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APRESENTAÇÃO 
O presente documento trata do Produto 1 – Planejamento Executivo para elaboração da 

revisão do Plano Diretor Municipal de Pouso Alegre, conforme contrato nº 18/2018 

firmado em 14/04/2018 entre a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre e a Fundação de 

Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão de Itajubá – FAPEPE – que é uma fundação de 

Apoio à Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI).  

O Estatuto da Cidade, estabelecido pela Lei nº 10.257/2001, juntamente com a 

Constituição Federal, definem o Plano Diretor Municipal como um instrumento básico 

da política de desenvolvimento e expansão urbana, obrigatório para todos os 

municípios com mais de 20 mil habitantes. O documento objetiva a promoção da 

ordenação dos espaços habitáveis do Município e o estabelecimento de uma estratégia 

de mudança para obter melhoria de qualidade de vida da população. 

O Plano Diretor Municipal é obrigatoriamente participativo e deve garantir que as 

prefeituras juntamente com vereadores e representantes da comunidade, por meio de 

associações representativas de vários segmentos, participem de sua elaboração, 

traçando as diretrizes para o desenvolvimento geral do município. 

O Planejamento Executivo proposto para elaboração do Plano Diretor Municipal 

consiste na definição das etapas, atividades, métodos, prazos e produtos a serem 

desenvolvidos, bem como representa um modelo de integração entre os produtos de 

serviços, com inter-relação lógica e temporal. A metodologia de trabalho segue 

recomendações e normatizações definidas pelo documento “Plano Diretor 

Participativo: Guia para Elaboração pelos Municípios e Cidadãos” desenvolvido pelo 

Ministério das Cidades, conforme apresentado a seguir: 

 

Etapa 1. Preparação e Mobilização Social 

 Produto 1 – Planejamento Executivo 

 Produto 2 – Plano de Comunicação e Participação Social 

Etapa 2. Definição do Escopo 

 Produto 3 – Visão, Objetivos e Metas 

Etapa 3. Levantamento de Dados 

 Produto 4 – Diagnóstico 

 

 

 

 



Etapa 4. Cenários e Avaliação de Impactos 

 Produto 5 – Prognóstico 

 Produto 6 – Análise e Avaliação 

Etapa 5. Programa de Ação 

 Produto 7 – Programas, Projetos e Ações 

Etapa 6. Monitoramento e Indicadores de Desempenho 

 Produto 8 – Avaliação e Acompanhamento do Plano 

Etapa 7. Consolidação e Finalização do Plano 

 Produto 9 – Resumo Executivo e Normativas Técnicas 

 Produto 10 – Minuta de Lei do Plano Diretor
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1 APRESENTAÇÃO 

A dinâmica do crescimento urbano atual apresenta como principal característica a falta 

de planejamento municipal e a ausência de uma análise integrada, focada em aspectos 

sociais, culturais, econômicos e ambientais. Como consequência desta falta de 

planejamento, a maioria dos municípios executam ações inadequadas e apresentam um 

desenvolvimento desequilibrado. 

Devido aos diversos problemas resultantes dessa falta de planejamento, a Lei nº 

10.257/2001 (BRASIL, 2001), denominada Estatuto da Cidade, definiu que o Plano 

Diretor Municipal (PDM) é um instrumento básico da política de desenvolvimento e 

expansão urbana e é obrigatório para todos os municípios com mais de 20 mil 

habitantes. O documento objetiva a promoção da ordenação dos espaços habitáveis do 

Município e o estabelecimento de uma estratégia de mudança para obter melhoria de 

qualidade de vida da população. 

O Plano de Trabalho tem como escopo o detalhamento estratégico e metodológico do 

processo de elaboração do Plano Diretor Municipal (PDM), em todas as etapas 

previstas, incluindo entrega dos relatórios e produtos esperados, custos e os 

cronogramas físico e financeiro previstos. 

O presente produto é objeto do contrato estabelecido entre a Prefeitura Municipal de 

Pouso Alegre e o Núcleo Estratégico Interdisciplinar de Resiliência Urbana (NEIRU), 

através da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão de Itajubá (FAPEPE). 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO JURÍDICA 

A Lei nº 10.257/2001, conhecida como Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), traz novas 

diretrizes para o planejamento urbano, estabelecendo reformas nos instrumentos 

urbanísticos e adotando a participação social como processo obrigatório. Nos Capítulos 

II e III são definidos a finalidade, os instrumentos, o conteúdo e a responsabilidade 

institucional do titular pela elaboração do Plano Diretor Municipal (PDM). Dentro desses 

capítulos, o Art. 40 estabelece mecanismos de controle do Plano Diretor, conforme texto 

abaixo: 

“Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento 

básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. 

§ 1o O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento 

municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o 

orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. 

§ 2o O plano diretor deverá englobar o território do Município como um 

todo. 

§ 3o A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a 

cada dez anos.” 
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As obrigações e conteúdo mínimo que o Plano Diretor deve atender são apresentados 

pelos Art. 41 e 42, como segue: 

“Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: 

I – Com mais de vinte mil habitantes; 

II – Integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 

III – Onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos 

previstos no § 4o do art. 182 da Constituição Federal; 

IV – Integrantes de áreas de especial interesse turístico; 

V – Inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades 

com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 

VI - Incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas 

suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, 

inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos 

correlatos. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

§ 1o No caso da realização de empreendimentos ou atividades 

enquadradas no inciso V do caput, os recursos técnicos e financeiros 

para a elaboração do plano diretor estarão inseridos entre as medidas 

de compensação adotadas. 

§ 2o No caso de cidades com mais de quinhentos mil habitantes, 

deverá ser elaborado um plano de transporte urbano integrado, 

compatível com o plano diretor ou nele inserido. 

 § 3o  As cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar 

plano de rotas acessíveis, compatível com o plano diretor no qual está 

inserido, que disponha sobre os passeios públicos a serem 

implantados ou reformados pelo poder público, com vistas a garantir 

acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida 

a todas as rotas e vias existentes, inclusive as que concentrem os focos 

geradores de maior circulação de pedestres, como os órgãos públicos 

e os locais de prestação de serviços públicos e privados de saúde, 

educação, assistência social, esporte, cultura, correios e telégrafos, 

bancos, entre outros, sempre que possível de maneira integrada com 

os sistemas de transporte coletivo de passageiros. 

Art. 42. O plano diretor deverá conter no mínimo: 

I – A delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o 

parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, considerando a 

existência de infraestrutura e de demanda para utilização, na forma do 

art. 5o desta Lei; 

II – Disposições requeridas pelos arts. 25, 28, 29, 32 e 35 desta Lei; 
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III – Sistema de acompanhamento e controle.” 

