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https://planodiretor.rio/


A interseção do Plano Diretor - PLC 44/2021 com outros planos 

COM LUOS E LPS

planodiretor.rio
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https://planodiretor.rio/


O processo de construção da proposta do PLC 44/2021

4

Enquetes da 
Plataforma 

planodiretor.rio
2021
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 Participação da sociedade 

civil na formulação das 

propostas - GT 1 em 2021

2

Oficinas Interativas  

Comitê Técnico de 

Acompanhamento do 

Plano Diretor - CTPD 2018

1

Conceitos norteadores 
- Nova Agenda Urbana 

da ONU 
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Contribuições
Audiências Públicas do 

Poder Executivo
2021 
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Os Conceitos Norteadores - Insumos e referências

5



BASES DA POLÍTICA URBANA               NOTAS TÉCNICAS               INSUMOS PARA O PLC 44/2021

Oficinas Interativas do Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor - CTPD

VISÃO TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR PCRJ + CONSULTORES WRI + UFRJ 

Fotos: GM/SMPU RIO

Acesso ao material produzido em https://www.rio.rj.gov.br/documents/91237/dd418df4-2c8a-41ee-a577-4e1969a7e059
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https://www.rio.rj.gov.br/documents/91237/dd418df4-2c8a-41ee-a577-4e1969a7e059


Participação da sociedade civil - Chamamento Público 2021 

Acesso ao material produzido em https://planodiretor-pcrj.hub.arcgis.com/pages/revisao-atual

111 
entidades
Sociedade
Civil +
entidades 
convidadas
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https://planodiretor-pcrj.hub.arcgis.com/pages/revisao-atual


Participação da sociedade civil - Grupo de Trabalho 1 - Abril e Maio de 2021 
Acesso ao material produzido em https://planodiretor-pcrj.hub.arcgis.com/pages/grupo1
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 51
entidades

https://planodiretor-pcrj.hub.arcgis.com/pages/grupo1


As enquetes da plataforma planodiretor.rio - Maio e Junho de 2021 

Acesso ao material produzido em https://planodiretor-pcrj.hub.arcgis.com/pages/enquete-publica

1ª enquete 10.122 participantes

2ª enquete  3.598 participantes

Acesso ao material em https://planodiretor-pcrj.hub.arcgis.com/pages/contribua#encaminhamentos

Contribua! na plataforma planodiretor.rio (encerrado)

445 contribuições
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https://planodiretor.rio/
https://planodiretor-pcrj.hub.arcgis.com/pages/enquete-publica
https://planodiretor-pcrj.hub.arcgis.com/pages/contribua#encaminhamentos
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Contribuições das audiências públicas regionais - AP1 e AP2
Acesso ao material em https://planodiretor-pcrj.hub.arcgis.com/pages/audiencias#conteudo

Fotos: ASCOM/SMPU RIO

Audiências públicas AP1 e AP2 - junho 2021 10

https://planodiretor-pcrj.hub.arcgis.com/pages/audiencias#conteudo


Contribuições das audiências públicas regionais - AP3 e AP4
Acesso ao material em https://planodiretor-pcrj.hub.arcgis.com/pages/audiencias#conteudo

Fotos: ASCOM/SMPU RIO

Audiências públicas AP3 e AP4 - junho 2021
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https://planodiretor-pcrj.hub.arcgis.com/pages/audiencias#conteudo


Contribuições das audiências públicas regionais - AP5 
Acesso ao material em https://planodiretor-pcrj.hub.arcgis.com/pages/audiencias#conteudo

Fotos: ASCOM/SMPU RIO

Audiência pública AP5 - junho 2021
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https://planodiretor-pcrj.hub.arcgis.com/pages/audiencias#conteudo


