ao PEUC, implementado entre 2006 e 2008 (BRUNO FILHO 

e DENALDI, 2012). A OODC foi implementada a partir da aprovação da Lei de uso, ocupação e parcelamento do 

solo (Lei nº 8.836/2006) e tem gerado recursos para investimentos públicos de caráter redistributivo. O direito 

de preempção foi regulamentado por lei específica (Lei nº 8.958/2007), mas não chegou a ser implementado e 

a vigência da lei encontra-se expirada. Não se tem notícia da realização de consórcios imobiliários.  

Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios  

De acordo com o artigo 116 do plano diretor, são passíveis de parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios os imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados localizados na Macrozona Urbana, 

assim classificados:  

• Solo urbano não edificado - os terrenos e glebas com área igual ou superior a 1.000 m² (mil metros 
quadrados) e coeficiente de aproveitamento utilizado igual a zero (§ 2º); 

• Solo urbano subutilizado - os terrenos e glebas com área igual ou superior a 1.000 m² (mil metros 
quadrados), cujo coeficiente de aproveitamento não atinja o mínimo definido para a zona em que 
localizam (§ 3º); 

• Solo urbano não utilizado - todo tipo de edificação que esteja comprovadamente desocupada há mais 
de dois anos, exceto os casos dos imóveis integrantes de massa falida (§5°).  

 
16 As únicas disposições específicas para HMP são as seguintes: área privativa máxima da unidade habitacional limitada a 

55m²; quota mínima de terreno por habitação de 15m² e dimensionamento das vagas de estacionamento (art. 455). Por 

sua vez, a Lei nº 10.191/2019 reduziu a quota mínima de terreno por habitação a 10m², reviu o dimensionamento das 

vagas de estacionamento (art. 16).  
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Foram excluídos do cumprimento da obrigação, os imóveis: utilizados para instalação de atividades econômicas 

que não necessitem de edificações para exercer suas finalidades; que exerçam função ambiental essencial, 

tecnicamente comprovada pelo órgão municipal competente; de interesse do patrimônio cultural ou 

ambiental; ocupados por clubes ou associações de classe; de propriedade de cooperativas habitacionais; 

utilizados como estacionamento na ZEIC A, com área inferior a 1.000m² (mil metros quadrados).  

Nos termos do artigo 118, em caso de descumprimento das etapas e prazos da obrigação de parcelamento, 

edificação e utilização compulsórios, o Município aplicará alíquota progressiva do IPTU, majorada anualmente, 

pelo prazo de 5 (cinco) anos consecutivos até que o proprietário cumpra com a obrigação de parcelar, edificar 

ou utilizar, conforme o caso. Caso essa obrigação não seja atendida no prazo de 5 (cinco) anos, o Município 

manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação, garantida a aplicação da 

desapropriação do imóvel com pagamento em títulos da dívida pública.  

Por meio do Decreto n° 15.379/2006 foram estabelecidos os procedimentos para aplicação do instrumento. 

Referido decreto dispôs que o órgão competente, à época a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 

Habitação, poderia “escalonar ao longo do tempo as notificações, justificando os critérios, que devem ser em 

conformidade com os objetivos da política urbana, as finalidades do instituto e as características da 

subutilização ou não-edificação de glebas e lotes na macrozona urbana.” (Dec. 15.379/2006, art. 8º). Segundo 

Bruno Filho e Denaldi (2012, p. 101), “para estabelecer tal escalonamento as áreas notificáveis foram agrupadas 

por zona, tamanho e CA”, ficando decidido que as notificações priorizariam, na primeira etapa, as glebas 

maiores com menor coeficiente de aproveitamento, dentre as quais as ZEIS de vazios. 

Consórcio Imobiliário 

Além da possibilidade prevista no artigo 46 do Estatuto da Cidade, que faculta ao proprietário de área atingida 

pelo PEUC solicitar ao poder público municipal a realização de consórcio imobiliário, o plano diretor previu (art. 

142) que o município também poderia aplicar o instrumento do Consórcio Imobiliário para viabilizar 

empreendimentos de HIS na Zona de Reestruturação Urbana, na Zona de Recuperação Urbana e nas ZEIS B e C.  

Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) 

O artigo 120 do plano diretor facultou ao Poder Executivo Municipal a utilização do instrumento da OODC, 

ressalvando que o Conselho Municipal de Política Urbana poderia negar a concessão da outorga, em caso de 
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impacto não suportável pela infraestrutura existente17. O plano diretor definiu que a outorga seria aplicável à 

Macrozona Urbana, excetuando a Zona de Recuperação Urbana. 

Pelo artigo 122, o plano diretor disciplinou a forma de cálculo da contrapartida financeira devida em função do 

potencial construtivo adicional, alterado pela lei de uso e ocupação do solo (Lei nº 9.924/2016). Por sua vez, o 

artigo 124 dispôs que os recursos auferidos seriam destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano.  

O plano diretor estabeleceu que HIS e HMP poderiam se valer do coeficiente de aproveitamento máximo sem 

contrapartida financeira (art. 123). Este artigo, no entanto, foi alterado pela Lei nº 10.191/2019, para 

determinar que “as contrapartidas financeiras referentes à produção habitacional de interesse social e de 

mercado popular serão tratadas em legislação específica” (art. 11), ou seja, nesta mesma lei, logo no artigo 

12, que restringiu a isenção apenas à produção de HIS voltada a famílias com renda de até 3 salários-mínimos 

(art. 12, § 2º). Para HIS, destinada à faixa de 3 a 6 salários-mínimos, assim como para HMP, a Lei previu desconto 

no pagamento da contrapartida da ordem de 50% e 20%, respectivamente (art. 12, §§ 3º e 4º). 

Complementarmente, o art. 12, § 5º, dispôs que os recursos oriundos do pagamento de OODC referente aos 

empreendimentos de HIS e HMP seriam destinados ao Fundo Municipal de Habitação para aplicação em 

políticas habitacionais voltadas às famílias com renda familiar mensal de até 3 salários-mínimos.  

Direito de Preempção  

O direito de preferência para aquisição pelo Poder Público municipal de imóvel urbano objeto de alienação 

onerosa entre particulares foi previsto no artigo 146 do plano diretor. Entre outras finalidades, o texto legal 

refere-se à necessidade de áreas para regularização fundiária e execução de programas e projetos habitacionais 

de interesse social.  

O artigo 147 do plano diretor tornou potencialmente sujeitos à aplicação do instrumento os imóveis com área 

igual ou superior a 1.000m², localizados nas zonas de reestruturação urbana e de recuperação urbana da 

Macrozona Urbana, bem como na macrozona de proteção ambiental, estabelecendo, em conformidade com o 

disposto no Estatuto da Cidade, a competência da lei municipal para a delimitação exata dos imóveis que seriam 

efetivamente objeto do instrumento.   

Desse modo, a lei específica n° 8958/2007 regulamentou a aplicação, seguindo as diretrizes apontadas no plano 

diretor quanto às dimensões e localização dos imóveis e acrescentando que os situados na macrozona urbana 

deveriam ser não edificados. Esta lei relacionou e mapeou 45 imóveis na macrozona urbana e 29 na macrozona 

de proteção ambiental, discriminando as finalidades a que se prestariam cada um deles. Vale destacar que 

 
17 A hipótese de negativa da concessão da outorga se estendia também, na lei original, a eventuais riscos de 

comprometimento da paisagem, o que foi suprimido pela Lei nº 9.394/2012.  
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grande parte desses imóveis eram ZEIS, tendo como destinação, em caso de aquisição, a regularização fundiária, 

a execução de programas e projetos habitacionais de interesse social e a constituição de reserva fundiária.  

No entanto, como preconiza o art. 25, § 1º, do Estatuto da Cidade, o artigo 5º da lei municipal fixou prazo de 

vigência de 5 anos, contados a partir da data de sua promulgação, para a aquisição de qualquer dos imóveis, 

prazo este que se esgotou em 26 de junho de 2012, sem que tenha havido a renovação a partir de um ano após 

o decurso do prazo inicial de vigência. 

1.3.3. Principais alterações na legislação de Santo André 

O município de Santo André promoveu alterações na delimitação das ZEIS de vazios (ZEIS B e ZEIS C), que 

resultaram numa pequena diminuição do cômputo total de área de terra, pouco menos de 6 mil metros 

quadrados.  

A alteração mais significativa diz respeito à caracterização de HIS, que abarcava a faixa de renda de zero a três 

salários-mínimos e foi ampliada para até 6 salários-mínimos.  
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1.4. Município de São Bernardo do Campo  

O DHRGABC teve por base as seguintes leis: o plano diretor de 2011 (Lei nº 6.184/2011), a lei de ZEIS, HIS e 

HMP (Lei nº 5.959/2009) e a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo (Lei nº 6.222/2012).  

Posteriormente à conclusão do DHRGABC, a Lei nº 6.952/2020 alterou o plano diretor relativamente à 

caracterização de HIS e HMP, à indicação da demanda para HIS e ao percentual de HIS em empreendimentos 

de HMP. Por sua vez, a Lei nº 6.953/2020 revogou a Lei 5.959/2009, instituindo a nova regulamentação de ZEIS, 

HIS e HMP18.  

1.4.1. Conceitos e parâmetros 

Categorias de ZEIS  

Desde o plano diretor (Lei nº 6.184/2011) são duas as categorias de ZEIS:  

“Art. 38. …  

As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) classificam-se em: 

I - ZEIS 1 - áreas ocupadas predominantemente por população de baixa renda, abrangendo favelas, 

loteamentos irregulares e empreendimentos habitacionais de interesse social, em que haja interesse 

público em promover recuperação urbanístico-ambiental, regularização fundiária ou produção de 

Habitação de Interesse Social - HIS; e 

II - ZEIS 2 - constituídas por áreas não edificadas ou subutilizadas, destinadas à produção de Habitação 

de Interesse Social (HIS) e Habitação de Mercado Popular (HMP). 

A Lei nº 6.953/2020, que revogou a Lei nº 5.959/2009, alterou a definição, porém apenas do ponto de vista 

redacional, mantendo o conceito de ZEIS 1 como áreas ocupadas e ZEIS 2 como ZEIS de vazios.  

Art. 4º. As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) classificam-se em: 

I - ZEIS 1: áreas ocupadas por loteamentos, assentamentos e empreendimentos habitacionais irregulares, 

em que haja interesse público na promoção e recuperação urbanístico-ambiental, na regularização 

fundiária com a titulação dos residentes e na produção de habitação para demanda componente do 

déficit quantitativo vinculada às ações de regularização fundiária; e  
II - ZEIS 2: constituídas por áreas não edificadas ou subutilizadas, destinadas, prioritariamente, à 

produção habitacional de HIS e HMP, para o atendimento do déficit habitacional quantitativo do 

Município. 

 

 

 
18 A Lei nº 6.952/2020 (que alterou um conjunto de leis municipais relacionadas à matéria urbanística) e, também, a Lei nº 

6.953/2020 promoveram alterações no plano diretor e na lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. Anteriormente, 

no pós-2016, o plano diretor fora alterado pela Lei nº 6.697/2018, que criou o Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Urbano, em substituição ao Conselho da Cidade e do Meio Ambiente de São Bernardo do Campo (ConCidade), organismo 

de gestão da política urbana criado pela Lei nº 6.021/2010 e referendado pelo plano diretor. A Lei 6.697/2018 revogou a 

Lei nº 6.021/2010.  
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Caracterização de HIS e HMP 

O plano diretor (Lei nº 6.184/2011) definiu como HIS a moradia destinada a famílias com renda familiar mensal 

de até 3 salários-mínimos, bem como à moradora ou oriunda de assentamentos habitacionais irregulares e 

precários (art. 40) e HMP como a destinada às famílias com renda familiar mensal superior a 3 e até 10 salários- 

mínimos, em dois segmentos de renda: famílias com renda familiar mensal de 3 e até 6 salários mínimos e 

famílias com renda familiar mensal superior a 6 e até 10 salários mínimos (art. 41). 

O QUE MUDOU? 

A Lei nº 6.952/2020, por meio dos artigos 3º e 4º, alterou os artigos 40 e 41 do plano diretor, ampliando a faixa 

de renda de HIS para até 5 salários-mínimos e situando HMP na faixa de renda superior a 5 e até 10 salários-

mínimos, dividida em dois segmentos: o primeiro; até 7 salários; e o segundo, acima de 7 até salários-mínimos 

até salários-mínimos. 

A nova lei de ZEIS – Lei nº 6.953/2020 – ratificou a ampliação das faixas de renda e complementou as definições 

de HIS e HMP. Considerou HIS como a habitação “produzida ou adquirida pelo Município, diretamente ou em 

parceria com outros órgãos públicos, agências de fomento ou entidades da sociedade civil ou empresas, 

destinada ao atendimento de famílias de baixa renda, assim consideradas aquelas, cuja renda não permita, sem 

subsídio ou incentivo do Poder Público, acesso às condições de oferta habitacional do mercado” (art. 23). Por 

sua vez, HMP foi considerada como a habitação “produzida por entidades da sociedade civil ou empresas, em 

parceria com o Município no desenvolvimento da política habitacional, destinada às famílias com capacidade 

de acesso às condições de oferta do mercado imobiliário popular, desde que haja alguma forma de estímulo 

público na produção habitacional” (art. 24). O artigo aponta que o segmento de HMP, na faixa acima de 5 até 

salários-mínimos, ou “faixa mais social” nos termos da lei, “deve ser priorizada no atendimento habitacional de 

programas em parceria com o Poder Público” (art. 24, § 1º).  

Em resumo, além da ampliação do teto de renda de HIS de 3 para 5 salários, a lei 6.952/2020 ampliou a faixa 

de renda dos empreendimentos de HMP passíveis de implantação em ZEIS (de até 6 para até 7 salários-

mínimos) e reduziu o percentual mínimo de unidades de HIS nesses empreendimentos, de 70% para 50% do 

total de unidades habitacionais.  

Definição da demanda 

O art. 40, § 2º, do plano diretor estabelece que a definição da demanda em empreendimentos de HIS compete 

ao agente produtor, que pode ser o Poder Público municipal, outro ente da federação ou associações ou 

cooperativas habitacionais populares, isoladamente ou em parceria com agentes da iniciativa privada. As 

formas de definição da demanda variam de acordo com o agente produtor (Quadro 1.3).  
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QUADRO 1.3 - Santo André: Definição da demanda, por agente produtor  

Agente produtor Definição da demanda 

Poder Público municipal 
Segundo critérios do PLHIS e exigências dos órgãos 

financiadores 

Outro ente da federação Em conjunto entre o ente promotor e o Município 

Associações ou cooperativas habitacionais 

populares, isoladamente ou em parceria com 

agentes da iniciativa privada 

Indicada pela entidade responsável pela produção e 

submetida à aprovação do Município 

Fonte: Elaboração própria com base na legislação municipal. 

O mesmo artigo 40, no § 3º, define que a indicação da demanda para unidades de HIS em empreendimentos 

de HMP executados pela iniciativa privada será feita em parceria com o Poder Público municipal.  

O QUE MUDOU? 

De acordo com a Lei nº 6.952/2020, que alterou o plano diretor, a indicação da demanda em empreendimentos 

de HIS permanece como competência do agente produtor, que deve submetê-la ao Município. A diferença está 

na inclusão de um novo agente produtor: a iniciativa privada, que, tal como as associações ou cooperativas 

habitacionais populares, pode indicar a demanda e submetê-la à aprovação do Município (art. 40. § 2º, III). 

