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NOTA EXPLICATIVA

A Equipe Técnica Municipal, informa que em virtude da Nota Técnica
001/2017/SUPEX-PARANACIDADE, que define parâmetros para composição da ETM
e também procedimentos para revisão do Plano Diretor, que o calendário previsto para
a 3ª e 4ª etapas foram revistos.
A alteração no calendário se fez necessário visto que, o 2º Produto –
Análise Técnica Integrada será revisto, adequando-o as exigências e orientações do
Paranacidade.
Informa também que embora haja alteração no cronograma das 3ª e 4ª
etapas, os trabalhos da ETM e Assessoria continuam internamente.

Chopinzinho, 03 de outubro de 2017.

ETM – Equipe Técnica Municipal
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NOTA TÉCNICA No 001/2017/SUPEX-PARANACIDADE
Define procedimentos para que os municípios comprovem possuir, em vigência, Plano Diretor
Municipal (PDM), Plano de Ação e Investimentos (PAI) do PDM e Conselho da Cidade, ou
similar, visando o acesso a recursos do Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios do
Estado do Paraná (SFM), em observação à Lei Estadual n° 15.229/2006.

I -Fundamentos Constitucionais de Plano Diretor Municipal

O artigo 182 da Constituição Federal integra o Capítulo da Política Urbana e em seu
parágrafo primeiro dispõe que "O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para
cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e
de expansão urbana."
A Constituição do Estado do Paraná trata sobre Plano Diretor no artigo 152, que também
integra o Capítulo da Política Urbana, dispondo que "O plano diretor, instrumento básico da política
de desenvolvimento econômico e social e de expansão urbana, aprovado pela Câmara Municipal, é
obrigatório para as cidades com mais de vinte mil habitantes, expressando as exigências de
ordenação da cidade e explicitando os critérios para que se cumpra a função social da propriedade
urbana." O parágrafo primeiro do artigo 152, em seus cinco incisos, trata sobre conteúdo básico do
Plano Diretor Municipal: I - normas relativas ao desenvolvimento urbano; 11 - políticas de
orientação da fonnulação de planos setoriais; III - critérios de parcelamento, uso e ocupação do
solo e zoneamento, prevendo áreas destinadas a moradias populares, com garantias de acesso aos
locais de trabalho, serviço e lazer; IV - proteção ambiental; e V - ordenação de usos, atividades e
funções de interesse zonal.
O município, ao elaborar ou revisar seu Plano Diretor Municipal, deve observar o que
dispõe sua Lei Orgânica sobre o referido instrumento técnico-legal.

11 - Fundamento Infraconstitucional, Estado do Paraná, sobre Plano Diretor Municipal e
condição para município firmar convênios de financiamento para projetos e obras de
infraestrutura, equipamentos e serviços

A Lei Estadual n° 15.229/2006, que sucedeu o Decreto Estadual n° 25 81/2004, nos seis
incisos do artigo 3° dispõe sobre a constituição mínima do Plano Diretor Municipal, sendo: Ifundamentação do Plano Diretor Municipal contendo o reconhecimento, o diagnóstico e as
diretrizes referentes à realidade do Município, nas dimensões ambientais, sócio-econômicas, sócioespaciais, infra-estrutura e serviços públicos e aspectos institucionais, abrangendo áreas urbanas e
rurais e a inserção do Município na região ; 11- diretriz e proposições, com a abrangência conforme
alínea anterior, estabelecendo uma política de desenvolvimento urbano/rural municipal e uma
sistemática pennanente de planejamento; Ill- legislação básica constituída de leis do Plano Diretor
Municipal, Perímetro Urbano, Parcelamento do Solo para fins Urbanos, Uso e Ocupação do Solo
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Urbano e Rural, Sistema Viátio, Código de Obras, Código de Posturas e instrumentos instituídos
pelo Estatuto da Cidade que sejam úteis ao Município; IV - plano de ação e investimentos,
compatibilizados com as prioridades do Plano Diretor, com o estabelecimento de ações e
investimentos compatibilizados com a capacidade de investimento do Município e incorporado nas
Leis do Plano Plurianual - PP A, Diretrizes Orçamentárias - LDO e Orçamento Anual - LOA; V sistema de acompanhamento e controle da implementação do Plano Diretor Municipal com a
utilização de indicadores; VI- institucionalização de grupo técnico pennanente, integrado à
estrutura administrativa da Prefeitura Municipal.
O artigo 4° da Lei Estadual n° 15.229/2006 dispõe que "O Estado do Paraná, em
confonnidade com as deliberações da II Conferência das Cidades - CONCIDADES PARANÁ,
somente firmará convênios de financiamento para projetos e obras de infra-estrutura, equipamentos
e serviços com municípios que se enquadrem num dos seguintes requisitos: I- Município que já
possua Plano Diretor Municipal aprovado pela respectiva Câmara Municipal; II - Município que
precise ter um Plano Diretor Municipal, conforme exigência do Estatuto da Cidade, que estiver
executando o Plano Diretor Municipal, tendo como prazo limite o prazo especificado no Estatuto da
Cidade; III- Município para o qual o Estatuto da Cidade não exige Plano Diretor, deverá tê-lo
aprovado, até 90 (noventa) dias após a vigência desta lei."