Em 2012, foram determinados novos critérios sobre os conteúdos mínimos que o Plano 

Diretor deve abranger, pela Lei nº 12.608/2012 (BRASIL, 2012). Nesta Lei, tem-se que: 

 “Art. 42-A.  Além do conteúdo previsto no art. 42, o plano diretor dos 

Municípios incluídos no cadastro nacional de municípios com áreas 

suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, 

inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos 

correlatos deverá conter: 

 I - Parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a 

promover a diversidade de usos e a contribuir para a geração de 

emprego e renda; 

 II - Mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de 

deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos 

geológicos ou hidrológicos correlatos; 

 III - Planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de 

população de áreas de risco de desastre; 

 IV - Medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à 

mitigação de impactos de desastres; e 

 V - Diretrizes para a regularização fundiária de assentamentos 

urbanos irregulares, se houver, observadas a Lei no 11.977, de 7 de 

julho de 2009, e demais normas federais e estaduais pertinentes, e 

previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da 

demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros 

instrumentos de política urbana, onde o uso habitacional for permitido. 

 § 1o A identificação e o mapeamento de áreas de risco levarão em 

conta as cartas geotécnicas. 

 § 2o O conteúdo do plano diretor deverá ser compatível com as 

disposições insertas nos planos de recursos hídricos, formulados 

consoante a Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997.  

§ 3o Os Municípios adequarão o plano diretor às disposições deste 

artigo, por ocasião de sua revisão, observados os prazos legais. 

 § 4o Os Municípios enquadrados no inciso VI do art. 41 desta Lei e que 

não tenham plano diretor aprovado terão o prazo de 5 (cinco) anos para 

o seu encaminhamento para aprovação pela Câmara Municipal. 

 Art. 42-B.  Os Municípios que pretendam ampliar o seu perímetro 

urbano após a data de publicação desta Lei deverão elaborar projeto 

específico que contenha, no mínimo: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm#art42a.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm#art42b
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 I - Demarcação do novo perímetro urbano; 

 II - Delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos 

trechos sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres 

naturais; 

 III - Definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas 

para infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações 

públicas, urbanas e sociais; 

 IV - Definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do 

solo, de modo a promover a diversidade de usos e contribuir para a 

geração de emprego e renda; 

 V - A previsão de áreas para habitação de interesse social por meio 

da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros 

instrumentos de política urbana, quando o uso habitacional for 

permitido; 

 VI - Definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção 

ambiental e do patrimônio histórico e cultural; e 

 VII - Definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos 

ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização do território 

de expansão urbana e a recuperação para a coletividade da 

valorização imobiliária resultante da ação do poder público. 

 § 1o O projeto específico de que trata o caput deste artigo deverá ser 

instituído por lei municipal e atender às diretrizes do plano diretor, 

quando houver. 

 § 2o Quando o plano diretor contemplar as exigências estabelecidas 

no caput, o Município ficará dispensado da elaboração do projeto 

específico de que trata o caput deste artigo. 

 § 3o A aprovação de projetos de parcelamento do solo no novo 

perímetro urbano ficará condicionada à existência do projeto específico 

e deverá obedecer às suas disposições.” 

Com o Estatuto da Cidade, os municípios brasileiros passam a ter a responsabilidade 

no desenvolvimento do Plano Diretor e na revisão do Plano Diretor, com a realização 

dos devidos processos participativos. A não elaboração do Plano ou elaboração do 

Plano inadequadamente fica suscetível à improbidade administrativa ou 

inconstitucionalidade do Plano (BRASIL, 2001). 

1.2 PREMISSAS DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

O PDM é construído com base na necessidade do município de contar com um roteiro 

bem estruturado, elaborado com a participação da população local e baseado em 
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estudos técnicos consistentes, que oriente a atuação do Poder Público – seja como 

prestador direto dos serviços ou na delegação a terceiros, de forma a propiciar maior 

eficiência e eficácia no atendimento à população. 

O Plano deverá contemplar os oito componentes de desenvolvimento urbano – uso e 

ocupação do solo, mobilidade urbana, infraestrutura, habitação social, desenvolvimento 

econômico, educação e saúde, saneamento básico e meio ambiente – através de um 

planejamento integrado em um horizonte de 20 anos, abrangendo o município na sua 

totalidade, com as áreas urbanas e rurais. Seu planejamento necessita ser integrado 

devido às interligações entre os componentes, que interferem direta ou indiretamente 

nos demais. A Figura 1 traz exemplos de causa e efeito para situações envolvendo as 

componentes do Plano Diretor.
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Figura 1 – Integração Entre os Eixos do Plano Diretor 
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As diretrizes gerais que definem o Plano Diretor, segundo o Estatuto da Cidade 

(BRASIL, 2001), são apresentadas a seguir: 

I. Garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 

urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao 

transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes 

e futuras gerações; 

II. Gestão democrática por meio da participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 

formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos 

de desenvolvimento urbano; 

III. Cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da 

sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social; 

IV. Planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da 

população e das atividades econômicas do município e do território sob sua 

área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento 

urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; 

V. Oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços 

públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às 

características locais; 

VI. Ordenação e controle do uso do solo; 

VII. Integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo 

em vista o desenvolvimento socioeconômico do município e do território sob 

sua área de influência; 

VIII. Adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de 

expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, 

social e econômica do município e do território sob sua área de influência; 

IX. Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 

urbanização; 

X. Adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e 

dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a 

privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos 

bens pelos diferentes segmentos sociais; 

XI. Recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a 

valorização de imóveis urbanos; 

XII. Proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, 

do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico; 
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XIII. Audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos 

processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos 

potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o 

conforto ou a segurança da população; 

XIV. Regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de 

baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de 

urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação 

socioeconômica da população e as normas ambientais; 

XV. Simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das 

normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da 

oferta dos lotes e unidades habitacionais; 

XVI. Isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de 

empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, 

atendido o interesse social; 

XVII. Estímulo à utilização, nos parcelamentos do solo e nas edificações urbanas, 

de sistemas operacionais, padrões construtivos e aportes tecnológicos que 

objetivem a redução de impactos ambientais e a economia de recursos 

naturais; 

XVIII. Tratamento prioritário às obras e edificações de infraestrutura de energia, 

telecomunicações, abastecimento de água e saneamento. 

1.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO PARTICIPATIVO 

O processo participativo prevê a contribuição popular através de suas lideranças e 

representações dos segmentos mais atuantes da sociedade local, discutindo dessa 

forma as prioridades a serem adotadas no Plano. A mobilização popular se concretiza 

por meio da realização de eventos, como oficinas e audiências públicas, onde são 

debatidas questões gerais e específicas do Plano Diretor. 

