


POR QUE ATUALIZAR A LEGISLAÇÃO 
URBANÍSTICA?

O projeto de Lei Urbanística enviado pela Prefeitura de Niterói 
para a Câmara de Vereadores é uma exigência do Plano Diretor de 
Niterói, aprovado após profundo debate em 2019. A legislação 
urbanística está em vigor há 20 anos sem quaisquer revisões e 
possui normas que remontam à década de 1970. Desde então, a 
cidade mudou, tem nova estrutura urbana, a população cresceu, a 
quantidade de veículos foi multiplicada. 

Ao cumprir o Plano Diretor aprovado em 2019 com a nova Lei 
Urbanística, a Prefeitura de Niterói atualiza a legislação à nova 
realidade do Município e prepara Niterói para se desenvolver pelos 
próximos 50 anos.

PROPOSTA MANTÉM
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

O projeto de lei encaminhado pela Prefeitura de Niterói para a 
Câmara de Vereadores propõe a preservação de 93% em todo o 
município dos parâmetros hoje em vigor. As atualizações foram 
pensadas para aproveitar a infraestrutura, principalmente de 
transportes, já existente na cidade. 

O Plano Diretor de Niterói de 2019 já garantiu a preservação 
ambiental de mais da metade do Município. A conservação das 
nossas áreas verdes, um orgulho da nossa cidade, é pré-condição 
e inegociável.

Vale ressaltar que a Lei Urbanística de Niterói não tem 
competência para modificar nenhuma Unidade de Conservação do 
Município.  

O compromisso da Prefeitura de Niterói é apoiar e avançar na 
política de implantação de Unidades de Conservação.

DESENVOLVIMENTO COM 
SUSTENTABILIDADE

O PL da Lei Urbanística combate o espraiamento urbano, tipo de 
crescimento territorial que avança sobre as áreas verdes e torna a 
população dessas áreas altamente dependente de automóveis.

A Lei Urbanística preserva mais de 96% do território da Região 
Oceânica. A atualização proposta para menos de 4% corresponde 
justamente às centralidades e aos eixos de estruturação do 
Plano Diretor. 

BENEFÍCIOS DO PLANEJAMENTO URBANO 
PARA CIDADES SUSTENTÁVEIS

O conceito de "cidades compactas", já bastante consagrado no mundo, 
trabalha com a ideia de restringir o crescimento aos eixos e centros de 
bairro, diminuindo a necessidade de deslocamentos por automóveis, 
tornando os espaços públicos mais vibrantes, melhorando a sensação 
de segurança e otimizando a prestação de serviços. 

Quando empregada de forma adequada, uma cidade compacta 
promove maior qualidade urbana, evita o espraiamento excessivo 
e garante mais áreas livres. Isso porque reverte o processo de 
crescimento territorial da cidade sobre espaços inabitados e 
áreas verdes.

SAIBA MAIS SOBRE A LEI URBANÍSTICA

A Lei Urbanística prevê que parâmetro para a faixa 
entre a Avenida Acúrcio Torres e a Lagoa de 
Piratininga? 
A Prefeitura de Niterói está conversando com a Câmara de 
Vereadores para alterar de 8 para 2 pavimentos o que estabelece 
a revisão da Lei Urbanística para o trecho entre a Avenida Acúrcio 
Torres e a Lagoa de Piratininga, do DPO até o Tibau. 

Na Rótula do Cafubá, quais serão os parâmetros?
O gabarito neste local está sendo mantido em relação ao que já é 
permitido pela legislação atual.

Quais são os parâmetros propostos para a Avenida 
Raul de Oliveira Rodrigues?

Na Avenida Raul de Oliveira Rodrigues, antiga Avenida Sete, a 
Prefeitura de Niterói está propondo à Câmara de Vereadores 
reduzir o estabelecido na revisão da Lei Urbanística de 10 para 8 
pavimentos. 

Naquela localidade, onde a via é muito estreita, o novo parâmetro 
ajuda a liberar mais espaço por meio da redução da taxa de 
ocupação, inclusive, para futuramente alargar a Avenida Raul de 
Oliveira Rodrigues.

É importante ressaltar que a região, que passa por processo de 
regularização fundiária, se mantém como Zona de Especial 
Interesse Social (ZEIS).

O que está previsto para a área ao lado da saída 
do Túnel Charitas-Cafubá?
A Prefeitura de Niterói está propondo à Câmara de Vereadores 
manter o gabarito da forma que já é permitido pela legislação 
atual, isto é, dois pavimentos.

Haverá construção na área próxima à Lagoa
de Itaipu?
Não haverá construções nas áreas próximas à Lagoa de Itaipu. O 
Projeto de Lei não conflita com a Faixa Marginal de Proteção e 
sequer teria poderes para isso.

O que determina a revisão da Lei Urbanística a 
respeito de Itacoatiara? As zonas de conservação 
foram afetadas? 
Com relação a Itacoatiara, é falsa a informação de que houve 
alteração recente promovendo maior ocupação do bairro, a taxa 
de ocupação é a mesma desde o início do PUR da Região Oceânica. 

A última alteração legislativa reduziu o gabarito do bairro dos 
antigos 10m para 6,5m. Ou seja, o potencial de edificação do bairro 
foi reduzido.

Todos os fundamentos técnicos do PL 
da Lei Urbanística se encontram tanto na 
documentação do Plano Diretor de Niterói quanto 
no material do PL da Lei Urbanística de Niterói. 
Os fundamentos são apresentados nas audiências 
públicas feitas com ampla participação da sociedade. 

Todo esse material pode ser acessado em:

www.urbanismo.niteroi.rj.gov.br
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