A Lei nº 6.952/2020 alterou, também, o art. 40, § 3º, para permitir que a indicação da demanda para unidades 

de HIS em empreendimentos de HMP executados pela iniciativa privada seja feita em parceria entre o agente 

produtor e o Poder Público municipal, e não mais indicada diretamente por este.  

Em caso de empreendimento de HMP executado pela iniciativa privada que envolva a produção de unidades 

de Habitação de Interesse Social (faixa superior a 5 até 7 salários-mínimos), a definição da demanda para as 

unidades de HIS, que antes era feita pelo Poder Público Municipal, passou a ser feita pelo agente produtor em 

parceria com o Poder Público Municipal (Lei nº 6.952/2020, art. 40, § 3º). 

Percentual mínimo de HIS nas ZEIS de vazios 

O plano diretor – Lei nº 6.184/2011 – permitiu que empreendimentos de HMP, na faixa de renda superior a 3 

até 6 salários-mínimos, fosse produzido em ZEIS, desde que previssem pelo menos 70% do total de unidades 

como HIS (art. 42). A Lei nº 6.374/2014 acrescentou, alternativamente, a possibilidade de que fossem 

destinados 70% do terreno para HIS, desde que o número de unidades nos 30% destinados a HMP não 

ultrapassasse o número total de unidades de HIS.  

O QUE MUDOU? 

A Lei nº 6.952/2020 manteve as duas possibilidades para permitir HMP em ZEIS: percentual mínimo de unidades 

habitacionais; ou percentual de terreno, desde que o número de unidades produzidas na fração destinada a 



 

 

32 

HMP não ultrapasse o total de unidades de HIS. A alteração restringiu-se ao percentual mínimo de HIS, que de 

70% caiu para 50%. 

Tipologias e parâmetros de produção habitacional 

A Lei nº 5.959/2009, que dispôs sobre ZEIS, HIS e HMP, previu três tipologias para a produção de HIS e de HMP: 

Habitação Unifamiliar e duas tipologias de Habitação Multifamiliar – Conjunto Horizontal e Conjunto Vertical. 

Para cada uma delas estabeleceu parâmetros específicos de ocupação e parâmetros edilícios especiais (área da 

unidade habitacional, número de banheiros e número de vagas de estacionamento).  

Dentre os parâmetros específicos de ocupação do solo, a Lei nº 5.959/2009 atribuiu coeficientes de 

aproveitamento mais elevados, para HIS e HMP, do que os vigentes na legislação de uso e ocupação do solo 

urbano e os diferençou em função da localização do empreendimento – se dentro ou fora de ZEIS. O quadro a 

seguir reproduz a Tabela 1 da Lei nº 5.959/200919, referente aos coeficientes de aproveitamento para as duas 

tipologias.   

O QUE MUDOU? 

A Lei nº 6.953/2020, que revogou a Lei nº 5.959/2009, promoveu alterações em parâmetros edilícios e em 

parâmetros gerais de ocupação do solo, tanto os de HIS quanto os de HMP. No que se refere aos parâmetros 

edilícios (HIS e HMP), o número de banheiros deixou de ser considerado como parâmetro e foi fixada área 

máxima para a UH, o que não constava da Lei 6.959/2020. A área mínima da unidade habitacional foi ampliada 

em todas as tipologias de HIS; em HMP, passa a variar em função do número de dormitórios, possibilitando 

área menor do que a permitida pela Lei nº 5.959/2009, no caso de um só dormitório.   

Quanto aos parâmetros de ocupação do solo, verifica-se que os coeficientes de aproveitamento se mantiveram 

inalterados, no caso de HIS, sendo permitido atingir o CA 6 sem outorga de potencial construtivo adicional. Já 

no caso de HMP, há variações: tanto HMP 1 quanto HMP 2, quando fora de ZEIS, sofreram redução do 

percentual mínimo de unidades de HIS no empreendimento para que a outorga seja não onerosa, de 15% para 

10%; no caso de HMP 2 (faixa acima de 7 até 10 salários-mínimos), fora de ZEIS, foram reduzidos os CA básico 

e máximo.  

  

 
19 A Tabela 1 foi acrescida à Lei nº 5.959/2009 pela Lei nº 6.183/2011.  
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QUADRO 1.4 - São Bernardo do Campo: Coeficientes de aproveitamento de HMP segundo as leis Lei nº 
5.959/2009 e Lei nº 6.953/2020 

Faixa de 

renda  
Local  

LEI 5.959/2009 LEI 6.953/2020 

CA 

básico 

CA 

máximo  
Observações  

CA 

básico 

CA 

máximo  
Observações  

HMP 1 

em ZEIS 6 - 
Sem outorga onerosa. 

Exige 70% de HIS 
6 - 

Sem outorga onerosa. 

Exige 50% de HIS 

fora de 

ZEIS 
4 6 

Outorga não onerosa 

se pelo menos 15% 

das UH for HIS 

4 6 

Outorga não onerosa 

se pelo menos 10% 

das UH for HIS 

HMP 2 
fora de 

ZEIS 
4 6 

Outorga não onerosa 

se pelo menos 15% 

das UH for HIS 

2,5 4 

Outorga não onerosa 

se pelo menos 10% 

das UH for HIS 

Fonte: Elaboração própria com base na legislação municipal. 

1.4.2. Instrumentos aplicáveis às ZEIS de vazios 

Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC) e IPTU Progressivo no Tempo  

O PEUC foi previsto no PD e em lei específica (Lei 6.186/2011, regulamentada pelo Decreto nº 18.437, de 16 de 

abril de 2013).  

Com base no artigo 60 do plano diretor, são passíveis de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, 

o solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado localizado na Macrozona Urbana Consolidada - MUC, 

inclusive as ZEIS 2 situadas nesta Macrozona.  

Por força do §1° do artigo 60, é considerado solo urbano não edificado os terrenos e glebas com área igual ou 

superior a 1.000 m2 (mil metros quadrados), sendo o coeficiente de aproveitamento utilizado igual a zero.  

Por sua vez, de acordo com o § 2º do mesmo artigo, são considerados solos urbanos subutilizados, os terrenos 

e glebas com área igual ou superior a 1.000m2 (mil metros quadrados), que não atingem o coeficiente de 

aproveitamento mínimo de 0,20 são considerados solo urbano subutilizado. Já nos termos do §3º do artigo 60, 

constituem solo urbano não utilizado as edificações que não se encontrem na posse de terceiros ou do 

proprietário, há mais de 3 (três) anos.  

Em caso de descumprimento das condições e dos prazos estabelecidos para o cumprimento da obrigação de 

parcelamento, edificação e utilização compulsórios, o Município procederá à aplicação do Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU - Progressivo no Tempo, mediante a majoração da alíquota pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos consecutivos.  
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Vale destacar que o PEUC começou a ser aplicado a partir de 2013. As ZEIS de vazios foram sujeitas ao 

instrumento e tiveram suas notificações priorizadas, isto é, previstas logo na 1ª etapa de notificações.   

O IPTU progressivo no tempo foi previsto no PD e regulamentado pela Lei nº 6.324, de 19 de dezembro de 2013.  

Consórcio Imobiliário 

O instrumento foi previsto no plano diretor, nos termos disciplinados pelo Estatuto da Cidade.  

Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) 

O instrumento foi disciplinado no plano diretor, de modo a fazê-lo autoaplicável20. Empreendimentos de HIS 

foram dispensados do pagamento de outorga, sendo-lhes facultada a utilização de CA máximo.   

Os recursos arrecadados com a OODC deveriam ser encaminhados ao FMDU para que o ConCidade decidisse 

sua aplicação, de acordo com as finalidades previstas no artigo 26 do Estatuto da Cidade, dentre elas a execução 

de programas e projetos habitacionais de interesse social.  

Por força da Lei 6.952/2020, os recursos do pagamento de OODC deixam de ser encaminhados ao FMDU e 

passaram a ser destinados, “prioritariamente, aos programas de urbanização e regularização fundiária de áreas 

ocupadas predominantemente por população de baixa renda (REURB-S), à produção e oferta de HIS e na 

concessão de subsídios para o acesso da demanda de HIS a financiamento com recursos do FGTS” (art. 76).  

Direito de preempção 

Previsto no PD como possibilidade sempre que o município necessitar de áreas para, entre outras finalidades, 

a execução de programas e projetos habitacionais de interesse social (art. 88, § único, II).  Não foi 

regulamentado.  

Por força do artigo 88 do Plano Diretor, o Município poderá exercer o direito de preempção ou preferência para 

aquisição de imóvel objeto de alienação onerosa entre particulares. Nos termos do parágrafo único, o direito 

de preempção que confere ao Poder Público municipal preferência para aquisição de imóvel urbano, objeto de 

alienação onerosa entre particulares e será exercido sempre que o Município necessitar de áreas para: I - 

regularização fundiária sustentável; II - execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; III - 

constituição de reserva fundiária.  

 
20 A Resolução Conjunta nº 2 entre a Secretaria de Planejamento Urbano e Secretaria das Finanças, de 15 de agosto de 

2012, apenas estabeleceu os procedimentos administrativos para a compra de potencial construtivo adicional por meio 

da outorga onerosa.  
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O Plano Diretor impõe, baseado no artigo 89, que o direito de preempção será exercido em todos os imóveis 

delimitados como ZEIS 2.  

Por força do artigo 25. § 1°, lei municipal, baseada no plano diretor, delimitará as áreas em que incidirá o direito 

de preempção e fixará prazo de vigência, não superior a cinco anos, renovável a partir de um ano após o decurso 

do prazo inicial de vigência. Contudo, até o presente momento, o instrumento não pode ser aplicado, pois a lei 

específica ainda não foi editada. 

Operação Urbana Consorciada (OUC) 

O plano diretor dispôs sobre as operações urbanas consorciadas, definindo o polígono onde seriam permitidas 

essas operações e acrescentando às finalidades do instrumento, definidas pelo artigo 33 do Estatuto da Cidade, 

a “solução habitacional dentro de seu perímetro ou vizinhança próxima, no caso da necessidade de 

reassentamento de moradores de habitações precárias, favelas e cortiços” (art. 86, VIII).  

Por meio da Lei n° 6.403, de 22 de junho de 2015, foi aprovada a Operação Urbana Consorciada “São Bernardo 

do Campo”, que define a aplicação de 25% dos recursos obtidos pela Operação para o desenvolvimento de 

ações de interesse social e inclusão urbana (art. 6º). Dentre essas ações, a produção habitacional destinada ao 

reassentamento da população predominantemente de baixa renda residente em assentamentos precários ou 

irregulares existentes na área da Operação. Com relação aos parâmetros urbanísticos relacionadas à edificação 

de habitação de interesse social e das Zonas de Especial Interesse Social - ZEIS, manteve os padrões da Lei 

Municipal específica nº 5.959/2009.  

A OUC “São Bernardo do Campo” não foi viabilizada até o presente momento.  

1.4.3. Principais alterações na legislação de São Bernardo do Campo 

A legislação de São Bernardo do Campo sofreu duas alterações significativas: ampliação da faixa de renda de 

HIS, que abrangia de zero a três salários-mínimos, para até 5 salários-mínimos; e redução de 70% para 50% do 

percentual mínimo de terra destinado a HIS em ZEIS.  
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1.5. Município de Ribeirão Pires 

O DHRGABC teve como base o plano diretor ainda hoje vigente – Lei nº 5.907/2014.  

Posteriormente ao DHRGABC, o plano diretor foi alterado pela Lei nº 6.202/2017, com a finalidade de 

adequação formal à Lei Estadual nº 15.913/2015, que dispôs sobre a Área de Proteção e Recuperação dos 

Mananciais do Alto Tietê Cabeceiras (APRMATC), que tem a Bacia Taiaçupeba, parcialmente situada em Mauá, 

como contribuinte do Sistema Produtor do Alto Tietê21. 

No que diz respeito às ZEIS, em geral, e às ZEIS de vazios, em particular, não houve alterações.  

1.5.1. Conceitos e parâmetros 

Categorias de ZEIS 

O artigo 19 do plano diretor municipal (Lei nº 5.907/2014) considera as Zonas Especiais de Interesse Social 

(ZEIS) como um instrumento da política municipal de habitação, enquadrando como ZEIS as Áreas de 

Recuperação Ambiental 1 (ARA 1) e as Subáreas de Ocupação Especial (SOE) da Lei Estadual nº 13.579/2009, 

que define a Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings 

(APRM-B). A Lei não explicita, de forma direta, as categorias de ZEIS, porém, ao fazer a equivalência com as ARA 

1 e as SOE, deixa implícita a previsão de ZEIS ocupadas (ARA 1) e ZEIS e vazios (SOE), tendo em vista as definições 

da citada lei estadual22.  

Caracterização de HIS e HMP 

O art. 11, X, do plano diretor define HIS como “habitação voltada à população, com renda familiar de até 3 (três) 

salários-mínimos, que depende de políticas públicas para satisfazer sua necessidade habitacional e que garanta 

o interesse dos beneficiários diretos, finalidade social do empreendimento, e da sociedade como um todo, e a 

função e a qualidade ambiental definida por Leis específicas para cada MZPRA-RP”23. Apesar de mencionar a 

 
21 A Lei nº 5.907/2014 definiu, desde o texto original, um macrozoneamento municipal compatível com a legislação 

estadual de proteção dos mananciais, dividindo o território nas macrozonas de proteção e recuperação ambiental da Bacia 

Billings (MZPRA-B), da Bacia do Guaió (MZPRA-G) e da Bacia do Taiaçupeba (MZPRA-T). Esse macrozoneamento não foi 

alterado pela Lei nº 6.202/2017. 

22 A Lei Estadual nº 13.579/2009 define como: ARA 1, os “assentamentos ou ocupações habitacionais de interesse social 

preexistentes, desprovidas total ou parcialmente de infraestrutura de saneamento ambiental, onde o poder público deverá 

promover programas de recuperação urbana e ambiental” (art. 32, § 1º); SOE, a subárea “prioritária para implantação de 

habitação de interesse social e de equipamentos urbanos e sociais” (art. 21, I), o que é reforçado pelo artigo 70, ao definir 

como diretriz de planejamento e gestão das SOE a priorização da implantação de programas habitacionais de interesse 

social e equipamentos urbanos e sociais a eles vinculados.  

23 MZPRA-RP: Macrozonas de Proteção e Recuperação Ambiental de Ribeirão Pires. 
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possibilidade de implantação de HIS em diversos artigos, a Lei não fixa parâmetros para sua produção. Com 

relação à HMP, não há qualquer menção.  

Definição da demanda 

Não foi prevista. 

Percentual mínimo de HIS nas ZEIS de vazios 

Não foi definido. 

1.5.2. Instrumentos aplicáveis às ZEIS de vazios 

Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios e IPTU Progressivo no Tempo  

O plano diretor (Lei nº 5.907/2014) previu a aplicação do PEUC aos imóveis não edificados, subtilizados ou não 

utilizados localizados nas subáreas de Ocupação Consolidada (SUC), de Ocupação Controlada (SUCt), de 

Ocupação Urbana Consolidada Corredor (SEC), de Ocupação Especial (SOE) e em ZEIS, prevendo, portanto, a 

dupla gravação – ZEIS e PEUC. Também dispôs sobre a implementação do IPTU Progressivo no Tempo. 