No Art. 40, § 4o, Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) são determinados os mecanismos 

a serem adotados para o processo participativo, conforme segue: 

§ 4o No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de 
sua implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais 
garantirão: 

I – A promoção de audiências públicas e debates com a participação 
da população e de associações representativas dos vários segmentos 
da comunidade; 

II – A publicidade quanto aos documentos e informações produzidos; 
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III – O acesso de qualquer interessado aos documentos e informações 
produzidos 

O processo participativo também é explicado no Cap. IV do Estatuto da Cidade 

(BRASIL, 2001), descrevendo as condições para sua execução. Os Art. 43, 44 e 45 

apresentam os textos relativos à participação popular: 

“Art. 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser 

utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos: 

I – Órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual 

e municipal; 

II – Debates, audiências e consultas públicas; 

III – Conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis 

nacional, estadual e municipal; 

IV – Iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e 

projetos de desenvolvimento urbano; 

Art. 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de 

que trata a alínea f do inciso III do art. 4o desta Lei incluirá a realização 

de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do 

plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento 

anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara 

Municipal. 

Art. 45. Os organismos gestores das regiões metropolitanas e 

aglomerações urbanas incluirão obrigatória e significativa participação 

da população e de associações representativas dos vários segmentos 

da comunidade, de modo a garantir o controle direto de suas atividades 

e o pleno exercício da cidadania.” 

Em 2005, o Ministério das Cidades qualifica o processo participativo previsto pelo 

Estatuto da Cidade através da Resolução nº 25 (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2005) 

“Art. 4º No processo participativo de elaboração do plano diretor, a 

publicidade, determinada pelo inciso II,  

§ 4º do art. 40 do Estatuto da Cidade, deverá conter os seguintes 

requisitos: 

I – Ampla comunicação pública, em linguagem acessível, através dos 

meios de comunicação social de massa disponíveis; 

II- Ciência do cronograma e dos locais das reuniões, da apresentação 

dos estudos e propostas sobre o plano diretor com antecedência de no 

mínimo 15 dias; 

III- Publicação e divulgação dos resultados dos debates e das 

propostas adotadas nas diversas etapas do processo; 
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Art.5º A organização do processo participativo deverá garantir a 

diversidade, nos seguintes termos: 

I – Realização dos debates por segmentos sociais, por temas e por 

divisões territoriais, tais como bairros, distritos, setores entre outros; 

II -Garantia da alternância dos locais de discussão. 

Art.6º O processo participativo de elaboração do plano diretor deve ser 

articulado e integrado ao processo participativo de elaboração do 

orçamento, bem como levar em conta as proposições oriundas de 

processos democráticos tais como conferências, congressos da 

cidade, fóruns e conselhos. 

Art.7º No processo participativo de elaboração do plano diretor a 

promoção das ações de sensibilização, mobilização e capacitação, 

devem ser voltadas, preferencialmente, para as lideranças 

comunitárias, movimentos sociais, profissionais especializados, entre 

outros atores sociais. 

Art. 8º As audiências públicas determinadas pelo art. 40, § 4º, inciso I, 

do Estatuto da Cidade, no processo de elaboração de plano diretor, 

têm por finalidade informar, colher subsídios, debater, rever e analisar 

o conteúdo do Plano Diretor Participativo, e deve atender aos seguintes 

requisitos: 

I – Ser convocada por edital, anunciada pela imprensa local ou, na sua 

falta, utilizar os meios de comunicação de massa ao alcance da 

população local; 

II – Ocorrer em locais e horários acessíveis à maioria da população; 

III – Serem dirigidas pelo Poder Público Municipal, que após a 

exposição de todo o conteúdo, abrirá as discussões aos presentes; 

IV – Garantir a presença de todos os cidadãos e cidadãs, independente 

de comprovação de residência ou qualquer outra condição, que 

assinarão lista de presença; 

V – Serem gravadas e, ao final de cada uma, lavrada a respectiva ata, 

cujos conteúdos deverão ser apensados ao Projeto de Lei, compondo 

memorial do processo, inclusive na sua tramitação legislativa. 

Art.10. A proposta do plano diretor a ser submetida à Câmara Municipal 

deve ser aprovada em uma conferência ou evento similar, que deve 

atender aos seguintes requisitos: 

I – Realização prévia de reuniões e/ou plenárias para escolha de 

representantes de diversos segmentos da sociedade e das divisões 

territoriais; 

II – Divulgação e distribuição da proposta do Plano Diretor para os 

delegados eleitos com antecedência de 15 dias da votação da 

proposta; 

III – Registro das emendas apresentadas nos anais da conferência; 

IV – Publicação e divulgação dos anais da conferência” 
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1.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE REVISÃO 

As revisões ou alterações do PDM devem observar o mesmo procedimento de sua 

elaboração, considerando-se o processo de planejamento participativo. Além de ser 

uma obrigatoriedade aos Municípios com população superior a vinte mil habitantes, é 

necessária para adequar os instrumentos de planejamento da política urbana à 

realidade local.  

O Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), no § 3º do seu Artigo 30, determina que, pelo 

menos, a cada 10 (dez) anos, os Planos Diretores Municipais devem ser revistos. Além 

disto o processo de elaboração ou revisão do PDM deve ser previsto nas leis 

orçamentárias (PPA, LDO e LOA) do Município. 

Por meio da Resolução nº 83/2009 (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2009) o Conselho 

Nacional das Cidades recomenda que os processos de revisão ou alteração do Plano 

Diretor Municipal sejam também participativos, cumprindo o disposto nos Artigos 40 e 

43 do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), e o conteúdo da Resolução nº 25 do 

Conselho Nacional das Cidades (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2005). Recomenda 

também que tal revisão seja submetida ao Conselho da Cidade ou órgão similar da 

política urbana municipal, obedecendo os critérios de gestão democrática estabelecidos 

pelo Estatuto das Cidades (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2009). 

A ausência de medidas que garantam a elaboração ou a revisão do Plano Diretor pelo 

Poder Executivo Municipal implica improbidade administrativa ao prefeito e aos agentes 

públicos envolvidos, além da aplicação de outras sanções, cabíveis de acordo com a 

Lei nº 8.429/1992 (BRASIL, 1992).  

Desta maneira, a revisão do Plano Diretor deve ser construída de forma participativa 

adotando todas as considerações e ações tratadas no item 1.3.  
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2 METODOLOGIA 

Partindo de uma ótica macro do processo de elaboração do Plano, é possível 

sistematizá-lo em três fases, a saber: 

 Fase 1: Planejamento 

 Fase 2: Execução 

 Fase 3: Consolidação 

As três fases se relacionam com as 7 etapas de execução do PDM, detalhadas adiante. 

