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Reunião de partida 

com técnicos 

Revisão do 

Plano Diretor

do Município de 

Estância

APRESENTAÇÃO DOS 

PARTICIPANTES

• NOME/FUNÇÃO/ O QUE VOCÊ FAZ

• QUAL SUA EXPECTATIVA PARA ESTE 

ENCONTRO?
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PROGRAMA

• Apresentação da equipe e do 

contrato

• Etapas do processo de revisão 

do Plano Diretor

• Leitura Técnica – levantamentos 

dos dados

• Como aconteceu o processo de 

desenvolvimento do Município de 

ESTÂNCIA?

• Produziu um município justo e igual para 

todos?

• Todos tem as mesmas oportunidades e 

condições de vida?

• Quem produziu e participou deste processo?
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Quais os principais 

desafios urbanos, 

ambientais e sociais 

para o Município de 

ESTÂNCIA?

EQUIPE 

TÉCNICA
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EQUIPE TÉCNICA
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CRONOGRAMA

CRONOGRAMA PLANO DE TRABALHO
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O Estatuto da Cidade dedicou integralmente um capítulo (Cap.IV) à 
gestão democrática e participativa da cidade,  prevendo vários 
instrumentos para tanto.

O sentido de todos estes instrumentos é ampliar a base de 
conhecimento, planejamento e sustentação da política urbana, 
para que ela deixe de ser um assunto restrito aos especialistas 
e passe a ser um patrimônio de toda a sociedade. Dessa 
maneira os pactos e acordos que são feitos, envolvendo a 
política e a gestão urbana, poderão ter bases mais includentes e 
públicas, diferentemente daquilo que vêm sendo 
historicamente praticado.

Metodologia de elaboração 

do Plano Diretor

• E é nesse sentido que será elaborada a revisão do Plano Diretor 
Participativo buscando viabilizar, com a participação e a 
contribuição de todos e todas, uma cidade com 
desenvolvimento econômico, justiça social e qualidade 
ambiental.

• O Plano Diretor obedecerá a um processo de caráter formativo 
e consultivo, em que população e poder público serão co‐
partícipes na construção do planejamento da cidade, ao
mesmo tempo em que levantarão conflitos e buscarão 
construir consensos visando uma cidade com desenvolvimento 
econômico, justiça social e qualidade ambiental.

Metodologia de elaboração 

do Plano Diretor 
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ETAPAS DO PROCESSO

O processo de discussão pública da 
Revisão do Plano Diretor de Estância, se 
desenvolverá em 4 etapas. Cada etapa de 
discussão com a sociedade será precedida 
por discussões internas, onde as equipes 
técnicas do governo e da consultoria 

construirão conjuntamente as propostas a 
serem debatidas na fase posterior. 

Etapas do Processo

I. Preparação do Processo de Construção Pública 
do Plano – sensibilização da sociedade, 
formação do Núcleo Gestor e capacitação

II. A Cidade que Temos ‐ A Cidade que Queremos 
– leituras técnica, social e jurídica e definição 
dos objetivos do Plano

III. Como construir a Cidade que Queremos ‐ Texto 
Base do Plano Diretor

IV. Elaboração e pactuação do Projeto de Lei.

onde
estamos
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ETAPA I PREPARAÇÃO 

DO PROCESSO DE 

REVISÃO DO PLANO

Etapa I preparação do processo

Reuniões com Núcleo Gestor

Serão realizadas reuniões para apresentar e discutir a metodologia do 
processo de revisão do Plano Diretor, bem como a divulgação e 
mobilização da sociedade.

As reuniões com o Núcleo Gestor ocorrerão durante todo o processo, a 
partir de agenda pactuada previamente.

Audiência Pública de lançamento da revisão do Plano Diretor

Visa sensibilizar a sociedade sobre a importância de sua participação na 
discussão do Plano e mobilizá‐la para a escolha dos delegados.

Capacitação do Núcleo Gestor

Serão realizadas oficinas de capacitação visando subsidiar e fortalecer o 
núcleo gestor no processo de discussão pública do PD.

Serão abordados temas relacionados ao planejamento urbano, por 
exemplo: Plano Diretor, instrumentos urbanísticos, finanças públicas, além 
dos principais desafios enfrentados pelos municípios
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Etapa II A Cidade que 

Temos, A Cidade que 

Queremos – leituras 

técnica e comunitária

E prospecção de cenários 

de futuro desejados 

• A Leitura Comunitária é: a visão da cidade, de seus problemas, 
qualidades e conflitos e expectativas de futuro estabelecidos 
pelos diversos segmentos da sociedade.

• A Leitura Comunitária objetiva captar e sistematizar essas 
informações, de forma que a população não esteja apenas 
informada sobre o Plano, mas seja contemplada e se reconheça 
nas propostas.

• Será utilizado o material produzido e sistematizado na consulta 
pública (pesquisa) que será aplicada no município pelos agentes 
de saúde.

