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O NÚCLEO GESTOR 

FUNÇÃO, ATUAÇÃO, MEMBROS  



Atuação do Núcleo Gestor 

 O que é Núcleo Gestor: 

É uma instância de participação, acompanhamento e disseminação do 

processo de elaboração do Plano Diretor. 

 Como é formado: 

 Sociedade Civil 

 Poder Executivo 

 Poder Legislativo 

 Duração: 

O Núcleo Gestor terá caráter temporário, enquanto durar o processo de 
revisão do Plano Diretor e instrumentos normativos do município de Nova 
Lima 

 



Atuação do Núcleo Gestor 

 Composição: 

 12 membros do Conselho da Cidade de Nova Lima, 

representantes da Sociedade Civil indicados pelo ConCidade; 

 6 representantes das ADEs - sociedade civil: 3 representantes 

para cada ADE dentre os membros das associações que 

representam seus moradores e que compõem cada ADE. 

 12 representantes do poder público: 2 Vereadores Municipais, 1 

da Secretaria Municipal de transporte, 1 da Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente, 1 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico; os 6 membros da Comissão de Acompanhamento da 

Revisão do Plano Diretor composta por representantes da 

Secretaria Municipal de Habitação, Secretaria Municipal de 

Cultura e Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. 



Atuação do Núcleo Gestor 

 Funções: 

 Mobilização e representação da sociedade civil nas 

instâncias de participação previstas no processo de 

elaboração do plano e instrumentos complementares; 

 Acompanhamento e monitoramento de todo o processo de 

elaboração do respectivo plano diretor; 

 Interlocução entre sociedade civil e poder público; 

 Acompanhamento do projeto de lei na câmara municipal; 

 



Núcleo Gestor – Sociedade Civil 

Popular 

• Edymar Von Randow 

• Walmir de Castro Braga 

• Leonardo Tolentino 

• Manoel Ambrósio de 
Oliveira 

• Júlio César Bernardes 

• Maria da Conceição Dias 

Profissional/Acadêmico 

• Marcelino Duarte Nunes 

Trabalhadores 

• Marcelino Antônio Edwirges 



Núcleo Gestor – Sociedade Civil 

Empresarial 

• José Carlos 
Manetta 

• Mauro Lobo 
Rezende 

ONGs 

• Júlio César 
Dutra Grillo 

• Gustavo 
Henrique 
Wykrota 
Tostes 



Núcleo Gestor – Sociedade Civil 

ADE Vila da Serra* 

• Sérgio Americano 
Mendes 

• Paulo Antônio 
Melo Barbosa 

• Aquiles Araújo de 
Matos 

ADE Alphaville* 

• Jeferson 
Alexandre 
Moreira 

• Vicente Moreira 
Couto 

• Maria Cristina C. 
Costa Pinto 

* Representantes indicados em caráter preliminar. Nomes sujeitos a confirmação junto 

às demais representações locais.  



Núcleo Gestor – Poder Público 

Secretaria de 
Planejamento e Gestão 

• Renata Avelar C. Chaves 

• Maura Neves Coutinho 

• Mayra Duchini Gonçalves 

• Renata Mendes da Silva 

Secretaria de Habitação 

• Marcos Antônio Landra de 
Souza 

Secretaria de Cultura 

• Ricardo Teixeira 



Núcleo Gestor – Poder Público 

Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico 

• João Batista Santiago Neto 

Câmara dos Vereadores 

• Sem indicação confirmada 

• Sem indicação confirmada 

Secretaria de Segurança, 
Transporte e Trânsito 

• Rogério Batista 

Secretaria de Meio Ambiente 

• Flávio Henrique Eloi 



 
CAPACITAÇÃO DO NÚCLEO GESTOR 

ROTEIRO DAS OFICINAS 



Roteiro das oficinas  - 1ª Etapa 

Início ___________________________________________ 18:00 

• Acolhimento e lanche 

• Apresentação dos participantes  

• Entrega de material impresso, leitura e aprovação do regimento 
interno do Núcleo Gestor 

Conteúdo ________________________________________18:30 

• Fundamentos da Política Urbana  

• O Plano Diretor Municipal  

Debate _________________________________________ 21:00 

• Abertura da palavra aos membros do Núcleo Gestor para o 
debate sobre o Plano Diretor Municipal 

Encerramento ___________________________________ 22:00 
 
 



Roteiro das oficinas – 2ª Etapa  

Início _______________________________________18:00 

• Acolhimento e lanche 

• Esclarecimentos e síntese da apresentação anterior 

Conteúdo ___________________________________18:20 

• Apresentação dos instrumentos de política urbana 

• A aplicação dos instrumentos; 

Debate _____________________________________ 20:30 

• Debate de temas pertinentes à revisão do Planos Diretor e 
Instrumentos Complementares.  