A distribuição das etapas, dentro de cada fase, é representada na Figura 2. 

 

 
Figura 2 – Fases do Plano Diretor Municipal  

 

A Fase 1, também denominada Fase de Planejamento, consiste na estruturação do 

Plano, envolvendo etapas de definição do escopo e mobilização social. Essa fase 

objetiva informar a população a cerca de sua importância no processo de planejamento 

urbano de forma a incentivar sua participação, e então construir um Plano que considere 

suas expectativas quanto à cidade e áreas correlatas. 

Já a Fase 2, também denominada Fase de Execução, envolve etapas de levantamento 

de dados, elaboração dos cenários e avaliação de impactos, criação dos programas, e 

monitoramento. A fase de execução possui um caráter mais técnico, onde são definidos 

as metas e objetivos do Plano, baseados no diagnóstico realizado e prognósticos 

desenvolvidos. Para cumprimentos das metas e objetivos serão propostos programas 

de ação e respectivas ferramentas de monitoramento do Plano. É importante ressaltar, 

que apesar do caráter técnico dessa fase, a participação social é indispensável em todas 

as fases do Plano Diretor Municipal. 

Por fim, a Fase 3, também denominada Fase de Consolidação, é a fase final do Plano, 

consiste na sistematização do conhecimento acumulado nas fases anteriores. Essa fase 

se dá, principalmente, na elaboração de uma minuta de Lei, definição das normativas 

técnicas e legislativas que servirão de suporte à implementação desta Lei, além de um 

resumo de todos os produtos gerados anteriormente.  

2.1 ETAPA 1. PREPARAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

O passo inicial é de grande importância, uma vez que é responsável por demarcar o 

comprometimento e vontade política de obter resultados que façam diferença para o 
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município. Desta maneira a instauração de instrumentos democráticos de comunicação 

e mobilização social desde o início é fundamental. Esta etapa corresponde à concepção 

das ferramentas metodológicas que serão empregadas em todo o Plano para a 

construção de estruturas de gestão técnica, política e de comunicação. 

2.1.1 Mobilização Inicial 

Essa etapa inicial consiste na formação de um Núcleo Gestor e do Grupo de Trabalho 

Executivo (GT Executivo) do Plano Diretor Municipal, sendo definido a partir de reuniões 

com o poder executivo municipal. O Núcleo Gestor tem a função de auxiliar e fornecer 

as informações e documentos à equipe técnica executora do Plano, bem como viabilizar 

e estabelecer a comunicação entre a equipe técnica e o poder executivo municipal.  

A criação de um grupo de trabalho multidisciplinar deve ser formalmente definida pela 

Prefeitura, com membros de diversas áreas e variados interesses. É recomendável que 

o Núcleo Gestor seja composto por um membro da equipe técnica e por dirigentes 

públicos multidisciplinares. Além das secretarias municipais de governo relacionadas à 

diversas áreas, sugere-se a participação de membros responsáveis pela área de 

comunicação e participação social, visando à integração e à compatibilização com 

recursos, ações e projetos do município. 

O Grupo de Trabalho Executivo (GT Executivo) é um grupo formado apenas por técnicos 

da Prefeitura, sendo composto por secretários ou similares. Esse grupo tem 

funcionalidade consultiva para a equipe técnica, fornecendo dados específicos de cada 

secretaria para o desenvolvimento do PDM. 

 

Produto 1 – Planejamento Executivo 

A partir de reuniões com os técnicos da Prefeitura Municipal e dos produtos gerados na 

mobilização inicial, mapeamento e análises preliminares, deverá ser elaborado um 

planejamento executivo dos trabalhos identificando os grupos de atividades, a forma e 

a metodologia de execução das subatividades e os produtos a serem entregues.  

Execução do Produto 1 – Planejamento Executivo: no prazo de 60 (sessenta) dias do 

início dos trabalhos, deverá ser emitido o primeiro relatório contendo os resultados da 

mobilização inicial, mapeamento dos atores bem como um compilado das análises 

preliminares e o detalhamento do escopo do trabalho e informações adicionais julgadas 

necessárias. 

 

2.1.2 Mapeamento dos Atores  

Planejar o envolvimento dos atores sociais e as melhores estratégias de comunicação 

a serem adotadas requer a realização de um mapeamento prévio dos agentes que 

tenham interesse ou que serão impactados de alguma forma pelo Plano Diretor.  

O primeiro passo para o mapeamento dos atores é a elaboração de um inventário com 

todos os principais indivíduos ou grupos sociais envolvidos. É preciso definir o perfil dos 

atores através das relações estabelecidas entre indivíduos e grupos, e deles junto à 

administração municipal.  
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Após o levantamento inicial, os atores são classificados através de uma análise 

qualitativa, conforme seus níveis de interesse e poder de influência em relação às 

propostas, a Tabela 1 apresenta a classificação dos atores baseado em interesses e 

influência, a qual será considerada no Plano. 

Tabela 1 – Classificação dos Atores  

 

Dessa forma, é possível hierarquizar o poder de influência que cada indivíduo ou grupo 

tem de limitar ou facilitar ações do poder público. O resultado deste mapeamento é uma 

matriz de influência-interesse que setoriza os grupos e sugere como proceder com cada 

conjunto de atores sociais envolvidos. 

2.1.3 Setorização 

A setorização é o processo de divisão do município em áreas homogêneas, levando em 

consideração aspectos socioeconômicos e geográficos. Ela é definida através da 

associação dos dados técnicos com os resultados das oficinas estratégicas. 

2.1.4 Mobilização e Participação Social 

A criação de mecanismos de comunicação e o engajamento social da população em 

relação ao Plano Diretor Municipal são de suma importância. A inserção da população 

e dos setores organizados na elaboração do Plano pode ocorrer em diferentes etapas, 

como na definição das políticas, na construção das estratégias, ou mesmo durante a 

execução das ações. É necessário garantir e fomentar a participação em todos esses 

importantes momentos. 

A partir da mobilização inicial e do mapeamento dos atores, onde se definiu a 

intensidade da participação social no processo de construção do Plano, devem ser 

criados os espaços de participação social, planejadas as atividades e as ações para 

divulgá-las e o envolvimento dos atores identificados.  

Nesta etapa serão realizados:  

• Confecção da identidade do Plano Diretor Municipal: Nome e logomarca próprios 

condizentes com a realidade local;  

• Elaboração e confecção de material para divulgação impressa, rádio e em mídias 

sociais; 

• Cronograma de atividades e eventos necessários; 

• Roteiro básico e metodologia das atividades; 
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• Criação de uma plataforma web, aplicativo e de veículos de comunicação em 

mídias sociais; 

• Criação de um mecanismo de comunicação social e participação cidadã para o 

Plano; 

• Definição dos mecanismos para sistematização e divulgação dos resultados, 

eventos e observações realizadas. 