• Para complementar a leitura social serão ainda realizadas 
entrevistas com entidades envolvidas com o desenvolvimento 
do território.

Etapa II A cidade que temos/ a cidade que queremos

Leitura Comunitária



04/07/2018

10

Etapa II

Oficinas para discussão do 

diagnóstico

Oficinas territoriais com a comunidade e com 
entidades organizadas/segmentos:

• Visa apresentar e aprimorar  com a comunidade 
e com entidades organizadas o diagnóstico e 
prospectar cenários futuros desejados

• Serão realizadas oficinas nas diversas regiões de 
Estância e uma oficina com as entidades 
organizadas

Etapa III 

Como construir a 

cidade que queremos

Elaboração do PDP: 

texto-base 
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Etapa III

Oficinas para construção do 

Texto Base

Oficinas territoriais com a comunidade e com 
entidades organizadas/segmentos:

• Visa construir  com a comunidade e com 
entidades organizadas o Texto Base, a partir de 
proposta inicial apresentada pela 
consultoria/governo

• Serão realizadas oficinas nas diversas regiões de 
Estância e oficinas temáticas com as entidades 
organizadas

O Fórum do Plano Diretor é uma audiência pública onde será 
apresentado à população o Texto Base Final do Plano Diretor, 
(construído a partir das sugestões levantadas nas oficinas 
anteriores).

Também serão esclarecidas dúvidas e recebidas sugestões da 
população sobre o conteúdo apresentado.

Etapa III Como construir a cidade que queremos

Fórum do Plano Diretor
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Esta audiência pública tem como objetivo a apresentação do 
projeto de lei à população.

Também serão esclarecidas dúvidas e recebidas sugestões da 
população sobre o conteúdo apresentado.

Etapa IV Elaboração e pactuação do projeto de lei

Audiência da Minuta do 

Plano Diretor
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Coordenação geral do 

Plano Diretor

Para que este processo seja efetivo será instituído o:

• Núcleo Gestor do Plano Diretor

– Coordenação geral = grupo composto pelo poder público e 
sociedade civil, diretamente responsável pela preparação, 
condução e monitoramento do processo, incluindo a discussão 
da metodologia participativa e as estratégias de mobilização 
social. 

– O Núcleo Gestor não discutirá  sobre o conteúdo do plano 
diretor e sim sobre o processo de construção do mesmo. 

Se o Núcleo Gestor não discutirá sobre conteúdo, quem  fará as 
propostas e como?

Toda a população  poderá se manifestar na pesquisa e nas oficinas 
territoriais e audiências públicas

Composição do 

Núcleo Gestor

A composição do Núcleo Gestor de Plano Diretor recomendada na 2a Conferência 
Nacional das Cidades para os Conselhos Municipais das Cidades, é que entre seus 
membros pelo menos 50% de representantes seja da diversos segmentos da 
sociedade, de organizações e instituições  envolvidas no uso e produção da cidade e 
50 % do poder público, que em Estância terá 30 membros, assim distribuídos:

• Movimentos sociais relacionados à defesa de direitos relacionados ao território 
(habitação, saneamento, associações de bairro, etc); 7 participantes

• Entidades e sindicatos de trabalhadores; 2 participantes

• Entidades empresarias relacionadas à produção do território ‐ 2 participantes

• Entidades técnicas, profissionais, acadêmicas e de pesquisa que refletem sobre 
o uso e produção da cidade ‐ 2 participantes

• ONGs e coletivos relacionados ao uso e produção do território ‐ 2 participantes
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O Núcleo técnico será composto por representantes das 
diversas áreas da prefeitura que farão a interlocução com a 
consultoria para:

• Fornecer informações,

• Fazer a mobilização social, 

• Analisar e discutir técnica e politicamente as 
propostas do governo a serem debatidas com a 
sociedade em cada etapa,

• Participar do Núcleo Gestor
• Em Estância:

• Coordenação Técnica:
• Coordenação de Participação e mobilização:

NÚCLEO TÉCNICO

• Serão criados um espaço virtual do Pano Diretor e uma “Sala do Plano 
Diretor”, visando proporcionar aos cidadãos e usuários da cidade fácil
acesso aos serviços de revisão da legislação, onde estarão disponíveis:

• Informações atualizadas sobre o trabalho em desenvolvimento, tais como o 
cronograma geral e o cronograma de acompanhamento das atividades, 
calendários, informações sobre reuniões públicas,

• Materiais didáticos como cartilhas,

• Formulários das pesquisas,

• Matérias veiculadas na imprensa sobre a elaboração do PD,

• Formulários que permitam a manifestação de interessados acerca dos 
problemas, potencialidades locais e soluções possíveis.

ESPAÇO VIRTUAL E FÍSICO 

DO PLANO DIRETOR
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• A Sala do Plano Diretor será implantada num
espaço físico bem localizado e acessível, 
disponibilizado pela prefeitura, contando com 
horário de atendimento definido e com um 
servidor municipal encarregado de tirar ou
encaminhar as dúvidas.

