Apresentação
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo foi criado pela Lei Federal 12.378 e têm como função orientar, disciplinar e ﬁscalizar o
exercício da proﬁssão de Arquitetura e Urbanismo, zelar pela ﬁel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o
território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da Arquitetura e Urbanismo.
Dentro da função de pugnar pelo aperfeiçoamento da Arquitetura e Urbanismo foram criadas as Comissões de Política Urbana e
Ambiental – CPUA em todo o país que vêm desenvolvendo um importante trabalho no acompanhamento da legislação, acontecimentos e
projetos que afetam as cidades goianas.
A CPUA/GO, criada em janeiro de 2015, tem atuado na discussão dos temas que envolvem o planejamento e a gestão das cidades
goianas, incluindo a participação nos Conselhos Municipais ligados à política urbana e ambiental nos municípios de Goiânia, Anápolis e
Aparecida de Goiânia, entre outros municípios.
O grupo se dedica ainda a disseminação da Nova Agenda Urbana juntos às prefeituras do estado e secretarias municipais ligadas
ao planejamento, à gestão urbana e à recepção e veriﬁcação de denúncias sobre descumprimento da legislação urbanística e
encaminhamento ao Ministério Público, nos casos pertinentes.
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo trabalha para o fortalecimento dos planos diretores como instrumentos efetivos de
planejamento e gestão, e especialmente, para a valorização do papel do arquiteto e urbanista nesse trabalho.
A Comissão de Política Urbana e Ambiental participou das audiências públicas e debates que envolveram o processo de revisão do
Plano Diretor de Goiânia. Foram foco das análises temas como: densidade urbana, drenagem, patrimônio, mobilidade e meio ambiente,
entre outros temas que afetam diretamente a qualidade de vida da população.
Técnicos de diversas áreas, membros efetivos e convidados da comissão se debruçaram sobre a minuta de Lei do PLANO Diretor e
elaboraram, em conjunto, um parecer técnico com sugestões de revisão, melhoria e complementação da legislação, visando o interesse
comum quanto a construção de um espaço urbano de qualidade. Este documento se apresenta como contribuição à gestão municipal e a
sociedade.

Considerando a experiência adquirida no trabalho de apuração de denúncias quanto à instalação e empreendimentos impactantes
na cidade bem como o acompanhamento frequente de graves problemas urbanos como enchentes e deslizamentos de terra, ﬁcou evidente
a fragilidade do Plano Diretor atual como instrumento de planejamento e ordenamento territorial eﬁciente.
A legislação atual permite a instalação de empreendimentos de grande porte em áreas já bastante adensadas e com graves
problemas de mobilidade. Além disso, o atual plano permite a construção de ediﬁcações sem limite de altura, trazendo consequências
diretas para a qualidade de vida dos residentes do entorno e alteração signiﬁcativa da paisagem urbana.
A franca utilização dos instrumentos, como outorga onerosa e transferência do direito de construir pelos empreendedores sem
regras claras e de proteção do bem comum, levaram a aprovação de um considerável número de empreendimento de grande porte,
causando impactos sem precedentes para a capital e sua população.
A permissão da verticalização, que em teoria estava integrada a instalação de corredores e sistemas de transporte, não se efetivou
como esperado pela falta da aplicação de recursos públicos na implantação da proposta integral mas, agravou a situação da falta de
mobilidade em algumas regiões da cidade.
A falta completa de normativas e políticas voltadas à proteção do patrimônio histórico da cidade faz com que as ediﬁcações de valor
arquitetônico para Goiânia desapareçam pouco a pouco, dando lugar a novas ediﬁcações, que fazem uso máximo dos índices urbanísticos
e desﬁguram as áreas centrais da cidade. Em um curto espaço de tempo não restarão exemplares da fase inicial de instalação d a cidade,
nem do modelo de habitação e vida daquele período. Os bens já tombados ﬁcarão pouco a pouco ilhados entre os novos edifícios
desvirtuados de seu contexto e de sua paisagem original, se a legislação não for eﬁciente na defesa do patrimônio.
As críticas, sugestões de melhoria e complementações que seguem neste documento visam a elaboração de um instrumento mais
forte e completo para defesa do bem comum, princípio determinado pelo Estatuto da Cidade como foco do planejamento e gestão urbanas
para os municípios. As propostas estão descritas em tabela para facilitar a leitura e a correlação com os temas discutidos , incluindo
propostas e considerações sobre os artigos existentes na atual minuta e novos sugeridos pelo grupo.

Comissão de Política Urbana e Ambiental - CEPUA/GO

Artigo

Proposta

Consideração

Art. 176 - Fica estabelecido o índice
paisagístico mínimo para os imóveis da
Macrozona Construída na proporção de
15% (quinze por cento) de sua área,
garantindo no mínimo 5% (cinco por
cento) em cobertura vegetal e o
restante podendo ser utilizada
cobertura vegetal não permeável.

Alterar os percentuais para:

A impermeabilidade do solo urbano é
causa do grande volume de água que
escorre e se acumula das ruas nos dias
de chuva forte.

Índice paisagístico mínimo de 20% da área do
imóvel, garantindo mínimo de 15% de
cobertura vegetal e o restante podendo ser
utilizado cobertura vegetal não permeável.
Nas áreas de fundo de vale e no entorno de
nascentes, num raio de 300 metros, além da
cobertura vegetal permeável, é obrigatória a
instalação de caixa de drenagem no interior do
terreno. (Propor dimensões proporcionais ao
terreno). As caixas de drenagem e áreas
permeáveis não poderão ser alocadas fora do
perímetro do terreno.
A prefeitura deve planejar e instalar caixas de
drenagem, bacias e poços de inﬁltração nas
áreas de maior incidência de enchentes,
fundos de vale e entorno de nascentes. Estas
instalações devem ser realizadas em áreas
verdes como rótulas e ilhas, praças e parques
urbanos para captação de água da chuva.

Art. 16 - III - Subprograma de
Drenagem Pluvial, por meio das
seguintes ações:

Modiﬁcar a redação do artigo:
e) ﬁxar normas para grandes estacionamentos
acima de20 vagas abertas que exijam a
implantação e adequação de alternativas

Responsável
pela proposta
Isabel
Pastore

A manutenção de áreas permeáveis e
instalação de caixas de drenagem pode
aumentar a capacidade de absorção da
água no solo urbano contribuindo
redução do volume de água circulante na
superfície.
A Lei Municipal nº 9.511/2014 prevê
índices maiores do que o proposto pela
atual minuta do Plano Diretor
estabelecendo mínimo de 15 % de áreas
permeáveis. As áreas verdes não
permeáveis devem ser acrescidas e
nunca descontadas deste índice para que
contribuam efetivamente para melhoria
da qualidade de vida nas cidades.

A deﬁnição de “grande” é vaga. A
deﬁnição de um quantitativo é de mais
fácil entendimento e ﬁscalização.

Janaína de
Holanda
Camilo
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e) ﬁxar normas para grandes
estacionamentos abertas que exijam a
implantação e adequação de
alternativas sustentáveis para a
drenagem pluvial;

sustentáveis para a drenagem pluvial e de
arborização urbana;

Art. 120 - Nos novos loteamentos
deverá ser destinado um percentual de,
no mínimo, 5% (cinco por cento) do
total da área comercializável do terreno
para a implementação da Política
Habitacional do Município, denominado
por cota solidária, nos termos da Seção
IX do Capítulo II do Título IV desta Lei
Complementar.

