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Para a Oficina de Capacitação da Fase 4, agendada para a próxima segunda-feira as 13
horas, teremos a seguinte temática:
1) Plano de Ação e Investimentos (PAI);
2) Institucionalização do PDM;
3) Sistema de Planejamento e Gestão do PDM;
4) Estrutura Organizacional.
O objetivo da Oficina de Capacitação será o alinhamento e nivelamento de
conhecimentos sobre os temas acima mencionados para que, a partir disso, a
Equipe Técnica Municipal possa desenvolver as seguintes atividades a serem
consolidadas na Oficina Técnica/Comunitária e apresentadas em sua versão
final na Audiência Pública:
1) PAI PDM;
definindo:
a) Macrozoneamento e delimitação das áreas para aplicação dos instrumentos
urbanísticos desejados;
b) Perímetro Urbano e Zoneamento, com a definição dos índices urbanísticos e
usos para cada zona;
c) Revisão das regras para Parcelamento do Solo e Sistema Viário;
d) Revisão dos Códigos de Obras e Posturas.
3) Avaliar as necessidades de alteração/revisão ou implementação da estrutura
organizacional da prefeitura, sistema de informações, perfil técnico da equipe,
equipamentos, estrutura física e sistema de indicadores e monitoramento;
4) Avaliar as necessidades de alteração/revisão ou implementação da estrutura
organizacional da prefeitura, regimento interno, PCCS, Conselho da Cidade,
Código Tributário e outros ajustes necessários à implementação do PDM.

REVISÃO DO PLANO DIRETOR
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REUNIÃO TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO
4ª FASE – PLANO DE AÇÃO E INVESTIMENTOS E
INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PDM

Sede Curitiba
Líder Engenharia e Gestão de Cidades
CNPJ: 23.146.943/0001-22
www.liderengenharia.eng.br
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Avenida Iguaçu, nº 2960 – Sala 242C
CEP 80240-031. Curitiba/PR

Equipe Técnica
Robson Ricardo Resende
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
CREA/SC099639-2 – Coordenador Geral
Osmani J. Vicente Jr.
Arquiteto e Urbanista – Especialista em Gestão
Ambiental em Municípios - CAU A23196 -7
Coordenador Técnico do PDM
Daniel Mazzini Ferreira Vianna
Arquiteto e Urbanista
CAU 107.402-4
Gabriel Sampaio de Araújo
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
CREA/SC 093403-3
Juliano Mauricio da Silva
Engenheiro Civil
CREA/PR 117165-D
Lara Ricardo da Silva Pereira
Arquiteta e Urbanista
CAU 177.264-3
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Wagner Vesecky Junior
Engenheiro Civil
CREA/SP 5069656057
Paula Evaristo dos Reis de Barros
Advogada
OAB/MG 107.935
Vitor Miranda Vicente
Economista
CORECON/PR 9512
Carolina Bavia Ferrucio Bandolin
Assistente Social
CRESS/PR 10.952
Juliano Yamada Rovigati
Geólogo
CREA/PR 109.137/D
Willian de Melo Machado
Analista de Sistemas

Equipe Técnica Municipal
I – Da Secretaria de Administração:
Jovani Martins - Coordenador
Talita Basegio Kaminski – Vice Coordenadora
Ana Kelle Malaguti
II – Da Secretaria de Finanças:
Paulo César Romite
III – Da Secretaria de Viação e Serviços Urbanos:
Vanderlei Carlos Verdi
IV – Da Secretaria de Assistência Social:
Eliana Piaia
V – Da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia:
Fernando Gressana
VI – Da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente:
Suelen Angelica Battistuz
VII – Da Procuradoria Municipal:
Thiago Voracoski Santos

liderengenharia.eng.br

OBJETIVOS DA REUNIÃO TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO

Apresentar métodos e técnicas para:
I.

definir o Plano de Ação e Investimentos;

II. institucionalizar o PDM;
III. propor o sistema de planejamento e gestão do PDM;
IV. propor ajustes da estrutura organizacional.
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1. PLANO DE AÇÃO E
INVESTIMENTOS
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Definir as ações e investimentos prioritários para a
implementação do PDM, considerando as atividades das
fases anteriores, com identificação para cada ação ou
investimento de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

responsável;
dimensão (temática);
objetivo;
localização;
meta;
custo;
prazo;
indicador de monitorização; e
fontes de recursos.
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No PAI deverão constar estratégias para a implantação ou
atualização
do
sistema
de
implementação,
acompanhamento, controle, avaliação e atualização
permanente do PDM.
Este sistema terá o objetivo de fortalecer no Município a
prática do planejamento, tanto institucionalmente quanto
junto à sociedade.
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VERTENTES DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO
MUNICIPAL
I.

