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DEFINIDEFINIÇÇÃOÃO

O que são PolO que são Polííticas Pticas Púúblicas?blicas?

São as decisões que os gestores fazem ou deixam de São as decisões que os gestores fazem ou deixam de 
fazer nas diversas fazer nas diversas ááreas que influenciam a vida de um reas que influenciam a vida de um 
conjunto de cidadãos. conjunto de cidadãos. 

Não se deve confundir Não se deve confundir PolPolíítica Ptica Púública blica com com 
Decisão PolDecisão Políítica, tica, pois Polpois Políítica Ptica Púública envolve mais blica envolve mais 
que uma decisão polque uma decisão políítica e requer atica e requer açções estratões estratéégicas gicas 
de administrade administraçção.  ão.  



DEFINIDEFINIÇÇÃO ÃO 

��O que O que éé um Plano Diretor?um Plano Diretor?

O Plano Diretor O Plano Diretor éé a legislaa legislaçção bão báásica da polsica da políítica e tica e 
planejamento visando o desenvolvimento do planejamento visando o desenvolvimento do 
MunicMunicíípio. Sua finalidade pio. Sua finalidade éé direcionar a atuadirecionar a atuaçção do ão do 
poder ppoder púúblico na gestão da cidade e na construblico na gestão da cidade e na construçção ão 
dos espados espaçços urbanos, objetivando melhores condios urbanos, objetivando melhores condiçções ões 
de vida para a populade vida para a populaçção.ão.



PLANO DIRETOR PLANO DIRETOR 
PARTICIPATIVOPARTICIPATIVO
��Estatuto das cidades Estatuto das cidades –– 2001 2001 
estabelece diretrizes de estabelece diretrizes de 
formalizaformalizaçção do procedimento ão do procedimento 
de criade criaçção e revisão dos Planos ão e revisão dos Planos 
Diretores, com a inovaDiretores, com a inovaçção de ão de 
que este processo passa a que este processo passa a 
contar com a participacontar com a participaçção ão 
popular representada pelos popular representada pelos 
diversos atores sociais, atravdiversos atores sociais, atravéés s 
de audiências pde audiências púúblicas e blicas e 
procedimentos mais procedimentos mais 
transparentes..transparentes..

Fonte: www.arcos.mg.gov.br



PLANO DIRETOR PLANO DIRETOR 
PARTICIPATIVOPARTICIPATIVO
Conferências:Conferências:



DIRETRIZESDIRETRIZES

O plano diretor deve:O plano diretor deve:

�� Ser um instrumento Ser um instrumento 
que reflita a vontade que reflita a vontade 
do povo;do povo;

�� Direcionar aDirecionar açções de ões de 
gestão;gestão;

�� Propiciar Propiciar 
desenvolvimento desenvolvimento 
sustentsustentáável da cidade.vel da cidade. Fonte: Pref. Viçosa.

http://www.ufv.br/pdv/index.html



PARA QUE PLANEJAR?PARA QUE PLANEJAR?

�� Para administrar os problemas existentes nas Para administrar os problemas existentes nas 
esferas sociais, econômicas e ambientais; esferas sociais, econômicas e ambientais; 

�� Para garantir o uso democrPara garantir o uso democráático e sustenttico e sustentáável dos vel dos 
recursos materiais disponrecursos materiais disponííveis; veis; 

�� Dotar a cidade de qualidade de vida para todos os Dotar a cidade de qualidade de vida para todos os 
cidadãos; cidadãos; 

�� Promover a cidadania e a dignidade para todos.Promover a cidadania e a dignidade para todos.



PROBLEMASPROBLEMAS

�� Mediar interesses;Mediar interesses;
�� Avaliar propostas;Avaliar propostas;
�� Estudar e propor soluEstudar e propor soluçções;ões;
�� Implementar decisões;Implementar decisões;
�� Avaliar a implementaAvaliar a implementaçção e identificar ão e identificar 
as falhas.as falhas.



�� PrescriPrescriçções;ões;
�� Zoneamento;Zoneamento;
�� Instrumentos;Instrumentos;
�� CompensaCompensaçção ambiental;ão ambiental;
�� Transferência de potencial construtivo;Transferência de potencial construtivo;
�� Direito de preempDireito de preempçção;ão;
�� IPTU Progressivo.IPTU Progressivo.

PLANEJAMENTOPLANEJAMENTO



PLANEJAMENTOPLANEJAMENTO



PLANEJAMENTOPLANEJAMENTO



EXEMPLOS DE AEXEMPLOS DE AÇÇÕESÕES

�� ConsConsóórcio imobilircio imobiliáário;rio;
�� Transferência de potencial construtivo;Transferência de potencial construtivo;
�� Outorga onerosa;Outorga onerosa;
�� Mapeamento de Mapeamento de ááreas especiais;reas especiais;
�� IPTU Progressivo;IPTU Progressivo;
�� Conselhos.Conselhos.



AAÇÇÕES: educaÕES: educaççãoão

AAçções de plantio e educaões de plantio e educaçção ão 
ambiental.ambiental.



AAÇÇÕES: fiscalizaÕES: fiscalizaççãoão



GESTÃO PARTICIPATIVAGESTÃO PARTICIPATIVA

PROJETOS DA
GESTÃO

AÇÕES

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

REVISÃO DAS DIRETRIZES

DIRETRIZES E
OBJETIVOS 



CONSOLIDANDO A CONSOLIDANDO A 
GESTÃO PARTICIPATIVAGESTÃO PARTICIPATIVA
�� Conselhos:Conselhos:

–– HabitaHabitaççãoão

–– SaneamentoSaneamento

–– PlanejamentoPlanejamento

–– CidadesCidades

–– Etc.Etc.

Fonte: Pref. Viçosa.
http://www.ufv.br/pdv/index.html



O plano diretor deve garantir que a O plano diretor deve garantir que a 
vontade da populavontade da populaçção, sua proteão, sua proteçção e ão e 
seu desenvolvimento estejam seu desenvolvimento estejam 
estabelecidos como diretrizes das estabelecidos como diretrizes das 
polpolííticas pticas púúblicasblicas a serem adotadas a serem adotadas 
pelo municpelo municíípio.pio.



ObrigadoObrigado
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