Encerramento ________________________________22:00 
 
 



POLÍTICA URBANA 

ORIGENS E PREMISSAS 



 

A Reforma Urbana 
 
• A ideia não é nova e reflete o perfil 

demográfico do Brasil a partir da década 

de 1950 – urbanização em ascensão 

• Momentos históricos marcaram essa 

discussão, um momento expressivo é o 

Seminário de habitação e reforma urbana 

– Quitandinha 1963; 

• Entre suas resoluções estavam as que 

contemplavam a qualidade das habitações 

e sua produção em escala; além disso 

incluía entre suas preocupações a cidade e, 

inclusive, as aglomerações urbanas e 

regiões metropolitanas. 

• Os conceitos defendidos pela reforma 

urbana foram parcialmente apropriados 

pela Governo Militar (1964) 

 



POLÍTICA URBANA 

MARCOS LEGAIS 



Constituição Federal 

O reconhecimento dos direitos difusos e 
coletivos.  
Exemplos: 

• Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição; 

• Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as 
presentes e futuras gerações. 

 



Constituição Federal 
Artigos 182 e 183  > Por emenda popular 

Capitulo II – DA POLÍTICA URBANA 

• Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, 
executada pelo poder público municipal, conforme 
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar 
o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 
e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

 

 § 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, 
obrigatório para cidades com mais de vinte mil 
habitantes, é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e de expansão urbana. 

 § 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social 
quando atende às exigências fundamentais de ordenação 
da cidade expressas no plano diretor. 

 



Constituição Federal 
Artigos 182 e 183 

Art. 182 - CONTINUAÇÃO 

 § 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão 

feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. 

 

 § 4º - É facultado ao poder público municipal, mediante 

lei específica para área incluída no plano diretor, 

exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do 

solo urbano não edificado, subutilizado ou não 

utilizado que promova seu adequado aproveitamento, 

sob pena, sucessivamente, de: 



Constituição Federal 
Artigos 182 e 183 

Art. 182 - CONTINUAÇÃO 

I. parcelamento ou edificação compulsórios; 

II. imposto sobre a propriedade predial e territorial 

urbana progressivo no tempo; 

III. desapropriação com pagamento mediante títulos da 

dívida pública de emissão previamente aprovada 

pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 

dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, 

assegurados o valor real da indenização e os juros 

legais. 

 

 



Constituição Federal 
Artigos 182 e 183 

Capitulo II – DA POLÍTICA URBANA 

• Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de 
até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco 
anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para 
sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, 
desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano 
ou rural. 

 § 1º - O título de domínio e a concessão de uso serão 
conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, 
independentemente do estado civil. 

 § 2º - Esse direito não será reconhecido ao mesmo 
possuidor mais de uma vez. 

 § 3º - Os imóveis públicos não serão adquiridos por 
usucapião. 

 



Estatuto das Cidades 
Lei Federal 10.257/01       >>>       de iniciativa popular 

 

 

 

 

A lei que regulamenta a política urbana no Brasil foi fruto de 

mais de uma década de lutas e negociações entre diversos 

setores da sociedade. O Estatuto da Cidade regulamenta os 

artigos 182 e 183 da Constituição Federal. A partir de sua 

vigência, o planejamento territorial e a gestão urbana estão 

obrigados a garantir o Direito à Cidade para todos os que nela 

vivem. 

 

• O Estatuto da Cidade oferece novos instrumentos para que o 

município possa intervir nos processos de planejamento e 

garantir a efetivação do direito às cidades sustentáveis para 

todos. 



Estatuto das Cidades 
Lei Federal 10.257/01 

 

 

 

 

O Capítulo III – Do Plano Diretor, do Estatuto da Cidade 
prevê: 

 

“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 artigo 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.” 

 



Leis Urbanísticas 
Reforma Jurídica no Brasil 

O Estatuto  da  Cidade se  insere  em amplo processo 

de reforma jurídica que tem sido promovido no Brasil há 

pelos menos três décadas, tendo como principais 

antecedentes diretos as Leis Federais: 

• nº6.766/1979 (Parcelamento do Solo Urbano); 

nº7.347/1985 (Ação Civil Pública) e  

• nº9.790/1999 (OSCIPs);  

• a Constituição Federal de 1988 e 

• a Emenda Constitucional nº26/2000 (que incluiu o 

direito de moradia no rol dos direitos sociais).  



