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Participativo

Constituição de 1988 
Capitulo II – Da Política Urbana - Artigos 182 e 183

Estabelece os instrumentos para garantia, no âmbito de cada Município, do direito à cidade, do 
cumprimento da função social da cidade e da propriedade.

A função social é cumprida quando o Ente municipal garante a acessibilidade e a qualidade dos 
serviços, equipamentos urbanos e a participação coletiva a todos os cidadãos, independentemente da 
sua faixa de renda, gênero, raça e condição social.

2001 – Estatuto das Cidades – Lei 10.257/01
Surgiu para normatizar e consolidar as diretrizes presentes neste capítulo da Constituição.

Política Urbana



Estatuto da Cidade – Lei 10.257/2001

• Sistematização dos instrumentos da política urbana (Plano Diretor, IPTU Progressivo no Tempo, 
Regularização Fundiária, Usucapião etc);
• Ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar a especulação imobiliária;
• Garantia da gestão democrática das cidades (audiências públicas, conselhos municipais)

No Brasil, as bases para o planejamento das cidades estão estabelecidas no Estatuto da 
Cidade, criado para reduzir a desigualdade social no país, através dos instrumentos* que a 
lei apresenta para corrigir as disparidades existentes por causa do crescimento desordenado 
das cidades.

* urbanísticos, tributários e jurídicos



Quando falamos de Planejamento Urbano, nenhum instrumento 

tem maior relevância do que o Plano Diretor Participativo

De acordo com o Estatuto da Cidade, o Plano Diretor "é o instrumento básico da 
política de desenvolvimento e de expansão urbana".



Plano Diretor 
Participativo

O que é um Plano Diretor 
Participativo?

É uma lei municipal, elaborada pelo Poder Executivo (Prefeitura) aprovada pelo Poder 
Legislativo (Câmara de Vereadores), que estabelece regras, parâmetros, incentivos e 
instrumentos para o desenvolvimento da cidade. 

1. Obrigando aos privados (empresas, cidadãos) o cumprimento de certas exigências (por exemplo, 
restringindo os usos permitidos para os terrenos ou imóveis).

2.Incentivando ou induzindo os privados a tomarem certas ações (por exemplo, estabelecendo 
incentivos tributários para a instalação de empresas em certos locais).

3.Comprometendo o poder público municipal a realizar investimentos, intervenções  urbanas e afins 
(por exemplo, ampliando a infraestrutura urbana ou a oferta de equipamentos públicos em 
determinadas regiões).
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Quem deve elaborar?

Os municípios são os entes federados incumbidos constitucionalmente da elaboração dos Planos 
Diretores

Municípios com mais de 20 mil habitantes;

Municípios integrantes de  regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;

Pertencentes a áreas de especial interesse turístico;

Inseridas em áreas de influência de empreendimentos ou atividades com impacto regional ou 
nacional ( mesmo com menos de 20 mil habitantes.)



Objetivos do Plano Diretor

Atender à função social da cidade e da propriedade;
Fortalecer e implementar o sistema de planejamento e ampliar a 
capacidade de gestão do município;
Articular o processo de planejamento municipal com o 
planejamento orçamentário e fiscal.

plano diretor criar as bases para uma cidade inclusiva, equilibrada, sustentável, que promova qualidade de 
vida a todos os seus cidadãos, reduzindo os riscos do crescimento desenfreado e distribuindo de forma justa 
os custos e benefícios da urbanização. 
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Instrumentos do Plano DiretorPlano Diretor 
Participativo

I - Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios: visa coibir a retenção de terrenos urbanos 
ociosos, ou seja, a especulação imobiliária;
II -  IPTU (imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana) progressivo no tempo: que é uma 
sanção vinculado ao não cumprimento do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios.
III -  Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública:  Efetivada como seqüência da 
aplicação dos dois primeiros mecanismos, consiste na desapropriação com pagamento em títulos da dívida 
pública semelhante à realizada para fins de reforma agrária.
IV - Direito de preempção: dispõe sobre a preferência do poder público na compra de imóveis urbanos, sem 
a necessidade de desapropriação.