Ambos os instrumentos haviam sido previstos no plano diretor anterior (Lei nº 4.791/2004, revogada) e 

regulamentados pela Lei nº 5.779/2013, lei esta que foi recepcionada pelo plano diretor aprovado no ano 

seguinte – artigos 143 a 146 da Lei nº 5.907/2014. Mais recentemente, por meio da Lei nº 6.326/2019, foram 

promovidas alterações na regulamentação24.  

Embora regulamentado, o PEUC não foi aplicado no município.  

Consórcio Imobiliário 

O plano diretor definiu a aplicabilidade do instrumento tanto aos imóveis submetidos ao PEUC, como também 

àqueles necessários a intervenções urbanísticas nele previstas (art. 156).  Segundo a lei, a realização de 

consórcio imobiliário pode se dar nos termos do artigo 46 do Estatuto da Cidade, assim como “para viabilizar 

empreendimentos habitacionais de interesse social (HIS) nas Subáreas de Ocupação Especial – SOE” (art. 154).   

  

 
24 A Lei nº 5.779/2013 foi alterada pela Lei nº 6.326/2019, que suprimiu o conceito de subutilização e a definição dos 

procedimentos para notificação, sem prejuízo, no entanto, uma vez que a Lei nº 5.907/2014 trata desses aspectos. A Lei 

de 2019 altera, também, a progressividade das alíquotas. 
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Direito de Preempção  

O direito de preempção comparece nos artigos 158 a 164 do plano diretor, conforme finalidades e disposições 

estabelecidas pelo Estatuto da Cidade. A lei determina que o instrumento é aplicável a lotes com, no mínimo 

500m², localizados em qualquer ponto do território, a serem delimitados em lei municipal.   

Contudo, vale ressaltar que o instrumento não foi regulamentado por lei municipal específica, conforme prevê 

o artigo 25, §1° do Estatuto da Cidade.   

Direito de Superfície 

Nos termos do artigo 165, §2º, o poder público poderá utilizar o direito de superfície em caráter transitório 

para remoção temporária de moradores de núcleos habitacionais de baixa renda, pelo tempo que durar as 

obras de urbanização. 

1.5.3. Principais alterações na legislação de Ribeirão Pires 

A legislação municipal não passou por alterações no tocante à regulamentação de ZEIS, HIS e HMP. 
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1.6. Município de Rio Grande da Serra 

O DHRGABC teve por base o plano diretor então vigente (Lei nº 1.635/2006).  

Posteriormente ao DHRGABC, foi aprovada a Lei nº 2.199/2017, que regulamentou as ZEIS no município, 

alterada pela Lei nº 2.256/2018. Em seguida, o plano diretor foi revisado pela Lei nº 2.321/2019, que revogou 

o plano diretor de 2006. Por fim, a Lei nº 2.334/2019 instituiu a legislação de uso, ocupação e parcelamento do 

solo do município. 

1.6.1. Conceitos e parâmetros 

Categorias de ZEIS 

As ZEIS foram definidas no plano diretor de 2006 como “porções do território destinadas prioritariamente à 

regularização fundiária, urbanização e à produção de habitação de interesse social (HIS)” e classificadas em 

duas categorias: ZEIS-A, ou áreas ocupadas por assentamentos precários ou irregulares de baixa renda, para 

fins de urbanização e regularização; e ZEIS-B, ou “vazios urbanos, destinados a uso habitacional, propícios à 

implantação de empreendimentos de interesse social” (art. 50).  

O plano diretor de 2019 não alterou as categorias de ZEIS, mantendo as mesmas definições do plano anterior.  

Caracterização de HIS e HMP 

A Lei nº 2.199/2017 trouxe as definições de HIS e HMP, ausentes no plano diretor de 2006, estabelecendo:  

• no artigo 6º, que HIS destina-se ao atendimento habitacional das famílias de baixa renda removidas de 
assentamentos precários de áreas de risco, bem como às famílias com renda familiar mensal de 0 a 3 
salários-mínimos, ou enquadráveis nas faixas 1 e/ou 1,5 do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), 
nos termos da Lei Federal nº 11.977/2009; 

• no artigo 7º, que HMP destina-se ao atendimento habitacional das famílias com renda familiar mensal 
entre 3 e 6 salários-mínimos, “ou enquadráveis nas faixas 2 e/ou 3 do Programa Minha Casa Minha Vida 
– PMCMV, conforme a citada lei federal”.   

HIS e de HMP podem ser implantados fora de ZEIS (art. 18, § 2º), devendo seguir os parâmetros da zona onde 

o empreendimento estiver localizado, obedecida a lei específica da Billings (Lei 13.579/2009).  

Definição da demanda 

De acordo com a Lei nº 2.199/2017, a promoção de HIS pode ser pública ou privada, porém a demanda será definida 

pelo poder público municipal (art. 6º, caput), excetuando a produção de associações ou cooperativas habitacionais, 

cuja demanda será indicada prioritariamente (mas não exclusivamente) pela municipalidade (art. 9º). 
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Percentual mínimo de HIS nas ZEIS de vazios 

A definição do percentual mínimo, antes inexistente, consta do art. 12 da Lei nº 2.199/2017, que o fixou em 

80% da área total do terreno.  

Tipologias e parâmetros de produção habitacional 

De acordo com a Lei nº 2.199/2017, a unidade habitacional de HIS deve ter, no máximo, um sanitário e uma 

vaga de garagem (art. 6º, caput) e a unidade de HMP deve ter, no máximo, dois sanitários e uma vaga de 

garagem (art. 7º).  

Com relação, propriamente, aos parâmetros urbanísticos, observa-se que a Lei nº 2.199/2017 regulamentou as 

ZEIS buscando referendar-se na lei específica da Billings, uma vez que todo o território municipal está localizado 

na APRM deste manancial. De acordo com o art. 11, “os parâmetros definidos nesta Lei, como o Coeficiente de 

Aproveitamento, a Taxa de Ocupação e Taxa de Permeabilidade, ficam condicionados ao enquadramento na 

Lei Específica da Billings”. No entanto, a Lei não os apresenta.   

Presume-se que tais parâmetros sejam os definidos para as SOE pela Lei de uso, ocupação e parcelamento do 

solo (Lei nº 2.334/2019), pois segundo o plano diretor (Lei nº 2.321/2019) as SOE “correspondem aos locais 

definidos como prioritários para implantação de habitação de interesse social” (art. 86) e as ZEIS-B aos vazios 

urbanos destinados à implantação de empreendimentos habitacionais de interesse social (art. 110, § 1º, II). Em 

outras palavras, as ZEIS-B são demarcadas em sobreposição às SOE, cujos parâmetros são os definidos pela Lei 

nº 2.334/2019 em conformidade com a Lei específica da Billings: lote mínimo de 250m²; coeficiente de 

aproveitamento 2,5; taxa de permeabilidade de 15% e índice de área vegetada de 8%.  

1.6.2. Instrumentos aplicáveis às ZEIS de vazios 

O plano diretor incorpora o conjunto dos instrumentos disciplinados pelo Estatuto da Cidade, porém 

simplesmente transcrevendo as disposições da lei federal, sem dispor sobre seu rebatimento no território 

municipal. Apenas as ZEIS mereceram regulamentação posterior.  

1.6.3. Principais alterações na legislação de Rio Grande da Serra 

A delimitação das ZEIS de vazios (ZEIS B) foi totalmente revista, resultando em número maior de ZEIS B, porém 

em um quantitativo menor de terras, com a supressão de pouco mais de 73 mil quadrados. Além disso, a nova 

legislação estabeleceu o percentual mínimo de HIS em ZEIS B, antes inexistente, fixando-o em 80%.  
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1.7. Síntese das alterações na legislação habitacional dos municípios (2016-2021) 

À exceção de Ribeirão Pires, os demais municípios analisados fizeram alterações na legislação habitacional e 

urbana que implicaram em mudanças na regulação das ZEIS de vazios. O Quadro a seguir relaciona as principais 

alterações por município. 
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QUADRO 1.5 - Síntese das alterações na legislação dos municípios (2016-2021) 

Município Categorias de ZEIS 
Reserva para HIS Caracterização de HIS e HMP 

2016 2021 2016 2021 

Diadema 

AEIS 1 Áreas vazias e subutilizadas 
30% gleba 

ou lote 
Não exigido 

HIS: habitação voltada à população 

com renda familiar de zero a 3 sm. + 

famílias em áreas de risco, 

desadensamento, interferência com 

obras públicas, ocupações de áreas da 

Dersa-Ecovias. 

HMP: habitação voltada à população 

com renda familiar superior a 3 e até 

10 sm. 

HIS: sem alterações 

HMP-1: renda familiar 

superior a 3 e até 5 sm. 

HMP-2: renda familiar 

superior a 5 e até 10 sm. 

AEIS 2 
núcleos habitacionais precários e 

irregulares 
  

AEIS 3 EHIS irregulares   

AEIS 4 * EHIS regulares    

AEIS 5 * núcleos habitacionais urbanizados e 
regularizados   

AEIS 6 * AEIS localizadas em APRM   

Mauá 

ZEIS 1-A 
áreas públicas ocupadas por 

assentamentos de baixa renda 
  

HIS: habitação voltada à população 

com renda familiar igual ao 

equivalente a 3 sm; II- removidas de 

assentamentos precários, para 

eliminar situações de risco ou viabilizar 

projetos de urbanização específica.  

HMP: habitação voltada à população 

com renda familiar acima de 3 e até o 

equivalente a 8 sm.  

Idem 2016 

ZEIS 1-B 
áreas particulares ocupadas por 

assentamentos de baixa renda 
  

ZEIS 2 terrenos vazios ou subutilizados 
50% 

 

50% em ZEIS 

privadas 

100% em ZEIS 

públicas 

Ribeirão 

Pires 

SOE 

porções do território onde deverá 

ser promovida a regularização 

fundiária dos assentamentos 

habitacionais de baixa renda 

existentes e consolidados, bem 

como o desenvolvimento de 

programas habitacionais de 

interesse social 

Não 

definido 
Não definido 

HIS: habitação voltada à população 

com renda familiar de até 3 sm. 
Idem 2016 

ARA-1 

assentamentos ou ocupações 

habitacionais de interesse social 

preexistentes, desprovidas total ou 

parcialmente de infraestrutura de 

saneamento ambiental, onde o 

Poder Público deverá promover 

programas de recuperação urbana 

e ambiental. 
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Rio 

Grande 

da Serra 

ZEIS A 

áreas ocupadas por assentamentos 

precários ou irregulares de baixa 

renda 

  

Sem definição 

HIS: habitação voltada à 

população com renda 

familiar de até 3 sm., 

removida de assentamentos 

precários ou enquadrável nas 

faixas 1 e 1,5 do PMCMV 

HMP: habitação voltada à 

população com renda 

familiar entre 3 e 6 sm. ou 

enquadrável nas faixas 2 e 3 

do PMCMV 

ZEIS B 

vazios urbanos destinados a uso 

habitacional, propícios à 

implantação de empreendimentos 

de interesse social 

Não 

definido 
80% 

Santo 

André 

ZEIS A 

assentamentos precários ou 

irregulares localizados na 

Macrozona Urbana 

  
HIS: habitação voltada à população 

com renda familiar de zero a 3 sm; ou 

até 10 sm, desde que a renda per 

capita não ultrapasse 0,75 sm.  

HMP: habitação voltada à população 

com renda familiar acima de 3 até 10 

sm., exceto famílias ou pessoas com 

renda per capita mensal menor ou 

equivalente a 0,75 sm.   

HIS: habitação voltada à 

população com renda 

familiar de zero a 6 sm. 

HMP: habitação voltada à 

população com renda 

familiar acima de 6 e até 10 

sm. 

ZEIS B 

áreas vazias e subtilizadas, na 

localizadas na Macrozona Urbana, 

exceto no Eixo Tamanduateí 

70% 70% 

ZEIS C 
áreas vazias e subtilizadas 

localizadas no Eixo Tamanduateí 
50% 50% 

ZEIS D 
assentamentos precários ou 

irregulares localizados na APRM 
  

São 

Bernardo 

do 

Campo 

ZEIS 1 

áreas ocupadas por população de 

baixa renda: favelas, loteamentos 

irregulares e EHIS 

  
HIS: habitação voltada à população 

com renda familiar mensal não 

superior a 3 sm + assentamentos 

irregulares e precários  

HMP: habitação voltada à população 

com renda familiar superior a 3 e igual 

ou inferior a 10 sm.  

HIS: habitação voltada à 

população com renda 

familiar mensal não superior 

a 5 sm. 

HMP: habitação voltada à 

população com renda 

familiar superior a 5 sm. e até 

10 sm., dividida em duas 

faixas: acima de 5 até 7 sm; e 

acima de 7 até 10 sm. 

ZEIS 2 
áreas não edificadas ou 

subutilizadas destinadas à HIS 
70% 

50% para HIS e 

HMP na faixa de 

até 7 sm. 

Fonte: Elaboração própria com base na legislação.
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2. DELIMITAÇÃO DAS ZEIS DE VAZIOS NA REGIÃO DO ABC EM 2016 E 2021 

Este capítulo apresenta o quadro das áreas delimitadas como Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) de 

vazios na Região do Grande ABC em 2021, comparativamente àquele encontrado pelo DHRGABC em 2016. 

Informa as alterações havidas no total de área demarcada como ZEIS de vazios, no total de área vazia e no 

quantitativo mínimo de terra disponível para Habitação de Interesse Social. Os dados foram detalhados por 

município e, também, organizados na escala da região. 

No tocante à delimitação das ZEIS de vazios, as legislações municipais – planos diretores, leis de parcelamento, 

uso e ocupação do solo e leis específicas de regulamentação da política habitacional e das ZEIS – foram as 

principais fontes de informação. Complementarmente, foram utilizadas informações produzidas por equipes 

municipais, sob a forma de tabelas e mapas, além de informações verbais, obtidas por meio de entrevistas 

com técnicos e dirigentes municipais e pesquisadores da questão da habitação no ABC25.  

Para estimar a disponibilidade de terra nas ZEIS de vazios, foi realizado um trabalho de análise de imagens 

aéreas, identificando a área ocupada e a área vazia em cada uma das ZEIS. Também com a finalidade de instruir 

o cálculo da disponibilidade de terra, foi informada a propriedade dos imóveis em ZEIS de vazios – se públicos 

ou privados.  

As informações coletadas pela pesquisa alimentaram um banco de dados, organizado segundo o modelo 

adotado pelo DHRGABC em 2016. Com o objetivo de avaliar o que foi alterado no intervalo 2016-2021, o novo 

banco de dados reproduz parte dos dados de 2016 e agrega as informações referentes a 2021, como pode ser 

observado nas planilhas do Apêndice de Informações Digitais.  

  

 
25 Com relação à delimitação das ZEIS em municípios do ABC, foram entrevistados pesquisadores que desenvolveram 
dissertações de mestrado sobre ZEIS em Santo André (Aylton Affonso) e no ABC (Sandra Malvese).  
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2.1. Delimitação das ZEIS de vazios  

A Tabela 2.1 apresenta o número e a área total demarcada como ZEIS de vazios, em 2016 e em 2021, nos seis 

municípios da Região do ABC que utilizam o instrumento.  