Leis Urbanísticas 
Reforma Jurídica no Brasil 

Desde sua aprovação o Estatuto das Cidades tem sido 

complementado por uma longa série de outras leis:  

Esfera Federal: 

• Medida Provisória nº2.220/2001 (Concessão de uso 
especial para fins de moradia); 

• nº11.079/2004 (Parcerias público-privadas);  

• nº10.931/2004 (Crédito e registro imobiliário);  

• nº11.107/2005 (Consórcios públicos);  

• nº11.124/2005 (por iniciativa popular > Fundo 
Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS);  

• nº11.445/2007 (Política de Saneamento); 

• nº11.481/2007 (Terras da União);  

• nº11.888/2008 (assistência técnica para 
comunidades);  

• nº11.977/2009 (criou o Programa “Minha Casa, 
Minha Vida” – PMCMV 

• e  dispôs  sobre  regularização  fundiária);   

• nº 11.952/2009  (Amazônia  Legal);   

• nº 12.305/2010 (Política de Resíduos Sólidos);  

• Sendo a mais recente a Lei nº 12.608/2012 (Política 
Nacional de Defesa e Proteção civil). 

Esfera Estadual: 

• Lei Complementar Nº 89/2006 (Dispõe sobre a 
Região Metropolitana); 

• Lei Complementar Nº 88 / 2006 (Institui a gestão e 
o Fundo metropolitano); 

• Decreto Nº44.646/2007 (Anuência Prévia de 
projetos de loteamento e desmembramentos 
urbanos). 

 



DESTAQUES 

POLÍTICA URBANA 



Planejamento 

  Concepção Tradicional –  

 Décadas 60 / 70 

 Visão tecnocrática; 

 Cidade como campo de atuação 

privilegiadamente técnica; 

 Estabelecer padrões de 

organização do espaço físico – 

zoneamento e parâmetros; 

 Cidade ideal versus cidade real – 

Visão modernista e funcionalista 

prevalecendo; 

 Planejamento e gestão 

dissociados dos conflitos, 

divergências político-sociais. 

 

  Concepção Atual –  

 Décadas 80 / 90 / 2000 ... 

 Multidisciplinaridade técnica e 

multiplicidade de agentes que 

produzem a cidade; 

 Planejamento com intensão de 

estabelecer um processo político e 

participativo; 

 Reconhecimento legal da cidade real, 

responsabilidade social; 

 Democratizar o acesso ao solo 

urbano; 

 Plano Diretor como instrumento 

básico, conciso e objetivo – regulação 

urbanística como processo. 

 



Função Social da Propriedade 

 O Estatuto da Cidade reforça que a propriedade precisa 
cumprir uma função social, a terra deve servir para o 
benefício coletivo e não apenas aos interesses de seu 
proprietário.  

 A função social deve ser assegurada no Plano Diretor. 
Definindo qual é a melhor forma de uso e ocupação do 
território, de forma a garantir: 
 os espaços de uso coletivo para todos, 

 locais de circulação,  

 os equipamentos públicos (como, por exemplo, escolas, creches, hospitais) e 

 as áreas de proteção ambiental,  

 garantir condições de acesso à terra às diversas atividades econômicas e 
classes sociais. Com especial atenção à população de baixa renda. (Resolução no 
34/2005). 

 Quando a propriedade não cumpri sua função social o Plano 
Diretor prevê mecanismos de pressão para que a função social 
se cumpra.  



Plano Diretor 

 Instrumento básico de aplicação da política urbana; 

 O objetivo do Plano Diretor não é resolver todos os 
problemas da cidade, mas ser um instrumento para a 
definição de uma estratégia para a intervenção em 
diversos horizontes temporais, estabelecendo princípios e 
prioridades claras de ação para o conjunto dos agentes 
envolvidos na construção da cidade, servindo também de 
base para a gestão pactuada da cidade; 

 O Plano Diretor parte de uma leitura da cidade, 
envolvendo temas e questões relativos aos aspectos 
urbanos, sociais, econômicos e ambientais, que embasam a 
formulação de hipóteses realistas sobre os opções de 
desenvolvimento e modelos de territorialização. 

 



Instrumentos da Política Urbana 

 Entre as inovações contidas no Estatuto da 
Cidade destaca-se um conjunto de 
instrumentos de natureza urbanística voltados 
para induzir e normatizar:  
as formas de uso ocupação do solo;  

a ampliação das possibilidades de 
regularização das posses urbanas, até hoje 
situadas na ambígua fronteira entre o legal e o 
ilegal;  

nova estratégia de gestão que incorpora a 
ideia de participação direta do cidadão em 
processos decisórios sobre o destino da cidade. 