Pode ser utilizado quando a interesses para execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, 
regularização fundiária, constituição de reserva fundiária, ordenamento e direcionamento da expansão urbana, entre 
outros.



Instrumentos do Plano DiretorPlano Diretor 
Participativo

V - Direito de superfície: cria-se uma separação entre a propriedade do terreno e o direito de usar a 
superfície desse terreno. Pode servir para regularização fundiária de ocupações de interesse social de 
imóveis públicos. Por meio de contrato que institui o direito de superfície, o Poder Público mantém a 
propriedade do terreno público, mas pode conceder ao morador o direito de construir sua residência, 
vende-la sob certas condições ou transmiti-lo por herança, dando toda a garantia para que ele exerça seu 
direito à moradia. Visa fundamentalmente a flexibilizar a utilização dos terrenos.

VI – transferência do direito de construir: um proprietário do imóvel por lei municipal de exercer em outro 
local ou alienar o direito de construir ainda não exercido. Tem inúmeras aplicações, a exemplo da 
preservação de imóvel de interesse histórico, proteção ambiental, operações urbanas, entre outras.

VII - Operações urbanas consorciadas: são intervenções pontuais realizadas sob a coordenação do 
Poder Público junto com iniciativa privada, os moradores e os usuários do local, buscando alcançar 
transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental. É um meio de viabilizar 
um projeto de renovação urbana utilizando também recursos da iniciativa privada. 



Como iniciar o processo 
de elaboração

                                        Estrutura de Coordenação na Prefeitura

                                                             Articulação com os Setores da Sociedade

                                                             Mobilização de todos cidadãos
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Todo cidadão que queira contribuir com as 
discussões.

• Prefeitura: diversos setores; 

• Câmara de vereadores;
• Outros órgãos do poder público Estadual e Federal presentes no 

município; 
• Poder Judiciário;
• Organizações comunitárias e de trabalhadores;
• Setores técnicos, entidades de classe,  Instituições de ensino, 

Centros de pesquisa, Organizações não governamentais, 
Igrejas, etc;

• Setores empresariais.

Quem participa?



COMITÊ GESTOR:  
Sociedade civil & 

Prefeitura

Condução 
político-estratégica

Constituição de Coordenação e de Núcleo Gestor da Prefeitura e Sociedade
Capacitação dos técnicos e lideranças locais.

Apoio 
Técnico

COORDENAÇÃO:  
Equipe da Prefeitura

Articulação e 
coordenação

executiva 

Capacitação

Preparação e Coordenação
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Caso exista necessidade de contratação de uma assessoria 
técnica externa, definir como um dos compromissos da 
consultoria a capacitação da equipe local.



Composição do Núcleo GestorPlano Diretor 
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60%

40%



Processo de Elaboração

Não existe no Estatuto das Cidades uma discrição minuciosa de um procedimento a ser seguido, mas 
há regras mínimas a serem observadas. 

Art. 40, § 4º No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os 
Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão:

I – a promoção de audiências públicas 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;

III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos.
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Etapas para elaboração 
do Plano Diretor Participativo
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Mobilização para o Plano Diretor

Não é qualquer reunião promovida pelo Poder Público que pode 
ser considerada uma audiência pública apta a cumprir o 
comando normativo. 

Ampla divulgação e mobilização, tem por finalidade
Informar, colher subsídios, debater, rever e analisar 
o conteúdo do Plano.



Mobilização para o Plano DiretorPlano Diretor 
Participativo

De acordo com a Resolução 25 do CONCIDADES

As Audiências Públicas devem:
✔ Ser convocadas por edital;
✔ Ocorrer em locais e datas acessíveis à maioria da população;
✔ Dirigidas pelo Poder Público, que após apresentação do conteúdo 
abrirá contribuições dos presentes;
✔ Garantir a presença de todos os cidadãos independente de condições, 
que deverão assinar frequência;
✔ Devem ser gravadas e ao final lavrada ata, cujos conteúdos deverão ser 
apensados ao Projeto de Lei, compondo memorial do processo, inclusive na 
sua tramitação legislativa. 