TABELA 2.1 - ZEIS de vazios na Região do ABC em 2016 e 2021 

Município 

Total de ZEIS de vazios Total de ZEIS em APRM 
2016 2021 2016 2021 

Nº Área (m²) Nº Área (m²) Nº Área (m²) Nº Área (m²) 
% da área 

de ZEIS 
Diadema 73 394.423,37 67 267.536,78 7 54.279,70 5 46.095,80 17,2 
Mauá 34 1.259.710,20 28 1.458.126,98 0 0 0 0 0 
Santo 
André 

46 1.489.839,16 48 1.483.853,13 0 0 0 0 0 

São 
Bernardo 
do Campo 

47 2.822.733,37 47 2.822.733,37 21 1.615.535,67 21 1.615.535,67 57,2 

Ribeirão 
Pires 

1 35.000,00 1 35.000,00 1 35.000 1 35.000 100 

Rio Grande 
da Serra 

3 276.646,19 9 203.540,05 3 276.646,19 9 203.540,05 100 

Região do 
ABC 

204 6.278.352,29 200 
 

6.270.790,31 
 

32 1.981.461,56 36 1.900.171,52 30,6 

Fonte: Elaboração própria. 

Observa-se que, de 2016 para 2021, houve redução no número – de 204 para 200 – e na área total de ZEIS de 

vazios – de 6.278.352,29m² para 6.270.790,31m². Comparando as áreas demarcadas por município, em 2016 

e 2021, verifica-se que apenas Mauá ampliou o quantitativo de terra delimitado como ZEIS de vazios. São 

Bernardo do Campo e Ribeirão Pires não alteraram o total demarcado e Diadema, Santo André e Rio Grande 

da Serra diminuíram o quantitativo de terra gravado.  

Das 200 ZEIS de vazios existentes na Região do ABC, 36 (ou 18%) encontram-se em Área de Proteção e 

Recuperação de Mananciais (APRM), estando localizadas em quatro municípios – Ribeirão Pires e Rio Grande 

da Serra (inseridos integralmente em APRM), Diadema e São Bernardo do Campo. No total, 1.900.171,52m² 

(30,6%) foram demarcados em APRM na Região do ABC. São Bernardo do Campo destaca-se pelo volume de 

terra demarcada como ZEIS de vazios na APRM – 1.615.535,65m² (85% do total regional em APRM).  

A Figura 2.1 representa a localização das ZEIS de vazios no território regional.  
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FIGURA 2.1 - ZEIS de vazio na Região do ABC, segundo legislações municipais 

 
Fonte: Elaboração própria 
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A Tabela 2.2 informa, com base na análise de imagens aéreas, o quantitativo de terra vazia com relação à área 

total demarcada como ZEIS de vazios nos municípios e na Região do ABC. Observa-se que 4.382.982,51m² 

encontram-se vazios, o que representa, aproximadamente, 70% da área demarcada na Região 

(6.270.790,31m²). Santo André é o município que apresenta o menor percentual de terra vazia com relação 

ao total demarcado – 42,9%.  Nos demais municípios esse percentual coloca-se acima dos 50%. 

TABELA 2.2 - ZEIS de vazios: área total demarcada e área vazia por município  

Município 
Área total 

demarcada (m²) 

Área vazia 

(m²) (%) 

Diadema 267.536,78 202.961,24 75,9 

Mauá 1.458.126,98 804.933,47 55,2 

Santo André 1.483.853,13 636.318,07 42,9 

São Bernardo do Campo 2.822.733,37 2.500.229,68 88,6 

Ribeirão Pires 35.000,00 35.000,00 100,0 

Rio Grande da Serra 203.540,05 203.540,05 100,0 

Região do ABC 6.270.790,31 4.382.982,51 69,9 

Fonte: Elaboração própria  
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2.2. Disponibilidade de terra nas ZEIS de vazios  

O cálculo da disponibilidade de terra para Habitação de Interesse Social (HIS) buscou pautar-se pelos 

mesmos pressupostos adotados em 2016 pelo DHRGABC, quais sejam, considerar 100% da área das ZEIS de 

propriedade pública26 e, no caso das ZEIS privadas, o percentual mínimo obrigatório definido no âmbito da 

legislação municipal27.  

Com relação à propriedade da terra, observa-se que as ZEIS de vazios são, em sua maioria, tanto em número 

quanto em área, pertencentes a proprietários particulares, somando 130 das 200 ZEIS de vazias demarcadas, 

que correspondem a 4.313.285,40m² do total de 6.270.790,31m² (68,8% do total), como demonstrado na 

Tabela 2.3. 

TABELA 2.3 - Propriedade das ZEIS de vazios28 

Município 
Públicas Privadas Total 

Nº Área (m²) Nº Área (m²) Nº Área (m²) 

Diadema 18 29.972,88 49 237.563,90 67 267.536,78 

Mauá 8 434.846,95 20 954.075,51 28 1.458.126,98 

Santo André 31 431.287,40 17 1.052.565,73 48 1.483.853,13 
São Bernardo do 
Campo 

11 913.478,58 36 1.909.254,79 47 2.822.733,37 

Ribeirão Pires 1 35.000 0 0 1 35.000,00 
Rio Grande da 
Serra 

1 43.714,58 8 159.825,47 9 203.540,05 

Região do ABC 70 1.888.300,39 130 4.313.285,40 200 6.270.790,31 
Fonte: Elaboração própria 

Com relação ao percentual mínimo reservado à HIS, o quadro encontrado em 2021 impõe limitações ao cálculo 

de terra disponível, devido às alterações na legislação apresentadas no capítulo anterior e sintetizadas no 

Quadro 1. A flexibilização do percentual mínimo, antes destinado a HIS, para abranger, também, Habitação de 

 
26 Apenas o município de Mauá estabelece diferenciação no percentual de reserva destinado à HIS em função 
propriedade da terra, definindo esse percentual como 100% no caso de ZEIS localizadas em terrenos públicos. Essa 
diretriz é coerente com o objetivo das ZEIS de vazios, portanto foi adotada mesmo não estando expressa na legislação 
municipal. 
27 A estimativa é menos rigorosa do que a apresentada em 2016, pois admite que o total de área vazia encontra-se 
disponível para, sobre ele, serem aplicados os percentuais definidos na legislação, abstraindo o quantum já utilizado por 
empreendimentos habitacionais destinados à população de menor renda. Esse procedimento, menos preciso, explica-se 
pela dificuldade de obter informações oficiais quando à área dispendida pelos novos empreendimentos habitacionais, 
inclusive a faixa de renda a que são destinados. 
28 O número de imóveis não coincide necessariamente com o número de ZEIS em cada município, já que existem ZEIS 
com mais de uma titularidade, sendo parte pública e parte privada, em Santo André e São Bernardo do Campo. No 
entanto, diante da impossibilidade de estabelecer a área vazia por matrícula imobiliária, optou-se por considerar as ZEIS 
com propriedade mista como privadas. Essa opção reduz o quantitativo de terra disponível a um percentual da área vazia 
total, o que não seria o caso se as considerássemos como públicas, e tem pequeno impacto no cálculo, uma vez que são 
apenas 5 ZEIS nessa situação (duas em Santo André, uma delas já totalmente ocupada, e 3 em São Bernardo do Campo), 
nas quais computam-se 261.762,06m² de área vazia.     
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Mercado Popular (casos de Diadema29 e São Bernardo do Campo) e a ampliação da faixa de renda de HIS para 

além de 3 salários-mínimos (Santo André e São Bernardo do Campo), não permitem que, em alguns 

municípios, se obtenha o cálculo da área mínima destinada a HIS, na faixa de renda de até 3 salários-mínimos.  

No caso de Diadema, cujas AEIS de vazios admitem HIS e HMP, ainda é possível pressupor que 100% das AEIS 

de vazios de propriedade pública sejam destinados a HIS até 3 salários-mínimos, uma vez que o conceito de 

HIS limita-se a essa faixa de renda. 

Já para os municípios de Santo André e São Bernardo do Campo o cálculo não se faz possível: a legislação de 

São Bernardo do Campo passou a admitir HIS e HMP nas ZEIS de vazios, definindo um percentual de reserva 

que engloba os dois padrões habitacionais, abrangendo a faixa de renda de até 7 salários-mínimos; e a 

legislação de Santo André, que mantém o percentual mínimo destinado a HIS, alterou seu conceito para 

abranger a faixa de renda de até 6 salários-mínimos. No caso desses dois municípios o pressuposto é que 100% 

das ZEIS de vazios de propriedade pública sejam destinados a HIS (até 6 salários-mínimos) em Santo André e 

a HIS e HMP (até 7 salários-mínimos) em São Bernardo do Campo.  

Apenas Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra mantiveram o percentual mínimo destinado a HIS e a 

limitação de HIS a 3 salários-mínimos. Para esses três municípios é possível realizar o cálculo baseado nos 

pressupostos definidos em 2016.  

Assim, e considerando as limitações apresentadas, foi feito o cálculo de área mínima disponível para HIS, até 

três salários-mínimos, para os municípios de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. No caso de 

Santo André, a área mínima disponível para HIS refere-se à faixa de renda de até 6 salários-mínimos e no caso 

de São Bernardo do Campo o percentual refere-se à área mínima disponível para HIS e HMP, na faixa de renda 

de até 7 salários-mínimos, ou seja, nesses dois municípios não há um percentual de terra destinado 

exclusivamente a HIS (até 3 salários-mínimos) nas ZEIS de vazios.   

Conforme sintetiza a Tabela 2.4, estima-se que do total de áreas vazias nas ZEIS (4.382.982,51m²), 

2.944.857,14m² (67,2%) são considerados disponíveis para a produção de HIS e HMP, sendo que apenas 

682.219,41m² (15,6%) podem ser considerados disponíveis exclusivamente para a produção de HIS na faixa de 

até 3 salários-mínimos.   

  

 
29 Diadema deixou de prever um percentual mínimo destinado a HIS nas ZEIS de vazios, substituindo-o pela cota moradia, 
com base na qual toda a área da ZEIS pode ser utilizada para empreendimentos de HMP (até 10 salários-mínimos), 
mediante a produção de HIS em outro local ou (o que é pior) mediante substituição por uma contrapartida financeira. 
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TABELA 2.4 - Disponibilidade de terra nas ZEIS de vazios 

Município 
Área Vazia 

Área total disponível para 
HIS e HMP 

Área mínima disponível, exclusivamente, 
para HIS (até 3sm) 

(m²) (m²) 
% da Área 

Vazia 
(m²) 

% da Área 
Vazia 

% da área total 
disponível 

Mauá 804.933,47 451.586,18 56,1 451.586,18 56,1 100,0 

Ribeirão Pires 35.000,00 35.000,00 100,0 35.000,00 100 100,0 

Rio Grande da Serra 203.540,05 171.574,95 84,3 171.574,95 84,3 100,0 

Diadema  202.961,24 200.978,96 99,0 24.058,28 11,8 12,0 

Santo André 636.318,07 477.813,56 75,1 0 0 0 

São Bernardo do 
Campo 

2.500.229,68 1.607.903,49 64,3 0 0 0 

Região do ABC 4.382.982,51 2.944.857,14 67,2 682.219,41 15,6 23,2 
Fonte: Elaboração própria 

Com base na Tabela 2.4, é possível afirmar que a área mínima disponível, exclusivamente, para HIS (até 3 

salários-mínimos) representa, apenas, 23,2% da área total disponível para Habitação de Interesse Social e 

Habitação de Mercado Popular. Essa disponibilidade é de 100% nos três municípios que determinam um 

percentual mínimo da área das ZEIS para HIS e restringem sua faixa de renda a 3 salários-mínimos – Mauá, 

Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Em Diadema, município que define HIS como habitação destinada à faixa 

de renda de até 3 salários-mínimos, mas admite HIS e HMP nas ZEIS de vazios, somente é possível pressupor 

que as áreas públicas sejam reservadas exclusivamente para HIS. Em Santo André e São Bernardo do Campo 

não definem área mínima disponível, exclusivamente, para HIS (até 3 salários-mínimos), como mencionado 

anteriormente, visto que HIS em Santo André abrange a faixa de renda de até 6 salários-mínimos e que São 

Bernardo do Campo destina as ZEIS de vazios à HIS e HMP, sem distinção de um percentual para a faixa de até 

3 salários-mínimos. 

A seguir, é apresentada, mais detalhadamente, a delimitação das ZEIS de vazios e a disponibilidade de terra 

por município.  
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2.3. Delimitação das ZEIS de vazios e disponibilidade de terra por município 

2.3.1. Diadema 

Observa-se na Tabela 2.5 que em 2021 o Município de Diadema somava 67 áreas demarcadas como ZEIS de 

vazios30, sendo 62 de tipologia AEIS 1 (221.440,98m²) e 5 de tipologia AEIS 6 (46.095,80m²), totalizando 

267.536,78m². Em torno de ¼ da área total (AEIS 1 + AEIS 6) encontra-se ocupado (64.575,546m² ou 24,1%), 

restando 202.961,24m² (75,9%) como área vazia.   

TABELA 2.5 - Diadema: Área de ZEIS de vazios (demarcada, ocupada e vazia) em 2021 

Tipo Nº 
Área demarcada 

(m²) 
Área Ocupada Área vazia 

m² % m² % 
AEIS 1 62 221.440,98 51.750,59 23,4 169.690,39 76,6 

AEIS 6 5 46.095,80 12.824,95 27,8 33.270,85 72,2 

Total 67 267.536,78 64.575,54 24,1 202.961,24 75,9 

Fonte: Elaboração própria. 

Comparando os resultados de 2021 com os de 2016 (DHRGABC), verifica-se que houve uma redução do 

número e da área total de AEIS de vazios: em 2016, havia 73 AEIS 1, que totalizavam 394.423,37 m²; a partir 

de 2019, passaram a ser 67 as AEIS de vazios (62 AEIS 1 e 5 AEIS 6), as quais somam 267.536,78m². Houve a 

supressão, portanto, de 126.886,59m². Das 73 AEIS 1 existentes em 2016 restaram 30 AEIS 1; a elas somam-

se 5 AEIS 1 reclassificadas como AEIS 631 e 32 novas AEIS 1, totalizando as 67 AEIS de vazios atuais. As demais, 

ou foram excluídas, ou foram reclassificadas como AEIS 2, AEIS 3 ou AEIS 432 ou, ainda, passaram por processos 

de unificação. A Tabela 2.6 detalha as mudanças ocorridas. 

  

 
30 A legislação de Diadema denomina as ZEIS como AEIS, denominação que será utilizada no restante desta seção. 
31 Por definição, as AEIS 6 são AEIS localizadas no manancial, podendo ser vazias ou não. No entanto, concretamente, 
todas elas são vazias.  
32 Por definição, as AEIS 4 correspondem às antigas AEIS 1 (ZEIS de vazios) e AEIS 3 (EHIS irregulares), nas quais passaram 
a existir EHIS regulares. Aqui, no entanto, estão sendo computadas, apenas, as AEIS 4 que resultam de antigas AEIS 1. 
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TABELA 2.6 - Diadema: alterações na demarcação das ZEIS de vazios de 2016* para 2021 

AEIS Nº Área (m²) 

Total de AEIS 1 (2016) 73 394.423,37 

AEIS 1 mantidas sem alteração de área 22 56.478,98 

AEIS 1 resultantes da unificação de 8 AEIS 1 3 36.610,96 

AEIS 1 resultantes do parcelamento de 2 AEIS 1 5 9.169,08 

AEIS 1 excluídas  - 17 - 113.108,46 

AEIS 1 reclassificada como AEIS 2 AEIS 2 – ocupada por núcleo habitacional - 01  -  27.092,15 

AEIS 1 reclassificadas como AEIS 3 AEIS 3 – EHIS não regularizados - 03  -  21.835,25 

AEIS 1 reclassificadas como AEIS 4 AEIS 4 – EHIS regulares (antigas AEIS 1 e AEIS 3) - 15 -  84.032,68 

AEIS 1 reclassificadas como AEIS 6 AEIS 6 – AEIS de vazios localizadas no manancial 05 46.095,80 

Novas AEIS 1, criadas pelo PD 2019 32 119.181,96 

Total de AEIS 1 e AEIS 6 (PD 2019) 67 267.536,78 

Diferença 2021-2016  - 06 -  126.886,59 
* Dados do DHRGABC  

Fonte: Elaboração própria com base na legislação municipal. 