 Redação PLC 44/2021 - Título I

3 Capítulos     8  Seções   3 Subseções 42 Artigos3 Capítulos

CAPÍTULO II DOS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E DIRETRIZES DA POLÍTICA URBANA

 18 
Princípios

 17 
Objetivos

 23 
Diretrizes
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https://planodiretor-pcrj.hub.arcgis.com/documents/projeto-de-lei-complementar-n%C2%BA-44-2021-revis%C3%A3o-do-plano-dir
etor/explore

https://planodiretor-pcrj.hub.arcgis.com/documents/projeto-de-lei-complementar-n%C2%BA-44-2021-revis%C3%A3o-do-plano-diretor/explore
https://planodiretor-pcrj.hub.arcgis.com/documents/projeto-de-lei-complementar-n%C2%BA-44-2021-revis%C3%A3o-do-plano-diretor/explore


 Os Princípios - exemplos   

  P2. Proteção e valorização do meio ambiente e da

  paisagem cultural

P3. Valorização, proteção e gestão 
sustentável do patrimônio arqueológico

Cais do Valongo
Foto:Flickr Riotur

Vista Panorâmica da cidade
Foto:Flickr Riotur

14



 Os Princípios - exemplos   

P4. Função social da Cidade, atendimento  das 
necessidades dos cidadãos quanto à justiça social, aos 
direitos sociais e aos direitos das minorias

Casa de Acolhimento LGBT
Foto: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
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P7. Preservação e ampliação da 
atividade agrícola

Horta no Parque Madureira
Foto: Alexandre Macieira (Riotur)



 Os Princípios - exemplos  

P10. Combate à exploração irregular do solo 
urbano

P13. Garantia de acessibilidade para todas as 
pessoas 

Força tarefa SEOP e MPRJ em Rio das Pedras

       Foto: Prefeitura
 da Cidade do Rio de Janeiro

Foto: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Rampa para acessibilidade universal no Planetário
Foto : Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
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P1. Alinhamento com os preceitos da Agenda 2030 e seus Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável – ODS e aos princípios e diretrizes 
da Nova Agenda Urbana da Organização das Nações Unidas – ONU 
desenvolvidos no Plano de Desenvolvimento Sustentável da Cidade 
do Rio de Janeiro – PDS;

P2. Proteção e valorização do meio ambiente e da paisagem 
cultural promovendo o enfrentamento das mudanças climáticas e a 
preservação dos aspectos naturais e culturais da cidade;

P3. Valorização, proteção e gestão sustentável do patrimônio 
arqueológico;

P4. Função social da Cidade, entendida como o atendimento das 
necessidades dos cidadãos quanto à justiça social, aos direitos 
sociais e aos direitos das minorias como populações negras, 
indígenas, moradores de rua e LGBTQIAP+;

Princípios 

18

Os Princípios
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P5. Função social da propriedade, que representa o exercício do 
direito de propriedade orientado pelas regras do ordenamento 
territorial de acordo com o disposto nesta Lei Complementar; 

P6. Universalização do acesso à moradia regular digna e ao 
saneamento básico;

P7. Preservação e ampliação de atividades agrícola, de criação de 
animais de pequeno porte e pesqueiras no Município, contribuindo 
para a segurança alimentar da população;

P8. Amplo acesso dos moradores no seu bairro e cercanias a bens e 
serviços de educação, saúde, assistência social e áreas verdes, 
acessíveis por caminhada de até quinze minutos;

P9. Aproximação dos locais de moradia e trabalho, através da 
promoção da mistura de usos nos bairros, possibilitando o acesso ao 
comércio e serviços e oportunidades de trabalho;

Princípios 

18

Os Princípios

18



P10. Combate à exploração irregular do solo urbano, 
especialmente em áreas de preservação ambiental, com produção 
agrícola e de criação de animais de pequeno porte e sujeitas aos 
riscos de inundações e desabamentos; 

P11. Compartilhamento de responsabilidades entre o Poder 
Público e a iniciativa privada no cumprimento das normas e na 
gestão urbana;

P12. Adoção, em todas as intervenções urbanas públicas e privadas, 
de conceitos relacionados à segurança dos pedestres, ciclistas e 
usuários de outras formas de mobilidade ativa, em especial as 
mulheres, crianças e idosos;

P13. Garantia de acessibilidade para todas as pessoas e adoção, em 
todas as intervenções urbanas públicas e privadas, inclusive no 
licenciamento de edificações em geral, do conceito de Desenho 
Universal, entendido como a concepção de produtos, adaptação ou 
projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva, de 
acordo com as normas técnicas sobre a matéria;