Esclarecimento

Art. 144 - II - Os vazios urbanos,
situados fora dos Eixos de
Desenvolvimento, desde que sua
ocupação seja por meio da implantação
de:

a) Projeto Diferenciado de Urbanização (PDU),
conforme lei especíﬁca e controle de
densidades;

a) Projeto Diferenciado de a) Projeto
Diferenciado de Urbanização (PDU),
conforme lei especíﬁca;

Outro ponto é a exigência de arborização
em ‘grandes estacionamentos’.
A relação de 01 árvore para cada 04
vagas de estacionamento é plausível. A
intenção é minimizar a bolha de calor e a
aridez dos grandes estacionamentos. A
Regulamentação de como poderia ser
realizada a “drenagem” e “arborização”
poderia ser feita através de norma
técnica ou mesmo decreto.
1

- O termo cota solidária e a
indicação de doação sobre área
alienável não haviam sido
julgados como inconstitucionais?!
2 Considerando o PDU como
modalidade de parcelamento do
solo também não incidiria a cota
solidária? E o cálculo seria feito
como? Sobre o quantitativo de
unidades (se considerada válida a
doação sobre área alienável)?
O PDUs deve receber controle de
densidade assim como os edifícios
comerciais, de modo coerente com o
restante do ordenamento territorial.
A lei deve ainda proibir ou restringir
demolições para criação de vazios
urbanos.

Janaína de
Holanda
Camilo

Janaína de
Holanda
Camilo
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Urbanização (PDU), conforme lei
especíﬁca;
Art. 159. I - PDU I, caracterizado por
ocupações em alta densidade
populacional, sem controle de fração
ideal, e/ou atividades econômicas, a ser
implantado exclusivamente nas faixas
bilaterais contíguas aos Eixos de
desenvolvimento, conforme
estabelecido no inciso I do art. 144
desta Lei Complementar;

Art. 159. I - PDU I, caracterizado por
ocupações em alta densidade populacional,
fração ideal de 30,00m² (trinta metros) e/ou
atividades econômicas, a ser implantado
exclusivamente nas faixas bilaterais contíguas
aos Eixos de desenvolvimento, conforme
estabelecido no inciso I do art. 144 desta Lei
Complementar;

O PDUs deve receber controle de
Janaína de
densidade (considerando que foi esse o
Holanda
instrumento de controle de ocupação do Camilo
solo escolhido pela Prefeitura), assim
como os edifícios comerciais, de modo
coerente com o restante do ordenamento
territorial.

II - PDU II, caracterizado por
ocupações em média-alta densidade
populacional, com controle de fração
ideal, e/ou atividades econômicas, a ser
implantado nos vazios urbanos situados
nos bairros do Grupo I, listados no
Anexo XXII desta Lei Complementar;

II - PDU II, caracterizado por ocupações em
média-alta densidade populacional, com
controle de fração ideal em 45,00m² (quarenta
e cinco), e/ou atividades econômicas, a ser
implantado nos vazios urbanos situados nos
bairros do Grupo I, listados no Anexo XXII
desta Lei Complementar;

IDEM

Janaína de
Holanda
Camilo

III - PDU III, caracterizado por
ocupações em média-baixa densidade,
com controle de fração ideal, e/ou
atividades econômicas, a ser
implantado nos demais vazios urbanos
não enquadrados nos incisos I, II e IV
deste artigo;

III - PDU III, caracterizado por ocupações em
média-baixa densidade, com controle de fração
ideal em 90,00M² (sessenta), e/ou atividades
econômicas, a ser implantado nos demais
vazios urbanos não enquadrados nos incisos I,
II e IV deste artigo;

IDEM

Janaína de
Holanda
Camilo

A lei deve ainda proibir ou restringir
demolições para criação de vazios
urbanos.
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IV - PDU IV, caracterizado pelas
ocupações em baixa densidade, com
controle de fração ideal, e/ou atividades
econômicas, a ser implantado em áreas
integrantes da unidade territorial
denominada por AOS.

IV - PDU IV, caracterizado pelas ocupações em
baixa densidade, com controle de fração ideal
em 180,00m² (cento e oitenta), e/ou
atividades econômicas, a ser implantado em
áreas integrantes da unidade territorial
denominada por AOS.

IDEM

Janaína de
Holanda
Camilo

Art. 164. O controle da densidade
habitacional na Macrozona Construída
incidirá por meio das seguintes
relações:

§ 2º Não incidirá o controle de economias
sobre os demais usos descritos nesta Lei
Complementar.

Veja que a referência normatizada impõe
uma população muito grande para os
edifícios comerciais, maior que o
residencial. Nos edifícios comercias
seriam 4,28 pessoas para cada 30,00m²
de fração. Logo, no mínimo, cada sala
comercial/ unidade imobiliária (referência
de até 35,00m1²) deveria corresponder a
uma economia por fração ideal de
30,00m², como o residencial.

Janaína de
Holanda
Camilo

§ 2º Não incidirá o controle de
economias sobre os demais usos
descritos nesta Lei Complementar.

§ 2º Aos usos comerciais e de serviços incidirá
fração ideal de 30,00m², considerada área
construída de 35,00m² com uma unidade.

Além disso essas atividades impactam
signiﬁcativamente nas infraestruturas
urbanas e na mobilidade. Demandam a
existência de espaços livres,
sobrecarregam o trânsito. Trata -se de
uma densidade “volante”.
“A população de um edifício é calculada
de acordo com seu uso”. A NBR 5665
(ABNT, 1983).

1

Considerando a sala comercial mais um sanitário.
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Art. 229. A OODC será concedida
mediante o pagamento pelo
beneﬁciário de contrapartida ﬁnanceira
de preço público, calculada de acordo
com a aplicação da seguinte fórmula:
VOO = (Vm x VI) x QSC em que: VOO
= valor da outorga onerosa; Vm =
valor do metro quadrado da área,
representado pela razão do valor do
Custo Unitário Básico (CUB), de acordo
com o grupo em que o imóvel
encontra-se inserido, conforme deﬁnirá
lei especíﬁca; VI = valor do índice,
variável para cada unidade territorial;
Gabinete do Prefeito Palácio das
Campinas Venerando de Freitas Borges
(Paço Municipal) Av. do Cerrado, nº
999 – Park Lozandes – Goiânia – Go –
CEP 74.884-900 Fone: 55 62 35243004| QSC = quantidade de metro
quadrado.

Art. 229. A OODC será concedida mediante o
pagamento pelo beneﬁciário de contrapartida
ﬁnanceira de preço público, calculada de
acordo com a aplicação da seguinte fórmula:

Vários estudos mostram que o “solo
criado” deve corresponder a parte do
valor do terreno e não da ediﬁcação, pois
reconhece-se assim as ‘urbanizações
diferenciadas” na cidade.

Janaína de
Holanda
Camilo

Vm = valor do metro quadrado segundo a
PLANTA DE VALORES, podendo sofrer
atualização por índice ﬁnanceiro.
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Seção IV - Da Outorga Onerosa de
Alteração de Uso do Solo
Art. 231. O Município, em conformidade
com o art. 29 da Lei Federal nº
10.257/2001, poderá permitir a
alteração de uso do solo, mediante
contrapartida ﬁnanceira de preço
público, bens, obras ou serviço a ser
prestada pelo beneﬁciário, ou, ainda,
por meio de doação de imóvel
equivalente à área beneﬁciária da
Outorga Onerosa de Alteração de Uso
do Solo (OOAU), dentro da Macrozona
Construída.