Instrumentos da Política Urbana 

  Objetivos dos instrumentos: 

 coibir a retenção especulativa de terrenos e de 
instrumentos que consagram a separação entre o 
direito de propriedade e potencial construtivo dos 
terrenos atribuído pela legislação urbana; 

 regularização fundiária de áreas ocupadas e não 
tituladas da cidade; 

a participação direta dos cidadãos nos processos 
decisórios. Audiências públicas, plebiscitos, 
referendos, estudos de impacto de vizinhança, 
orçamentos participativos.  

 

 



ESTATUTO 

DA  

CIDADE 

CENÁRIO RECENTE – CRÍTICAS E AVANÇOS 



Estatuto das Cidades + 10 anos depois 

Críticas 

 

 

 

 

 Descompasso entre avanços urbano-jurídicos e 
(des)ordem urbana e a incompletude das 
regulamentações; 

 Instrumentos do Estatuto: frágeis, complexos - de 
difícil aplicação, usados para fins contrários aos 
princípios para o qual foram concebidos; 

 Ineficaz na distribuição de oportunidades e 
pouco combate a especulação imobiliária; 

 Abusos em nome do “interesse público”; 

 Agravamento de problemas urbano-ambientais 

 
 



 

 

 

 

 Constituição de uma ordem jurídico-urbanística (em 

andamento: PL3057/00 – Parcelamento do solo urbano e condomínios 

urbanísticos e PL3460/04 – Estatuto da Metrópole); 

 Realização de mais de 1400 Planos Diretores – 
aproximadamente 80% das cidades obrigadas a possuir o Plano já o realizaram; 

 Instalação de Conselhos e Conferências Nacionais, 
Estaduais e Municipais; 

 Reconhecimento das Zonas de Interesse Social; 

 Definição de políticas complementares: 
Saneamento, Mobilidade, Habitação, Ação Social; 

 Destinação de recursos – planos e obras > CEF. 
 

 

Estatuto das Cidades + 10 anos depois 

Avanços 



PLANOS DIRETORES 

CONTEÚDOS 



Conteúdo Mínimo do Plano Diretor 

 A Resolução nº 34 de 1º de julho de 2005, do Conselho das 

Cidades, formula orientações e recomendações quanto ao 

conteúdo mínimo de Plano Diretor:  

 

 as ações e medidas para assegurar o cumprimento das funções 

sociais da cidade, considerando o território rural e urbano,  

 as ações e medidas para assegurar o cumprimento da função social 

da propriedade urbana, tanto privada como pública;  

 os objetivos, temas prioritários e estratégias para o desenvolvimento 

da cidade e para a reorganização territorial do município, 

considerando sua adequação aos espaços territoriais adjacentes;  

 e os instrumentos da política urbana, vinculando- os aos objetivos e 

estratégias estabelecidos no Plano Diretor. 

 



Conteúdo Expandido do Plano Diretor 

 O conteúdo expandido de um Plano Diretor não 

é, necessariamente, facultativo. Como veremos a 

seguir, muitos itens são os próprios meios de 

operacionalizar o conteúdo mínimo estabelecido 

pelo Conselho Nacional das Cidades. 

 Já outros conteúdos podem ser suprimidos de um 

Plano Diretor e, até mesmo, vir a ser indesejáveis, 

pois geram tamanha complexidade que figuram 

como entreves ao pleno entendimento e 

aplicação da lei. 

 



Conteúdo Expandido do Plano Diretor 

 As Políticas Sociais, Culturais, Econômicas e 

Financeiras e suas formas de viabilização;  

 A Política de Reabilitação de Áreas Urbanas 

ou Rurais em processo de degradação;   

 A Política de Reforço às Centralidades e 

Identidades Locais; 

 A Política de Complementação de 

Infraestrutura e Equipamentos Coletivos, com 

suas respectivas distribuições territoriais;  

 



Conteúdo Expandido do Plano Diretor 

 

 A Política de Transportes e Mobilidade ou 

diretriz para a realização de um plano 

específico; 

 Diretrizes para o Plano de Classificação 

Viária do Município e as diretrizes de novas 

vias visando a articulação local e municipal; 

 Diretrizes para o sistema viário futuro; 

 

 



Conteúdo Expandido do Plano Diretor 

 Uso dos Instrumentos de Política Urbana 

compatíveis com a realidade municipal; 

 Perímetro Urbano; 

 Macrozoneamento Municipal;  

 Zoneamento Urbano; 

 Parâmetros urbanísticos, incluindo: lote 

mínimo, gabarito, coeficientes de 

aproveitamento, taxa de ocupação, taxa de 

permeabilidade, afastamentos, testadas; 