• A consultoria assessorará na montagem do 
espaço e no treinamento do servidor e na
atualização das informações a serem
disponibilizadas

ESPAÇO FÍSICO 

DO PLANO DIRETOR

• Consistirá no uso de mídias eletrônicas principalmente com os objetivos de 
estabelecer plataformas para armazenamento e livre acesso à informação, divulgar
atividades e datas e possibilitar a interação do público com os técnicos da 
consultoria. 

• As plataformas virtuais do PDP serão o Website oficial, a página de Facebook e o(s) 
Grupo(s) de WhatsApp integrados por membros da sociedade civil e/ou segmentos
sociais, administrados e moderados pela consultora.

• As três plataformas serão criadas e gerenciadas pela consultora, sendo que cada
uma terá uma função específica de acordo com a natureza e o perfil da ferramenta. 

• O website, o perfil de Facebook e o(s) grupo(s) de WhatsApp serão ferramentas de 
comunicação interdependentes e complementares, e funcionarão como
instrumentos fundamentais para a mobilização e o incentivo à participação social 
nas etapas de elaboração do PDP. 

• Por meio dessa estratégia de comunicação contínua com canais físicos e virtuais, 
será proporcionada transparência e acesso à informação no âmbito do PDP.

ESPAÇO VIRTUAL DO PLANO DIRETOR
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LEITURA 

TÉCNICA

• Leitura da realidade:
• Comunitária;
• Técnica;
• Jurídica.

• O objetivo da leitura da realidade é entender a 
dinâmica do Município de Estância por meio de 
estudos de dados e informações sociais, econômicas, 
ambientais e culturais, articuladas às percepções 
construídas nos debates realizados entre o poder 
público e os segmentos da sociedade.

As leituras precisam acontecer em conjunto

LEITURA TÉCNICA
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LEITURA TÉCNICA

• A leitura técnica é construída com base em 
informações e levantamento de dados referentes 
aos aspectos sociais, econômicos, ambientais e 
culturais do município.

• Devido às diferenças, por exemplo, entre as zonas 
rural e urbana, ou entre o centro e a periferia, a 
leitura técnica deve analisar as desigualdades 
entre essas porções, indo além dos dados globais 
e das médias locais do município.

LEITURA TÉCNICA

Análise dos planos e das políticas setoriais 

As políticas setoriais (habitação, saneamento ambiental, 
cultura, desenvolvimento econômico entre outros) 
interferem decisivamente nas formas de construção e 
apropriação do território.

Embora essas políticas setoriais devam estar articuladas 
com o Plano, não é necessário – e às vezes não é desejável –
que todas essas políticas estejam detalhadas no Plano.
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LEITURA TÉCNICA

Indicadores de Irregularidade

No Brasil, enfrentamos uma dificuldade histórica: embora
quase todas as cidades tenham assentamentos irregulares,
as informações oficiais se referem apenas à cidade legal, aos
bairros regulares.

Mas o Plano Diretor deve enfrentar a irregularidade e,
nesse sentido, é muito importante que essas partes da
cidade apareçam claramente na leitura da realidade, bem
como apareça a condição de informalidade de muitos dos
trabalhadores do município.

LEITURA TÉCNICA

LEITURA JURIDICA

Quais legislações municipais devem ser analisadas?

Lei Orgânica Municipal
Lei do Perímetro Urbano
Lei de Uso e Ocupação do Solo

Lei de Parcelamento do Solo
Legislação Ambiental – Código Ambiental
Legislação relacionada à Política Habitacional

Outras leis que têm relações com a política urbana
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LEITURA TÉCNICA

LEITURA JURIDICA

Gestão da legislação

Ao analisar a legislação, devemos estar atentos às formas de 
implementação, gestão e fiscalização da legislação, como:

Quais os procedimentos administrativos para sua operacionalização?

Existem conselhos, comissões ou grupos de análises que decidem e 
acompanham os impactos das leis?

Existem sobreposições ou conflitos entre as leis?

Quais são as secretarias ou órgãos responsáveis pela aplicação das leis?

A legislação facilita ou dificulta a produção da cidade e do município?

• Qual informação está 

disponível, onde e quem é o 

responsável por ela?
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Elementos da leitura técnica
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PRÓXIMAS  

ATIVIDADES

Proximas atividades

AUDIÊNCIA PÚBLICA DE LANÇAMENTO

FORMAÇÃO NÚCLEO GESTOR

IMPLEMENTAÇÃO DO ESPAÇO DO PLANO DIRETOR

CURSO DE CAPACITAÇÃO

PESQUISAS –

formulários e distribuição
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Não há fómula mágica para 
elaboração do Plano Diretor

A  dinâmica da cidade, a capacidade 
institucional de planejar e implementar e a 
participação da sociedade vão construir 
conjuntamente o Plano Diretor Participativo do 
Município de Estância