Os processos participativos, definidos no projeto de comunicação e participação social, 

devem estar alinhados com a busca pela construção de um plano de ação e de pactos 

com a população. Esses processos permitirão a consolidação da gestão democrática 

com medidas, ações e linhas estratégicas dentro do Plano Diretor Municipal. 

 

Produto 2 – Plano de Comunicação e Participação Social 

O segundo produto consiste no lançamento oficial do Plano Diretor Municipal. O anúncio 

público dessas decisões deverá ser realizado pelo próprio prefeito, acompanhado do 

secretário responsável pelo setor ou similar, marcando para a sociedade o início dos 

trabalhos, reforçando o comprometimento do município com a elaboração e o 

desenvolvimento do Plano. 

Execução do Produto 2 – Plano de Comunicação e Participação Social: no prazo de 60 

(sessenta) dias do início dos trabalhos, deverá ser emitido o segundo relatório, contendo 

todas as informações descritas no item (2.1). 

2.2 ETAPA 2. DEFINIÇÃO DO ESCOPO 

A visão de futuro da cidade é a base das expectativas da sociedade, que deve ser 

traduzida em objetivos e metas. Para a elaboração do Plano Diretor Municipal, é 

fundamental conhecer essas expectativas quanto à cidade, e às suas áreas correlatas, 

o que deve ser feito através dos espaços criados para o debate e contribuições da 

participação social. 

Nesta etapa será definida a visão que o município deseja para o planejamento, bem 

como os objetivos e as principais áreas de intervenção, definindo as metas, prioridades 

e horizontes que nortearão todos os trabalhos da próxima fase, como levantamento de 

dados técnicos e formulação de indicadores, diagnóstico, prognóstico, entre outros.  

É necessária a elaboração de oficinas pela equipe técnica executora do Plano Diretor 

Municipal, a fim de se definir como a participação social será conduzida dentro do plano 

diretor de forma que os interesses da população sejam atendidos. A partir destas 

oficinas será construído o produto da presente etapa. 

2.2.1 Construção da Visão 

Elemento essencial para a elaboração do Plano Diretor Municipal, a construção da visão 

de cidade deve sintetizar o futuro desejado pela população, através de debates que 

considerem múltiplas leituras e perspectivas e seja resultado de um consenso. No 



PRODUTO 1 – PLANEJAMENTO EXECUTIVO 
Data 

30/11/2018 
Folha  27 de 44 

Cliente Emitente Código Versão 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE NEIRU NEIRU18-FAP-PDMPA-P01VP PRÉVIA 

 

 

entanto, atingir o consenso em uma sociedade múltipla e diversa, com diferentes 

interesses e influências, é um processo desafiador. É preciso diálogo e pactuação na 

busca de melhor qualidade de vida e convivência entre todos os cidadãos, priorizando 

os setores mais necessitados e vulneráveis. 

Neste momento a pergunta a se responder é “que tipo de cidade queremos para todos?”. 

Porque, com a visão clara de futuro, torna-se mais fácil saber por onde ir e, assim, definir 

os objetivos a serem alcançados, a previsão de validação, os estudos, as propostas e 

ações de todo o planejamento e a implementação do Plano.  

O intuito é a construção de uma visão da cidade que contemple identidade e 

pertencimento à toda sua população. 

2.2.2 Objetivos e Áreas de Intervenção 

A definição dos objetivos e das áreas de intervenção do Plano Diretor Municipal são 

desdobramentos necessários para alcançar a visão estabelecida para a cidade.  

Considerando as análises preliminares já realizadas, a formulação dos objetivos deve 

traduzir o que se pretende obter com o Plano. Os objetivos devem ser explícitos, para 

que indiquem os temas e as melhorias desejadas, de maneira mensurável nos níveis 

social, ambiental ou econômico. Serão estabelecidos objetivos e respectivas áreas de 

intervenção de natureza estratégica, que resultem em diretrizes gerais para 

desenvolvimento posterior de ações e projetos recomendados.  

2.2.3 Metas, Prioridades e Horizontes  

Desta maneira as metas devem traduzir os objetivos (2.2.2) e orientar as ações do 

Plano, buscando atingir a visão desejada, como um desdobramento da visão de cidade 

(2.2.1). Estas metas serão validadas durante a fase de elaboração dos prognósticos e 

ações futuras, e analisadas através de indicadores de desempenho que avaliarão as 

soluções implantadas e o êxito do Plano. 

Nesta fase se faz necessário a elaboração de uma matriz de prioridades, que contemple 

as metas almejadas diante do horizonte estabelecido. 

 

Produto 3 – Visão, Objetivos e Metas 

O terceiro produto é referente ao relatório elaborado a partir das oficinas e encontros da 

equipe técnica executora do Plano Diretor Municipal para a elaboração da visão da 

cidade e diagnóstico dos objetivos, áreas de intervenção prioritárias, metas, prioridades 

e horizontes. A matriz de prioridades também será apresentada no presente relatório.  

Execução do Produto 3 – Definição do Escopo do Plano Diretor Municipal: no prazo de 

90 (noventa) dias do início dos trabalhos, deverá ser emitido o terceiro relatório, 

contendo todas as informações descritas na etapa 2. 
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2.3 ETAPA 3. LEVANTAMENDO DE DADOS 

Nesse momento é realizado o diagnóstico do município, todas as informações 

necessárias para a construção de uma base de dados consistente para elaboração do 

atual cenário serão adquiridas nessa etapa. A forma como os dados são adquiridos e 

sua relevância devem ser previamente analisadas, uma vez que precisam ser aplicáveis 

ao propósito do Plano. 

O levantamento de dados, ou diagnóstico, é a base orientadora das etapas seguintes 

do Plano Diretor Municipal, que auxilia na definição de objetivos, diretrizes e metas e no 

detalhamento de seus programas, projetos e ações. 

O tratamento das informações levantadas está diretamente relacionado com o tamanho 

do munícipio e sua complexidade estrutural. A partir de então, são definidas as 

ferramentas necessárias para a modelagem dos dados, simulações, criação dos 

cenários, entre outros. 

Assim sendo, o “Cenário Base”, correspondente à situação levantada na presente etapa, 

ou seja, a realidade atual do município, é formulado e então apresentado. 