 



Conteúdos Expandido do Plano Diretor 

 Diretrizes municipais contendo áreas 

preferenciais para a implantação de 

equipamentos urbanos; 

 Indicação de ações prioritárias para 

articulação com políticas setoriais: 

Habitação, Saneamento e Mobilidade 

Urbana, etc; 

 Indicação de áreas para Regularização 

Fundiária,  

 



Conteúdo Expandido do Plano Diretor 

 Definição das áreas de preservação 

ambiental; 

 Políticas e Diretrizes para o Uso do Solo 

Rural; 

 Especificações para Condomínios 

Urbanísticos; 

 

 

 



Conteúdo Expandido do Plano Diretor 

 A definição dos instrumentos de gestão, com a 

caracterização das funções e funcionamento do 

Conselho da Cidade; 

 Constituição do Sistema Municipal de Gestão 

Urbana com a criação do Conselho de 

Desenvolvimento Urbano ou similar; 

 As Estratégias a serem adotadas para a 

consecução dos objetivos em horizontes temporais 

definidos; 

 A definição do sistema de acompanhamento e 

implementação do Plano Diretor. 

 



PLANOS DIRETORES 

 DESTAQUES 



Leitura Urbana 

 Estrutura Urbana 

 Uma forma de organização do espaço pelo homem, 

expressão concreta de processos sociais, na forma de um 

ambiente físico construído sobre o espaço geográfico. 

Portanto, a cidade reflete as características da sociedade. 

(HARVEY,1980) 

 Podemos entender como morfologia o plano dos quarteirões 

de uma cidade, suas funções socioeconômicas, seus sistemas 

viários e o sítio urbano, ou seja, as condições físicas sobre as 

quais a cidade foi edificada; 

 A forma particular de organização do espaço da cidade, em 

cada tempo, é a sua Estrutura. 

 



Leitura Urbana 

 Centralidades: 

 As centralidades correspondem aos espaços que tencionam e 

por isso estruturam e organizam, em diversos níveis, os espaços 

municipais.  

 A hierarquia dessas centralidades é definida pela 

importância delas na estrutura urbana e regional, quanto à 

dinâmica da vida urbana e a multiplicidade de usos existentes, 

ou ainda pelo nível de atendimento que nessas áreas 

extrapolam para além dos limites do município.  

 As propostas de zoneamento serão apresentadas no sentido 

de reforçar Centralidades, proteger situações de fragilidades, 

permitir o convívio sustentável das atividades com o meio.  

 



Leitura Urbana 

Centralidades: 

Nesses termos as Centralidades compreendem:  

  Centralidade com vinculação regional de primeiro nível – 

aquelas que dizem respeito ao município como um todo e à 

região. 

  Centralidade com vinculação regional de segundo nível – 

são aquelas centralidades que impulsionam os vetores de 

crescimento pelos usos atrativos existentes e adensamento, 

além disso têm impacto em nível de bairro e entorno; 

  Centralidade de abrangência de bairro – são aquelas de 

nível local e seu entorno voltadas às atividades de apoio à 

moradia; 

 



Leitura da Realidade 

 Leitura Técnica e Comunitária 

 A leitura de realidade local é realizada em dois níveis: 

  Técnico; 

 Comunitário. 

Cenários 

 O cotejamento das leituras técnico e comunitária são construídos os 

cenários, objeto da pactuação. 

 Pactuação 

 Definição de diretrizes e prioridades que serão objeto da feitura ou 

revisão da Lei do Plano Diretor 

 



Territorialidade 

Macrozoneamento 

Entre os instrumentos 
que estruturam a 

abordagem 
territorial do Plano 

Diretor está a 
definição do 

Macrozoneamento 
Municipal e de 

perímetros urbanos; 

consiste na 
definição de 

grandes porções do 
território segundo 

suas características 
de inserção na 

Estrutura Municipal; 

A partir do 
macrozoneamento e 
tendo em vista as 

diretrizes pactuadas 
são definidos os 
zoneamento a se 

detalhar. 



Territorialidade 

Zoneamento 

O zoneamento 
consiste na 

definição de áreas 
e seus atributos 

normativos urbanos 

O zoneamento 
deve atender aos 

objetivos 
pactuados 



Territorialidade 

Áreas de Diretrizes Especiais 

 Sobrezoneamento utilizado para detalhar situações específicas. 