proteção e preservação ambiental;

II. serviços públicos, infraestrutura e saneamento ambiental;
III. desenvolvimento econômico e social;
IV. desenvolvimento institucional e gestão democrática;
V. desenvolvimento e ordenamento físico territorial.
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EIXOS DE DESENVOLVIMENTO
1. Proteção e Preservação Ambiental
•
•
•
•

Recuperação E Preservação Ambiental;
Controle De Recursos Naturais;
Arborização Urbana;
Educação Ambiental.

2. Infraestrutura e Saneamento Ambiental
•
•
•
•
•
•

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário;
Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos;
Drenagem Urbana;
Pavimentação, Acessibilidade e Mobilidade Urbana e Rural;
Recuperação da Paisagem Urbana;
Iluminação Pública.

liderengenharia.eng.br

EIXOS DE DESENVOLVIMENTO
3. Desenvolvimento Socioeconômico
•
•
•
•
•
•
•

Agropecuária, Indústria e Comércio;
Saúde;
Educação;
Cultura e Turismo;
Esporte e Lazer;
Desenvolvimento e Assistência Social;
Habitação.

4. Desenvolvimento Institucional e Gestão Democrática
5. Desenvolvimento e Ordenamento Físico Territorial
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PRAZOS DE EXECUÇÃO DO PAI
• Curto = 0 a 20 meses

• Médio = 21 a 40 meses

• Longo = 41 a 60 meses
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O Plano de Ação e Investimentos (PAI) trata do indicativo das
ações e projetos que terão prioridade na implementação do
Plano Diretor Municipal (PDM), com a hierarquização de
investimentos em:
• Infraestrutura;
• Equipamentos comunitários;
• Ações ambientais, administrativas e institucionais.
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Nele são apresentadas as estimativas de custos de
instalação e implantação dos programas e projetos para os
próximos 5 (cinco) anos e a compatibilidade destes custos
com a projeção orçamentária, analisando a futura
capacidade de investimento e de endividamento do
Município, bem como as verbas que poderão advir de
ações políticas com obtenção de recursos a fundo perdido,
convênios, etc.
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OBJETIVO GERAL DO PAI

ESTIMAR VALORES E DEFINIR AS AÇÕES COMPOSTAS
POR PLANOS ESPECÍFICOS, PROJETOS, PROGRAMAS
E OBRAS QUE PRECISAM SER EXECUTADAS PARA
QUE OS OBJETIVOS DO PDM SEJAM CUMPRIDOS.
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ESCOLHA DAS PROPOSTAS DO PAI
No PAI Municipal são elencadas as propostas para as áreas
prioritárias de atuação, com base na Fase 3 – Diretrizes e
Propostas para uma Cidade Sustentavel.
O PAI é fruto das análises comunitárias e
técnicas e estão divididas em medidas
urbanísticas de cunho concreto, diretrizes
políticas norteadoras da legislação do PDM, de
suas leis complementares e de órgãos da
administração Municipal envolvidos nestas
ações, e entidades públicas a quem a
administração poderá buscar apoio.
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EXEMPLO

O Plano de Ação e Investimentos (PAI) do Plano Diretor Municipal (PDM)
deve ser concebido para um prazo de 5 anos, avaliado anualmente o ano
anterior (no máximo até o mês de abril do ano seguinte) e incluído mais
um ano para mantê-lo sempre com 5 anos de forma a ser subsídio para o
Plano Plurianual (PPA) que é elaborado a cada 4 anos, e anualmente para
subsidiar as leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Orçamento Anual
(LOA).
Para a definição das ações e investimentos para o novo quinto ano, além
dos dados do diagnóstico e objetivos, diretrizes e proposições, também é
necessário avaliar o que foi realizado em relação ao previsto no ano
anterior.
A avaliação do ano anterior e a definição das novas ações e investimentos
deverão ser objetos de apreciação do Conselho da Cidade, do Plano
Diretor, ou similar, existente no município, observadas as prerrogativas do
mesmo, asseguradas em lei municipal: os conselhos existentes costumam
possuir diferentes atribuições: consultivos, e(ou) deliberativos, e(ou)
normativos, e(ou) fiscalizadores, entre outras(os).

2. INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PDM
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ELABORAR AS MINUTAS DOS ANTEPROJETOS DE REVISÃO
DAS LEIS DO PDM
• LEI DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL
• LEI DO PARCELAMENTO DO SOLO
• LEI DO PERÍMETRO URBANO
• LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
• LEI DO SISTEMA VIÁRIO
• LEI DO CÓDIGO DE OBRAS
• LEI DO CÓDIGO DE POSTURAS
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PARA A LEI DO PDM
Estabelecer as diretrizes gerais da política de desenvolvimento
municipal para os seguintes eixos:
1. Proteção e preservação ambiental;
2. Serviços públicos, infraestrutura e saneamento ambiental;
3. Desenvolvimento econômico e social:
• Educação;
• Saúde;
• Cultura, esporte e lazer;
• Assistência social;
• Habitação;
• Segurança pública;
• Defesa civil;
• Serviços funerários e cemitérios.
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4. Desenvolvimento institucional e gestão democrática;
5. Desenvolvimento e ordenamento físico territorial:
• Macrozoneamento municipal;
• Macrozoneamento urbano;
• Ordenamento do sistema viário básico.
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INSTRUMENTOS DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
1. Instrumentos de indução do desenvolvimento urbano:
Voltados para o controle do processo de expansão e
desenvolvimento urbano.
2. Instrumentos de regularização fundiária:
Voltados para a legalização das áreas urbanas ocupadas por
população de baixa renda.
3. Instrumentos de gestão democrática:
Voltados a garantir o controle social na gestão das cidades.
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INSTRUMENTOS DE INDUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
URBANO (Jurídicos e Urbanísticos)
PEUC / IPTU Progressivo / Desapropriação:
• Delimitar área sujeita à aplicação do instrumento (cadastramento dos
imóveis, etc.);
• Definir critérios de aplicação do instrumento:
Exemplo:
a.

serão considerados não utilizados os imóveis não edificados ou edificados e
abandonados há mais de 3 (três) anos;

b.

serão considerados subutilizados os imóveis com edificações de tamanho
inferior à 10% (dez por cento) do coeficiente de aproveitamento básico
estabelecido para a zona.

• Dar sequência no processo de aplicação dos instrumentos
subsequentes ao PEUC (IPTU Progressivo no Tempo e
Desapropriação com Pagamento em Títulos da Dívida Pública).
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Operações Urbanas Consorciadas:
Conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público
municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários
permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma
área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a
valorização ambiental, podendo ser previstas entre outras medidas:
•

a modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do
solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerado o
impacto ambiental delas decorrente;

•

a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em
desacordo com a legislação vigente;

•

a concessão de incentivos a operações urbanas que utilizam tecnologias
visando a redução de impactos ambientais, e que comprovem a utilização, nas
construções e uso de edificações urbanas, de tecnologias que reduzam os
impactos ambientais e economizem recursos naturais, especificadas as
modalidades de design e de obras a serem contempladas.
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Plano de Operação Urbana Consorciada:
• definição da área a ser atingida;
• programa básico de ocupação da área;
• programa de atendimento econômico e social para a população
diretamente afetada pela operação;
• finalidades da operação;
• Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança;
• contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e
investidores privados em função da utilização dos benefícios previstos
neste Capítulo;
• forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com
representação da sociedade civil;
• natureza dos incentivos a serem concedidos aos proprietários, usuários
permanentes e investidores privados, indicando também a justificativa
para concessão dos incentivos.
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Transferência e Outorga Onerosa do Direito de Construir:
• Delimitar área sujeita à aplicação do instrumento (zoneamento, etc.);
• Definir critérios de aplicação do instrumento.
• Os recursos serão vertidos ao Fundo Municipal de Desenvolvimento
Urbano e aplicados em:
a.

regularização fundiária;

b.

execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;

c.

constituição de reserva fundiária;

d.

ordenamento e direcionamento da expansão urbana;

e.

implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

f.

criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;

g.

criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse
ambiental;

h.

proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.
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Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo:
• Uso diferenciado daquele permitido pela lei de zoneamento para a
situação do imóvel, sem prejuízo das disposições atinentes a
compatibilidade de usos;
• a permissão será concedida pelo Poder Público Municipal mediante
aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, que deverá
contemplar as medidas mitigadoras de eventuais incomodidades
geradas pela alteração do uso do solo, mesmo que potenciais e/ou
eventuais, desde que:
a.

não apresente incompatibilidade com os demais usos do entorno classificados
como permitidos pela LUOS;

b.

não se apresentem como Polos Geradores de Trafego Permanente, de
impacto médio ou grande;

c.

não se apresentem como empreendimentos geradores de Impacto de
Vizinhança, Impacto Ambiental e Impacto Social que não possam ser
minimizados por contrapartidas ou medidas minimizadoras.

liderengenharia.eng.br

Outorga Onerosa para fins de Regularização Fundiária:
• regularização dos empreendimentos e edificações que se encontram
em desconformidade com índices urbanísticos e não sejam
incompatíveis com os demais usos dos imóveis do entorno (que não
possuírem alvará de construção, de conclusão de obra, “habite-se” ou
ainda edificados, reformados ou acrescidos em desacordo com projeto
aprovado);
• vedada para edificações executadas sobre os recuos frontais
obrigatórios defronte a vias que necessitem de readequação ou
requalificação de suas dimensões.
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Direito de Preempção:
• Delimitar área sujeita à aplicação do instrumento (zoneamento, etc.);
• Definir critérios de aplicação do instrumento, com os objetivos:
a.

regularização fundiária plena de áreas ocupadas por população de baixa
renda;

b.

execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;

c.

constituição de reserva fundiária para o planejamento da cidade, dentro das
finalidades do Plano Diretor Municipal;

d.

implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

e.

criação de espaços públicos de lazer e áreas para proteção do patrimônio
ambiental;

f.

proteção de áreas de interesse paisagístico, cultural ou histórico.
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EIV:
• Definir os critérios quantitativos para identificar empreendimentos e
atividades com potencial de impacto sobre a vizinhança;
• Seguir os seguintes princípios:
a.

isonomia no tratamento dos empreendedores;

b.

agilidade e transparência no processo de análise do EIV;

c.

participação pública na avaliação do EIV, considerando a participação do
Conselho da Cidade e da vizinhança atingida;

d.

motivação e fundamentação legal de todas as diretrizes e exigências impostas
aos empreendedores.
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3. SISTEMA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO DO PDM
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GESTÃO DEMOCRÁTICA
OBJETIVO DA POLÍTICA MUNICIPAL:
Nortear e monitorar de forma permanente e democrática o
desenvolvimento municipal em conformidade com o Plano
Diretor, Estatuto da Cidade e demais instrumentos de
planejamento.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA
FUNÇÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL:
• Mobilizar e catalisar a ação cooperativa e integrada dos diversos
setores e agentes sociais e econômicos;
• Coordenar e articular ações com os órgãos públicos estaduais e
federais;
• Incentivar a organização da sociedade civil na perspectiva de ampliar
os canais de comunicação e participação popular;
• Coordenar o processo de formulação de planos e projetos para o
desenvolvimento urbano e rural.
• Fomentar o processo de implantação de um “Canal de Cidadania”
como central de informações da administração pública.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA
CANAL DA CIDADANIA:
Consiste na participação efetiva dos órgãos públicos e da
sociedade civil organizada na aplicação das políticas públicas
definidas democraticamente e na cumplicidade quanto ao
exercício de cidadania, construindo uma cidade mais justa e
saudável.