Esclarecimento

Em que casos a SEMDUS está pensando
a utilização da OOAU? A mesma
possibilitaria, por exemplo, mudanças de
zoneamento? Acho temeroso não
esclarecer. Do jeito que está escrito seria
possível, por exemplo, um lote em AAB
tornar-se adensável.

Janaína de
Holanda
Camilo

Art. 235 - § 2º Os pavimentos da
ediﬁcação resultantes da aplicação do
potencial construtivo da TDC deverão
corresponder aos últimos pavimentos
da ediﬁcação, para os quais serão
exigidos os recuos mínimos deﬁnidos
para o pavimento anterior ao da
aplicação do citado instrumento.

Esclarecimento

Isso signiﬁca que após atingida o limite
Janaína de
de altura (imposto pelos recuos
Holanda
obrigatórios associado ao cálculo de
Camilo
densidade) será possível congelar esses
recuos e erguer alguns pavimentos a
mais, limitados a 25% da altura original?
Isso é muita coisa! ainda mais se
considerarmos que não há índice de
aproveitamento que limite, no texto
original, se não acatadas as sugestões do
CAU, os PDUs. No caso das áreas
adensáveis é importante deixar claro que
a TDC não incrementa a densidade, pois
caso o texto não o esclareça pode deixar
brecha a esse tipo de interpretação.
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Art. 4º
O Plano Diretor, instrumento básico da
política urbana, abrange a totalidade do
território e incorpora o enfoque
ambiental de planejamento na deﬁnição
do modelo de desenvolvimento do
Município.

No art. 4º cita que “incorpora o enfoque
ambiental de planejamento na deﬁnição do
modelo de desenvolvimento”. Como conceito,
penso que o enfoque ambiental sugere um
controle mínimo do adensamento de áreas
consolidadas na cidade com saturação de
trânsito e capacidade de ser abastecido por
água tratada, coleta de esgoto e drenagem,
como exemplo, o caso do CENTRO da cidade.

No art. 4º cita que “incorpora o enfoque
ambiental de planejamento na deﬁnição
do modelo de desenvolvimento”. Como
conceito, penso que o enfoque ambiental
sugere um controle mínimo do
adensamento de áreas consolidadas na
cidade com saturação de trânsito e
capacidade de ser abastecido por água
tratada, coleta de esgoto e drenagem,
como exemplo, o caso do CENTRO da
cidade.

Maria Ester
de Souza

Art.8 - f) implementar regiões
administrativas como unidades de
planejamento, de controle e
acompanhamento da gestão de
governo;

Não seria importante especiﬁcar essas regiões
para desenvolver programas especiais em cada
região?

diz que deverão ser implementadas
regiões administrativas como unidades
de planejamento quando das estratégias
de gestão urbana; no item e) do inciso
III no mesmo artigo, quanto a
participação popular, serão definidas

Maria Ester
de Souza

regiões administrativas como unidades
de planejamento... serão outras?
Art. 14 - O Programa de Valorização do
Patrimônio Ambiental tem como
objetivo a proteção, a preservação, a
conservação e a recuperação da água,
do solo, do ar, da biodiversidade, fauna
e ﬂora, incluindo a arborização urbana,
das interações ecossistêmicas, dos
aspectos culturais, históricos,
arqueológicos e paisagísticos, e das
áreas protegidas em suas várias
categorias.

Se não há caráter de requaliﬁcação deﬁnido
sugiro que retire o jardim botânico do item e
que um parágrafo seja criado para citar o
convênio existente entre prefeitura e Instituto
Cidades e como se deve proceder com relação
a esse equipamento tombado.

no item j) pretende-se requaliﬁcar o
jardim botânico (considerado ARAU no
artigo 129 e conceituado no art. 134) e
sua área de inﬂuência. Esse item se
refere à operação urbana consorciada
cujo convênio ainda tem vigência
regular? Ou a requaliﬁcação tem outro
caráter?

Maria Ester
de Souza
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j) requaliﬁcar o Jardim Botânico Amália
Hermano Teixeira, sua área de
inﬂuência e os parques urbanos já
implantados;
Art. 23. A estratégia de mobilidade,
acessibilidade e transporte será
direcionada pelos seguintes programas:
I - Programa de Planejamento e
Adequação da Rede Viária;
II - Programa do Sistema de Transporte
Coletivo;
III - Programa Cicloviário;
IV - Programa de Promoção da
Acessibilidade Universal;
V - Programa de Gerenciamento do
Trânsito;
VI - Programa de Logística e Transporte
de Carga;
Art. 46 - A criação e implantação dos
polos de desenvolvimento econômico
dar-se-á por ato do Chefe do Poder
Executivo, com ratiﬁcação prévia do
Conselho Municipal de Política Urbana
(COMPUR), que deverá conter, no
mínimo:
I - A delimitação de área para cada
polo;
II - A vocação econômica do polo,
considerando-se sua localização e
características socioeconômicas e de

Sugiro que seja de no máximo dois anos.

Sugiro que um parágrafo estabeleça
prazo para elaboração dos programas
descritos. Se já houver esse prazo
estipulado e eu não consegui identiﬁcar.

Maria Ester
de Souza

Ao citar a ocupação dos vazios urbanos,
a ﬂexibilização dos parâmetros para
atividade econômica citada pode remeter
ao artigo que trata dos PDUs para
melhor deﬁnição do que seria a
ﬂexibilização?

Maria Ester
de Souza

No mesmo art. 43, inciso XIII, considero
arriscado suspender a necessidade de
licença prévia por declaração do titular
ou responsável. Minha sugestão é que se
proceda com a simpliﬁcação do trâmite
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formação da população moradora na
região, como instrumento para a
geração de empregos;
III - as atividades econômicas que
devem ser estimuladas;
IV - As intervenções necessárias, em
especial de logística, sistema viário,
mobilidade e infraestrutura, para
viabilizar a implantação das atividades
econômicas prioritárias; V - as
estratégias para ﬁnanciar as
intervenções a serem realizadas,
incluindo parcerias público-privadas,
para implementar o polo;
VI - A possibilidade de parâmetros
urbanísticos diferenciados;
VII - os prazos de implementação e
recursos necessários.

da emissão da licença, pois transferir
para o contribuinte a resposta sobre o
impacto de seu empreendimento pode
abrir espaço para muitas interpretações e
problemas com vizinhança.

Art. 66 - A promoção da saúde objetiva
o atendimento à população baseada na
integralidade, universalidade, equidade
e resolutividade das ações, visando
melhorar a qualidade de vida das
pessoas, por meio das seguintes
diretrizes:

Gostaria que nos anexos ou em algum
lugar os distritos sanitários fossem
discriminados

Maria Ester
de Souza

a participação popular no planejamento
municipal PODERÁ... penso que DEVERÁ
seria a palavra.

Maria Ester
de Souza

Art. 84 - A participação popular no
planejamento municipal poderá ser
incentivada por meio de vídeos,
materiais gráﬁcos, redes sociais, mídias
digitais e outros tipos de divulgação.

A participação popular no planejamento
municipal PODERÁ... penso que DEVERÁ seria
a palavra.
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Art. 93 - O Sistema Municipal de
Planejamento gerenciará e programará
as ações da gestão, por meio da
estrutura institucional administrativa
estabelecida, recursos ﬁnanceiros,
humanos, materiais e tecnológicos.