Têm como objetivo principal  qualificar as centralidades; 

permitir normas diferenciadas de salvaguarda do patrimônio 

cultural e ambiental; preservar a ambiências e condições 

favoráveis de urbanidade; garantir o caráter simbólico; 

incentivar a permanência das edificações de interesse cultural 

existentes; permitir o desenho urbano particularizado para 

cada centralidade de acordo com suas características, visando 

principalmente à permanência dos pedestres, o incentivo ao 

comércio e serviços,  ao uso misto e à implantação de praças e 

outras áreas de lazer.  



PLANO DIRETOR  

DE NOVA LIMA 

CONSIDERAÇÕES – Parecer Liana Portilho/2011 



Introdução  

 Na  prática, muitos dos Planos Diretores elaborados  

após  o Estatuto da Cidade caracterizam-se como  

verdadeiros planos integrais da Administração  

Pública municipal, compreendendo diretrizes de 

políticas e serviços municipais de diversas naturezas,  

que não necessariamente têm repercussão na 

dimensão  territorial do município. Seja qual for a 

opção adotada no processo de elaboração do plano 

diretor, o que se deve ter em mente é a 

imprescindibilidade do completo regramento da 

dimensão urbanística.  



Introdução 

 Art. 1º - O Plano Diretor do Município de Nova 

Lima é o instrumento legal de ordem global e 

estratégica que visa a implementação da 

política municipal de desenvolvimento 

econômico, social, urbano e ambiental do 

Município, bem como a integração do processo 

de planejamento e controle da gestão municipal, 

sendo determinante para todos os agentes, 

públicos e privados. 



Introdução 

 o Plano Diretor de Nova Lima contém os conteúdos 

fundamentais para um plano diretor: 

 

 Título I - trata dos princípios, objetivos, conceitos e um extenso 

rol de diretrizes setoriais para as  mais  diversas  áreas  de  

atuação  municipal; 

 Título II – disciplina instrumentos  para  a  política  urbana; 

 Título  III  - trata  especificamente  do zoneamento  e  das  

normas  para  o parcelamento,  uso  e  ocupação  do  solo, 

indicando o conteúdo da função social da propriedade 

fundiária;  

 Título IV - disciplina o sistema de planejamento e gestão 

urbana, assegurando a gestão democrática da cidade. 



Considerações críticas 

 O Plano Diretor de Nova Lima aborda aspectos 

setoriais, que em muitos casos, possuem sistemas 

próprios de planejamento,  

 O PDM acaba por ir muito além dos aspectos 

territoriais; 

 Apresenta repetição de conteúdos > pouco 

objetiva; 

 Inadequação aos marcos legais mais recentes: 

HIS, Saneamento, Resíduos Sólidos; 

 Demanda leis complementares não elaboradas; 

 



Considerações críticas 

 

 Inadequações técnico-legais > inconsistência no 

regramentos dos instrumentos de política urbana 

 Inadequação legal ou ilegalidade > leis posteriores 

que modificaram o uso e a ocupação do solo sem a participação 

popular e devidos ritos que deve seguir o poder público > 

precarização do ordenamento territorial; 

 Zoneamentos inconsistentes e incongruentes:  

 ZOR 2C, ZORU/ZNRL, ZINDs; 

 

 



Considerações críticas 

Condomínio Urbanístico: fechamentos de 

loteamentos não é autorizado pelas normas 

federais; 

 Participação limitada, autocentrada na 

Administração, instrumentos indefinidos; 

Compromete a segurança jurídica 

municipal; 

  Diretrizes de repercussão territorial 

incompletas, pouco desenvolvidas. 
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Instrumentos da Política Urbana 

 

 

 Os instrumentos 

da Política 

Urbana são de 

naturezas 

diversas e se 

complementam. 

 

De Gestão da 
Cidade 

Tributários 

Urbanísticos 

Jurídicos INSTRUMENTOS 



Instrumentos de Indução do 

Desenvolvimento Urbano 

Conjunto de instrumentos que, 
incorporando a avaliação dos efeitos da 
regulação sobre o mercado de terras, 
oferece ao poder público uma maior 
capacidade de intervir – e não apenas 
normatizar e fiscalizar – o uso, a 
ocupação e a rentabilidade das terras 
urbanas, realizando a função social da 
cidade e da propriedade 



Instrumentos de Indução do 

Desenvolvimento Urbano 

 Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsória; 
IPTU progressivo no tempo; Desapropriação com 
Pagamento em títulos; Consórcio imobiliário. 

 
Os terrenos vazios ou subutilizados, que se localizarem 

em áreas cuja urbanização e ocupação for prioritária, 
devem ser adequadamente ocupados; 

 Induzir a ocupação de áreas já dotadas de 
infraestrutura e equipamentos, mais aptas para 
urbanizar ou povoar, evitando pressão de expansão 
horizontal na direção de áreas não servidas de 
infraestrutura ou frágeis, sob o ponto de vista ambiental; 

 Definir subutilização e identificar áreas em 
macrozoneamento / zoneamento. 