A Figura 2.2 representa as AEIS de vazios existentes, indicando, também, as que foram excluídas. 

Do total de 67 AEIS de vazios, 30 encontram-se totalmente vazias, 34 estão parcialmente ocupadas e 3 

totalmente ocupadas, como representado na Figura 2.3. 

Para fins de cálculo da disponibilidade de terra, considerando que o plano diretor de 2019 não definiu 

percentual mínimo destinado à HIS, destinando as AEIS de vazios tanto à HIS quanto à HMP, foi levada em 

conta a propriedade (se pública ou privada), com o pressuposto de que as AEIS públicas são integralmente 

reservadas para HIS (até 3 sm) e as AEIS privadas podem receber empreendimentos de HIS e HMP, ou seja, à 

faixa de renda de até 10 salários-mínimos (Tabela 2.7).  

TABELA 2.7 - Diadema: Área disponível para uso habitacional (HIS e HMP) 

Tipo 
Área total 

demarcada 
(m²) 

Área 
Ocupada (m²) 

Área vazia 
(m²) 

Área total 
disponível para 
HIS e HMP (m²) 

Área mínima 
disponível, 

exclusivamente, 
para HIS (m²) 

AEIS 1 - Pública 29.972,80 5.914,59 24.058,28 24.058,28 24.058,28 
AEIS 6 - Pública - - - - - 
Total - Pública 29.972,80 5.914,59 24.058,28 24.058,28 24.058,28 
AEIS 1 – Privada 191.468,10 47.818,27 143.649,83 143.649,83 - 
AEIS 6 – Privada 46.095,80 12.824,95 33.270,85 33.270,85 - 
Total – Privada* 237.563,90 60.643,22 176.920,68 176.920,68 - 

Total geral 
267.536,78 

(100%) 
64.575,54 

(24,1%) 
202.961,24 

(75,9%) 

200.978,96 
(99% da área 

vazia) 

24.058,28 
(11,8% da área 

vazia) 
* Inclui as ZEIS formadas exclusivamente por imóveis privados e aquelas cujas áreas são formadas por imóveis públicos e privados.  
Fonte: Elaboração própria. 
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FIGURA 2.2 - Diadema: AEIS de vazios atuais e excluídas 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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FIGURA 2.3 - Diadema: Situação das ZEIS de vazios atuais 

 

Fonte: Elaboração própria.  
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2.3.2. Mauá  

Em 2021 o Município de Mauá contava com 28 áreas demarcadas como ZEIS 2, ou ZEIS de vazios, que 

totalizavam 1.388.922,67 m², dos quais 583.989,19 m² se encontravam ocupados, restando 583.989,19 m² não 

ocupados (Tabela 2.8). 

TABELA 2.8 - Mauá: Área de ZEIS de vazios (demarcada, ocupada e vazia) em 2021 

Tipo Nº Área demarcada (m²) Área Ocupada (m²) Área vazia (m²) 

ZEIS 2 28 1.388.922,67 583.989,19 583.989,19 

Fonte: Elaboração própria. 

Comparando os dados de 2021 com os de 2016 (DHRGABC), observa-se a subtração de sete ZEIS 2 no intervalo 

(5 exclusões e 2 reclassificações como ZEIS 1-B), a redução de área de uma ZEIS 2 e a adição de uma nova ZEIS 

2.  Em função dessas alterações, registra-se a ampliação de 129.212,47 m² na área total de ZEIS 2, de 2016 para 

2021 (Tabela 2.9).  

TABELA 2.9 - Mauá: alterações na demarcação das ZEIS de vazios de 2016* para 2021  

ZEIS Nº Área (m²) 

Total de ZEIS 2 (2016) 34 1.259.710,20 

ZEIS 2 excluídas - 5 - 19.543,85 

ZEIS 2 que passaram a ZEIS 1-B 

(ZEIS ocupada de propriedade particular) 
- 2 - 25.389,17 

Redução de área da ZEIS 2-27 em 2016 (atual ZEIS 2-17) - - 69.204,32 

Nova ZEIS 2 1 243.349,81 

Total de ZEIS 2 (2021) 28 1.388.922,67 

Diferença 2021-2016 - 6 129.212,47 

* Dados do DHRGABC  
Fonte: Elaboração própria com base na legislação municipal. 

Verifica-se que embora tenha havido redução do número de ZEIS 2, houve ampliação da área demarcada no 

intervalo 2016-2021. Por outro lado, destaca-se o significativo aumento da parcela ocupada, que representava 

13% do total demarcado em 2016 e atingiu 42% em 2021 (Tabela 2.10). Essa ampliação deve-se, em sua maior 

parte, ao crescimento dos assentamentos precários nas ZEIS de vazios33.  

  

 
33 Foram identificados 9 assentamentos precários em ZEIS 2, dos quais 6 não se faziam presentes em 2016. Da área total 

ocupada, anotada na Tabela 2.10 (583.989,19 m²) a maior parte corresponde a assentamentos precários (422.100,88m²). 

A ZEIS 2 acrescida no pós-2016 é a que apresenta a maior área (243.349,81 m²) e a que abriga o maior assentamento 

precário em ZEIS de vazios (201.187,92 m²).  
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TABELA 2.10 - Mauá: ZEIS de vazios (demarcada, ocupada e vazia) em 2016 e 2021 

Ano Nº 
Área demarcada Área Ocupada Área vazia 

m² % m² % m² % 

2016 34 1.259.710,20 100 163.063,40 13 1.096.646,80 87 

2021 28 1.388.922,67 100 583.989,19 42 804.933,48 58 

Fonte: Elaboração própria.  

A Figura 2.4 apresenta as ZEIS de vazios atuais e as excluídas.  

Do total de 28 ZEIS de vazios, 3 encontram-se totalmente vazias, 21 estão parcialmente ocupadas e 4 

totalmente ocupadas, como representado na Figura 2.5.  

Assim, considerando a propriedade da terra (se pública ou privada) e o percentual mínimo destinado à HIS 

pela legislação municipal, conclui-se que do total de 804.933,48m² não ocupados nas ZEIS de vazios, 

451.586,19 m² (56,1% do total de área vazia) podem ser utilizados para Habitação de Interesse Social, que em 

Mauá destina-se ao atendimento da faixa de renda de até 3 salários-mínimos. 

TABELA 2.11 - Mauá: Área disponível para HIS 

Tipo 
Área total demarcada 

(m²) 
Área Ocupada (m²) Área vazia (m²) 

Área disponível para 

HIS (m²) * 

ZEIS 2 - Pública 434.816,95 336.578,05 98.238,90 98.238,90 

ZEIS 2 - Privada 954.105,72 247.411,14 706.694,58 353.347,29 

Total geral 1.388.922,67 583.989,19 804.933,48 451.586,19 

* 100% das ZEIS públicas e 50% das ZEIS privadas 

Fonte: Elaboração própria. 
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FIGURA 2.4 - Mauá: ZEIS de vazios atuais e excluídas 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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FIGURA 2.5 - Mauá: Situação das ZEIS de vazios atuais 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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2.3.3. Santo André 

Observa-se na Tabela 2.12 que em 2021 o Município de Santo André somava 48 áreas demarcadas como ZEIS 

de vazios, sendo 39 de tipologia ZEIS B (1.058.108,44m²) e 9 de tipologia ZEIS C (425.744,69m²), totalizando 

1.483.853,13m². Mais da metade da área total (ZEIS B + ZEIS C) encontra-se ocupada (847.535,06m² ou 57,1%), 

restando 636.318,07m² (42,9%) como área vazia.   

TABELA 2.12 - Santo André: Área de ZEIS de vazios (demarcada, ocupada e vazia) em 2021 

Tipo Nº 
Área demarcada 

(m²) 

Área Ocupada Área vazia 

m² % m² % 

ZEIS B 39 1.058.108,44 574.448,74 54,3 483.659,70 45,7 

ZEIS C 9 425.744,69 273.086,32 64,1 152.658,37 35,9 

Total 48 1.483.853,13 847.535,06 57,1 636.318,07 42,9 

Fonte: Elaboração própria.  

Comparando os dados de 2021 com os de 2016 (DHRGABC), observa-se o acréscimo de duas ZEIS de vazios, o 

que se explica pelas seguintes ocorrências: inclusão de 4 ZEIS B34 e exclusão de uma ZEIS B e uma ZEIS C. Em 

função dessas alterações, registra-se o decréscimo de 5.986,03m² na área total de ZEIS de vazios, de 2016 para 

2021 (Tabela 2.13).  

TABELA 2.13 - Santo André: alterações na demarcação das ZEIS de vazios de 2016* para 2021  

ZEIS Nº Área (m²) 
Total de ZEIS B e C (2016) 46 1.489.839,16 
ZEIS B incluídas (correção do DHRGABC 2016)** 4 72.364,62 
ZEIS B excluída (Lei 9.964/2017) - 1 - 4.506,65 
ZEIS C excluída (Lei 9.895/2016) -1 - 73.844,00 
Total de ZEIS B e C (2021) 48 1.483.853,13 
Diferença 2021- 2016 2 - 5.986,03 

* Dados do DHRGABC  

** ZEIS existentes em 2016, porém não registradas pelo DHRGABC 

Fonte: Elaboração própria com base na legislação municipal. 

A Figura 2.6 apresenta as ZEIS de vazios atuais (2021) e as excluídas.  

Do total de 48 ZEIS de vazios, 12 encontram-se totalmente vazias, 16 estão parcialmente ocupadas e 20 

totalmente ocupadas, como representado na Figura 2.7.  

Assim, considerando a propriedade da terra (se pública ou privada) e o percentual mínimo destinado à HIS pela 

legislação municipal, conclui-se que do total de 636.318,07m² não ocupados nas ZEIS de vazios, 477.813,56m² 

 
34 As 4 ZEIS B deveriam ter constado do DHRGABC, uma vez que 3 foram criadas em 2014, pela Lei nº 9.6202014, e uma 

em 2015, pela Lei nº 9.785/2015.  
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(75% do total de área vazia) podem ser utilizados para Habitação de Interesse Social, que em Santo André 

destina-se ao atendimento da faixa de renda de até 6 salários-mínimos. 

TABELA 2.14 - Santo André: Área disponível para HIS (6 sm) 

Tipo 
Área total 

demarcada (m²) 

Área Ocupada 

(m²) 
Área vazia (m²) 

Área disponível 

para HIS (m²) * 

ZEIS B - Pública 366.987,40 264.412,09 102.575,31 102.575,31 

ZEIS C - Pública 64.300,00 0,00 64.300,00 64.300,00 

Total - Pública 431.287,40 264.412,09 166.875,31 166.875,31 

ZEIS B – Privada 691.121,04 310.036,65 381.084,39 266.759,07 

ZEIS C – Privada 361.444,69 273.086,32 88.358,37 44.179,18 

Total – Privada** 1.052.565,73 583.122,97 469.442,76 310.938,25 

Total geral 1.483.853,13 847.535,06 636.318,07 477.813,56 

* 100% das ZEIS públicas e, nas ZEIS privadas, 70% em ZEIS B e 50% em ZEIS C 

** Inclui as ZEIS formadas exclusivamente por imóveis privados e aquelas cujas áreas são formadas por imóveis públicos e privados.  

Fonte: Elaboração própria.  
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FIGURA 2.6 - Santo André: ZEIS de vazios atuais e excluídas 

  
Fonte: Elaboração própria. 
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FIGURA 2.7 - Santo André: Situação das ZEIS de vazios atuais 

 
Fonte: Elaboração própria.
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2.3.4. São Bernardo do Campo 

Em 2021 o Município de São Bernardo do Campo computava 47 áreas demarcadas como ZEIS 2, ou ZEIS de 

vazios, que totalizavam 2.822.733,37m², dos quais 322.503,69m² se encontravam ocupados, restando 

2.500.229,68m² não ocupados (Tabela 2.15). 

TABELA 2.15 - São Bernardo do Campo: Área de ZEIS de vazios (demarcada, ocupada e vazia) em 2021 

Tipo Nº Área demarcada (m²) Área ocupada (m²) Área vazia (m²) 
ZEIS B 47 2.822.733,37 322.503,69 2.500.229,68 

Fonte: Elaboração própria. 

No intervalo 2016-2021 não houve alteração no número e na área total demarcada como ZEIS de vazios. Como 

esperado, o quantitativo de área vazia decresceu, porém de forma pouco significativa. O consumo de terra em 

ZEIS B foi de apenas 26.987,65m² nesses 5 anos (Tabela 2.16).  

TABELA 2.16 - São Bernardo do Campo: ZEIS de vazios (demarcada, ocupada e vazia) em 2016 e 2021 

Ano Nº 
Área demarcada  Área Ocupada  Área vazia  

m² % m² % m² % 
2016 47 2.822.733,37 100 295.516,04 10 2.527.217,33 90 
2021 47 2.822.733,37 100 322.503,69 11 2.500.229,68 89 

Consumo de terra (2021-2016) 26.987,65    

Fonte: Elaboração própria. 

A Figura 2.8 - apresenta as ZEIS de vazios existentes.   
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FIGURA 2.8 - São Bernardo do Campo: ZEIS de vazios atuais 

  
Fonte: Elaboração própria. 
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Do total de 47 ZEIS de vazios, 16 encontram-se totalmente vazias, 26 estão parcialmente ocupadas e 5 

totalmente ocupadas, como representado na Figura 2.9.  

Assim, considerando a propriedade da terra (se pública ou privada) e o percentual mínimo destinado à HIS e 

HMP35 pela legislação municipal (50%), verifica-se que do total de 2.527.217,33m² não ocupados nas ZEIS de 

vazios, 1.607.903,49m² (64% do total de área vazia) podem ser utilizados para o atendimento da faixa de renda 

de até 7 salários-mínimos (Tabela 2.17). 

TABELA 2.17 - São Bernardo do Campo: área disponível para HIS e HMP 

Tipo Área demarcada (m²) Área Ocupada (m²) Área vazia (m²) 
Área disponível para 

HIS e HMP (m²)* 
ZEIS 2 – Pública** 792.344,27 76.766,96 715.577,31 715.577,31 
ZEIS 2 – Privada***               2.030.389,10  245.736,73 1.784.652,37 892.326,18 
Total geral 2.822.733,37 322.503,69 2.500.229,68 1.607.903,49 

* 100% das ZEIS públicas e 50% das ZEIS privadas 

** ZEIS 2 formadas exclusivamente por imóveis públicos 

*** Inclui as ZEIS 2 formadas exclusivamente por imóveis privados e aquelas cujas áreas são formadas por imóveis públicos e privados.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Em decorrência da alteração no percentual de reserva de terra para HIS (de 70% para 50%) verifica-se uma 

queda significativa na quantidade de terra disponível, a despeito da não redução no montante de área 

demarcada e do pequeno consumo de terra nas ZEIS 2 entre 2016 e 2021. Além disso, como já mencionado, a 

reserva de terra passou a destinar-se não somente à implantação de HIS, mas também de HMP.  