III- Procedimentos para comprovação de regularidade de Plano Diretor Municipal

Para observar o que dispõe a Lei Estadual n° 15.229/2006 o município, que pleiteia recursos
do SFM, deve comprovar que possui Plano Diretor Municipal, com menos de dez anos de vigência,
elaborado ou revisado, observando os seis incisos do artigo 3° da referida lei estadual, para o que
deve ser preenchida, datada, assinada e encaminhada ao PARANACIDADE 'Declaração de
Vigência do PDM, PAI e Conselho', confonne modelo Anexo L

IV- Procedimentos no caso de Plano Diretor Municipal com irregularidade
Se na declaração, citada no item anterior, for infonnada uma ou mais situações negativas, o
município que pleiteia recursos do SFM para financiamento de obras, equipamentos, veículos e
ações institucionais, deve assinar e encaminhar ao PARANACIDADE 'Tenno de Compromisso
Público', conforme modelo Anexo Il.
Para município, nesta situação, o PARANACIDADE somente liberará edital(is) de licitação
nas seguintes condições:
a) quando a adequação do Plano Diretor Municipal ficar sob total responsabilidade de
equipe municipal deverá ser apresentado ao PARANACIDADE: (i) Decreto instituindo
a equipe responsável, identificando o(a) Coordenador(a) Geral que deverá ser Arquiteto
Urbanista e (ii) cronograma físico de atividades com identificação de ações, produtos,
prazos e datas, observando os conteúdos e processos previstos no Estatuto da Cidade,
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Lei Estadual n° 15.229/2006 e Tenno de Referência para revisão de Plano Diretor
Municipal, modelo SEDU/P ARANACIDADE.
b) quando a adequação do Plano Diretor Municipal, for de responsabilidade de consultoria
contratada, com recursos próprios ou com financiamento do SFM, o município deverá
apresentar ao PARANACIDADE: (i) Decreto instituindo equipe municipal, para
acompanhamento e fiscalização dos trabalhos da consultoria, identificando o(a)
Coordenador(a) Geral que deverá ser Arquiteto Urbanista (ii) Contrato assinado com a
consultoria, observando os conteúdos e processos previstos no Estatuto da Cidade, Lei
Estadual no 15.229/2006 e Tenno de Referência para revisão de Plano Diretor
Municipal, modelo SEDU/P ARANACIDADE.

de 2017

Superintendente
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Anexo I
NOTA TÉCNICA No 00112017/SUPEX-PARANACIDADE
Modelo de Declaração de Vigência do PDM, PAI e Conselho

I
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(papel timbrado do município)
DECLARAÇÃO DE VIGÊNCIA DO PDM, PAI E CONSELHO
Declaro para os devidos fins a situação do Plano Diretor Municipal (PDM), do Plano de Ação
e Investimentos (PAI) e do Conselho da Cidade, ou similar, conforme informações abaixo
explicitadas, visando o acesso a recursos do Sistema de Financiamento de Ações nos
Municípios do Estado do Paraná- SFM, em observação à Lei Estadual n° 15.22912006.

) elaborado 1 I (

) revisado 2 com conteúdo, conforme incisos I e 11 do art.

I - fundamentação do Plano Diretor Municipal contendo o reconhecimento, o diagnóstico e as diretrizes referentes à realidade
do Município , nas dimensões ambientais , sócio-econômicas, sócio-espaciais , infra-estrutura e serviços públicos e aspectos
institucionais, abrangendo áreas urbanas e rurais e a inserção do Município na região;

(

) sim, esclarecimento(s) se considerado(s) necessário(s): (

)

(

) não, esclarecimento(s) se considerado(s) necessário(s): (

)

11- diretriz e proposições, com a abrangência conforme alínea anterior, estabelecendo uma política de desenvolvimento
urbano/rura l municipal e uma sistemática permanente de planejamen to;

