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1ª ETAPA - LEITURA DO
TERRITÓRIO
É um processo coletivo que visa
refletir e analisar sobre a realidade
do município, suas vocações seus
conflitos e diversos interesses em
jogo; verificar a capacidade para
novas atividades propostas; conhecer
a estrutura fundiária; identificar a
evolução e as características e
dinâmicas da população e das
atividades econômicas; levantar os
bens do patrimônio cultural e
ambiental,
a
infra-estrutura
e
equipamentos, a legislação de
ordenamento e gestão territorial e
projetos de impacto existentes;
levantar as formas e as redes de
organização social.
Trata-se
de
um
momento
privilegiado de criar as condições
para um processo de planejamento
participativo permanente.

2ª ETAPA - DIAGNÓSTICO
Nesta etapa é realizada a 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. É desenvolvido em conjunto,
da equipe técnica de consultoria e da
equipe técnica municipal.
O Diagnóstico compreende a análise e
sistematização
dos
dados
levantados;redação e edição das
leituras
técnica
e
comunitária;
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.
Por fim, como forma de inserir a
população no processo de elaboração
do Plano Diretor, é nesse momento
realizada a Leitura Comunitária e,
como apresentação do documento final,
a 1ª Audiência Pública.

Leitura Técnica
Momento de integração das
equipes técnicas - consultoria e
municipal, para validar os dados
e de discussão para construção
do documento final do
Diagnóstico

Leitura Comunitária
Momento inicial de integração e
inserção da população geral na
construção do Plano Diretor. É
neste momento que a leitura do
Município que a população
realiza, por meio de
questionários, oficinas, entre
outras atividades.

EFFECT
IVE WAY
S
PLANO
DIRETOR
DE
O F S TMURTINHO
UDYING
PORTO
BEFORE EXAMS
3ª ETAPA - PROPOSTAS E
DIRETRIZES
Nesta etapa são utilizadas todas 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.
É nesse momento que são definidas
algumas
propostas
importantes,
como Macrozoneamento, além de
parâmetros para o Zoneamento
Urbano, Uso e Ocupação do Solo,
Sistema Viário, Zonas de Interesse
Especiais (ZEIS, ZEIA, etc) e
definição de Perímetro Urbano.
Todo esse processo deve ser
realizado concomitantemente em
conjunto com a equipe técnica
municipal e com a população, por
meio de oficinas técnicas e
comunitárias, dessa forma o Plano
Diretor
será
um
instrumento
participativo e democrático.

Oficina Comunitária
O processo de construção das
propostas e diretrizes é
imprescindível a participação
ativa da população, e isso se dá
na forma de Oficinas
Comunitárias. Dessa forma, as
demandas da população do
Município estarão inclusas no
Plano Diretor

Vale ressaltar que todo o processo de
elaboração do Plano Diretor deve ter
ampla divulgação. Fica a cargo da
Administração
Municipal
realizar
chamamentos públicos através dos
meios
de
comunicação:
jornais,
revistas,
duvilgação
em
sítios
eletrônicos, entre outros, para que
assim a população tenha conhecimento
e participe do processo de elaboração
do Plano Diretor

Ao final, deve ser realizada a 2ª
Audiência
Pública,
para
apresentação
do
documento
elaborado e validação das Propostas
e Diretrizes elencadas.

4ª ETAPA
ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI (MINUTA)
A minuta do projeto de lei do Plano Diretor Participativo é
elaborada, adaptada e discutida com base nas propostas e
diretrizes aprovadas pela comunidade durante a 2ª Audiência
Pública.
O projeto de lei que institui o Plano Diretor, depois de discutido e
finalizado, é entregue ao Prefeito, ficando à cargo do poder
executivo a encaminhá-lo à Câmara Municipal para aprovação,
em Audiência Pública. É de suma importância que a equipe de
consultoria acompanhe esse processo.
Após aprovação, cabe ao Poder Executivo Municipal implementar
suas ações e geri-las conforme previsto na Lei. À comunidade,
fica resguardado o papel de fiscalizar esse processo.