 



Instrumentos de Indução do 

Desenvolvimento Urbano 

 Outorga onerosa do direto de construir; Direito 

de Superfície.                                   Solo criado 

 Fundamentam a venda ou transferência do direito 

de construir: o direito de superfície e a função 

social da propriedade; 

  Separar a propriedade dos terrenos urbanos do 

direito de edificação. Separando esses direitos, o 

poder público aumenta sua capacidade de 

interferir sobre os mercados imobiliários; 

  Zoneamento > coeficientes de aproveitamento 

 



Instrumentos de Indução do 

Desenvolvimento Urbano 

 Transferência do direito de construir 

 
  Preservação de imóveis de interesse histórico, 

paisagístico ou ambiental mediante compensação, 
pelo fato de que o coeficiente ou densidade 
básicos que incidem sobre o imóvel não podem ser 
atingidos sob pena de comprometer o objetivo.  

Viabilizar a preservação de imóveis ou áreas de 
importante valor histórico ou ambiental; 

Cadastro de bens, plano de preservação, e 
equiparação de valores – origem e destino do 
potencial a se transferir,  

 

 



Instrumentos de Indução do 

Desenvolvimento Urbano 

 Operações urbanas consorciadas 

 Transformações estruturais orientadas por um 
projeto urbano para a cidade; 

 Suplanta as regras gerais de uso e ocupação 
e estabelece parâmetros; 

 Pressupõe a intervenção em grande escala 
em ação concertada entre setores público e 
privado; moradores e usuários permanentes; 

 Zoneamento, identificação de áreas alvo e 
objetivos da ação específica. 

 



Instrumentos de Indução do 

Desenvolvimento Urbano 

 Direito de preempção 

 Preferência de compra, por parte do 
poder público, de um imóvel sobre o qual 
incida interesses púbicos e coletivos; 

Destinados a projetos de regularização 
fundiária, programas HIS, reserva 
fundiária, implantação de equipamentos 
comunitários, espaços públicos e de lazer 
ou áreas de preservação ambiental; 

Identificar imóveis de interesse 

 



 Regulação de Usos e Maneiras de Utilizar o 

Espaço: São instrumentos que visam evitar os usos inadequados, por meio 

de restrições para a utilização da propriedade: 

 

 Tombamento integral ou parcial: significa que o proprietário deve 
preservar suas características. Pode ser realizado pela União, Estados ou 
Municípios, sobre o patrimônio histórico ou ambiental. 

 

 Servidão administrativa: visa assegurar a realização de serviço público 
ou preservar bem de utilidade pública. É utilizado, por exemplo, em 
prédios vizinhos de obras pertencentes ao patrimônio histórico. 

 

 Unidades de conservação: delimita áreas em que vigoram 
responsabilidades e regras especiais de uso e ocupação do solo que 
devem ser atendidas pelos proprietários  

Instrumentos Urbanísticos 



Instrumentos Urbanísticos 

 Zonas Especiais de Preservação Ambiental ou 

Zonas Especiais de Interesse Cultural: 

 

Algumas partes da cidade apresentam lotes ou edifícios de especial 

valor paisagístico, cultural ou ambiental. Essas partes podem ser 

marcadas como zonas especiais de preservação ambiental ou zonas 

especiais de interesse cultural, devendo apresentar índices e 

parâmetros específicos para induzir esses objetivos 



Instrumentos de Financiamento da 

Política Urbana 

Instrumentos cujo campo de ação 
inclui objetivos relativos ao 
planejamento urbano e à reforma 
fundiária. Podem servir 
simultaneamente para controlar o 
uso do solo, influenciar o mercado 
de terras, arrecadar e distribuir. 



Instrumentos de Financiamento da 

Política Urbana 

 Incide sobre a capacidade de investimento do 
município ao exigir contrapartidas para que um 
dado empreendimento ocorra; 

 Induzem cidade mais compacta -  o 
compartilhamento da infraestrutura urbana; 

 Intervenção sobre formas, valores e 
empreendimentos urbanos: Outorga, TDC, OUC; 

 Intervenção direta sobre o valor do imóvel: IPTU 
progressivo, OPC, Preempção; 

 



Instrumentos de Regularização 

Fundiária 

Reconhecimento da cidade informal por 
processos de intervenção pública – sob os 
aspectos jurídico, físico e social – que objetiva 
legalizar a permanência de  populações 
moradoras de áreas urbanas ocupadas em 
desconformidade com a lei para fins de 
habitação, implicando melhorias no ambiente 
urbano do assentamento, no resgate da 
cidadania e da qualidade de vida da 
população beneficiária. 