2.3.1 Caracterização Geral 

A caracterização geral do município é importante para melhor entendimento do 

diagnóstico e prognóstico dos diversos cenários. Serão abordados assuntos como a 

história, a demografia, o patrimônio cultural, a estrutura administrativa, a organização 

territorial, e a ocupação urbana, além de uma descrição das regiões urbanas na ótica 

socioeconômica e do uso e ocupação do solo de forma geral. 

2.3.2 Caracterização Temática 

O conhecimento sobre a atual situação legal e da infraestrutura do município é essencial 

para uma boa revisão do PDM. Desta forma a caracterização temática busca aprofundar 

cada área de estudo do município, passando por diversos temas como: meio ambiente, 

habitação, regularização fundiária, saneamento, mobilidade urbana, educação, saúde, 

assistência social, esporte e lazer, desenvolvimento econômico, inovação e serviços 

públicos. 

2.3.3 Caracterização Zona Rural 

O Plano Diretor ordena o crescimento e o funcionamento de todo o Município, isto é, da 

área urbana e rural. É nele que estarão dispostas as áreas delimitadas como zonas de 

interesse social, as zonas comerciais, os direcionamentos do crescimento urbano e rural 

do Município. Desta forma a caracterização da zona rural e suas peculiaridades é 

fundamental, bem como a delimitação das áreas com uso restrito para a construção em 

decorrência, por exemplo, das áreas suscetíveis à fragilidade ambiental ou risco à 

população. 

2.3.4 Caracterização dos Distritos 

Além da zona rural os distritos também devem ser ponto de análise ao longo do 

desenvolvimento do plano diretor, principalmente por constituírem, muitas vezes, 

núcleos urbanos descentralizados e autônomos. 
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Produto 4 – Diagnóstico 

É preciso ressaltar, no entanto, que uma compreensão do Município não pode ser 

alcançada com base apenas no diagnóstico técnico. No processo de elaboração do 

Plano Diretor, a construção de um diagnóstico municipal requer olhares diversos sobre 

a realidade, sendo impreterível a perspectiva daquele que vive o cotidiano da cidade: o 

Cidadão. Colher essa perspectiva será objetivo das oficinas comunitárias e estratégicas 

que ocorrerão ao longo do processo em todas as regiões.  

O quarto produto trata-se de um relatório elaborado a partir do levantamento de dados 

referentes ao município, ou seja, a elaboração do “Cenário Base”. Este deverá conter 

toda a metodologia de construção desse cenário bem como seu desenvolvimento, além 

de apresentar todos os mapas, gráficos e ferramentas interativas que foram produzidas 

e/ou utilizadas durante a análise de dados. O banco de dados gerado deve ser 

disponibilizado para população, preferencialmente por meio da ferramenta de 

comunicação plataforma web.  

Execução do Produto 4 – Diagnóstico: no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias do início 

dos trabalhos, deverá ser emitido o quarto relatório, contendo todas as informações 

descritas no item 2.3. 

2.4 ETAPA 4. CENÁRIOS E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

O “Cenário Base”, gerado no produto anterior, será utilizado como parâmetro nesta 

etapa, que consiste na construção de diversos cenários de prognóstico, para um 

horizonte de 20 anos. A importância de se estabelecer previsões de como se daria o 

desenvolvimento do município com base em diferentes prioridades está na elucidação 

e apreciação de variadas possibilidades. 

Em posse de diversos cenários com as possíveis vertentes de desenvolvimento para o 

município, inicia-se a discussão acerca da escolha da melhor alternativa. O diálogo deve 

ser participativo e contar com a contribuição de todos os agentes envolvidos. Dessa 

forma, as metas poderão, se necessário, ser redefinidas e o cenário de prognóstico ideal 

para o município ser finalizado. 

2.4.1 Modelagem e Elaboração de Cenários 

A criação de cenários referentes ao prognóstico requer extensa e refinada modelagem 

dos dados levantados no Produto 4. As diversas projeções que serão realizadas nessa 

construção deverão seguir metodologias específicas e referenciadas. 

O primeiro cenário a ser elaborado nesta etapa contempla a possibilidade de 

desenvolvimento do município onde nenhuma medida, programa, projeto ou qualquer 

forma de melhoria seja implementada. O chamado “Cenário Zero” se referirá ao 

horizonte que retrata o município caso “nada seja feito” pelos próximos 20 anos, ou seja, 

caso as políticas e ações municipais se mantenham no patamar atual. Este cenário 

permite uma análise precisa da sustentabilidade da situação atual e evidencia carências 

e deficiências que poderão surgir em um futuro próximo, caso medidas não sejam 

tomadas. 
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Uma ferramenta muito importante a ser desenvolvida a partir do “Cenário Zero” é a 

matriz de prioridades. Ela vai permitir uma análise, de maneira mais dinâmica, direta e 

produtiva dos setores mais necessitados dentro desse cenário, otimizando então as 

tomadas de decisões. 

 

Produto 5 – Prognóstico 

O quinto produto é referente ao relatório elaborado principalmente para apresentação 

do “Cenário Zero” de prognóstico, devendo conter toda a metodologia de modelagem, 

bem como seu desenvolvimento, além de apresentar todos os mapas, gráficos e 

ferramentas interativas que foram produzidas e/ou utilizadas durante a análise de dados. 

Visa também apresentar fragilidades e potencialidades encontradas no município em 

seus aspectos físico-territoriais, econômicos ou sociais, bem como tendências para um 

melhor desenvolvimento urbano. 

Execução do Produto 5 – Prognóstico: no prazo de 210 (duzentos e dez) dias do início 

dos trabalhos, deverá ser emitido o quinto relatório, contendo todas as informações 

descritas no subitem 2.4.1. 

2.4.2 Avaliação e discussão dos impactos 

As matrizes de prioridades construídas nos Produtos 3 – Visão, Objetivos e Metas, 

construídos em conjunto com a população e a matriz do Produto 5 – Prognóstico, devem 

ser sobrepostas e analisadas de maneira integralizada, fazendo com que tal discussão 

sobre os dois universos seja eficiente e produtiva. A sobreposição dessas matrizes pode 

gerar a necessidade de reavaliação das metas traçadas na Etapa 2 – Definição do 

Escopo, e, possivelmente, redefini-las. Isso se faz necessário à medida que a análise 

prévia que será apresentada no Produtos 3 – Visão, Objetivos e Metas não considera a 

análise técnica apresentada no Produto 4 - Diagnóstico. A participação da equipe 

técnica da Prefeitura é essencial nessa fase de discussões. 

Com as metas redefinidas e adaptadas às demandas técnicas apresentadas, é possível 

extrapolar cenários de prognóstico com base em objetivos e metas em larga escala e 

longo prazo, para que sejam obtidas previsões com foco de desenvolvimento em setores 

específicos. 