(

) sim, esclarecimento(s) se considerado(s) necessário(s): (

)

(

) não, esclarecimento(s) se considerado(s) necessário(s): (

)

2- Legislação, conforme inciso 111 do art. 3°, aprovada e com no máximo 10 anos de vigência.
111 - legislação básica constituída de leis do Plano Diretor Municipal, Perímetro Urbano , Parcelamento do Solo para fins
Urbanos , Uso e Ocupação do Solo Urbano e Rural , Sistema Viário, Código de Obras , Cód igo de Posturas e instrumentos
instituídos pelo Estatuto da Cidade que sejam úteis ao Município;

(

) sim, esclarecimento(s) se considerado(s) necessário(s): (

)

(

) não, esclarecimento(s) se considerado(s) necessário(s): (

)

Citar no e ano de cada lei e também n° e ano(s) de lei(s) de alteração:

Lei do Plano Diretor Municipal:
I
, alteração(ões)
I
Lei de Perímetro Urbano:
I
, alteração(ões)
I
Lei de Parcelamento do Solo para fins Urbanos:
I
, alteração(ões)
I
Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano e Rural:
I
, alteração(ões)
I
Lei de Sistema Viário:
I
, alteração(ões)
I
Código de Obras:
I
, alteração(ões)
I
Código de Posturas:
I
, alteração(ões)
I
Leis que adotam instrumentos instituídos pelo Estatuto da Cidade, considerados úteis ao Município:
I
, alteração(ões)
I
3 - PAI/PDM atualizado, com cronograma em vigência (conforme prazo definido no PDM),
conforme inciso IV do art. 3°.
IV - plano de ação e investimentos , compatibilizados com as prioridades do Plano Diretor, com o estabelecimento de ações e
investimentos compa tibilizados com a capacidade de investimento do Município e incorporado nas Leis do Plano Plurianual PPA, Diretrizes Orçamentárias- LDO e Orçamento Anua l - LOA;
1 PDM

elaborado: primeiro PDM completo elaborado após a vigência do Estatuto da Cidade (após o ano de 2001).
PDM revisado: PDM elaborado após o ano de 2001 e já revisado após 1O anos de vigência, ou outro prazo, conforme
previsto no PDM anterior.

2

(

) sim, esclarecimento(s) se considerado(s) necessário(s): (

)

(

) não, esclarecimento(s) se considerado(s) necessário(s): (

)

4 - Sistema de Acompanhamento e Controle da implementação do PDM, em vigência, com
utilização de indicadores, conforme inciso V do art. 3°.
V- sistema de acompanhamento e controle da implementação do Plano Diretor Municipal com a utilização de indicadores;

(

) sim, esclarecimento(s) se considerado(s) necessário(s): (

)

(

) não, esclarecimento(s) se considerado(s) necessário(s): (

)

5- Grupo Técnico permanente, conforme inciso VI do art. 3°.
VI - instituciona lização de grupo técnico permanente, integrado à estrutura administrativa da Prefeitura Municipal.

(

) sim, esclarecimento(s) se considerado(s) necessário(s): (

)

(

) não, esclarecimento(s) se considerado(s) necessário(s): (

)

6 - Conselho Municipal da Cidade, ou similar, criado e instalado, com mandato vigente,
conforme art. 6°.
Art. 6°. Os municípios do Estado do Paraná deverão criar e instalar os Conselhos Municipais das Cidades , ou sim ilares, em
conformidade com o Conselho Estadual das Cidades- CONCIDADES PARANÁ, para integra r o processo permanente de
planejamento e gestão decorrente da implementação dos Planos Diretores Municipais, até 90 (noventa) dias após a vigên cia
da lei do respectivo Plano Diretor Municipal.

(

) sim, esclarecimento(s) se considerado(s) necessário(s): (

)

(

) não, esclarecimento(s) se considerado(s) necessário(s): (

)

Por ser verdade, firmamos a presente declaração, em

, e1n

de

v1as.

de 201

Responsável pela implementação do PDM
(nome, fonnação - arq. urb. n° CAU I eng. no CREA - e cargo)