 
35 Em São Bernardo do Campo as ZEIS de vazios passaram a ser destinadas, prioritariamente, não apenas à HIS, mas 
também à HMP, na faixa de até 7 salários-mínimos. 
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FIGURA 2.9 - São Bernardo do Campo: Situação das ZEIS de vazios atuais 

 
Fonte: Elaboração própria.
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2.3.5. Ribeirão Pires 

Em 2021 o Município de Ribeirão Pires contava com uma Subárea de Ocupação Especial (SOE), enquadrada 

como ZEIS de vazios36, com 35.000m², totalmente desocupada (Tabela 2.18). 

TABELA 2.18 - Ribeirão Pires: Área de ZEIS de vazios (demarcada, ocupada e vazia) em 2021 

Tipo Nº Área demarcada (m²) Área Ocupada (m²) Área vazia (m²) 
SOE 1 35.000 0 35.000 

Fonte: Elaboração própria. 

A Figura 2.10 localiza essa ZEIS no território municipal.  

A situação é a mesma encontrada em 2016.  

Portanto, considerando tratar-se de um imóvel de propriedade pública, aplica-se o percentual de 100% de 

reserva, concluindo-se que os 35.000m² podem ser utilizados para HIS, que em Ribeirão Pires atende à faixa de 

renda de até 3 salários-mínimos (Tabela 2.19).  

TABELA 2.19 - Ribeirão Pires: área disponível para HIS 

Tipo Nº Área demarcada 
(m²) 

Área Ocupada 
(m²) 

Área vazia (m²) Área disponível 
para HIS (m²) 

SOE 1 35.000 0 35.000 35.000 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 
36 O plano diretor de Ribeirão Pires enquadra como ZEIS de vazios as Subáreas de Ocupação Especial, definidas pela Lei 
Estadual nº 13.579/2009, que dispõe sobre a Área de Proteção e Recuperação de Mananciais (APRM) do reservatório 
Billings, na qual o município está inserido. 
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FIGURA 2.10 - Ribeirão Pires: ZEIS de vazios atuais 

 
Fonte: elaboração própria
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2.3.6. Rio Grande da Serra 

Em 2021 o Município de Rio Grande da Serra contava com 9 áreas demarcadas como ZEIS B, ou ZEIS de vazios, 

que totalizavam 203.540,05m², sem qualquer ocupação (Tabela 2.20). 

TABELA 2.20 - Rio Grande da Serra: Área de ZEIS de vazios (demarcada, ocupada e vazia) em 2021 

Tipo Nº Área demarcada (m²) Área Ocupada (m²) Área vazia (m²) 
ZEIS B 9 203.540,05 0 203.540,05 

Fonte: Elaboração própria. 

Em 2016 (DHRGABC) foram identificadas três ZEIS B, as quais foram excluídas posteriormente. A soma de suas 

áreas totalizava 276.646,19m². As nove ZEIS B atuais (2021), de menores dimensões, somam 203.540,05m². 

Assim, comparando o total de área demarcada como ZEIS-B em 2006 e o total encontrado em 2019, verificamos 

que embora tenha aumentado o número de ZEIS, houve uma subtração de 73.106,14 m² de terra em ZEIS de 

vazios (Tabela 2.21).  

TABELA 2.21 - Rio Grande da Serra: alterações na demarcação das ZEIS de vazios de 2016* para 2021  

ZEIS Nº Área (m²) 
Total de ZEIS B (DHRGABC) 3 276.646,19 
ZEIS B excluídas - 3 - 276.646,19 
Novas ZEIS B 9 203.540,05 
Total de ZEIS 2 (2021) 9 203.540,05 
Diferença entre a área total de 2016 (DHRGABC) e a atual  6 - 73.106,14 

* Dados do DHRGABC  
Fonte: Elaboração própria com base na legislação municipal. 

A Figura 2.11 apresenta as ZEIS de vazios atuais (2021).  

Assim, considerando a propriedade da terra (se pública ou privada) e o percentual mínimo destinado à HIS pela 

legislação municipal, conclui-se que do total de 203.540,05m² não ocupados nas ZEIS de vazios, 171.574,95m² 

podem ser utilizados para Habitação de Interesse Social, que, em Rio Grande da Serra, destina-se ao 

atendimento da faixa de renda de até 3 salários-mínimos. 

TABELA 2.22 - Rio Grande da Serra: Área disponível para HIS 

Tipo Área demarcada (m²) Área Ocupada (m²) Área vazia (m²) Área disponível 
para HIS (m²)* 

ZEIS 2 - Pública 43.714,58 0 43.714,58 43.714,58 
ZEIS 2 - Privada 159.825,47 0 159.825,47 127.860,37 
Total geral 203.540,05 0 203.540,05 171.574,95 

* 100% das ZEIS públicas e 80% das ZEIS privadas 

Fonte: Elaboração própria. 
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FIGURA 2.11 - Rio Grande da Serra: ZEIS de vazios atuais 

 
Fonte: elaboração própria.
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3. PRODUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL EM ZEIS DE VAZIOS NA REGIÃO DO ABC 
(2016-2021)  

Este capítulo apresenta a produção habitacional em ZEIS de vazios no intervalo 2016-2021, atualizando o 

quadro fornecido pelo DHRGABC, referente ao período 2014-2016.  

O DHRGABC apresentou a produção habitacional em ZEIS de vazios, informando os estágios de execução dos 

empreendimentos, classificados como “Concluídos”, “Em execução/obras”, “Em contratação”37 e “Em projeto”. 

O presente levantamento informa a situação atual dos empreendimentos apontados naquele Diagnóstico e 

busca identificar eventuais novos, planejados no pós-2016, identificando seus estágios de execução, com base 

na mesma classificação.  

O DHRGABC destacou a produção do PMCMV/Faixa 1, em função da concentração do déficit habitacional 

regional nessa faixa de renda. Da mesma forma, este Relatório dá relevo à produção habitacional destinada à 

população de menor renda, em especial a produção do PMCMV para as faixas 1 e 1,5. Vale lembrar que desde 

seu lançamento em 2009, o PMCMV tornou-se responsável pelo maior volume de recursos e de unidades de 

habitação de interesse social produzidas na Região do ABC, como, de resto, em todo o país. No entanto, 

também o governo do Estado de São Paulo, por meio da CDHU, e alguns municípios, apenas com recursos 

próprios, promoveram empreendimentos de interesse social.  

De início, as informações foram coletadas em fontes oficiais: junto aos organismos gestores e financeiros oficiais 

nas órbitas federal e estadual – Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), Caixa Econômica Federal (CEF), 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) – e, diretamente, junto às equipes técnicas das 

prefeituras municipais. No entanto, o resultado dessa coleta mostrou-se insuficiente, em função da 

incompletude das informações divulgadas pelos órgãos federais e da indisponibilização de dados por alguns 

municípios, tornando necessário o recurso a fontes secundárias, tais como pesquisas sobre o PAC, 

desenvolvidas pela UFABC, e a entrevistas com gestores municipais, pesquisadores e participantes de 

organizações da sociedade civil38. Ainda assim, restaram lacunas, algumas delas preenchidas a partir de 

indicações obtidas com base em trabalho de fotointerpretação das áreas de ZEIS de vazios.   

 
37 Os empreendimentos “Em contratação” correspondiam à modalidade Entidades do PMCMV, contratados com recursos 
do FDS, em duas fases: compra antecipada do terreno e elaboração de projetos, na primeira fase; e contratação da obra 
física, na segunda fase. 
38 Com relação à produção e às estratégias para provisão habitacional, foram ouvidos em entrevista os gestores municipais 
Mario Reali, assessor do prefeito municipal de Diadema e ex-prefeito municipal e José Police Neto, Superintendente da 
Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos da Prefeitura de Santo André. Também com relação à produção 
habitacional, foram entrevistados Aylton Affonso, arquiteto e ex-funcionário do setor de Habitação da Prefeitura de Santo 
André, Paulo Massoca, ex-secretário adjunto da Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Bernardo e Manoel Boni, 
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A primeira seção deste capítulo reporta, de forma resumida, a evolução do PMCMV e sua transição para o PCVA. 

A seção seguinte destaca a produção do PMCMV na Região do ABC e sua relação com as ZEIS de vazios. Logo após, 

será apresentada, para cada um dos municípios analisados, a produção habitacional total em ZEIS de vazios.  

3.1. Do PMCMV ao PCVA   

O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) foi instituído em 2009 pelo Governo Federal, com base na 

Medida Provisória nº 459, de 25 de março daquele ano, convertida na Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, 

com a finalidade de incentivar a produção habitacional e a aquisição de moradia pela população de baixa renda 

nas áreas urbanas e rurais. 

O PMCMV foi estruturado em dois programas: o Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU) e o Programa 

Nacional de Habitação Rural (PNHR). O PNHU foi subdividido em modalidades (em combinação com as fontes 

de recursos) e faixas de renda.   

Com relação às faixas de renda, o PMCMV a lógica de relação inversa entre renda e subsídio, isto é, quanto 

maior a renda, menor o subsídio governamental para aquisição da moradia39. Inicialmente estruturado em três 

faixas de renda (Faixa 1, Faixa 2 e Faixa 3), o Programa ganhou, a partir de 2016, uma nova faixa, denominada 

Faixa 1,5.   

A Faixa 1, voltada à população de mais baixa renda, conta exclusivamente com recursos do Orçamento Geral 

da União (OGU), de modo que não há cobrança de juros e o imóvel é quase totalmente subsidiado. Os 

empreendimentos da Faixa 1 são produzidos na modalidade Empresas, com aporte do Fundo de Arrendamento 

Residencial (FAR), ou na modalidade Entidades, produzida por associações ou cooperativas habitacionais, com 

recursos repassados pelo Fundo de Desenvolvimento Social (FDS).  

As faixas 1,5 e 2 contam com recursos do OGU e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Faixa 

3 é inteiramente financiada com recursos do FGTS. As taxas de juros crescem de acordo com a progressão das 

faixas de renda.  

O PMCMV iniciou-se com a meta de 1 milhão de habitações para famílias com renda de até 10 salários-mínimos 

e novas metas foram acrescentadas em seu transcorrer. Até 2020, foram contratadas 6,1 milhões de unidades 

habitacionais e mais de 5,1 milhões foram entregues, segundo o portal SisHab do MDR. 

 
coordenador da Associação Oeste de Diadema (Associação de Moradores dos Núcleos Habitacionais, Cortiços e Moradores 
de Aluguel de Baixa Renda da Região Oeste de Diadema).    
39 Na Fase I, as faixas de renda estavam estabelecidas de acordo com o salário-mínimo. A partir da Fase II as faixas foram 
definidas com base em valores nominais pré-fixados.   
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Desde sua criação, o PMCMV passou por diversas alterações em sua regulamentação. Mais recentemente, o 

Programa encontra-se em fase de transição para o Programa Casa Verde e Amarela, instituído pela Medida 

Provisória nº 996, de 25 de agosto de 2020, convertida na Lei nº 14.118, de 13 de janeiro de 2021. Desde a 

edição da Medida Provisória, todas as operações com benefício de natureza habitacional geridas pelo governo 

federal passaram a integrar o Programa Casa Verde e Amarela (PCVA), ainda que contratadas pelo PMCMV, e 

contratações novas passaram a se fazer nos moldes do novo Programa.  

Em linhas gerais, o PCVA não é muito diferente do PMCMV. Para Sousa, Maciel e Ushara (2021, p. 12), ele 

“representa em grande medida um produto de marketing do governo federal, com apoderamento dos 

contratos prévios do PMCMV e a revisão de regulações de fundos e programas já existentes, mas alterando 

suas denominações”.   

As linhas de atendimento do novo Programa incluem, além de produção habitacional nova (financiada ou 

subsidiada), a requalificação de imóveis usados, locação social, urbanização de assentamentos precários, 

regularização fundiária urbana e melhoria habitacional. Pode-se dizer que o PCVA encampa programas já 

existentes que não faziam parte do escopo do PMCMV. A meta do Programa, segundo a lei que o instituiu, 

consiste no atendimento de 1,2 milhão de famílias até 31 de dezembro de 2022. 

De acordo com a Lei nº 14.118/2021, o PCVA destina-se ao atendimento habitacional de famílias com renda de 

até 7 mil reais residentes em áreas urbanas e de até 84 mil reais residentes em áreas rurais, com subdivisão em 

grupos de renda, que substituem as faixas de renda do PMCMV. Para empreendimentos em áreas urbanas, o 

Decreto nº 10.600/2021, que regulamentou o Programa, estabeleceu três grupos de renda: o Grupo 1, para 

famílias com renda mensal de até 2 mil reais; o Grupo 2, com renda mensal acima de 2 e até 4 mil reais; e o 

Grupo 3, destinado à renda acima de 4 até 7 mil reais mensais.  

Embora a Produção Subsidiada para o Grupo 1 esteja prevista na legislação (art. 5º, § 4º do Decreto 

10.600/2021)40, na prática, foi rompido o paradigma de produção subsidiada do PMCMV/Faixa 1. O Grupo 1 

passou a ser atendido por meio da modalidade CCFGTS, como atestam os dados oficiais do Programa (Tabela 3.1).  

  

 
40 Nos termos do Decreto 10.600/2021, a produção subsidiada, com recursos do FAR ou do FDS, pode contemplar, 
também, o Grupo 2, no caso de atendimento a famílias deslocadas involuntariamente em função de projetos federais ou 
em situações de risco e desastres. 
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TABELA 3.1 - Contratações do Programa Casa Verde e Amarela (a partir de 2020) 

 
Fonte: http://sishab.mdr.gov.br/#  

3.2. Produção do PMCMV na Região do ABC  

Em 2018 foram divulgados os últimos dados de produção do PMCMV pela Secretaria Nacional de Habitação do 

Ministério das Cidades, antes de sua extinção em 1 de janeiro de 201941. Segundo esses dados, o Programa 

havia celebrado com os municípios da Região do ABC, de 2009 até então, 133 contratos referentes a 30.236 

unidades habitacionais, nas várias modalidades das três faixas de renda.  

A produção se concentrou, majoritariamente, na Faixa 2, seguida pela Faixa 3, cabendo à Faixa 1 menos de ¼ 

do número de total de unidades contratadas (Tabela 3.2).  

TABELA 3.2 - Número de unidades habitacionais contratadas pelo PMCMV, na Região do ABC, por faixa de renda 
(2009-2018) 

Faixa de renda Nº de contratos 
Unidades habitacionais 

Nº % 

Faixa 1 28 7.168 24% 

Faixa 2 51 12.774 42% 

Faixa 3 54 10.294 34% 

Total 133 30.236 100% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Ministério das Cidades/CEF  

À exceção de Rio Grande da Serra, os demais municípios contrataram com o PMCMV nas faixas de renda 2 e 3. 

Já os contratos na Faixa 1 foram celebrados somente em 4 municípios: Diadema, Mauá, Santo André e São 

Bernardo do Campo. A Faixa 2 destaca-se pelo maior volume de produção em todos os municípios (Tabela 3.3).  