Do sistema de planejamento penso que já é
passada a hora de se instituir o INSTITUTO DE
PLANEJMAMENTO MUNICIPAL.

Art. 103 - O Plano de Gestão das Áreas
Públicas será elaborado observando os
objetivos e diretrizes desta Lei
Complementar, sem prejuízo das
possibilidades de alienação ou permuta
de bens imóveis previstos e garantidos
em leis especíﬁcas e na Lei Orgânica do
Município.
Art. 119 - § 6º As áreas verdes
deﬁnidas como elementos de interseção
viária com cobertura vegetal
permeável, conforme disposto no inciso
IV do art. 133 desta Lei Complementar,
são consideradas após, porém não
computarão os percentuais deﬁnidos no
caput deste artigo

Sugestão de retirar o parágrafo 6º do artigo
119 que considera áreas de interseção viária
com cobertura vegetal como APM e deixar
mais claro se isso é apenas sistema viário ou
se tem possibilidade de uso.

Para que documentos como esse sejam
geridos por arquitetos urbanistas e deixe
de ser peça de disputa e negociação
política.

Maria Ester
de Souza

Um parágrafo deveria remeter o
programa de controle de bens públicos à
lei de parcelamento e garantir a
permanência mínima dos índices de APM
exigidos na cidade.

Maria Ester
de Souza

Percebe-se que o conceito de patrimônio
no plano se atém a proteção do
monumento, devendo ampliar o texto
para garantir a proteção da PAISAGEM
URBANA no centro, portanto sugerimos a
inserção do seguinte texto no artigo 137:
Integrarão a unidade territorial
identiﬁcada como Área de Patrimônio
Preservação Histórica e Artístico (corrigir
no texto original a palavra “artístico” que
repete duas vezes), as áreas dos bens
tombados pela União, Estado de Goiás e
Município de Goiânia e suas respectivas
áreas de entorno, conforme delimitado
no ANEXO XIV desta Lei Complementar,
bem como as áreas dos núcleos pioneiro

Maria Ester
de Souza
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a, cuja paisagem é considerada bem
cultural e deve receber incentivos e
investimentos para sua preservação.
Art. 138 - A unidade territorial
identiﬁcada como APHA subdividir-se-á
em duas áreas distintas, cada qual com
parâmetros urbanísticos próprios devido
às suas especiﬁcidades: I - Área do
Bem Tombado, a qual compreende
todos os bens federais, estaduais e
municipais tombados no Município de
Goiânia e os terrenos onde se situam;
II - Área de Entorno do Bem Tombado,
a qual compreende perímetro
delimitado no entorno do bem
tombado, a partir da inclusão de
imóveis limítrofes e de logradouros
públicos próximos, com o objetivo de
garantir aspectos de visibilidade para
ambiências de preservação.

Art. 138 - sugerimos somar-se às duas áreas
identiﬁcadas como APHA o item III – Área de
revitalização e promoção Cultural a qual
compreende duas divisões primárias: Setor
Central, Campinas, Setor Sul e Secundárias:
Leste Universitário, Vila nova, Setor Aeroporto
e Setor Oeste.

Art. 139 - Quaisquer obras de
construção ou reconstrução, total ou
parcial, a serem executadas nas áreas
constituídas por bens tombados ou
integrantes de seus respectivos
entornos, necessitarão de prévia
anuência dos entes culturais
competentes.
§ 4º As construções, reformas ou
instalações de engenhos publicitários,

Inserir: Para as áreas de revitalização, será
necessária a anuência dos órgãos competentes
para os bens culturais cadastrados na lista de
Bens Materiais para Proteção e Preservação
pelo Município/Capital Goiânia – GO, 2014,
conforme anexo XX que deverá ser atualizada
e publicada como lei.
No Parágrafo 4º inserir o seguinte texto: A
publicidade nos edifícios da Área de
Revitalização e promoção Cultural devem

Trago essa sugestão em conjunto com
Maria Ester
arquitetas do Conselho de Cultura (do
de Souza
qual faço parte como representante do
CAU) e onde assisti durante os últimos
dois anos a cidade ter imóveis de grande
relevância histórica serem demolidos sem
a possibilidade de usarmos de algum
instrumento que os protegesse.

Maria Ester
de Souza
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cartazes, anúncios e mobiliários
urbanos nas Áreas de Entorno do Bem
Tombado necessitarão de prévia
anuência dos entes culturais
competentes.

obedecer ao padrão estabelecido pela
prefeitura através de Decreto, cuja instalação
valorize a paisagem, a arquitetura e
consequentemente o imóvel.

Art. 141 - Lei de iniciativa do Poder
Executivo poderá criar incentivos ﬁscais
e urbanísticos aos proprietários de
imóveis tombados para sua
restauração, reparação e conservação.

Lei de iniciativa do Poder Executivo poderá
deverá criar incentivos ﬁscais e urbanísticos
aos proprietários de imóveis tombados e de
bens culturais históricos para sua restauração,
reparação e conservação

Art. 160 - Os Conjuntos Residenciais de
que trata o inciso II do art. 158 desta
Lei Complementar poderão ser
implantados em agrupamento com até
300 (trezentas) unidades habitacionais,
seriadas e coletivas ou, ainda, mistas
entre si, em ediﬁcações contínuas ou
não, sem gerar logradouro público, com
a formação de vias particulares de
acesso interno, observado o controle de
densidade estabelecido para cada
unidade territorial e demais requisitos
deﬁnidos em lei especíﬁca.
ART.161 - Parágrafo único. As
ediﬁcações destinadas às atividades
implantadas em áreas de equipamentos
especiais de caráter regional não

Parágrafo único do art. 161, o parágrafo 2 do
art. 164, o art. 171, art. 173 deixam em aberto
a possibilidade de controle de ocupação,
portanto considero contraditório o título e o

Lei de iniciativa do Poder Executivo
deverá criar incentivos em ações de
parceria entre poder público, sociedade e
setor privado, para intervenções nas
áreas de preservação, estimulando a
revitalização de espaços com a criação
de atividades permanentes.

Maria Ester
de Souza

Na minha leitura, o artigo 160 estimula o
modelo de condomínio fechado, conceito
que precária, aumenta as desigualdades
e vai na direção contraria dos conceitos
de cidade constantes do Estatuto das
Cidades.

Maria Ester
de Souza

Entende-se que haverá monitoramento
apenas.

Maria Ester
de Souza
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sofrerão limitações quanto à sua altura
máxima, desde que respeitados os
demais parâmetros urbanísticos
estabelecidos nesta Lei Complementar.

conceito de se estabelecer mecanismos
reguladores.