Princípios  

18

Os Princípios
planodiretor.rio
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P14. Democracia participativa, de forma a se promover uma ampla 
participação social;

P15.  Articulação intersetorial do planejamento urbano municipal;

P16. Planejamento contínuo integrado das ações governamentais, 
visando a qualidade, a eficácia, a eficiência, a otimização dos 
serviços e o controle dos gastos públicos, utilizando-se os dados 
obtidos pela aplicação de uma política de informação eficaz;

P17. Cooperação entre o Município, Região Metropolitana, Estado 
e União visando o aprimoramento de serviços de interesse comum, 
tais como saneamento básico, provisão de redes de energia, dados e 
telefonia, mobilidade urbana e segurança pública; e

P18. Universalização do acesso digital, dotando todo o território 
municipal de acesso a rede de internet de qualidade para subsidiar 
o acesso à educação, serviços e promover negócios locais.

Princípios  

18

Os Princípios
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 Os Objetivos - Exemplos  

O4. Garantir a proteção do patrimônio natural 
da cidade

O3. Reduzir o déficit habitacional do

 Município

Foto: Flickr RIOTUR/Rafael Catarcione

Barracos de madeira no Caju  
Foto: Prefeitura do Rio de Janeiro

Prainha e Recreio
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 Os Objetivos - Exemplos  

O5. Respeitar e articular a proteção do patrimônio cultural e da paisagem ao ordenamento 
territorial da cidade

Foto: Flickr Riotur
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Foto: Flickr Riotur

CRAB/Praça Tiradentes, Centro Sítio Burle Marx, Guaratiba



 Os Objetivos - Exemplos 

O9.Promover o adensamento populacional nas 
centralidades existentes.

O11. Priorizar as intervenções urbanísticas 
nas áreas com maior concentração de 
população com alta vulnerabilidade social

Panorâmica Centro do Rio
Foto: Alexandre Macieira (Riotur)

Parque Madureira

Obra em Acari
Foto: Prefeitura do Rio 

Foto: Prefeitura do Rio
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 Os Objetivos - Exemplos 

O14. Promover o acesso às áreas 
verdes e de lazer de uso público

Parque Madureira
Foto : Alexandre Macieira (Riotur)

Parque Madureira

Foto: Prefeitura do Rio 

O15. Efetivar a implantação de coleta 
seletiva em todo o território do Município

Foto: COMLURB

24

Coleta seletiva



O1. Garantir a equidade social e territorial de direitos e 
oportunidades a todos os moradores da cidade, 
independentemente de idade, gênero, raça, cor, etnia, religião, 
nacionalidade, orientação sexual, classe social, posicionamento 
político, deficiência física sensorial, intelectual, mental e 
biopsicossocial;

O2. Contribuir, através do ordenamento territorial, para a 
ampliação da produção, transformação e distribuição de alimentos 
na cidade, visando a segurança alimentar da população;

O3. Reduzir o déficit habitacional do Município, ampliando o 
acesso à moradia digna e segura e à terra urbana, em áreas dotadas 
de cumprimento da função social da cidade e da propriedade 
urbana, transporte público, equipamentos públicos de educação, 
saúde, lazer e mercado de trabalho, respeitando o ordenamento 
territorial definido no Título II desta Lei Complementar e priorizando 
a população com renda familiar até seis salários mínimos;

Objetivos 
 

17

Os objetivos
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O4. Garantir a proteção do patrimônio natural da cidade, 
entendido como áreas de preservação permanente, unidades de 
conservação da natureza, áreas de proteção dos mananciais hídricos 
superficiais e subterrâneos e da biodiversidade, condicionando a 
ocupação urbana à preservação dos maciços da Tijuca, da Pedra 
Branca e Gericinó Mendanha e seus morros; das florestas e demais 
áreas com cobertura vegetal; da orla marítima e sua vegetação de 
restinga; dos corpos hídricos e áreas alagáveis de brejo, complexos 
lagunares e suas faixas marginais; dos manguezais; das baías de 
Guanabara e Sepetiba; 