A construção de cenários alternativos permitirá a busca pelo “Cenário Ideal” a partir da 

mescla dos diversos cenários que serão elaborados, considerando os mais variados 

focos de desenvolvimento. É realizada uma análise técnica de cada cenário construído, 

extraindo os aspectos ideais de cada um e combinando-os. 

 

Produto 6 – Análise e Avaliação 

O sexto produto é referente ao relatório elaborado com base na apresentação dos 

variados cenários de prognóstico desenvolvidos para construção do “Cenário Ideal”, 

contendo toda a metodologia de modelagem, bem como seu desenvolvimento, além de 

apresentar todos os mapas, gráficos e ferramentas interativas que foram produzidas 

e/ou utilizadas durante a análise de dados.  
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Execução do Produto 6 – Análise e Avaliação: no prazo de 240 (duzentos e quarenta) 

dias do início dos trabalhos, deverá ser emitido o sexto relatório, contendo todas as 

informações descritas no subitem 2.4.2. 

2.5 ETAPA 5. PROGRAMA DE AÇÃO 

Com as metas e objetivos atualizados, somados ao “Cenário Ideal” definido no Produto 

6, a elaboração de programas e projetos é iniciada. A concepção e organização de 

temáticas que auxiliem na definição da ordem de prioridade de execução dos projetos 

são essenciais para o bom desenvolvimento da presente Etapa. 

A principal temática a ser construída consiste no horizonte de impacto dos programas 

criados: curto, médio e longo prazo. Essa setorização dos programas e projetos 

elaborados é fator referência na definição da escala de prioridades, uma vez que os 

projetos devem estar divididos entre os horizontes citados. 

É importante estabelecer uma coordenação macro dos programas para que haja 

harmonia e coerência no planejamento de execução estabelecido, além de possibilitar 

uma análise de interdependência entre os mesmos, interferindo de maneira indireta na 

ordem de prioridade. 

Para cada programa, projeto e ação criados, devem ser estabelecidos os custos, os 

prazos, as responsabilidades, os riscos e os recursos. É necessário fazer um 

dimensionamento básico de cada para que as informações estipuladas sejam 

condizentes com a realidade. 

A apresentação do conjunto de programas, projetos e ações será feita de maneira 

temática e apta para apreciação da população, incluindo mapas de localização, prazos, 

principais dados, etc. 

 

Produto 7 – Programas, Projetos e Ações 

O sétimo produto é referente ao relatório de apresentação do conjunto de programas, 

projetos e ações desenvolvidos para cumprimento das metas estabelecidas.  

Execução do Produto 7 – Programas, Projetos e Ações: no prazo de 300 (trezentos) 

dias do início dos trabalhos, deverá ser emitido o sétimo relatório, contendo todas as 

informações descritas no item (2.5). 

2.6 ETAPA 6. MONITORAMENTO E INDICADORES DE DESEMPENHO 

É essencial o desenvolvimento de ferramentas para gerenciamento da execução do 

Plano Diretor Municipal. A criação de indicadores que viabilizem o monitoramento do 

mesmo permite uma avaliação da efetividade das ações realizadas planejadas. É uma 

forma eficiente de definir a situação de desempenho do Plano e avaliar as metas 

propostas. 

Tal ferramenta de gerenciamento será fundamental para que a Prefeitura Municipal 

possa dar sequência no planejamento proposto pelo Plano após o término de sua 
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elaboração. Podendo existir a necessidade de eventuais alterações, bem como a 

criação de base de dados de resultados dos indicadores para justificar a tomada de 

decisões quando da ocorrência de revisão do Plano Diretor Municipal. 

2.6.1 Indicadores 

Os indicadores a serem elaborados para acompanhamento do Plano são seccionados 

em duas vertentes: serão criados indicadores para avaliar os objetivos/metas e os 

programas/projetos/ações elaboradas. 

É importante que os indicadores contemplem todas as áreas abordadas no Plano Diretor 

Municipal. Nenhum setor deve deixar de ser considerado na análise de desempenho do 

Plano Diretor. 

2.6.2 Monitoramento e Avaliação do Plano 

A existência de indicadores não é suficiente caso não possam ser analisados de 

maneira que produzam avaliações do desenvolvimento do setor, ou do município de 

forma geral. O levantamento de dados quantitativos por meio dos indicadores precisa 

produzir dados qualitativos, com intuito de monitorar a execução do Plano. 

A periodicidade do monitoramento e seus resultados é importante para que uma 

avaliação sazonal do Plano seja realizada pela Prefeitura. 

 

Produto 8 – Avaliação e Acompanhamento do Plano 

O oitavo produto é referente ao relatório elaborado para apresentação do conjunto de 

indicadores criados para acompanhamento do Plano Diretor Municipal, contendo 

também diretrizes sobre o monitoramento destes indicadores e a maneira como devem 

ser avaliados os resultados obtidos. As informações produzidas, mesmo após o término 

da elaboração do Plano, deverão ser disponibilizadas para população, 

preferencialmente, por meio da ferramenta de comunicação plataforma web.  

Execução do Produto 8 – Avaliação e Acompanhamento do Plano: no prazo de 330 

(trezentos e trinta) dias do início dos trabalhos, deverá ser emitido o oitavo relatório, 

contendo todas as informações descritas no item (2.6). 

2.7 ETAPA 7. CONSOLIDAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO PLANO 

Trata-se da etapa final de elaboração do Plano Diretor Municipal, onde é feita uma 

sistematização do conhecimento acumulado nos produtos anteriores. Um documento 

que sintetize todas as informações relevantes para ser apresentado para a população, 

denominado Resumo Executivo. 

Também faz parte da consolidação do Plano a redação de um projeto de lei que será 

utilizado para sua institucionalização. Para isso, serão criadas normativas técnicas que 

possam balizar e direcionar, a partir de então, qualquer projeto desenvolvido na área. 

Dessa forma, a institucionalização propriamente dita se dará por meio de criação de 

minuta de lei. 
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2.7.1 Elaboração do Resumo Executivo  

O resumo executivo deve utilizar linguagem acessível e compatível com o público-alvo, 

ou seja, pessoas não-familiarizadas com as questões técnicas, mas que ainda assim 

precisam ter conhecimento do Plano Diretor Municipal. Ele consiste, portanto, em uma 

síntese dos estudos e proposições construídos no Plano, apresentando as informações 

de maior relevância. 

2.7.2 Elaboração de Diretrizes Normativas 

Com a existência do Plano Diretor Municipal, faz- se necessária a criação de diretrizes 

normativas que orientem a execução de obras civis, construções, etc. A existências de 

padronizações e diretrizes técnicas tem vínculo direto com a efetividade das políticas 

públicas criadas pelo Plano e sua aplicabilidade ao longo do tempo. 