Art. 171 -As novas construções e as
modiﬁcações das ediﬁcações existentes
situadas em imóveis integrantes das
unidades territoriais identiﬁcadas por
AA e ADD, bem como as ediﬁcações
implantadas mediante PDU I, II e III,
não se sujeitarão a limite de altura
máxima da ediﬁcação e deverão
atender aos demais parâmetros
urbanísticos constantes nesta Lei
Complementar.
Art. 173 - Não sofrerão limitações
quanto à altura máxima da ediﬁcação,
respeitados os demais parâmetros
urbanísticos estabelecidos nesta Lei
Complementar, os Equipamentos
Especiais de Caráter Regional e os
galpões destinados a depósitos e
atividades industriais, localizados nas
faixas bilaterais das seguintes vias
expressas, delimitadas no Anexo XVI
desta Lei Complementar:
Art. 196 - As Áreas de Programas
Especiais de Interesse Urbanístico
compreendem trechos do tecido urbano

O artigo 196 faz referência a programas
especiais de requaliﬁcação urbanística
com parcerias público privadas e insere o

Maria Ester
de Souza
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sujeitos às ações de requaliﬁcação
urbanística, objetivando a valorização
de suas peculiaridades e de sua
paisagem urbana, a dinamização da
economia local e a reabilitação do meio
ambiente, por meio da implantação de
projetos públicos, privados ou de
parcerias público-privadas, com ou sem
o prévio parcelamento do solo, quais
sejam:
I - Setor Central;
II - Setor Campinas;
III - Setor Sul;
IV - Outros de interesse público.
Art. 207. Na revisão da Carta de Risco
de Goiânia, serão considerados, entre
outros fatores:
I - A declividade dos terrenos;
II - A hidrograﬁa e dinâmica ﬂuvial;
III - A hidrogeologia;
IV - A vegetação natural remanescente;
V - Os processos erosivos instalados;
VI - A vulnerabilidade do solo;
VII - As unidades de conservação;
VIII - Os compartimentos geológicos;
IX - A cobertura de solos superﬁciais;
X - O uso e ocupação do solo;
XI - A restrição legal preexistente.

Centro, Campinas e Setor Sul como áreas
na cidade para tais programas.
Considera-se necessário o
estabelecimento de limite de altura
(máximo 20 pavimentos), cálculo de
densidade (máximo 300 hab/ha) para o
Centro e restrição de verticalização no
Setor Sul em parágrafos neste artigo,
para que sejam respeitadas as
peculiaridades da paisagem desses
bairros e não conﬂitem com as propostas
de preservação do patrimônio aqui
sugeridas.

Na revisão da carta de risco o item áreas de
inundação deve ser inserido, assim como
parágrafo citando o caso especial do córrego
botafogo e sua capacidade de drenagem.

Maria Ester
de Souza
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Art. 211 - São instrumentos da política
urbana no Município de Goiânia:

Dos instrumentos da política urbana o item
consulta e audiência pública estão faltando,
podem ser inseridos.

Art. 254 - Poderão ser previstas nas
operações urbanas consorciadas:
I - A modiﬁcação de índices e
características de parcelamento, uso e
ocupação do solo e subsolo, bem como
alterações das normas edilícias,
considerado o impacto ambiental delas
decorrente;
II - A regularização de construções,
reformas ou ampliações executadas em
desacordo com a legislação vigente;
III - a concessão de incentivos a
operações urbanas que utilizam
tecnologias visando à redução de
impactos ambientais, e que comprovem
a utilização, nas construções e uso de
ediﬁcações urbanas, de tecnologias que
reduzam os impactos ambientais e
economizem recursos naturais,
especiﬁcadas as modalidades de design
e de obras a serem contempladas.
Art. 255 - Cada operação urbana
consorciada deverá ser aprovada por lei
especíﬁca, a qual conterá, no mínimo:

Maria Ester
de Souza

Poderia conceituar operação urbana
consorciada conforme Estatuto da Cidade
em parágrafo único e o

Inserir o seguinte item VIII – elaborar
diagnóstico com a justiﬁcativa da necessidade
da operação urbana, fundamentada no
conceito apresentado no artigo anterior.

Maria Ester
de Souza

Maria Ester
de Souza
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Art. 164 - O controle da densidade
habitacional na Macrozona Construída
incidirá por meio das seguintes
relações: ...
V - Uma economia por fração ideal de
30 m² (trinta metros quadrados) de
unidade imobiliária na Área Adensável
(AA), nas tipologias de um ou dois
dormitórios, limitada a uma economia
por fração ideal de 20 m² (vinte metros
quadrados) de unidade imobiliária,
quando da aplicação da Transferência
do Direito de Construir (TDC);

Alterar a fração ideal de 15 m² para 30m²para
a Área Adensável (AA),

Sugestão para limitar densidade a
aproximadamente 1.000 hab./ha, pois a
densidade prevista para 15m²para a AA
é extremamente alta para as condições
de infraestrutura existente no município.

Regina Faria
Brito

Art. 164 - O controle da densidade
habitacional na Macrozona Construída
incidirá por meio das seguintes
relações: ...
IV - Uma economia por fração ideal de
50 m² (cinquenta metros quadrados)
de unidade imobiliária na Área de
Desaceleração de Densidade (ADD);

Alterar a fração ideal de 30 m² (trinta metros
quadrados) para 50m² (cinquenta metros
quadrados) para a Área de Desaceleração de
Densidade (ADD)

Sugestão para limitar efetivamente a
densidade da área de desaceleração,
pois observamos que a densidade de
30m² de unidade imobiliária representa
uma alta densidade.

Regina Faria
Brito

Art. 163 - O aproveitamento máximo do
solo não será superior ao índice 4
(quatro)e também será determinado
pelos seguintes parâmetros
urbanísticos, mediante os quais se
deﬁne a relação dos espaços vazios
com espaços construídos e/ou
ocupados:

Acrescentar a limitação do índice quatro para a
densidade em geral.

Sugestão para estabelecer parâmetros
para a limitação da densidade para o uso
de prestação de serviço e comercial que
na minuta encontra-se em aberto.

Regina Faria
Brito
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Art. 16 - III e
ﬁxar normas para grandes
estacionamentos abertos que exijam a
implantação e adequação de
alternativas sustentáveis para a
drenagem pluvial;

Fixar normas para estacionamentos
acima de 10 vagas abertas que exijam a
implantação e adequação de alternativas
sustentáveis para a drenagem pluvial;

O atual sistema de drenagem urbana

Luciano
Caixeta

Art. 22 - § 2º A Administração
Municipal elaborará o Plano Municipal
de Mobilidade
Urbana, de acordo com os prazos e
determinações estabelecidos pela
legislação federal que
institui a Política Nacional de Mobilidade
Urbana, bem como os objetivos, as
diretrizes e as ações constantes nesta
Lei Complementar.

A Administração Municipal elaborará, em
regime de urgência, o Plano Municipal de
Mobilidade Urbana, de acordo com os prazos e
determinações estabelecidos pela legislação
federal que institui a Política Nacional de
Mobilidade Urbana, bem como os objetivos, as
diretrizes e as ações constantes nesta Lei
Complementar.

O trânsito de Goiânia está caótico. Um
bom plano de mobilidade poderá
amenizar os congestionamentos e
melhorar o transporte público coletivo.

Luciano
Caixeta

Art. 75 - O Plano de Bairro terá como
objetivo fortalecer o planejamento e
controle social local e promover
melhorias urbanísticas, ambientais,
paisagísticas e habitacionais, com
ações, investimentos e intervenções
previamente programadas,
subordinando-se às diretrizes deﬁnidas
nesta Lei Complementar e demais
normas complementares.

O Plano de Bairro terá como objetivo fortalecer
o planejamento e a promoção social local e
promover melhorias urbanísticas, ambientais,
paisagísticas e habitacionais, com ações,
investimentos e intervenções previamente
programadas, subordinando-se às diretrizes
deﬁnidas nesta Lei Complementar e demais
normas complementares.