Levantamento de Dados

Para identificar a situação atual do município na área urbana e rural, através do levantamento 
de dados socioeconômicos, físico-territoriais, culturais, de uso do solo e de infraestrutura 
existentes:

► Aspectos Físico-territoriais (Geomorfologia, Hidrografia, Vegetação, Clima, Fauna, 
Unidades de Conservação

► Aspectos socioeconômicos / culturais (População e taxas de crescimento, Indicadores 
Sociais (IDH e IDS), Economia, Cultura, Histórico, Turismo

► Infraestrutura Social (Educação, Saúde, Assistência Social, Habitação, Esporte e Lazer, 
Segurança

► Infraestrutura Física (Sistema Viário, Transportes, Água e abastecimento, Esgoto, 
Drenagem Pluvial, Resíduos sólidos, Energia Elétrica, Comunicação

► Uso e Ocupação do Solo ( Morfologia e Configuração Urbana Atual, Paisagem Urbana, 
Uso do Solo, Perímetro Urbano Atual
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São elaborados mapas temáticos para facilitar a visualização das informações reunidas e 
localizá-las no território., como por exemplo:

1) Mapa de Preservação Ambiental
2) Mapa do Sistema Viário
3) Mapas da Infraestrutura Urbana
4) Mapas de Uso do Solo
5) Mapa de Atividades Econômicas
6) Mapa Turístico
7) Mapa de Declividade
8) Mapa de Hipsometria
9) Mapa de Hidrografia
10) Mapa do Perímetro Urbano
11) Mapa de Vazios Urbanos

Plano Diretor 
Participativo

Levantamento de Dados



Diagnóstico Municipal

 Análise e sistematização dos dados levantados na etapa anterior e a eleição das prioridades e 
estratégias para o município, a partir do seu perfil e vocação. O Diagnóstico possui duas fases 
distintas:

► a) leitura técnica, obtida a partir da análise dos dados levantados e de visitas a campo (equipe 
contratada + equipe prefeitura);

► b) leitura comunitária: obtida através de reuniões com o poder público municipal; reuniões e 
oficinas com os diversos setores organizados da sociedade, representados no núcleo gestor; 
realização de audiência pública para debater os resultados do Diagnóstico com a população.
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► compatibilização dos dados das leituras técnica e comunitária;

► elaboração do resumo do diagnóstico e definição das prioridades de ação;

► discussão das estratégias e preparação do material a ser levado para discussão no 
debate público;

► realização de uma audiência pública com o objetivo de apresentar os resultados da 
leitura comunitária e das reuniões setoriais realizadas, para serem debatidos de forma a 
permitir a proposição de diretrizes e ações a serem incluídas no Plano Diretor.
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Diagnóstico Municipal



► São utilizadas as prioridades e estratégias definidas no Diagnóstico como base para a 
elaboração das políticas públicas setoriais para as diversas áreas da administração municipal 
(meio ambiente, infraestrutura, sistema viário, educação, saúde, uso do solo, entre outras).

► Ao final desta etapa é realizada a 2ª Audiência Pública com a comunidade para apresentação e 
validação das propostas.
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Propostas e Diretrizes



A minuta do projeto de lei do Plano Diretor Participativo tem com base nas propostas 
e diretrizes aprovadas pela comunidade durante a 2ª Audiência Pública.  É de 
responsabilidade do poder executivo encaminhá-lo à Câmara Municipal para 
aprovação.
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Elaboração do Projeto de Lei



Estatuto da Cidade  ( Lei 10.257/2001) Art. 40, § 3º
“A lei que instituir o Plano Diretor deverá ser revista, pelo 
menos, a cada dez anos”.
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Revisão do Plano Diretor 
Participativo
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OBRIGADA!
edel_cy@yahoo.com.br