 

Produto 9 – Resumo Executivo e Normativas Técnicas 

O nono produto é referente ao relatório elaborado para apresentação de resumo 

executivo e normativas técnicas estabelecidas.  

Execução do Produto 9 – Resumo Executivo e Normativas Técnicas: no prazo de 360 

(trezentos e sessenta) dias do início dos trabalhos, deverá ser emitido o nono relatório, 

contendo todas as informações descritas nos subitens (2.7.1 e 2.7.2). 

2.7.3 Análise de Legislação e Elaboração de Minuta de Lei 

Para que o Plano Diretor Municipal seja efetivamente institucionalizado, a minuta de lei 

deve ser encaminhada ao Poder Legislativo do município para sua apreciação e, 

posteriormente, aprovação. 

A concepção da minuta de lei deve ser precedida de extensa análise da legislação já 

existente referente ao tema. Essa análise permitirá a discussão e proposição de 

alterações em tal legislação, que serão, por meio da minuta, acrescidas nos termos 

legais regentes do município. 

Leis complementares ao Plano Diretor Municipal, como a Lei de Uso e Ocupação do 

Solo, Parcelamento do Solo Urbano, Estudo de Impacto de Vizinhança, Lei de 

Mobilidade Urbana, Lei de Perímetro Urbano, Código de Obras, Código de Posturas, 

Plano de Saneamento Urbano devem ser consideradas. 

 

Produto 10 – Minuta de Lei do Plano Diretor Municipal 

O décimo produto é referente ao relatório elaborado para apresentação da minuta de lei 

do Plano Diretor Municipal, a ser encaminhada ao Poder Legislativo do município, com 

o intuito de institucionalizar o Plano.  

Execução do Produto 10 – Minuta de Lei do Plano Diretor Municipal: no prazo de 360 

(trezentos e sessenta) dias do início dos trabalhos, deverá ser emitido o décimo 

relatório, contendo todas as informações descritas no subitem (2.7.3). 
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3 SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

Tratando-se de um planejamento cuja elaboração é prioritariamente participativa, são 

implementados mecanismos que permitam sistematizar a validação das contribuições 

feitas pela população, além de garantir um acompanhamento mais detalhado das 

atividades complementares que são realizadas ao longo do processo de elaboração do 

PDM. 

As atividades complementares, apesar de não se enquadrarem no escopo estabelecido 

para os produtos previstos, são igualmente importantes, pois justificam todo o trabalho 

realizado pela equipe executora. O principal objetivo da implementação de tais 

mecanismos está na garantia de registro de todo o processo e na divulgação do mesmo, 

além da disponibilização aos órgãos de validação.  

Para garantir a sistematização das informações, foram definidas duas ferramentas, a 

metodologia de rebatimento e o memorial técnico de acompanhamento e comunicação, 

que estão descritas nos itens subsequentes.  

3.1 METODOLOGIA DE REBATIMENTO 

Para efeito de registro e publicidade dos dados, estabelece-se a metodologia de 

rebatimento para confecção dos dez produtos previstos pelo Planejamento Executivo. 

A metodologia trata-se de uma construção de conteúdo pautada na inclusão da 

contribuição da sociedade civil.  

Dessa maneira, são elaboradas 3 versões de cada produto. A publicação das versões 

no prazo estabelecido será de responsabilidade do agente técnico e ocorrerá pelo seu 

próprio canal de divulgação. A Figura 3 apresenta uma esquematização temporal básica 

da emissão das 3 versões. 

3.1.1 Versão Prévia 

A versão prévia é a primeira versão elaborada de cada produto. Ela será publicada em 

via digital antes da referente audiência pública, segundo cronograma do Planejamento 

Executivo, e com tempo hábil para análise e apreciação da sociedade civil e da 

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre. 

3.1.2 Versão Justificada 

A segunda versão, denominada justificada, é a manutenção da versão prévia após as 

contribuições, que deverão ser realizadas até o fim da referente audiência pública.  As 

considerações e contribuições realizadas pela população ocorrerão prioritariamente na 

referente audiência pública, além de outros meios e canais de interação com o agente 

técnico que podem ser estabelecidos posteriormente.  

Essa versão possui intuito de informar a sociedade acerca das alterações e das 

negativas de mudança, com suas respectivas justificativas. Desse modo, a estética da 

versão justificada é diferente das demais, uma vez que busca dar enfoque apenas nas 
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contribuições. Sua publicação, em via digital, se dará em 10 dias úteis, a serem 

contados a partir da data de realização da audiência pública. 

3.1.3 Versão Oficial 

A terceira e última versão, se difere da versão justificada na ausência das justificativas, 

contendo apenas as alterações realizadas na versão prévia. A data de publicação e 

entrega da versão oficial do produto é de 10 dias úteis, a serem contados a partir da 

data de realização da referente audiência pública. 

A versão prévia e a justificada não são oficiais, do ponto de vista de validação da revisão 

do Plano Diretor Municipal, elas apenas cumprem papel de apresentar e evidenciar as 

considerações realizadas pela sociedade durante o processo de elaboração. Portanto, 

a versão oficial será entregue em via digital, além de uma via física destinada à 

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre e utilizada para validação. 

 

 
Figura 3 – Fluxograma da Metodologia de Rebatimento 

 

3.2 MEMORIAL TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO E COMUNICAÇÃO 

Com objetivo de documentar e evidenciar todo o processo de elaboração da revisão do 

Plano, será emitido um relatório denominado Memorial Técnico de Acompanhamento e 

Comunicação (MTAC).  

O conteúdo do MTAC consiste na descrição detalhada de todos os eventos, tanto 

comunitários quanto estratégicos, ocorridos durante a fase correspondente. Portanto, 

serão emitidos um total de 3 relatórios, MTAC 1 – Planejamento, MTAC 2 – Execução 

e MTAC 3 – Consolidação, conforme apresenta a Figura 4. 
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Figura 4 – Fluxograma do Processo de Entrega dos Relatórios de Memorial Técnico de 

Acompanhamento e Comunicação 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 
Cronograma
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4 CRONOGRAMA 

Para o desenvolvimento dos serviços, objeto deste Planejamento Executivo, deverá ser 

respeitado o cronograma de execução apresentado abaixo, por meio da Tabela 2, da 

Tabela 3, da Tabela 4 e da Tabela 5. 
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Tabela 2 – Cr nograma Fase 1 
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Tabela 3 – Primeira Parte Cronograma Fase 2 
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Tabela 4 – Segunda Parte Cronograma Fase 2 
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Tabela 5 – Cronograma Fase 3 
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