liderengenharia.eng.br

GESTÃO DEMOCRÁTICA
O PAPEL DO CIDADÃO:
• Coordenar e Difundir valores histórico-culturais do município;
• Co-responsabilizar-se no processo de decisão e aplicação das políticas
públicas;
• Acompanhar permanentemente as ações e projetos de iniciativa popular
e de órgãos públicos em todas as esferas;
• Fiscalizar o processo de aplicação dos projetos e programas de
interesse comunitário;
• Participar ativamente do “ Canal de Cidadania ” – que consiste no
cumprimento dos deveres e na cobrança dos direitos – tendo em vista a
melhoria da qualidade de vida da comunidade;
• Participar e fiscalizar as ações dos Conselhos Municipais
Representativos e articular ações com os órgãos públicos estaduais e
federais.
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SISTEMA PERMANENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PÚBLICA
Compreende
basicamente
um
conjunto
de
órgãos,
normas,
regulamentações, recursos humanos e técnicos, coordenados pelo poder
executivo municipal, visando a integração entre os diversos setores e ações
municipais, através da dinamização da ação governamental.
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PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA x
CANAL DA CIDADANIA
• Garantir estruturas e processos democráticos e participativos para o
planejamento e gestão da política urbana, de forma continuada, permanente e
dinâmica;
• Promover a modernização dos procedimentos administrativos, garantindo maior
eficácia no cumprimento das políticas públicas, através do governo eletrônico;
• Integrar projetos e programas complementadores ao Plano Diretor e ao
orçamento municipal;
• O monitoramento do território municipal através do sistema de informações
geográficas (SIG);
• A gestão democrática através
representativos;

da

participação dos

segmentos

sociais

• Promover Políticas de Integração Regional;
• Integrar o municípios no canais de informações com os Governos Estadual e
Federal.
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PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
• Adequação da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal visando a
implementação do Plano Diretor Municipal e gestão do desenvolvimento
municipal e consequente atualização permanente;
• Organização de sistema de informações para o planejamento e gestão
municipal, produzindo os dados necessários, com a frequência definida, para
concepção dos indicadores propostos para o Plano Diretor Municipal – PDM;
• Construção de Indicadores que permitam a avaliação anual do desempenho do
processo de planejamento e gestão municipal, com metas claramente definidas
a serem atingidas.
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SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES x CANAL DA
CIDADANIA

• Fornecer informações para planejamento, monitoramento, implementação e avaliação
das políticas públicas, subsidiando a tomada de decisões na gestão do Plano Diretor
Municipal;
• Centralizar e sistematizar as informações públicas, de forma a integrar os diversos
temas relacionados à aplicação das políticas embasados no Plano Diretor;
• Criar mecanismos no banco de dados para recepção e repasse de informações
setoriais e gerais com relação às secretarias e departamentos, de maneira mais
dinâmica, facilitando o acesso dos diversos usuários;
• Proporcionar a divulgação e acesso das informações através de terminais dos canais
de cidadania em diversos pontos do município, a fim de assegurar o conhecimento
dos respectivos conteúdos à população, devendo ainda disponibilizá-las a qualquer
munícipe que requisitá-la por petição simples, ressalvadas as situações em que o
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;
• Produzir informações através de convênios e cooperações técnicas com as
instituições de ensino superior e órgãos das esferas municipais, estaduais, nacional e
internacional;
• Manter atualizado o Sistema de Informações – “Canal da Cidadania” - para o
Planejamento e Gestão Municipal, produzindo os dados necessários, com a
frequência definida.
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INTEGRAM O SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES:
• base cartográfica municipal, constituída pela rede de referência cadastral
municipal e pelo sistema cartográfico municipal, em conformidade com o Sistema
de Referência Geodésica Brasileira, de acordo com a Resolução do IBGE n°
25/2005, e realizada de acordo com normativas da CONCAR – Comissão
Nacional de Cartografia;
• Cadastro Técnico Multifinalitário, seguindo as diretrizes da Portaria Ministerial 511,
de 7 de dezembro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 8 de dezembro
de 2009;
• cartografia temática;
• banco de dados unificando a infraestrutura de dados cadastral e espacial;
• infraestrutura logística de acesso ao banco de dados;
• estrutura on-line de acesso às informações espaciais e cadastrais do Município, a
partir de um webgeo, quando disponível;
• equipe técnica de suporte ao Sistema Municipal de Informações;
• demais dados e informações georreferenciados.
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DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA
MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES:

•

integração dos cadastros municipais de base territorial existentes em um só
Cadastro Técnico Multifinalitário;

•

cadastramento e mapeamento de todas as obras e serviços públicos e
privados;

•

cadastramento e mapeamento de todas as licenças, alvarás, permissões,
autorizações, outorgas e autuações relativos à urbanização, parcelamento,
uso e ocupação do solo, empreendimentos com impacto de vizinhança e
instrumentos previstos nesta Lei do PDM;