  

 
41 Dados do Ministério das Cidades divulgados no site da Caixa Econômica Federal, tendo com data-base 31 de março de 
2018. Disponível em: <https://www.caixa.gov.br/Downloads/habitacao-minha-casa-minha-vida/Empreendimentos_MCMV.zip> 
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TABELA 3.3 - Número de unidades habitacionais contratadas pelo PMCMV, na Região do ABC, por município e 
faixa de renda (2009-2018) 

MUNICÍPIO 
FAIXA 1 FAIXA 2 FAIXA 3 TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Diadema 1.478  21% 3.317  26% 968  8% 5.763  18% 

Mauá 1.352  19% 2.403  19% 5.078  40% 8.833  27% 

Ribeirão Pires -    0% 3  0% 3  0% 6  0% 

Rio Grande da Serra  -    0% -    0% -    0% -    0% 

Santo André 2.558  36% 3.684  29% 3.537  28% 9.779  30% 

São Bernardo do Campo 1.780  25% 3.366  26% 2.652  21% 7.798  24% 

São Caetano do Sul -    0% 1  0% 459  4% 460  1% 

Total 7.168  100% 12.774  100% 12.697  100% 32.639  100% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Ministério das Cidades/CEF 

Dos empreendimentos Faixa 1 contratados pelo PMCMV, 11 empreendimentos (3.636 UH) foram contratados 

na modalidade Entidades; outros 11 (2.064 UH) na modalidade FAR; e 6 empreendimentos (1.468 UH) na 

modalidade FAR/Urbanização (Tabela 3.4). 

TABELA 3.4 - Número de unidades habitacionais contratadas pelo PMCMV, Faixa 1, na Região do ABC, por 
município e modalidade (2009-2018) 

Município 
Modalidade 
Entidades 

Modalidade FAR 
Modalidade FAR/ 

Urbanização 
Total 

Nº Emp. Nº UH Nº Emp. Nº UH Nº Emp. Nº UH Nº Emp. Nº UH 

Diadema 3 646 5 832 -- -- 8 1.478 

Mauá 2 1.040 -- -- 2 312 4 1.352 

Santo André 4 1.150 6 1.232 2 176 12 2.558 

São Bernardo do Campo 2 800 -- -- 2 980 4 1.780 

Total 11 3.636 11 2.064 6 1.468 28 7.168 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Ministério das Cidades/CEF 

De acordo com as já mencionadas informações divulgadas pela CEF em 2018, as últimas contratações do 

PMCMV/Faixa 1 ocorreram em 2016. Além delas, nenhuma outra veio a ocorrer, segundo informação coletada 

por esta pesquisa junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) em 16 de novembro de 202142, 

data em que apenas um dos empreendimentos contratados ainda não havia sido concluído (Residencial Sonho 

Meu, em Mauá, com 96% de execução).  

Dos 28 empreendimentos do PMCMV/Faixa 1 na Região do ABC, 24 estão em ZEIS, onde se localizam 89% do total 

de unidades habitacionais, o que corrobora a análise do DHRGABC acerca da efetividade da aplicação do instrumento 

urbanístico ZEIS para a produção destinada à faixa prioritária do Programa Minha Casa Minha Vida na Região. 

 
42 Informação do Departamento de Produção Habitacional (DPH), da Secretaria Nacional de Habitação do MDR repassada 
por correio eletrônico do DPH em resposta à solicitação da pesquisadora, em 16/11/2021. 
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TABELA 3.5 - Produção do PMCMV/Faixa 1 na Região do ABC: produção total contratada e produção contratada 
em ZEIS, por município (2009-2018) 

Município 
Total contratado Total contratado em ZEIS 

% de UH contratadas em ZEIS 
Nº Emp. Nº UH Nº Emp. Nº UH 

Diadema 8 1.478 8 1.478 100 

Mauá 4 1.352 3 1.152 85 

Santo André 12 2.558 10 2.382 93 

São Bernardo do Campo 4 1.780 3 1.360 76 

Total 28 7.168 24 6.372 89 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Ministério das Cidades/CEF e informações dos municípios. 

O DHRGABC havia apontado a contratação, até 2016, de 7.152 UH pelo PMCMV/Faixa 1, número que reunia 

3.414 UH concluídas e 2.028 UH em obras, além das 1.710 UH que aguardavam a 2ª fase de contratação 

(PMCMV Entidades), o que se concretizou após a conclusão do Diagnóstico43. A diferença de 16 UH entre o 

número total de contratações constatado nesta pesquisa (7.168 UH) e o registrado no DHRGABC (7.152 UH) 

refere-se a ajustes no número de unidades habitacionais de alguns empreendimentos. 

No entanto, o Sistema de Gerenciamento da Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional (SisHab)44 

indica empreendimentos enquadrados como “Produção/Estoque”, que são aqueles cuja contratação não se 

prende a uma faixa de renda específica e que são relacionados sem a informação das faixas que o compõem 

(BRASIL, 2021). Na Região do ABC há um número relativamente grande de empreendimentos contratados como 

“Produção/Estoque” – um total de 92 contratos do tipo nos municípios de Diadema, Santo André e São Bernardo 

do Campo. É razoável supor que ao menos uma pequena parte das unidades desses empreendimentos, todos 

contratados com recursos do FGTS, atendam à Faixa 1,5. Mas diante da insuficiência de informações dos 

municípios, somente foi possível cruzar os dados do SISHAB com as informações municipais no caso de Diadema, 

encontrando-se apenas um empreendimento com unidades habitacionais destinadas à Faixa 1,545.  

  

 
43 Foram 4 os empreendimentos que tiveram a contratação da 2ª fase após a conclusão do DHRGABC: 2 em Santo André 
(Santo Dias, com 500 UH e Novo Pinheirinho, com 410 UH) e 2 em São Bernardo do Campo (Residencial Frei Tito, com 500 
UH e Residencial Nelson Mandela, com 300 UH).  
44 http://sishab.mdr.gov.br/dados_abertos/sistema_habitacao  
45 Trata-se do empreendimento Conjunto Liberdade, com 80 UH, organizado pela Associação Pró-Moradia Liberdade e 
contratado em 2020. Embora enquadrado como “Produção/Estoque”, que pressupõe rendas variadas, de acordo com a 
Prefeitura de Diadema, todas as unidades são Faixa 1,5.  
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3.3. Produção habitacional em ZEIS de vazios nos municípios do ABC 

3.3.1. Produção habitacional em ZEIS de vazios em Diadema 

De acordo com o DHRGABC, havia em Diadema, em 2016, em AEIS 1: 10 empreendimentos habitacionais 

concluídos, 2 empreendimentos em execução e 3 empreendimentos em projeto.   

Os empreendimentos concluídos, que somavam 2.441 unidades habitacionais, se distribuíam nas três faixas de 

renda do PMCMV, da seguinte forma: 6 empreendimentos, com 936 unidades habitacionais - Faixa 1/FAR; 3 

empreendimentos, com 1.269 unidades habitacionais – Faixa 2; e um empreendimento Faixa 3, com 236 

unidades habitacionais. 

Os dois empreendimentos em execução, ora concluídos, são financiados pelo PMCMV/Entidades, perfazem 428 

unidades habitacionais. Os três empreendimentos então em projeto não tiveram sequência e, agora, dois deles 

voltam a ser discutidos pela CDHU reunidos num só.  A seguir, a Tabela 3.6 informa sobre os empreendimentos 

ainda não concluídos, que se encontravam nos estágios anteriores de produção, informando sua situação atual. 

A mesma tabela apresenta os novos empreendimentos em AEIS 1, posteriores a 2016.
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TABELA 3.6 - Diadema: produção habitacional em ZEIS de vazios entre 2016 e 2021 

DHRGABC (2016) Quadro atual (2021) 
Código 

AEIS 
(Município) 

Empreendimento Estágio 
Nº 
UH 

Programa 
Faixa 

de 
renda 

ID AEIS 
(Município) 

Categoria 
da AEIS 

(Município) 
Empreendimento Estágio 

Nº 
UH 

Programa 
Faixa 

de 
renda 

Observações 

AEIS 1-4 
Condomínio 

Vitória 
Em 

execução 
228 

MCMV 
Entidades 

Faixa 
1 

398 AEIS 4 
Condomínio 

Vitória 
Concluído 228 

MCMV 
Entidades 

Faixa 
1 

A AEIS 4 398 
resulta da junção 
da AEIS 1-4 com 

a AEIS 1-25 

AEIS 1-35 
Residencial 
Yamagata 

Em 
execução 

220 
MCMV 

Entidades 
Faixa 

1 
449 AEIS 4 

Residencial 
Yamagata 

Concluído 220 
MCMV 

Entidades 
Faixa 

1 
 

AEIS 1-3 
CDHU – nome 
não registrado 

Em 
projeto 

s/i CDHU 
0-3 
sm 

120 AEIS 1 

CDHU – nome 
não registrado 

Em estudo s/i CDHU s/i 

Empreendimento 
reunindo as AEIS 
120 e 1037 está 
em estudo pela 
CDHU, por meio 
do PCVEA e com 
recursos do Casa 

Paulista 

AEIS 1-9 
CDHU – nome 
não registrado 

Em 
projeto 

s/i CDHU 
0-3 
sm 

1037 AEIS 1 

AEIS 1-19 s/i 
Em 

projeto 
150 MCMV 

Faixa 
1 

893, 1542, 
78 

AEIS 1 -- -- -- -- --  

AEIS 1 – 21 -- -- -- --  
195 AEIS 4 

Portal Liberdade Concluído 180 MCMV 
Faixa 

2 
 

AEIS 1-27 -- -- -- --  
Conjunto 
Liberdade 

Em 
execução 

80 MCMV 
Faixa 
1,5 

 

AEIS 1-34 -- -- -- --  564 AEIS 4 
Condomínio 
Edifício Park 

Jacuí 
Concluído 91 MCMV 

Faixa 
2 

 

      1652 AEIS 1 
Residencial 

Oriense 
Em 

contratação 
si MCMV 

Faixa 
2 

 

AEIS 1-7 -- -- -- --  
533 AEIS 1 Maria Leonor Em estudo 936 si 

Faixa 
2 

Associação Oeste 
AEIS 1-20 -- -- -- --  

Fonte: Elaboração própria, com base em informações oficiais – PMD, CDHU, CEF, MDR – e fotointerpretação. 
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3.3.2. Produção habitacional em ZEIS de vazios em Mauá 

Em Mauá, o DHRGABC identificou, em ZEIS 2, apenas um empreendimento em execução/obras em 2016: o 

Condomínio Altos de Mauá, com 840 UH, contratado pelo PMCMV Faixa 1/FDS, atualmente concluído.  

Em 2016 não havia empreendimentos em contratação ou em projeto, segundo o DHRGABC. No entanto, por 

meio do trabalho de fotointerpretação, foi localizado um empreendimento habitacional ocupando pequena 

parte de uma ZEIS 2 (ZEIS 2-4), conforme Figura 7. Embora estivesse em obras desde 2015, não foi identificado 

pelo DHRGABC. Não foi possível obter informações sobre número de unidades e faixa de renda, mas o padrão 

habitacional do empreendimento exclui a possibilidade de que seja destinado à população de baixa renda46. 

FIGURA 3.1 - Imagem aérea da ZEIS 2-4 em Mauá, ocupada por conjunto habitacional em uma das extremidades 

 
Fonte: Google Earth, 2021 

De acordo com o MDR, não houve novas contratações de empreendimentos habitacionais de interesse social 

em Mauá após 2016, seja pelo PMCMV ou pelo PCVEA.  

A Tabela 3.7 resume o quadro atual da produção habitacional em ZEIS 2 comparativamente àquele identificado 

em 2016 pelo DHRGABC.  

 
46 Com base em pesquisa na internet, verificou-se que o Residencial Platinum, localizado na ZEIS 2-4, à Rua Dr. Luís Camargo 
Aranha, 546, é um conjunto habitacional horizontal com unidades habitacionais em triplex com 78m² privativos.   
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TABELA 3.7 - Mauá: produção habitacional em ZEIS de vazios entre 2016 e 2021 

Código ZEIS 
(Município) 

DHRGABC (2016) Quadro atual (2021) 

Empreendimento Estágio Nº UH Programa 
Faixa de 

renda 
Empreendimento Estágio Nº UH Programa 

Faixa de 
renda 

ZEIS 2-17 
Condomínio Altos 

de Mauá 

Em 
execuçã

o 
840 

MCMV 
Entidades 

Faixa 1 
Condomínio Altos 

de Mauá 
Concluído 840 

MCMV 
Entidades 

Faixa 1 

ZEIS 2-4 -- -- -- -- -- 
Residencial 

Platinum 
Concluído s/i s/i s/i 

Fonte: Elaboração própria, com base em informações oficiais – PMM, CEF, MDR – e fotointerpretação.
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3.3.3. Produção habitacional em ZEIS de vazios em Santo André 

O DHRGABC computou em ZEIS de vazios em Santo André, em 2016: 16 empreendimentos concluídos (aos 

quais soma-se mais um, não identificado à época)47, 4 em execução (excluído um, já concluído), 2 no estágio de 

contratação da 2ª fase (obras) pelo PMCMV/Entidades e 8 empreendimentos em projeto.  

Dos empreendimentos concluídos, 8 são conjuntos habitacionais produzidos para a Faixa 1 com recursos do 

PAC (2.310 UH) e 9 são conjuntos habitacionais produzidos pelo município (1.672 UH), dos quais 5 para a faixa 

de renda de zero a 3 salários-mínimos e 4 sem faixa de renda definida. No total, foram construídas, até 2016, 

3.982 unidades habitacionais em ZEIS de vazios.  

Dos empreendimentos em execução em 2016, dois foram produzidos com recursos do PAC, em ZEIS B, 

somando 272 unidades, e um pelo PMCMV/Entidades – o Residencial Nova Conquista, com 120 unidades 

habitacionais. Os três encontram-se concluídos, totalizando 392 unidades.  

Os dois empreendimentos que se encontravam no estágio de contratação da 2ª fase (obras) pelo PMCMV 

Entidades – Santo Dias e Novo Pinheirinho, com 500 e 410 UH, respectivamente –, localizados na mesma ZEIS 

B, foram contratados e já se encontram concluídos.  

Dos 8 empreendimentos em projeto, apenas um foi viabilizado. 

Com base em fotointerpretação, foi localizado apenas um empreendimento em ZEIS de vazios (ZEIS C): o 

Residencial Avenida dos Estados/Tamanduateí 2, com 608 unidades habitacionais destinadas à Faixa 2 do 

PMCMV. 

A Tabela 3.8 detalha as informações comentadas e apresenta os empreendimentos planejados e executados 

no pós-2016.

 
47 O levantamento atual localizou mais um empreendimento concluído, não identificado pelo DHRGABC – o Conjunto 
Habitacional Alzira Franco II, com 844 unidades, concluído em 2015.    