O5. Respeitar e articular a proteção do patrimônio cultural e da 
paisagem ao ordenamento territorial da cidade, adequando o uso e 
ocupação do solo às características e fragilidades do meio natural, 
dos bens e conjuntos protegidos, e ao respeito aos elementos que 
constituem a paisagem cultural da cidade; 

Objetivos 
 

17

Os objetivos
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O6. Contribuir para a redução em 20% (vinte por cento) das 
emissões dos gases de efeito estufa de responsabilidade da cidade 
até 2030, expressas em dióxido de carbono equivalente, em relação 
ao nível de emissões do Município no ano de 2017, e para a 
adaptação da cidade aos efeitos da mudança climática a nível global 
e local;

O7. Universalizar o saneamento básico de forma sustentável e 
equânime nas diversas regiões da cidade;

O8. Promover a integração do Município com a Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro na elaboração de ações 
coordenadas, com base nas diretrizes previstas nesta Lei 
Complementar e no Plano de Desenvolvimento Estratégico da 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro;

O9. Promover o adensamento populacional nas centralidades 
existentes, com prioridade para a região central e ao longo das vias 
de transporte de alta e média capacidade, incentivando a mistura 
entre os diferentes usos, através do estímulo ao uso residencial 
associado aos demais usos, observados os impactos no meio 
urbano; 

Objetivos 
 

17

Os Objetivos
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O10. Recuperar e fomentar a justa distribuição da valorização do 
solo urbano, através da aplicação de instrumentos urbanísticos que 
recuperem os investimentos públicos efetuados historicamente na 
Cidade, possibilitando novos investimentos em áreas carentes de 
infraestrutura;

O11. Priorizar as intervenções urbanísticas nas áreas com maior 
concentração de população com alta vulnerabilidade social; 

O12. Incrementar a regularização fundiária, urbanística e edilícia e 
aperfeiçoar os mecanismos para evitar futuras irregularidades; 

O13. Manter em boas condições de uso parques, praças e calçadas, 
promovendo a melhoria das condições de permanência e circulação 
dos pedestres, incluindo os grupos de mobilidade reduzida, com 
conforto, segurança e autonomia; 

O14. Promover o acesso às áreas verdes e de lazer de uso público; 
com equipamentos adequados e acessíveis a todas as faixas etárias, 
em todos os bairros;

Objetivos 
 

17

Os Objetivos
planodiretor.rio
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O15. Efetivar a implantação de coleta seletiva em todo o território 
do Município, observando os princípios da redução, da reutilização, 
da reciclagem, do tratamento e da destinação final, ambientalmente 
adequados;

O16. Ampliar a infraestrutura de tecnologia da informação – TI, 
possibilitando o acesso da população aos ambientes virtuais e à 
utilização de Tecnologia Assistiva, contribuindo para a promoção da 
saúde e da educação da população; e

O17. Promover o processo participativo no planejamento urbano, 
com incentivo à cooperação entre as instâncias governamentais e os 
demais setores da sociedade, incluindo os planos e projetos de 
urbanização e contemplando, em seus processos, a inclusão das 
mulheres, população negra e indígena e LGBTQIAP+.

Objetivos 

17

Os Objetivos 
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 As Diretrizes - exemplos  

    Jardim de chuva em Copacabana
                                            Foto: Prefeitura do Rio

D7. Promoção de ações efetivas de 
adaptação aos impactos negativos da 
mudança do clima.

D8.  Adoção de Soluções baseadas na Natureza – SbN 
em projetos

Lançamento Plano de Desenvolvimento Sustentável
Foto: Prefeitura do Rio 
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 As Diretrizes - exemplos  

D15. Controle da ocupação de faixas marginais de proteção de corpos hídricos.

