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ENCAMINHAMENTO LEGAL



PROPOSTA DO PLANO DIRETOR

 Propõe diretrizes para o crescimento ordenado do município, sendo
essencial para a politica de desenvolvimento e expansão urbana, visando
reestruturar as funções sociais do município. Desta forma, constitui a base da
legislação do PDM e tem como eixo fundamental o zoneamento territorial,
que delimita unidades geoambientais.

 A proposta inicial para o diploma legal do PDM, com eventuais modificações 
a posteriori pelo Poder Público Gestor, deverá ser encaminhada para 
aprovação pela Câmara Municipal, e requer monitoramento, desde sua 
implantação, até a análise de seu desempenho, conforme exigência do 
Estatuto da Cidade. 



PROPOSTA DO PLANO DIRETOR

TÍTULO I    DISPOSIÇÕES GERAIS
 Versa sobre a instituição do PDM e fundamentos jurídicos

TÍTULO II   DOS PRINCÍPIOS, DOS OBJETIVOS E DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO
 Orienta a política de desenvolvimento, estabelece condições voltadas a um 

desenvolvimento socialmente justo, economicamente viável e 
ecologicamente equilibrado por meio de um Sistema de Planejamento e 
Gestão 

TÍTULO III  DA POLÍTICA URBANA
 Pauta os seguintes princípios: 

I – função social da Cidade
II – função social da propriedade
III – sustentabilidade
IV – regularização fundiária
V – gestão democrática e participativa. 



PROPOSTA DO PLANO DIRETOR

TÍTULO IV   DO ORDENAMENTO TERRITORIAL
 Estabelece legislação de uso e ocupação do solo, requerendo parâmetros 

urbanísticos reguladores por legislação específica elaborada posteriormente 
à aprovação do PDM, considerando, dentre outros aspectos: 

I – Metas e ações requeridas no âmbito da APRM-B
II – Recomendações contidas nas Cartas Geotécnicas (CGS – CGR – CGAU)
III – Parcelamento do Solo Urbano em conformidade com as determinações 
da Lei Federal nº 6.766
IV – Incremento industrial considerando as exigências da APRM-B

TÍTULO V   DO MACROZONEAMENTO
 Fixa as regras fundamentais de ordenamento do território, na regulação e 

controle da expansão urbana das diversas formas de ocupação do território 
municipal



PROPOSTA DO PLANO DIRETOR

TÍTULO VI  DOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS
 Designa instrumentos previstos na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 

2001 – Estatuto da Cidade
 Permite ações de cunhos jurídicos, políticos, tributários e financeiros
destinadas para situações em que se configure a necessidade de desapropriação 
ou de pressões e incentivos, induzindo um determinado uso ou ocupação 
conforme os objetivos do PDM

TÍTULO VII  DO SISTEMA GERAL DE INFORMAÇÕES
 Constitui ferramenta digital, contemplando dados progressivamente 

georreferenciados de aspectos sociais, culturais, econômicos, financeiros, 
patrimoniais, administrativos, fisicoterritoriais, ambientais, imobiliários, 
segurança, qualidade de vida e outras questões relevantes para o 
gerenciamento e gestão do Município

ANEXO A  DESENHOS



Leis Específicas

 Constitui um conjunto de orientações configuradas como referências
básicas iniciais de leis específicas do uso e ocupação do solo,
considerando os atributos do meio físico e socioeconômicos
determinado no PDM.

 As leis só poderão ser estabelecidas caso estiverem,
necessariamente, fundamentadas no PDM, portanto na sequência de
sua aprovação pela Câmara Municipal, ou seja, deverá ser instituída
após o documento final de renovação do Plano Diretor.



SISTEMA PARTICIPATIVO

Premissas Gerais

 Estatuto da Cidade - Democratização representativa nas decisões de 

planejamento da cidade e no controle social de sua gestão

 Lei Federal no 10.257 - artigo 43, do Capítulo IV, trata da questão 

participativa, prevê mecanismos de participação:

 I – órgãos colegiados de política urbana nos níveis nacional, estadual e 

municipal;

 II – debates, audiências e consultas públicas;

 III – conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis 

nacional, estadual e municipal;

 IV – iniciativa popular de projetos de lei e planos, programas e projetos 

de desenvolvimento urbano.



SISTEMA PARTICIPATIVO

Princípios gerais

 Em relação a procedimentos, de maneira geral, o § 4º do seu artigo 40 

determina que os Poderes Legislativo e Executivo municipais devam 

garantir:

 I – a promoção de audiências pública e debates com a participação da 

população e de associações representativas dos vários segmentos da 

comunidade;

 II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos; e

 III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações 

produzidos.



SISTEMA PARTICIPATIVO

Medidas e ações

 Instituir um Núcleo Gestor coordenado por técnicos da prefeitura e com a 

participação de várias entidades, instituições públicas e privadas e 

lideranças da sociedade civil

 Protagonizar na organização, envolvimento e mobilização dos 

diferentes atores sociais num amplo processo participativo

 Instituir um Plano de Trabalho do Núcleo Gestor para assegurar a plena 

participação do conjunto da sociedade local

 Realizar chamadas de mobilização dos habitantes do município para 

participação na elaboração do PDM por via eletrônica, rádio, papel e outros 

instrumentos disponíveis. 



SISTEMA PARTICIPATIVO

Instrumentos

 Destinados à mobilização e comunicação social para assegurar a 

execução da participação comunitária na elaboração do PDM:

 via eletrônica

 rádio

 impressos (folder, cartaz, filipetas etc.)

 carros de som

 jornal mural em bairros e no centro

 rede social de compartilhamento com vereadores, lideranças da 

sociedade civil e instituições

 aplicação de questionário



SISTEMA PARTICIPATIVO

Estruturação e Funcionamento

 Tarefas do Núcleo Gestor e seus integrantes na elaboração do PDM

 Produção e análise de  dados e informações para elaboração de 

propostas na condição inicial de levantamento, seleção, diagnóstico 

e síntese de informações relevantes aos trabalhos para elaboração do 

PDM

 Elaboração do prognóstico intermediário resultante da contribuição 

da sociedade

 Elaboração e difusão de dispositivos de controle social para que as 

definições no PDM sejam cumpridas

 Elaboração e aprovação de  legislação específica de uso e ocupação 

do solo



SISTEMA PARTICIPATIVO

Recomenda-se a aplicação de quatro medidas básicas iniciais:

 Instituir comissões/conselhos temáticos, com representantes de 

diferentes segmentos da sociedade, para formular e acompanhar a 

execução de planos, programas e projetos 

 Formar órgãos colegiados locais que permitam definir quais medidas 

devem ser tomadas para sua viabilização

 Criar condições legais e participativas que possibilitem realimentar 

continuadamente as diretrizes do planejamento, com atualizações e ajustes 

sistemáticos

 Respeitar a identidade e a diversidade cultural existente no município, 

com novos dispositivos básicos para o enfrentamento de seus grandes 

desafios



SISTEMA PARTICIPATIVO

 Núcleo Gestor Municipal: Poder Executivo, Legislativo, instituições e

entidades da sociedade civil

 Proposta de Plano de Trabalho:

 Reuniões participativas: Executivo/Legislativo/Conselhos/Entidades 

Municipais

 Divulgação para todos os segmentos da sociedade

 Audiência de Sensibilização e Debate da Proposta do PDM

 Elaboração e aplicação de Questionário

 Tabulação do Questionário

 Proposta Final 
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