Controle é uma palavra que tem um
signiﬁcado pejorativo. Promoção signiﬁca
uma ação para melhorar, digniﬁcar,
muito mais adaptativa ao plano e seus
objetivos.

Luciano
Caixeta

Art. 128 - Quando do desmembramento
ou remanejamento entre imóveis.

Quando do desmembramento ou
remanejamento entre imóveis integrantes de
unidades territoriais distintas, o imóvel

O desmembramento ou remanejamento
não pode favorecer o solicitante em
detrimento do município, acrescentando

Luciano
Caixeta

de Goiânia está esgotado, precisando de
microplanos que ajudem o sistema geral.
Teriam pequenos custos e uma resultado
somatório muito bom.
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integrantes de unidades territoriais
distintas, o imóvel resultante deverá
prevalecer na unidade territorial que
sua extensão territorial estiver inserida
em maior proporção.

resultante deverá prevalecer na unidade
territorial que sua extensão territorial estiver
inserida em maior proporção, desde que não
ultrapasse 10% da área total. Caso contrário,
prevalece os índices de menor aproveitamento.

índices urbanísticos e prejudicando
terceiros e a população em geral

Art. 159 - PDU I, caracterizado por
ocupações em alta densidade
populacional, sem controle de fração
ideal, e/ou atividades econômicas, a ser
implantado exclusivamente nas
faixas bilaterais contíguas aos Eixos de
Desenvolvimento, conforme
estabelecido no inciso I
do art. 144 desta Lei Complementar;

PDU I, caracterizado por ocupações em alta
densidade populacional e/ou atividades
econômicas, a ser implantado exclusivamente
nas faixas bilaterais contíguas aos Eixos de
desenvolvimento, conforme estabelecido no
inciso I
do art. 144 desta Lei Complementar;

Não pode haver em uma Lei uma
liberaridade de controle, por melhor
intenção que a o programa seja.

Luciano
Caixeta

Art. 161 - As ediﬁcações destinadas às
atividades implantadas em áreas de
equipamentos especiais de caráter
regional não sofrerão limitações quanto
à sua altura máxima, desde que
respeitados os demais parâmetros
urbanísticos estabelecidos nesta Lei
Complementar.

Supressão total do parágrafo

Liberaridade da altura compromete os
parâmetros e pode abrir brecha para
maus empresários recorrerem ao artigo
para obter benefícios extraordinários.

Luciano
Caixeta

Art. 163 - O aproveitamento máximo do
solo será determinado pelos seguintes
parâmetros urbanísticos, mediante os
quais se deﬁne a relação dos espaços
vazios com os espaços construídos e/ou
ocupados:

O aproveitamento máximo do solo não será
Um parâmetro já consolidado e bastante
superior a 4 e também será determinado pelos altos, que não deverá ser ultrapassado.
seguintes parâmetros urbanísticos, mediante
os quais se deﬁne a relação dos espaços vazios
com espaços construídos e/ou ocupados:

Luciano
Caixeta
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Art. 163 - V -uma economia por fração
ideal de 15 m² (quinze metros
quadrados) de unidade imobiliária na
Área Adensável (AA), nas tipologias de
um ou dois dormitórios,
limitada a uma economia por fração
ideal de 10 m² (dez metros quadrados)
de unidade imobiliária, quando da
aplicação da Transferência do Direito
de Construir (TDC);
Art. 168 - § 2º Não incidirão recuos
frontais, laterais e de fundo mínimos
obrigatórios nos pavimentos subsolos,
devendo, porém, resguardar os demais
parâmetros urbanísticos estabelecidos
nesta Lei Complementar.

Uma economia por fração ideal de 20 m²
(quinze metros quadrados) de unidade
imobiliária na Área Adensável (AA), nas
tipologias de um ou dois dormitórios.

Controlar a densidade faz parte do
planejamento urbano que preserva a
suas infraestruturas.

Luciano
Caixeta

Supressão total.

Os subsolos precisam manter os recuos
Luciano
frontais. Pois mantem um índice de
Caixeta
permeabilidade natural importante para a
drenagem urbana.

Art. 171 - As novas construções e as
modiﬁcações das ediﬁcações existentes
situadas em imóveis integrantes das
unidades territoriais identiﬁcadas por
AA e ADD, bem como as ediﬁcações
implantadas mediante PDU I, II e III,
não se sujeitarão a limite de altura
máxima da ediﬁcação e deverão
atender aos demais parâmetros
urbanísticos constantes nesta
Lei Complementar.

Supressão total.

A altura é um fator limitador importante
para garantir uma densidade adequada a
infraestrutura urbana.

Luciano
Caixeta

Art. 173 - Não sofrerão limitações
quanto à altura máxima da ediﬁcação,

Supressão total.

A altura é um fator limitador importante
para garantir uma densidade adequada a
infraestrutura urbana.

Luciano
Caixeta
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respeitados os demais parâmetros
urbanísticos estabelecidos nesta Lei
Complementar, os Equipamentos
Especiais de Caráter Regional e os
galpões destinados a depósitos e
atividades industriais, localizados nas
faixas bilaterais das seguintes vias
expressas, delimitadas no Anexo XVI
desta Lei Complementar.
Art. 175 - Os estacionamentos
subterrâneos sob logradouros públicos,
a serem regulamentados por meio de
ato do Chefe do Poder Executivo ou
edifícios-garagem, tanto de
caráter público quanto privado, ﬁcam
liberados do índice de ocupação do
terreno estabelecido no art. 174 desta
Lei Complementar.

Supressão total.

Nenhuma tipologia poderá ﬁcar isenta da
lei de ocupação, mesmo que por algum
tempo seja benéﬁca. A lei tem que ser
atemporal.

Luciano
Caixeta

Art. 234 - Município, mediante
manifesto interesse público, poderá
autorizar o proprietário de imóvel
integrante da Macrozona Construída,
privado ou público, a exercer em
outro local, ou alienar, mediante
escritura pública averbada em cartório,
o direito de construir previsto nesta Lei
Complementar e em legislação
especíﬁca, quando o referido imóvel for
considerado necessário para ﬁns de:

O Município, mediante manifesto interesse
público, poderá autorizar o proprietário de
imóvel integrante da Macrozona Construída,
privado ou público, a exercer em outro local,
ou alienar, mediante escritura pública
averbada em cartório, o direito de construir
previsto nesta Lei Complementar e em
legislação especíﬁca. A área doada em DTC
será convertida em valores pecuniários e,
conforme estipulada na planta de valores do
Município de Goiânia, descontadas em valores
absolutos na aplicação do OODC, quando o

Para garantir um equilíbrio nas ações de
DTC é necessário que os valores do
terreno da troca envolvida sejam
equivalentes aos ganhos aplicados nos
imóveis a serem construídos.

Luciano
Caixeta
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referido imóvel for considerado necessário para
ﬁns de:
Art. 236 - Será facultado ao Município
autorizar a aplicação da TDC, nos
termos da legislação especíﬁca, para
substituição da contrapartida exigida
quando da concessão da
OODC, nas seguintes proporções e
prazos:

Supressão total.