Superior(a) imediato(a)
Nome, cargo e unidade organizacional

Prefeito(a) Municipal

Anexo a esta declaração: mídia digital (CD, DVD) com arquivos de cópias relacionadas com
os temas citados abaixo:
A. sistema de acompanhamento e controle da implementação do Plano Diretor Municipal com
a utilização de indicadores, implantado e com dados no mínimo do ano anterior a esta
declaração.
B. institucionalização de grupo técnico permanente, integrado à estrutura administrativa da
Prefeitura Municipal (servidores públicos - nome, formação e cargo - responsáveis pela
implementação do PDM: licenciamento e fiscalização de parcelamento do solo, edificações
e localização e funcionamento de atividades econômicas)
C. instrumento legal que nomeia a atual composição do Conselho da Cidade, ou similar.
Caso o PDM tenha sido revisado após o ano de 2001, também apresentar cópia de Anotação de
Responsabilidade Técnica do CREA-PR ou Registro de Responsabilidade Técnica- RRT do CAU
do responsável técnico pela revisão do PDM (Arquiteto Urbanista).
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Anexo 11

NOTA TÉCNICA N° 00112017/SUPEX-PARANACIDADE
Modelo de Termo de Compromisso Público (TCP)
(após assinaturas, o município deverá publicar o TCP e encaminhar cópia da publicação ao PARANACIDADE)
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(papel timbrado do município)

TERMO DE COMPROMISSO PÚBLICO
TOMADOR DO COMPROMISSO: Serviço Social Autônomo PARANACIDADE
COMPROMISSÁRIO: Município de
Eu,

,RG

, Prefeito(a) do Município de

, me comprometo a:

(
) revisar o Plano Diretor Municipal, em função de prazo máximo de vigência (10 anos) ou
(
) adequar o Plano Diretor Municipal em função de outra situação negativa informada na
Declaração de Vigência do PDM, PAI e Conselho datada de
I
I
(
(
(

) totalmente sob responsabilidade de equipe municipal, ou
) com contratação de consultoria, com recursos do município, ou
) com contratação de consultoria, com recursos do SFM

Na revisão ou adequação do Plano Diretor Municipal deverão ser observadas as disposições da Lei
Federal n° 10.257/2001 - Estatuto da Cidade e da Lei Estadual no 15.229/2006, dentre demais
disposições legais.
A conclusão do aqui compromissado, sob responsabilidade do Poder Executivo Municipal, deve
I
12018.
ocorrer até
Declaro ter ciencia de que o descumprimento do compromisso acima será informado pelo
PARANACIDADE aos competentes órgãos de fiscalização.
Por estar justo e acordado, é finnado o presente Tenno de Compromisso Público em
com o conhecimento das testemunhas abaixo assinadas.
, e1n

de

de 201

Prefeito(a) Municipal
Compromissário

Carlos Roberto Massa Júnior
-Ratinho Júnior -

Superintendente do P ARANACIDADE
Tomador do Compromisso

Testemunhas

Responsável pela implementação do PDM
(nome, formação- arq. urb. n° CAU I eng. n° CREA- e cargo)

