
DIRETRIZES DO GOVERNO
FEDERAL PARA A POLÍTICA

URBANA

Gestão urbana e participação social
Estatuto da Cidade e Plano Diretor



Características da Urbanização Brasileira

À exclusão social e econômica
se superpõe a exclusão territorial

Maior parte da população não tem acesso à Cidade
?Reprodução das injustiças e desigualdades no interior de

cada município
?Crescimento por expansão horizontal e não por

adensamento em áreas periféricas e/ou ambientalmente
frágeis.

?Ocupação de áreas com impedimentos legais que
dificultam a regularização, o acesso aos equipamentos
urbanos e à terra.



Características da Urbanização Brasileira

Ação histórica do Poder Público

?O aparato de planejamento, regulação e controle  do
uso e ocupação só dialoga com a cidade formal

?Os investimentos públicos se concentram nas áreas
centrais, aumentando o valor da terra nessas áreas

?O resultado é um movimento cíclico progressivo e auto-
alimentado de periferização irregular em áreas não
urbanizadas e/ou ambientalmente frágeis



Características da Urbanização Brasileira

Efeitos nefastos para quase todos

?Ocupação das áreas de preservação ambiental

? Enchentes, erosão, poluições

?Grandes deslocamentos para o trabalho

?Caos no sistema de circulação e transporte

? Insegurança, etc.



Características da Urbanização Brasileira

Falta de planejamento?
Zoneamento, Planos Diretores e políticas públicas definem para

as classes médias e altas áreas devidamente urbanizadas bem
maiores do que podem absorver

•Escassez de localização para
mercado de baixa renda

•Revalorização diferencial e
seletivamente planejada

•Vazios Urbanos
•Sub-utilização
•Especulação

•Baixa densidade



Politização do planejamento
Aproximação do planejamento e gestão

?Discussão da Reforma Urbana desde a Constituição
de 1988
?Aprovação do Estatuto da Cidade em 2001
?Obrigatoriedade de Planos Diretores participativos

para cidade com mais de 20.000 hab. Até 2006
?Obrigatoriedade de Orçamentos Participativos
?Criação do Ministério das Cidades



A construção de uma nova ordem
urbanística, redistributiva e includente.

 Principais mecanismos :

? Estatuto da Cidade e seus novos instrumentos de
gestão

? Plano Diretor com participação social, incluindo os
instrumentos e diretrizes do Estatuto da Cidade

? Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e
Conselho das Cidades integrando habitação, transporte
e saneamento

? Inclusão da participação na política fundiária. O lugar
dos pobres, dos pequenos, dos micro empresários.



Estatuto da Cidade

Função Social da Cidade e da Propriedade.

Plano Diretor definido no âmbito de cada
cidade.



Inclusão e Participação

Política Fundiária.

O lugar dos pobres, dos pequenos, dos
micro empresários.



Estratégias Contrapostas

Viabilização de espaços da globalização nas cidades
para que essas possam competir no mercado.

Resultado: fragmentação do território e aprofundamento
das desigualdades inter e intra urbana

X
Solidariedade entre os lugares e as pessoas.

Entre municípios (consórcios, regiões)
Intra urbano (compartilhamento, modelo de convivência,

tolerância)



Política Nacional de Desenvolvimento
Urbano

Apoio à Elaboração de Planos Diretores
e Implementação do Estatuto da Cidade

Secretaria Nacional de Programas Urbanos



Ação do Ministério das Cidades

?O apoio à elaboração dos Planos Diretores se inscreve no
Programa Desenvolvimento Institucional, Capacitação e
Apoio à Gestão e Planejamento Territorial do Ministério.

?Objetiva fortalecer institucionalmente os municípios
brasileiros para o planejamento urbano e territorial,
capacitando os agentes locais e apoiando Planos Diretores,
contribuindo para a  gestão democrática e participativa.

?Financiamento e recursos a fundo perdido para essa
finalidade (PNAFM, PMAT, HBB, PRODETUR,
MONUMENTA, FNMA, SPRN, PPG7, OGU)



?Os procedimentos propostos :

?respeitam a diversidade das regiões e municípios
brasileiros;

?estimulam um amplo processo de participação e
produção coletiva;

?configura um instrumento de inclusão social e de
desenvolvimento urbano sustentável;

?sintetizam os fundamentos da política federal de
preservação cultural, ambiental, de turismo, de
mobilidade urbana, dentre outros.

Plano Diretor – Elaboração do Termo de
Referência para elaboração dos Planos



? Todas etapas devem ser elaboradas e acompanhadas
pela equipe técnica da Prefeitura e pelos moradores.

? A participação da sociedade não deve se limitar à
apresentação do Plano Diretor em Audiências Públicas.

? É necessário propiciar espaços de capacitação para
todos participantes da elaboração do Plano.

? É fundamental a adoção de uma linguagem acessível,
com uma estratégia de comunicação de amplo alcance,
estabelecendo uma relação de igualdade na discussão
e no processo decisório

Plano Diretor – Construção participativa