No âmbito do patrimônio das
Estratégias da Política e Gestão de
Preservação Patrimonial

Art. XX. As Estratégias da Política e Gestão de
Preservação Patrimonial objetivam o
fortalecimento do órgão gestor do patrimônio,
garantindo a execução de suas atividades.
Parágrafo único. As estratégias descritas serão
alcançadas através das seguintes ações:
I - Prover o órgão gestor do patrimônio
conforme as suas necessidades de trabalho, a
partir da melhoria da estrutura física,
capacitação de equipe técnica, ampliação do
quadro funcional e reorganização dos setores
de trabalho, para que a demanda seja suprida;
II - Criação do Fundo Municipal de Preservação
ao Patrimônio Cultural, observando a Lei
Federal 4.320/64, e ações complementares
para melhor eﬁciência junto ao Sistema
Nacional de Cultura;
III - Garantir fontes para captação de recurso
para o Fundo Municipal de Preservação ao
Patrimônio Cultural, podendo ser de
contribuições, transferências de pessoas

Não poderá haver um escalonamento tão
generoso, pois haverá prejuízos aos
cofres públicos em cima de um
instrumento próprio e exclusivos do
município para determinados programas.

Luciano
Caixeta

Maria Ester
de Souza
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físicas, jurídicas, instituição pública ou privada,
subvenções, repasses e donativos em espécie,
produto de multas aplicadas em decorrência de
infrações cometidas contra o patrimônio
cultural, repasses recebidos pelo município a
título de impostos, resultantes de convênios,
contratos ou acordos ﬁrmados com instituições
públicas ou privadas, nacionais ou
estrangeiras, rendimentos provenientes de
operações ou aplicações ﬁnanceiras do Fundo
Municipal de Preservação ao Patrimônio
Cultural, percentual dos valores recebidos
pelos municípios a título de Compensação;
IV - Garantir o funcionamento adequado do
Conselho Municipal de Preservação do
Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da
Cidade de Goiânia, reconhecendo suas
atribuições conforme Lei Municipal 7.164/92 e
subsidiando-o para executá-las;
V - Criação de incentivos aos proprietários de
imóveis tombados e de móveis com indicação
de acautelamento, visando a preservação das
áreas históricas a partir de usos ativos e
valorização da paisagem, buscando parcerias
nos diversos setores;
VI - Elaboração do Plano Municipal de
Preservação do Patrimônio deﬁnindo
prioridades e metas para alcançar o
desenvolvimento estratégico das áreas de
históricas e de preservação;
VII - Estabelecer parcerias junto ao setor
privado, meio acadêmico e organizações civis
para elaboração e execução de projetos nas
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áreas históricas, fazendo uso de PPP, OUC e
outras modalidades de ações conjuntas;
VIII - Garantir a fiscalização dos bens
tombados e áreas de interesse de preservação
a partir da criação de programas de controle e
monitoramento.
No âmbito do patrimônio - Da
Promoção da Educação Patrimonial

Art. XY - A educação patrimonial como
instrumento de cidadania, é indispensável no
processo de preservação sustentável dos bens
culturais, e tem como objetivo possibilitar ao
indivíduo a compreensão do espaço a sua
volta, do universo sociocultural e da trajetória
histórico-temporal a que está inserido. Visa
ainda a conscientização e a mudança de
comportamento a partir de atitudes adequadas
frente às questões de preservação locais, o
reconhecimento e fortalecimento da identidade
cultural goianiense.
Parágrafo único. Para promover a educação
patrimonial, devem ser estabelecidos:
I - O trabalho sistemático e permanente
compreendendo o patrimônio como fonte
primária de conhecimento e enriquecimento
individual e coletivo;
II - Estratégias de conscientização, através de
trabalho em conjunto com os diversos setores
que compõe a sociedade, fazendo uso de
atividades publicitárias e programas
educacionais;
III - Criação de campanhas permanentes e
atividades culturais envolvendo os edifícios e
espaços históricos;
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IV – Promover a valorização da paisagem
histórica visando a atratividade e compressão
da mesma;
V - Utilizar investimento do Fundo Municipal de
Preservação ao Patrimônio Cultural para
atividades em Educação Patrimonial;
VI - Elaboração e implementação de planos,
programas, projetos e ações de educação
patrimonial, garantindo as parcerias de
trabalho com escolas e universidades, o acesso
e a participação da população.
No âmbito urbano

Considera-se que não existe vazio urbano no
Setor Sul, ao contrário, os espaços livres neste
bairro são parte de seu desenho urbano e
devem ser preservados como património
urbanístico para as gerações futuras, assim
como sõa espaços públicos de grande
relevância e possibilidade de desenvolvimento
de programas ambientais e sociais, portanto
consideramos que os dois parágrafos do ítem
II do artigo 144 podem ser retirados.
O Plano contem uma Subsseção II com o título
do Controle da ocupação e pretende
estabelecer mecanismos reguladores
(paragrafo 1 do ítem II, art. 157) e que a
densidade populacional resultará da aplicação
dos parãmetros urbanisticos de controle de
densidade...(paragrafo 2 do item II, art. 157).
Entendemos que no ítem I do art. 159, o
parágrafo únco do art. 161, o paragrafo 2 do
Art. 164, o art. 171, art. 173 deixam em aberto
a possibilidade de controle de ocupação,
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portanto considero contraditório o título e o
conceito de se estabelecer mecanismos
reguladores. Entende-se que haverá
monitoramento apenas.
Na minha leitura, o artigo 160 estimula o
modelo de condominio fechado, conceito que
precariza, aumenta as desigualdades e vai na
direção contraria dos conceitos de cidade
constantes do Estatuto das Cidades.
Subseção III - Da Área de Patrimônio
Preservação Histórico e Artístico

Da Área de Preservação Histórica e Artística

Márcia
Guerrante

Art. 137

Integrarão a unidade territorial identiﬁcada
como Área de Preservação Histórica e Artística
(APHA), as áreas dos bens tombados pela
União, Estado de Goiás e Município de Goiânia
e suas respectivas áreas de entorno, conforme
delimitado no Anexo XIV desta Lei
Complementar, bem como as áreas dos
núcleos pioneiros, cuja paisagem é
considerada bem cultural e deve receber
investimentos para sua preservação.
§ 1º Entende-se como patrimônio histórico,
aqueles bens móveis ou imóveis, materiais ou
imateriais, cujo registro consta em seu
respectivo livro.
§ 2º Entende-se como bem cultural, aqueles
bens móveis ou imóveis, naturais ou
construídos, materiais ou imateriais, que
embora não estejam registrados em livro
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próprio, são dotados dos mais diversos
valores: histórico, cultural, arquitetônico,
urbano, artístico, social, ambiental, econômico
e outros mais.
§ 3º Entende-se por preservação toda ação
que contribua para a existência e integridade
do bem cultural.
§ 4º Entende-se por restauração toda ação
que contribua para a recuperação e
manutenção das características e boas
condições físicas do bem cultural.
§ 5º Entende-se por revitalização toda ação
que contribua para nova vitalidade do bem
cultural de forma a tornar possível sua
inserção na dinâmica da cidade, respeitando as
características do bem e seu entorno e os laços
locais da população.
§ 6º Entende-se por conservação a
manutenção periódica do bem, visando o bom
estado do mesmo.
Parágrafo único. Os bens tombados e os entes
federativos responsáveis pelos seus
respectivos tombamentos encontram-se
listados no Anexo XIX desta Lei Complementar.
Art. 138

A unidade territorial identiﬁcada como APHA
subdividir-se-á em três áreas distintas, cada
qual com parâmetros urbanísticos próprios
devido às suas especiﬁcidades:
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I - Área do Bem Tombado, a qual compreende
todos os bens federais, estaduais e municipais
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tombados no Município de Goiânia e os
terrenos onde se situam;
II - Área de Entorno do Bem Tombado, a qual
compreende perímetro delimitado no entorno
do bem tombado, a partir da inclusão de
imóveis limítrofes, mobiliário urbano, áreas
verdes e logradouros públicos próximos,
constituintes da paisagem onde o bem se
insere com o objetivo de garantir aspectos de
visibilidade para ambiências de preservação.
III – Área de Revitalização e Promoção
Cultural, a qual compreende duas divisões,
Primárias: Setor Central, Campinas, Setor Sul e
Secundárias: Leste Universitário, Vila Nova,
Setor Aeroporto e Setor Oeste.
Art. 139.