•

democratização do acesso à informação para o planejamento urbano e
disponibilização da base cartográfica municipal em formato digital para o
público em geral, por meio do portal webgeo quando disponível;

•
•

manutenção da base cartográfica e cadastral atualizados;
atendimento dos princípios da publicidade, simplificação, economicidade,
eficácia, clareza, precisão e segurança.
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SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES (EXEMPLO)
SIG CENTRAL
Banco de Dados

SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DA
INDUSTRIA, COM. E
TURISMO

SECRETARIA DA
AGROPECUARIA E
ABASTECIMENTO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL

SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA DO MEIO
AMBIENTE

SECRETARIA DE
ATENDIMENTO A
MULHER

SECRETARIA DE
COMUNICAÇÃO

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS

SECRETARIA DA
CULTURA

SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE RECURSOS
HUMANOS

CANAL DA CIDADANIA
OUVIDORIA

CIDADÃO
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SECRETARIA DE ESPORTES
E LAZER

SECRETARIA DA
SAÚDE

SECRETARIA DA
FAZENDA

SECRETARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO

SECRETARIA DA
HABITAÇÃO

* ASSESSORIAS

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E OS EVENTOS E
INSTRUMENTOS DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA PARA
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR

1. Divisão de Planejamento e Projetos;
2. Sistema Municipal de Informações (SMI);
3. Conselho da Cidade e Fundo Municipal de Desenvolvimento;
4. Audiências e Conferências Públicas.
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1. DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
(ou órgão da administração pública direta competente pelo
planejamento e gestão do território)
• implementar e gerenciar o Sistema Único de Informações;
• produzir e sistematizar informações necessárias à gestão e ao planejamento do
• Município;
• propor legislação urbanística com base no Plano Diretor;
• dar subsídio para a tomada de decisões no Conselho da Cidade;
• executar as decisões do Conselho da Cidade;
• implementar e monitorar o Plano de Açoão e Investimentos, que materializa os
princípios, diretrizes e estratégias constantes na lei do PDM;
• criar convênios e parcerias com instituições públicas e privadas que possam
contribuir com o processo de gestão e implementação do Plano Diretor;
• orientar a população e demais órgãos do Poder Público sobre os princípios,
diretrizes, estratégias e ações vinculadas ao Plano Diretor e às Políticas
Municipais de Desenvolvimento de modo geral.
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2. SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES

• permitir a visão integrada dos diversos setores de planejamento;
• criar um registro histórico para monitoramento das políticas públicas;
• produzir e sistematizar informações públicas, evitando a duplicação de meios e
instrumentos para fins idênticos;
• alimentar e facilitar integração de sistemas e mecanismos setoriais (mobilidade,
uso e ocupação do solo, tributário, meio ambiente natural e bens socioambientais
e outros), garantindo o registro e complementariedade das informações
produzidas;
• difundir as informações públicas.
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3. CONSELHO DA CIDADE E FUNDO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
CONSELHO:
• acompanhar a implementação do Plano Diretor e dos planos setoriais, analisando
e deliberando sobre questões relativas à sua aplicação e possíveis alterações;
• propor, apreciar e avaliar projetos de lei e medidas administrativas que possam
ter repercussão no desenvolvimento urbano e ambiental do Município;
• convocar audiências e debates públicos relativos ao conteúdo e às ações ligadas
ao Plano Diretor e à Política Municipal de Desenvolvimento Urbano;
• convocar, coordenar, supervisionar, promover e avaliar as Conferências
Municipais da Cidade, consoante o cronograma das Conferências Nacional e
Estadual das Cidades;
• avaliar com apoio técnico da Prefeitura os Estudos de Impacto de Vizinhança;
• fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento
Urbano.
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3. CONSELHO DA CIDADE E FUNDO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
FUNDO:
• repasses de dotações orçamentárias destinadas ao desenvolvimento urbano;
• receitas provenientes da Outorga Onerosa de Potencial Construtivo e taxas
cobradas pela administração dos processos de Transferência de Potencial
Construtivo;
• receitas provenientes de Operações Urbanas Consorciadas ou Consórcios
Imobiliários;
• receitas oriundas de multas e contrapartidas decorrentes dos processos de
licenciamento e regularização de imóveis e edificações; transferência da
União, do Estado, e de suas respectivas autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista e fundações;
• receitas resultantes de doações, legados, contribuições em dinheiro, valores,
bens móveis e imóveis que venha a receber de pessoas físicas ou jurídicas ou
de organismos públicos e privados, nacionais e internacionais.
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4. AUDIÊNCIAS E CONFERÊNCIAS PÚBLICAS

