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Lei federal 10.257/ 2001, que regulamenta a 
Constituição, diz como deve ser feita a Política 

Urbana em todo o país

Objetivo fundamental da política urbana  ordenar 
o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e da propriedade urbana e garantir o 
bem estar de seus habitantes

A política urbana deve definir normas que regulam 
o uso da cidade e da propriedade urbana em 

benefício da coletividade, do equilíbrio ambiental e 
da segurança e bem-estar dos cidadãos



É o Plano Diretor que define essa 
função social da propriedade

A Constituição Federal e o Estatuto da Cidade 
estabelecem que a propriedade urbana precisa 

cumprir uma função social, ou seja, a terra urbana 
deve servir para o benefício da coletividade não 

apenas ao interesse de seu proprietário.



Plano Diretor 
que define a 

função social da 
cidade e da 
propriedade 

No Capítulo Gestão Democrática são estabelecidos
mecanismos que garantem condições para a 

população participar do planejamento e da gestão
da política urbana

Plano Diretor deve 
ser construído e 

implementado com 
participação da 

sociedade

LEI “QUE PEGA"



É uma lei municipal que deve ser 
elaborada pela prefeitura com a 

participação de toda a sociedade. 

deve ser aprovado na Câmara Municipal

de instrumento técnico, passa a ser um 
instrumento de toda a sociedade



O Plano Diretor organiza o crescimento e 
o funcionamento do município.

No Plano Diretor está o projeto da cidade 
que queremos construir para os 
próximos 10 anos. 

Ele diz qual é o destino de cada parte da
cidade. O Plano Diretor vale para todo o
município, ou seja, para as áreas
urbanas e também rurais.



1. Identificar a realidade da cidade e seus problemas 
- a cidade que temos

2. Definir os temas e os objetivos a serem 
trabalhados - a cidade que queremos

3. Escrever a proposta do Plano Diretor com os 
instrumentos previstos no Estatuto da Cidade 
incorporados - como construir a cidade que 
queremos

4. Enviar proposta de lei para a Câmara Municipal 
para ser discutida e aprovada

IMPORTANTE: é obrigatória a participação da 
população em todas as etapas de elaboração e 

aprovação do Plano Diretor



A Constituição Federal de 1988 estabeleceu os
princípios de participação da sociedade na
elaboração, gestão e controle das políticas
públicas, que até então não existiam.

demanda dos movimentos sociais e outros setores
da sociedade, organizados em torno da conquista de
direitos e melhores condições de vida.

O Estatuto da Cidade, de 2001, prevê a 
participação social como forma de gestão das cidades 
e do meio ambiente.



• Hoje em dia, é comum ouvir falar em 
“participação”

• Diferentes governos e organizações da sociedade 
usam o termo como se todos defendessem a 
mesma coisa.  

• A  participação social permite que os interesses de 
todos os atores sociais se expressem publicamente.  

• A ampliação dos espaços e do alcance da 
participação favorece que sejam explicitados os 
conflitos de interesse, e as negociações e soluções 
podem ser tratadas de forma pública.



Para que a participação e o controle social sejam 
efetivos é preciso ter claro: 

• Que a participação e o controle social são 
fundamentais para romper com os privilégios para 
poucos;

• Que o exercício da participação cidadã e do controle 
social favorece a construção de uma cultura 
democrática;

• Que a participação se dá como processo contínuo e 
não como um evento.





Serão criados um espaço virtual do Plano 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.





Para que este processo seja efetivo será instituído o:

– 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



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



• Poderão ser candidatos  maiores de 18 anos, representantes de 
entidades do respectivo segmento;

• Servidor público não poderá ser candidato, mesmo que represente 
alguma entidade;

• A manifestação de interesse em se candidatar  deverá ser feita na 
respectiva sala;

• O mesário fará  o anúncio da relação de entidades que pleiteiam as 
vagas e será concedido o tempo total de 10 minutos para defesa das 
candidaturas. O mesário irá distribuir este tempo conforme o número 
de candidatos;

• A eleição será por voto aberto, elegendo-se as entidades que 
obtiverem mais votos;

• No caso de empate será realizada nova votação até o preenchimento 
total das vagas. Persistindo o empate o desempate será por sorteio;

• Qualquer impugnação deverá ser feita ao mesário e constará em ata.