Superior(a) imediato(a)
Nome, cargo e unidade organizacional

VIas,
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES REVISÃO PLANO DIRETOR
3º FASE
Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentável
a) 1 Reunião técnica de capacitação
Apresentar métodos e técnicas para: i) definir diretrizes de (re) ordenamento territorial
(citado no item 4.3.1); ii) definir instrumentos urbanísticos (citado no item 4.3.2); iii)
definir soluções específicas para garantir os direitos à cidade sustentável (citado no
item 4.3.3); iv) realizar 1 Oficina “Leitura Técnica”, 1 Oficina “Leitura Comunitária” e 3ª
Audiência Pública.
Participantes: Assessoria, ETM e CMC.
Data 14/09/2017 – 08h00min.
b) 1 Reunião técnica preparatória
Organizar e complementar os dados e informações solicitados e definir os
procedimentos necessários para realização das: i) atividades da 3ª Fase; ii) 1 Oficina
“Leitura Técnica” e 1 Oficina “Leitura Comunitária”; e, iii) 3ª Audiência Pública.
Participantes: Assessoria e ETM.
Data 14/09/2017 – 08h00min.
c) 1 Oficina “Leitura Técnica”
“Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentável” - definir diretrizes de (re)
ordenamento territorial, instrumentos urbanísticos e soluções específicas para garantir
os direitos à cidade sustentável.
Participantes: Assessoria, ETM, representantes do poder executivo, membros do CMC
e representantes do poder legislativo (comissões temáticas).
Data: 13/11/2017 – 18h00min
d) 1 Oficina “Leitura Comunitária”
“Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentável” – definir diretrizes de
(re)ordenamento territorial, instrumentos urbanísticos e soluções específicas para
garantir os direitos à cidade sustentável.
Participantes: Assessoria, população e associações representativas dos vários
segmentos da comunidade.
Data: 13/11/2017 – 18h00min
e) 3ª Audiência Pública
“Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentável” – Submeter à apreciação dos
participantes a definição de diretrizes de (re)ordenamento territorial, instrumentos
urbanísticos e soluções específicas para garantir os direitos à cidade sustentável,
considerando as Leituras Técnica e Comunitária.
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Participantes: Assessoria, ETM, representantes poder executivo, CMC, representantes
do poder legislativo, representante do Ministério Público, população e associações
representativas dos vários segmentos da comunidade.
Data: 20/11/2017 – 19h00m.
f) 1 Reunião técnica de consolidação
Ajustar as análises e respectivos documentos relativos às atividades da 3ª Fase em
decorrência da 3ª Audiência Pública, avaliar o andamento das atividades e eventos
realizados na 3ª Fase e definir, se necessário, ajustes nos procedimentos adotados
para a 4ª Fase.
Participantes: Assessoria e ETM.
Data: 21/11/2017 – 8h00m.
4ª Fase
Plano de Ação e Investimento – PAI e Institucionalização do PDM
a) 1 Reunião técnica de capacitação
Apresentar métodos e técnicas para: i) definir o Plano de Ação e Investimentos (citado
no item 4.4.1); ii) institucionalizar o PDM (citado no item 4.4.2); iii) propor o sistema de
planejamento e gestão do PDM (citado no item 4.4.3); iv) propor ajustes da estrutura
organizacional (citado no item 4.4.4); v) realizar 1 Oficina “Leitura Técnica”, 1 Oficina
“Leitura Comunitária”, 4ª Audiência Pública e Conferência da revisão do PDM.
Participantes: Assessoria, ETM e CMC.
Data: 04/12/2017 – 08h30m.
b) 1 Reunião técnica preparatória
Organizar e complementar os dados e informações solicitados e definir os
procedimentos necessários para realização das: i) atividades da 4ª Fase; ii) 1 Oficina
“Leitura Técnica” e 1 Oficina “Leitura Comunitária”; iii) 4ª Audiência Pública; e, iv)
Conferência da revisão do PDM.
Participantes: Assessoria e ETM.
Data: 04/12/2017 – 08h30m
c) 1 Oficina “Leitura Técnica”
“Plano de Ação e Investimento – PAI e Institucionalização do PDM” - definir as ações e
investimentos prioritários para a implementação do PDM; elaborar minutas de
anteprojetos de lei do PDM e das leis urbanísticas; elaborar proposta de sistema de
planejamento e gestão do PDM e de ajustes da estrutura organizacional.
Participantes: Assessoria, ETM, representantes do poder executivo, membros do CMC
e representantes do poder legislativo (comissões temáticas).
Data: 15/01/2018 – 19h00m
d) 1 Oficina “Leitura Comunitária”
“Plano de Ação e Investimento – PAI e Institucionalização do PDM” - definir as ações e
investimentos prioritários para a implementação do PDM; elaborar minutas de
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anteprojetos de lei do PDM e das leis urbanísticas; elaborar proposta de sistema de
planejamento e gestão do PDM e de ajustes da estrutura organizacional.
Participantes: Assessoria, população e associações representativas dos vários
segmentos da comunidade.
Data: 15/01/2018 – 19h00m
e) 4ª Audiência Pública
“Plano de Ação e Investimento - PAI e Institucionalização do PDM” - Submeter à
apreciação dos participantes as ações e investimentos prioritários para a
implementação do PDM, as minutas de anteprojetos de lei do PDM e das leis
urbanísticas, o sistema de planejamento e gestão do PDM e os ajustes da estrutura
organizacional, considerando as Leituras Técnica e Comunitária.
Participantes: equipe da consultoria, ETM, representantes poder executivo, CMC,
representantes do poder legislativo, representante do Ministério Público, população e
associações representativas dos vários segmentos da comunidade.
Data: 29/01/2018 – 19h00m
f) Conferência da revisão do Plano Diretor Municipal
“Pactuação do Plano Diretor Municipal” - Submeter à apreciação dos participantes a
síntese da versão final preliminar do PDM para pactuação”.
Participantes: Assessoria, ETM, representantes do poder executivo, CMC,
representantes do poder legislativo, representante do Ministério Público, população e
associações representativas dos vários segmentos da comunidade.
Data: 19/02/2018 – 08h00m
g) 1 Reuniões técnicas de consolidação
Ajustar as análises e respectivos documentos relativos às atividades da 4ª Fase em
decorrência da 4ª Audiência Pública e em decorrência da Conferência da revisão do
Plano Diretor Municipal.
Participantes: Assessoria.
Data: 19/02/2018 – 08h00m