• propostas de alteração da Lei do Plano Diretor ou das leis diretamente ligadas
ao planejamento e gestão do território, como as leis de uso e ocupação do
solo, lei de parcelamento do solo, e outras;
• propostas de alteração do Perímetro Urbano;
• apresentação de Estudos de Impacto Ambiental e Estudos de Impacto de
Vizinhança.
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CONSTRUÇÃO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO
Permitem a avaliação anual do desempenho do processo de planejamento e
gestão municipal.
DE AVALIAÇÃO DA REALIDADE MUNICIPAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicadores de Saúde
Indicadores de Educação
Indicadores de Esporte e Lazer
Indicadores de Cultura
Indicadores de Saneamento Ambiental Integrado
Indicadores do Sistema Viário
Indicadores de Uso e Ocupação do Solo
Indicador de Acesso à Propriedade
Indicadores de Qualidade Hídrica
Indicadores de Áreas Verdes

DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

• Utilização dos Instrumentos do Estatuto da Cidade
• Plano de Ação
• Participação da população
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4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
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SISTEMA PERMANENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
(EXEMPLO)
•

COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA (Divisão de Planejamento e Projetos);

•

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA;

•

CONSELHO DA CIDADE;

•

COMISSÃO MUNICIPAL DE URBANISMO (?);

•

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.
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COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA
•

Coordenar as ações necessárias para o atendimento dos objetivos do Sistema de
Planejamento e Gestão Integrada;

•

Articular ações entre os órgãos municipais da administração direta e indireta integrantes do
Sistema de Planejamento;

•

Convocar o Conselho da Cidade quando houver necessidade;

•

Assegurar a gestão democrática do Município, garantir a ampliação e efetivação dos canais
de participação da população no planejamento e implementação do Plano Diretor;

•

Proceder avaliação permanente de Sistema de Planejamento e Gestão Pública Municipal;

•

Proceder o monitoramento da implementação do Plano Diretor;

•

Construir indicadores de desenvolvimento econômico, social, de serviços públicos e outros,
através de cooperação técnica com órgãos afins e instituições de ensino e pesquisa;

•

Promover a interdisciplinaridade como fator preponderante para o planejamento estratégico;

•

Administrar o Fundo de Desenvolvimento Municipal.
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PREFEITO

Conselhos Municipais
Conselho da Cidade

Divisão de Planejamento e Projetos

Comissão Municipal de Urbanismo ?

PLANEJAMENTO URBANO
CADASTRO TÉCNICO E URBANO
ESTATÍSTICA /PROJETOS TÉCNICOS
PLANEJAMENTO/
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO TÉCNICO
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FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO
TERRITORIAL
• fortalecimento da Gestão e do Planejamento Territorial;
• implantação de um sistema de gerenciamento e monitoramento dos processos
de aprovação;
• elaboração e implantação de um Sistema de Avaliação e Monitoramento da
gestão territorial;
• implantação de um Sistema Integrado de Fiscalização Ambiental e Urbanística;
• elaboração e implantação do Sistema Municipal de Informações contemplando
cadastro multifinalitário e sistema de geoprocessamento;
• simplificação dos processos de aprovação de projetos e licenciamentos;
• articulação do Plano de Ação e Investimentos ao planejamento orçamentário
municipal;
• qualificação dos profissionais dos órgãos e secretarias municipais voltadas ao
planejamento e gestão territorial;
• implantação de um programa de Treinamento e Desenvolvimento para gestores
municipais.
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MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA

• incorporar as estratégias e diretrizes do Plano Diretor à legislação financeira e
orçamentária do Município;
• implantar sistema informatizado de administração tributária;
• atualizar cadastro imobiliário municipal;
• efetivar a cobrança de Contribuição de Melhoria;
• estabelecer fiscalização e cobrança do Imposto Territorial Rural;
• instituir rotina para revisar benefícios fiscais.
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Obrigado pela atenção e
até o próximo encontro.

(41) 3014-3341
(43) 99631-6699
www.liderengenharia.eng.br
contato@liderengenharia.eng.br
liderengenharia.eng.br