Quaisquer obras de construção ou
reconstrução, total ou parcial, a serem
executadas nas áreas constituídas por bens
tombados ou integrantes de seus respectivos
entornos necessitarão de prévia anuência dos
entes culturais competentes. Para as áreas de
revitalização, será necessária a anuência dos
órgãos competentes para os bens culturais
cadastrados na Lista de Bens Materiais para
Proteção e Preservação pelo Município/ Capital
Goiânia – Estado de Goiás, 2014 conforme
Anexo XX que deverá ser posteriormente,
atualizada e publicada como lei.
§ 1º Os bens tombados não poderão ser
destruídos, demolidos ou mutilados, e somente
poderão ser reparados, pintados ou
restaurados, com prévia autorização especial
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dos entes culturais competentes. Os demais
bens culturais devem passar por autorização
especial, desde que constem na lista citada no
art. 139.
§ 2º As construções na Área do Bem Tombado
deverão atender as diretrizes expedidas pelo
órgão responsável pelo tombamento quando
da deﬁnição dos parâmetros.
§ 3º Os imóveis situados na Área de Entorno
do Bem Tombado dependerão de prévia
autorização do ente cultural competente para
proceder com quaisquer demolições.
§ 4º As construções, reformas ou instalações
de engenhos publicitários, cartazes, anúncios e
mobiliários urbanos nas Áreas de Entorno do
Bem Tombado necessitarão de prévia anuência
dos entes culturais competentes. A publicidade
nos edifícios da Área de Revitalização e
Promoção Cultural devem obedecer ao padrão
estabelecido pela prefeitura através de
Decreto, cuja instalação valorize a paisagem, a
arquitetura e consequentemente, o imóvel.
Art. 140

Para os bens tombados após a publicação
desta Lei Complementar deverão ser
observadas as delimitações da área de entorno
destes bens, que passarão a integrar o Modelo
Espacial deste Plano Diretor.
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Parágrafo único. Para a aplicação do disposto
no caput deste artigo, ato do Chefe do Poder
Executivo deﬁnirá os parâmetros urbanísticos
da nova Área de Entorno do Bem Tombado,

28

estabelecidos pelo órgão municipal de
planejamento em conjunto com o ente
responsável pelo tombamento.
Art. 141

Lei de iniciativa do Poder Executivo poderá
deverá criar incentivos ﬁscais e urbanísticos
aos proprietários de imóveis tombados e de
bens culturais históricos para sua conservação.
Lei de iniciativa do Poder Executivo deverá
criar incentivos em ações de parceria entre
poder público, sociedade e setor privado, para
intervenções nas áreas de preservação,
estimulando a revitalização de espaços com a
criação de atividades permanentes.
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Das Estratégias da Política e Gestão de
Preservação Patrimonial
Art. XX. As Estratégias da Política e Gestão de
Preservação Patrimonial objetivam o
fortalecimento do órgão gestor do patrimônio,
garantindo a execução de suas atividades.
Parágrafo único. As estratégias descritas serão
alcançadas através das seguintes ações:
I - Prover o órgão gestor do patrimônio
conforme as suas necessidades de trabalho, a
partir da melhoria da estrutura física,
capacitação de equipe técnica, ampliação do
quadro funcional e reorganização dos setores
de trabalho, para que a demanda seja suprida;
II - Criação do Fundo Municipal de Preservação
ao Patrimônio Cultural, observando a Lei
Federal 4.320/64, e ações complementares

29

para melhor eﬁciência junto ao Sistema
Nacional de Cultura;
III - Garantir fontes para captação de recurso
para o Fundo Municipal de Preservação ao
Patrimônio Cultural, podendo ser de
contribuições, transferências de pessoas
físicas, jurídicas, instituição pública ou privada,
subvenções, repasses e donativos em espécie,
produto de multas aplicadas em decorrência de
infrações cometidas contra o patrimônio
cultural, repasses recebidos pelo município a
título de impostos, resultantes de convênios,
contratos ou acordos ﬁrmados com instituições
públicas ou privadas, nacionais ou
estrangeiras, rendimentos provenientes de
operações ou aplicações ﬁnanceiras do Fundo
Municipal de Preservação ao Patrimônio
Cultural, percentual dos valores recebidos
pelos municípios a título de Compensação;
IV - Garantir o funcionamento adequado do
Conselho Municipal de Preservação do
Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da
Cidade de Goiânia, reconhecendo suas
atribuições conforme Lei Municipal 7.164/92 e
subsidiando-o para executá-las;
V - Criação de incentivos aos proprietários de
imóveis tombados e de móveis com indicação
de acautelamento, visando a preservação das
áreas históricas a partir de usos ativos e
valorização da paisagem, buscando parcerias
nos diversos setores;
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VI - Elaboração do Plano Municipal de
Preservação do Patrimônio deﬁnindo
prioridades e metas para alcançar o
desenvolvimento estratégico das áreas de
históricas e de preservação;
VII - Estabelecer parcerias junto ao setor
privado, meio acadêmico e organizações civis
para elaboração e execução de projetos nas
áreas históricas, fazendo uso de PPP, OUC e
outras modalidades de ações conjuntas;
VIII - Garantir a ﬁscalização dos bens
tombados e áreas de interesse de preservação
a partir da criação de programas de controle e
monitoramento.
Da Promoção da Educação Patrimonial
Art. XY. A educação patrimonial como
instrumento de cidadania, é indispensável no
processo de preservação sustentável dos bens
culturais, e tem como objetivo possibilitar ao
indivíduo a compreensão do espaço a sua
volta, do universo sociocultural e da trajetória
histórico-temporal a que está inserido. Visa
ainda a conscientização e a mudança de
comportamento a partir de atitudes adequadas
frente às questões de preservação locais, o
reconhecimento e fortalecimento da identidade
cultural goianiense.
Parágrafo único. Para promover a educação
patrimonial, devem ser estabelecidos:

31

I - O trabalho sistemático e permanente
compreendendo o patrimônio como fonte
primária de conhecimento e enriquecimento
individual e coletivo;
II - Estratégias de conscientização, através de
trabalho em conjunto com os diversos setores
que compõe a sociedade, fazendo uso de
atividades publicitárias e programas
educacionais;
III - Criação de campanhas permanentes e
atividades culturais envolvendo os edifícios e
espaços históricos;
IV – Promover a valorização da paisagem
histórica visando a atratividade e compressão
da mesma;
V - Utilizar investimento do Fundo Municipal de
Preservação ao Patrimônio Cultural para
atividades em Educação Patrimonial;
VI - Elaboração e implementação de planos,
programas, projetos e ações de educação
patrimonial, garantindo as parcerias de
trabalho com escolas e universidades, o acesso
e a participação da população.
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