Rio Acari e urbanização da  faixa marginal 
Foto: RIOÁGUAS

Canalização rio Papagaio 
Foto: RIOÁGUAS
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 As Diretrizes - exemplos

Parque do Flamengo
Foto: Flickr Riotur

D14. Aprimoramento do planejamento e gestão das áreas públicas 
e de interesse público para a cidade

D11. Estímulo à agricultura 
urbana, de criação de animais de 
pequeno porte e pesqueira

Pesca na Lagoa Rodrigo de Freitas
Foto: Flickr Riotur
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 As Diretrizes - exemplos

Rocinha
Foto: Marcos de Paula

D20. Não remoção das favelas e dos loteamentos irregulares e 
clandestinos de baixa renda, promovendo sua urbanização e 
regularização, com a implantação de infraestrutura, saneamento 
básico, equipamentos públicos, áreas de lazer, reflorestamento e 
agricultura urbana visando à sua integração às áreas formais da 
Cidade

D21. Proibição de construções em áreas consideradas impróprias 
pela administração municipal, tais como:

a) áreas de risco;

b) faixas marginais de proteção de águas superficiais;

c) faixas de proteção de adutoras e de redes elétricas de alta 
tensão;

d) faixa de domínio de estradas federais, estaduais e municipais;

e) áreas de Preservação Permanente e Unidades de Conservação da 
Natureza;

f) áreas que não possam ser dotadas de condições satisfatórias de 
urbanização e saneamento básico;

g) áreas frágeis de encostas, em especial os talvegues, e as áreas 
frágeis de baixadas; e

h) logradouros públicos existentes ou planejados.
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Diretrizes 

23

As Diretrizes
D1. Compatibilização entre as diversas escalas de planejamento, 
considerando o planejamento metropolitano, articulado com o 
macrozoneamento, o zoneamento e os projetos urbanísticos 
estruturadores das funções urbanas, dos espaços livres públicos e do 
desenho da micropaisagem; 

D2. Planejamento da ocupação do solo baseado na capacidade de 
suporte e na disponibilidade de infraestrutura urbana, de forma a 
reduzir situações de vulnerabilidade e risco socioambiental, 
compatibilizando os critérios a serem aplicados às normas de 
proteção ambiental e cultural; 

D3. Desestímulo à ocupação de áreas periféricas e aquelas com 
ocupação rarefeita, visando a contenção do espraiamento da malha 
urbana, priorizando a ocupação de áreas vazias, ociosas e 
subutilizadas no tecido urbano consolidado, respeitadas as áreas 
verdes públicas existentes e projetadas;
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Diretrizes 

23

As Diretrizes
D4. Articulação das centralidades em redes e níveis hierárquicos 
com estímulo à implantação de atividades econômicas diversificadas, 
intensificação do uso residencial e implantação de equipamentos 
públicos comunitários, principalmente ao longo dos corredores de 
transporte coletivo;

D5. Promoção da coexistência entre os diferentes usos, nas Zonas e 
nas edificações, desde que compatíveis entre si, observados os 
mecanismos de controle de possíveis impactos no sistema viário, no 
meio ambiente e nas redes de infraestrutura e serviços públicos, 
incentivando a convivência dos diferentes estratos sociais; 

D6. Preparação da cidade à mudança do clima, a partir da adoção de 
medidas capazes de mitigar ou evitar a interferência antrópica 
perigosa no sistema climático;

D7. Promoção de ações efetivas de adaptação aos impactos 
negativos da mudança do clima, protegendo principalmente as 
populações e ecossistemas mais vulneráveis;
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Diretrizes 

23

As Diretrizes D8. Adoção de Soluções baseadas na Natureza – SbN em projetos, 
valorando a importância dos serviços ecossistêmicos, visando a 
redução de riscos de desastres e adaptação às mudanças climáticas;

D9. Definição de diretrizes de desenho resilientes para projetos 
urbanos e arquitetônicos, públicos e privados, visando a redução das 
vulnerabilidades socioambientais existentes e adaptação às 
condições futuras da mudança do clima;

D10. Estímulo à implantação de atividades econômicas, de modo a 
favorecer a distribuição equânime de acesso ao emprego e renda e a 
redução da vulnerabilidade social e da discriminação contra 
mulheres, negros, indígenas e pessoas LGBTQIAP+;