 

 

82 

TABELA 3.8 - Santo André: produção habitacional em ZEIS de vazios entre 2016 e 2021 

Código ZEIS 
(Município) 

DHRGABC (2016) Quadro atual (2021) 

Empreendimento Estágio Nº UH Programa 
Faixa de 

renda 
Empreendiment

o 
Estágio Nº UH Programa 

Faixa de 
renda 

ZEIS B-26 
Residencial Nova 
Conquista: Fase II 

Em execução 120 
MCMV/ 

Entidades 
Faixa 1 

Residencial 
Nova 

Conquista: Fase 
II 

Concluído 120 
MCMV/ 

Entidades 
Faixa 1 

ZEIS B-10 Procópio Ferreira Em execução 176 PAC 0-3 sm 
Procópio 
Ferreira 

Concluído 176 PAC 0-3 sm 

ZEIS B-24 Catiguá Em execução 96 PAC 0-3 sm Catiguá Concluído 84 PAC 0-3 sm 

ZEIS B (Lei 
nº 
9.534/13) 

Novo Pinheirinho 
Em contratação 

da 2ª fase 
410 

MCMV/ 
Entidades 

0-3 sm 
Novo 

Pinheirinho 
Concluído 410 

MCMV/ 
Entidades 

Faixa 1 

Santo Dias 
Em contratação 

da 2ª fase 
500 

MCMV/ 
Entidades 

Faixa 1 Santo Dias Concluído 500 
MCMV/ 

Entidades 
Faixa 1 

ZEIS B-11 Santo André K Em projeto 260 CDHU 0-3 sm 
Residencial 

Ipanema 
Concluído 260 CDHU 0-3 sm 

ZEIS B-1 
Rua das 

Maravilhas 
Em projeto 80 MCMV Faixa 1 -- -- -- --  

ZEIS B-9 Santo André P Em projeto 468 CDHU 0-3 sm -- -- -- --  

ZEIS B-17 Sem nome Em projeto 560 Município 0-3 sm -- -- -- --  

ZEIS B-18 Olaria I Em projeto 120 
MCMV 

Faixa I - PAC 
Faixa 1 -- -- -- --  

ZEIS B-27 
MCMV Entidades 

(sem nome) 
Em projeto 240 

MCMV/ 
Entidades 

Faixa 1 -- -- -- --  

ZEIS C-9 Santo André Q Em projeto 514 CDHU 0-3 sm -- -- -- --  

ZEIS B (Lei 
nº 
9.430/12) 

Loteamento 
habitacional 

Em projeto 888 
Município 

0-3 sm 
0-3 sm -- -- -- --  

ZEIS C-1 -- -- -- --  

Residencial 
Avenida dos 

Estados/ 
Tamanduateí 2 

Em execução 608 
MCMV/ 

PCVA 
Faixa 2     

Fonte: Elaboração própria, com base em informações oficiais – CDHU, CEF, MDR – e fotointerpretação.
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3.3.4. Produção habitacional em ZEIS de vazios em São Bernardo do Campo 

De acordo com o DHRGABC, havia em São Bernardo do Campo, em 2016, em ZEIS de vazios: 2 

empreendimentos concluídos, 3 empreendimentos em obras, 2 empreendimentos no estágio de contratação 

da 2ª fase (obras) pelo PMCMV Entidades e 4 projetos em elaboração.  

Os dois empreendimentos concluídos (total de 1.100 UH) foram contratados com recursos do PAC e do 

PMCMV48, sendo destinados à Faixa 1. 

Os três empreendimentos em construção em 2016 – todos PMCMV/Faixa 349 – foram concluídos (1.446 UH). 

Também foram concluídos os dois empreendimentos que se encontravam no estágio de contratação da 2ª fase 

(obras) pelo PMCMV Entidades – o Condomínio Residencial Frei Tito e o Condomínio Residencial Nelson 

Mandela, com 500 e 300 UH, respectivamente.  

Dos quatro empreendimentos em projeto no âmbito do PMCMV, dois se destinavam à Faixa 1/PAC-FAR e dois 

foram concebidos no âmbito do PMCMV/Entidades. Presume-se que os dois primeiros não foram viabilizados, 

uma vez que não constam da lista de empreendimentos contratados pela Secretaria Nacional de Habitação do 

MDR50, nem há obra no local. Já os dois empreendimentos do PMCMV Entidades – Montanhão e Cooperativa 

– constam da referida lista do MDR, embora o empreendimento Montanhão não tenha sido efetivamente 

contratado51. Por sua vez, o projeto Cooperativa, inicialmente planejado com 710 UH no âmbito do PMCMV 

Entidades (Faixa 1/FDS), migrou para o PCVEA, sendo desmembrado em dois empreendimentos, organizados 

pela Associação Pró-Moradia Liberdade, os quais foram contratados e estão em fase de obras:  

• o Residencial Cooperativa, com 576 UH, foi enquadrado no PCVEA, com recursos do FGTS, destinando-
se à Faixa 2 (PMSBC, 2021);  

• o Residencial Cooperativa I, com 290 UH, concebido com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social 
(FDS) do PMCMV-Entidades, passou a ser financiado com recursos do FGTS e subsídio complementar 
do programa Casa Paulista, do Estado de São Paulo (PMSBC, 2021a).  

Além dos empreendimentos relatados pelo DHRGABC, foram identificados dois outros empreendimentos em 

ZEIS 2: o Residencial Ferrazópolis, localizado na ZEIS 2-13, em terreno de 9.477m²; e o Passeio Anchieta, 

 
48 Conjunto Habitacional Nova Silvina (540 UH), contratado com recursos do PAC, e Residencial Ponto Alto (560 UH), 
empreendimento do PMCMV vinculado ao PAC. 
49 Empreendimentos aprovados antes da demarcação do imóvel como ZEIS, fizeram jus ao direito de protocolo. 
50 Lista constante do site do MDR, disponível em http://sishab.mdr.gov.br/ Consulta realizada em 27/10/2021.  
51 O empreendimento Montanhão, organizado pela Associação Oeste, proprietária do terreno, foi selecionado pelo 
PMCMV Entidades, mas não foi contratado, segundo Manoel Boni, coordenador da entidade, ouvido em entrevista. 
Também segundo ele, o empreendimento ainda não foi aprovado pela prefeitura municipal, que vem solicitando 
alterações de projeto.   
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localizado na ZEIS 2-17, em terreno de 11.722,15m². Ambos ocupam parte da ZEIS 2 onde se localizam52 e 

encontram-se no estágio em execução/obras. 

O Residencial Ferrazópolis, com 450 UH distribuídas em 3 torres, com área total de construção de 33.374,23m², 

de acordo com o Alvará nº 976/2019. É destinado às faixas 2 e 3 do PMCMV, foi organizado pela Associação 

Oeste e encontra-se em fase final de construção53.  

FIGURA 3.2 - Imagem aérea da ZEIS 2-13 em São Bernardo do Campo, parcialmente ocupada pelo 
empreendimento Residencial Ferrazópolis, em fase final de construção 

 
Fonte: Google Earth, 2021 

 

 
52 A ZEIS 2-13 tem área de 55.995,21m² e é formada por dois imóveis particulares: o terreno de propriedade da Associação 
Oeste, onde está sendo implantado o empreendimento (9.477m²); e um segundo terreno, que ocupa a área restante, de 
propriedade da Associação dos Funcionários Públicos Municipais. A ZEIS 2-17, propriedade da empresa K2 SPE 
Empreendimentos Imobiliários, tem área de 26.948,16m², dos quais faz parte o terreno do empreendimento, com 
11.722,15m².  
53 Manoel Boni relatou, em entrevista, as dificuldades enfrentadas pela Associação para viabilizar o empreendimento, em 
especial, o longo processo de aprovação na prefeitura (de 2003 a 2017) e, em função disso, a desistência de parte da 
demanda reunida pela Associação Oeste. Para suprir a demanda, a Associação permitiu à construtora do empreendimento 
a realização de parte das vendas, o que acabou por gerar conflitos entre a demanda da Associação (com renda familiar 
entre 3 e 5 salários mínimos) e os que adquiriram o imóvel por meio da imobiliária (renda superior a 5 salários mínimos).   
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Por sua vez, o empreendimento Passeio Anchieta, aprovado pelo Alvará nº 641/2019, conta com 715 UH e área 

de construção de 36.633,06m², localizando-se em terreno às margens da Rodovia Anchieta, no bairro Silvina. 

Não foi possível aferir a faixa de renda a que se destina. Encontra-se em início de obra.  

FIGURA 3.3 - Imagem aérea da ZEIS 2-17 em São Bernardo do Campo 

 
Fonte: Google Earth, 2021 

A Tabela 3.9 resume o quadro atual da produção habitacional em ZEIS 2 em São Bernardo do Campo, 

comparativamente àquele identificado em 2016 pelo DHRGABC. 

  



 

 

86 

TABELA 3.9 - São Bernardo do Campo: produção habitacional em ZEIS de vazios entre 2016 e 2021 

Código 
ZEIS 

(Município) 

DHRGABC (2016) Quadro atual (2021) 

Empreendimento Estágio 
Nº 
UH 

Programa 
Faixa de 

renda 
Empreendimento Estágio 

Nº 
UH 

Programa 
Faixa de 

renda 

ZEIS 2-5 
Condomínio 
Monterrey 

Em execução 144 MCMV Faixa 3 
Condomínio 
Monterrey 

Concluído 144 MCMV Faixa 3 

ZEIS 2-6 
Start Clube 
Jardim São 
Bernardo 

Em execução 670 MCMV Faixa 3 
Start Clube 
Jardim São 
Bernardo 

Concluído 670 MCMV Faixa 3 

ZEIS 2-16 
Viva Mais São 

Bernardo 
Em execução 632 MCMV Faixa 3 

Viva Mais São 
Bernardo 

Concluído 632 MCMV Faixa 3 

ZEIS 2-8 
Condomínio 

Residencial Frei 
Tito 

Em contratação 
da 2ª fase 

(obras) 
500 MCMV/Entidades Faixa 1 

Condomínio 
Residencial Frei 

Tito 
Concluído 500 MCMV/Entidades Faixa 1 

ZEIS 2-8 
Condomínio 
Residencial 

Nelson Mandela 

Em contratação 
da 2ª fase 

(obras) 
300 MCMV/Entidades Faixa 1 

Condomínio 
Residencial 

Nelson Mandela 
Concluído 300 MCMV/Entidades Faixa 1 

ZEIS 2-22 Monte Sião Em projeto 900 PAC-FAR Faixa 1 s/i s/i s/i s/i s/i 

ZEIS 2-30 Santo Inácio Em projeto 668 PAC-FAR Faixa 1 s/i s/i s/i s/i s/i 

ZEIS 2-24 Montanhão Em projeto 468 MCMV/Entidades Faixa 1 Montanhão Em projeto 468 s/i s/i 

ZEIS 2-40 Cooperativa Em projeto 710 1 (FDS) 

 
Residencial 
Cooperativa 

Contratado. 
Obras não 
iniciadas. 

576 
MCMV migrado 

para o PCVA 
2 

 
Residencial 

Cooperativa I 

Contratado. 
Obras não 
iniciadas. 

290 
MCMV/Entidades 

migrado para o 
PCVA 

1,5 

ZEIS 2-13 -- -- -- --  Ferrazópolis 
Em 

execução 
450 MCMV 2 e 3 

ZEIS 2-17 -- -- -- --  Passeio Anchieta 
Em 

execução 
715 si  

Fonte: Elaboração própria, com base em informações oficiais – CEF, MDR – e fotointerpretação.
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4. MUDANÇAS NA POLÍTICA HABITACIONAL E SEUS REFLEXOS NA REGIÃO DO ABC 

Como essa pesquisa apontou, ocorreram alterações importantes na legislação dos três municípios que lideram 

a oferta habitacional na Região do ABC, como mercados tradicionalmente consolidados (Castro e Sígolo, 

2022)54: Diadema, Santo André e São Bernardo do Campo.   

As principais alterações impostas à legislação desses municípios, entre 2016 e 2021, dizem respeito à: 

ampliação da faixa de renda considerada Habitação de Interesse Social (HIS) e à redução da reserva de terra 

para HIS em ZEIS de vazios.    

Em São Bernardo do Campo, a faixa de renda abrangida por HIS, antes limitada a três salários-mínimos, foi 

ampliada para até 5 salários-mínimos. Em Santo André, o teto de HIS deixou de ser 3 salários para atingir 6 

salários-mínimos. Vale lembrar que HIS constitui demanda prioritária para atendimento e, especialmente, para 

atendimento em ZEIS de vazios. Portanto, a ampliação da faixa de renda para além de 3 salários-mínimos 

viabiliza a implantação de empreendimentos habitacionais para um segmento de renda que não coincide com 

aquele no qual se concentra a maior parte do déficit habitacional brasileiro.  

A isso soma-se, em Diadema e São Bernardo do Campo, a redução do percentual de terra para HIS nas ZEIS de 

vazios, diminuindo ainda mais a reserva de terra para a produção habitacional destinada aos mais setores 

populacionais mais vulneráveis. Em Diadema a exigência de percentual, anteriormente situado em 30% do 

terreno e 30% do número total de unidades previstas no empreendimento, foi totalmente eliminada. Em seu 

lugar, o plano diretor aprovado em 2019 instituiu a Cota Moradia, que consiste na doação ao município, pelos 

promotores de empreendimentos de Uso Residencial - R2v e HMP, de unidades habitacionais, terrenos ou 

recursos financeiros para fins de produção de Habitação de Interesse Social destinada a famílias com renda de 

até 3 salários-mínimos.  

Cabe registrar, também, que o quantitativo total de terra delimitado como ZEIS de vazios foi reduzido em 3 

dos 6 municípios analisados – Diadema, Santo André e Rio Grande da Serra. 

As mudanças na legislação certamente visaram os interesses do mercado, que assume um protagonismo ainda 

maior com o lançamento do Programa Casa Verde e Amarela. A ampliação da faixa de renda de HIS e a redução 

do percentual de terra que lhe é destinado nas ZEIS de vazios, contribui para a disponibilização de áreas para 

o mercado imobiliário em uma região onde terra é uma mercadoria escassa. Em decorrência, o potencial das 

 
54 Castro e Sígolo (2022) consideram como mercados tradicionalmente consolidados, os 10 municípios da Região 
Metropolitana de São Paulo, fora a capital, que concentraram a maior parte da oferta residencial ao longo do período 
2010-2018. 
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ZEIS como instrumento capaz de induzir ao atendimento das necessidades habitacionais da população mais 

pobre, se vê constrangido.  

Do ponto de vista da produção habitacional, verificou-se, com base em informação do Ministério de 

Desenvolvimento Regional, que o PMCMV/Faixa 1 não celebrou novos contratos habitacionais em municípios 

da Região do ABC após 2016. As últimas contratações foram realizadas após a finalização do DHRGABC, porém 

ainda em 2016. 

Por outro lado, foi visto que os empreendimentos mais recentes – em fase de execução e em fase de 

contratação – localizados nas ZEIS de vazios são destinados às faixas de renda 2 e 3 do MCMV, nos quatro 

municípios investigados. Para isso, concorrem a descontinuidade da produção subsidiada, iniciada no governo 

Temer e confirmada com a aprovação do PCVA, e a mudança na legislação dos municípios pesquisados.  

Diante desse quadro, as novas administrações municipais empossadas em 2021 buscam alternativas para 

atender à faixa de renda de zero a três salários-mínimos, onde se concentra a maior parte do déficit 

habitacional na Região do ABC. Gestores entrevistados por esta pesquisa55 demonstraram ter expectativas de 

que a articulação do governo do Estado de São Paulo com os municípios, através da Secretaria de Habitação, 

avance no sentido da efetiva construção de uma proposta viável para a retomada de linhas de financiamento 

com subsídios, que seriam aportados pelos governos estadual e municipal, em parceria. Segundo Mario Reali, 

“esse é o maior desafio que nós temos hoje. Sem uma retomada de linhas de financiamento com subsídio, fica 

impossível atender a essa faixa prioritária. A gente está fazendo simulações até agora, tentando construir uma 

equação financeira...” 

 

 

 

 

 

 

  

 
55 Refiro-me ao Superintendente da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos da Prefeitura Municipal de Santo 
André, José Police Neto, ao Assessor do Prefeito Municipal de Diadema e ex-prefeito do município, Mario Reali e à 
Assessora Técnica do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, Sandra Malvese. Todos se referiram à proposta em discussão 
com o governo do Estado.  
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