D11. Estímulo à agricultura urbana, de criação de animais de 
pequeno porte e pesqueira, por sua importância econômica e de 
autonomia e segurança alimentar, bem como fortalecendo os 
circuitos curtos de produção, conforme estabelecido no Pacto de 
Milão sobre Política de Alimentação Urbana, do qual o Município do 
Rio de Janeiro é signatário;
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Diretrizes 

23

As Diretrizes
D12. Aplicação de instrumentos urbanísticos, previstos no Título III 
desta Lei Complementar, fomentando a contribuição da iniciativa 
privada para o cumprimento dos objetivos da política urbana;

D13. Distribuição dos equipamentos públicos e das oportunidades 
de lazer e recreação em espaços públicos abertos de forma 
socialmente justa e territorialmente equilibrada; 

D14. Aprimoramento do planejamento e gestão das áreas públicas 
e de interesse público para a cidade, incluindo também os espaços 
públicos dominicais, as áreas atingidas por projetos de alinhamento, 
as áreas transferidas ao Município em projetos de loteamento e as 
áreas remanescentes de projetos estruturantes, com vistas à 
adequação, recuperação, e conservação dos espaços livres públicos e 
o usufruto pela população; 
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Diretrizes 

23

As Diretrizes D15. Controle da ocupação de faixas marginais de proteção de 
corpos hídricos, privilegiando a implantação de avenidas canais, 
áreas de lazer, ou replantio de mata ciliar, reassentando a população 
localizada em áreas de risco, quando necessário; 

D16. Incentivo à recuperação de áreas e imóveis protegidos, através 
da adoção de regras que considerem a adaptação de parâmetros de 
uso e ocupação do solo às características do imóvel e de seu 
entorno; 

D17. Implementação de princípios e soluções de acessibilidade e 
caminhabilidade com base no desenho universal, no 
estabelecimento de parâmetros edilícios e em projetos urbanos 
visando à garantia de acesso às edificações públicas e privadas, aos 
espaços públicos, às vias e às calçadas a pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, com base nas normas técnicas em vigor; 
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Diretrizes 

23

As Diretrizes
D18. Aprimoramento de parâmetros edilícios e de desenho urbano 
para incentivar a eficiência energética, hídrica e da drenagem e a 
implantação de infraestrutura que não sobrecarregue os serviços 
públicos e o meio ambiente; 

D19. Estímulo à implantação de empregos verdes, contribuindo com 
a redução das emissões de gases de efeito estufa e a adaptação da 
cidade às mudanças climáticas e com o incremento da produção de 
alimentos na Cidade;

D20. Não remoção das favelas e dos loteamentos irregulares e 
clandestinos de baixa renda, promovendo sua urbanização e 
regularização, com a implantação de infraestrutura, saneamento 
básico, equipamentos públicos, áreas de lazer, reflorestamento e 
agricultura urbana visando à sua integração às áreas formais da 
Cidade;
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As Diretrizes D21. Proibição de construções em áreas consideradas impróprias pela 
administração municipal, tais como:

a) áreas de risco;

b) faixas marginais de proteção de águas superficiais;

c) faixas de proteção de adutoras e de redes elétricas de alta tensão;

d) faixa de domínio de estradas federais, estaduais e municipais;

e) áreas de Preservação Permanente e Unidades de Conservação da Natureza;

f) áreas que não possam ser dotadas de condições satisfatórias de urbanização 
e saneamento básico;

g) áreas frágeis de encostas, em especial os talvegues, e as áreas frágeis de 
baixadas; e

h) logradouros públicos existentes ou planejados.

D22. Garantia da participação popular, observadas as regras estabelecidas no 
Inciso VI do art. 429 da Lei Orgânica Municipal, dos envolvidos nos 
reassentamentos necessários, em virtude da implantação de projetos de 
interesse público, ou por estarem localizados nas situações descritas no inciso 
XXI deste artigo; 

D23. Estabelecimento de processos e mecanismos participativos no processo 
de planejamento e gestão urbana. 40



planodiretor.rio

Obrigado!

41

https://planodiretor.rio/