Instrumentos de Regularização 

Fundiária 

 A regularização fundiária no Plano Diretor: 

  

 Determinar as diretrizes para a regularização fundiária 
nos municípios; 

 Estabelecer quais instrumentos devem ser utilizados e 
como; 

 Fazer a articulação da regularização fundiária com a 
política habitacional do município 

 Prever ou instituir um programa municipal de 
regularização; 

 Definir as instâncias de participação responsáveis pelo 
monitoramento  e controle social da regularização. 
 

 



Instrumentos de Regularização 

Fundiária 

  Zonas Especiais de Interesse Social – 
ZEIS e AEIS 
 Assentamentos urbanos de características 

espaciais cujos parâmetros urbanísticos 
devam atender aos arranjos 
socioespaciais locais; 

 Inclusão social, participação direta, 
introdução de infraestrutura urbana; 

Zoneamento e projetos de urbanização e 
regularização fundiárias. 

 

 



Instrumentos de Regularização 

Fundiária 

 Usucapião Especial Urbano 
 Assegurar direito á moradia e 

garantir a função social da 
propriedade; 

 250 m² ocupados interruptamente 
por cinco anos para moradia e não 
sendo proprietário de outro imóvel; 

 O direito deve ser requisitado e não 
contestado. O PDM pode indicar 
áreas passíveis de aplicação 

 



Instrumentos de Regularização 

Fundiária 

  Concessão de Imóvel – Uso especial para fins 
de moradia 
  Na medida em que é vetada a aquisição do domínio 

pleno sobre as terras públicas através de usucapião a 
concessão de direito especial de uso para fins de moradia 
é o instrumento hábil para a regularização fundiária das 
terras públicas informalmente ocupadas pela população 
de baixa-renda. 

 Garantir a permanência de populações em suas 
comunidades e apenas em casos excepcionais promover 
remoções e utilizar da concessão em áreas públicas que 
não a ocupada. O PDM deve definir quais são as áreas 
urbanas nas quais o Poder Público poderá exercer esta 
faculdade de assegurar a moradia em outro local. 

 Desenvolver planos habitacionais, e urbanísticos 

 



Instrumentos de Regularização 

Fundiária 

  Concessão de Imóvel - Direito Real de Uso 

 Anterior à publicação do Estatuto da Cidade - 
Decreto-lei nº 271, de 28 de fevereiro de 1967; 

 Direito real resolúvel, aplicável a terrenos 
públicos ou particulares, de caráter gratuito ou 
oneroso, para fins de urbanização, 
industrialização, edificação, cultivo da terra ou 
outra utilização de interesse social; 

 Constituído através de instrumento público ou 
particular (proprietário / posseiro). 

 



Instrumentos Democratização da 

Gestão Urbana 

Democratização dos processos decisórios – e do 
controle social de sua implementação – a fim de se 
promover maior interlocução entre o poder público 
e os diversos segmentos sociais. A atuação direta 
do cidadão em processos que promovam a difusão 
a discussão e a pactuação sobre temas urbanos e 
municipais que irão refletir no cotidiano do 
cidadão. A participação como fio condutor dos 
processos deliberativos, o que exigem maior 
afinidade entre planejamento e gestão, evitando 
assim a descaracterização de projetos e acordos. 



Instrumentos Democratização da 

Gestão Urbana 

  Órgãos Colegiados da Política Urbana, 

Debates, Audiências, Consultas Públicas, 

Conferências de Interesse Urbano 

 Inclusão e ampliação social no debate em torno da 

política urbana, a diversidade de opiniões, a troca 

de saberes e experiências – técnico e popular; 

Atuação direta de grupos diversos para a condução 

de políticas e investimentos; 

 Empenho continuado do executivo e do legislativo 

em compartilhar instâncias de poder 

 



Instrumentos Democratização da 

Gestão Urbana 

  Estudos de Impacto de Vizinhança 

 Mediação entre os interesses privados dos 
empreendedores e o direito à qualidade urbana daqueles 
que moram ou transitam em seu entorno. Conforme o art. 
37, o Estudo de Impacto de Vizinhança “será executado de 
forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do 
empreendimento”; 

  Democratizar o sistema de tomada de decisões sobre  os  
grandes  empreendimentos  a  serem  realizados  na  
cidade. Condiciona o direito de propriedade ao bem 
comum; 

 Lei municipal conterá critérios que definirão quais os 
empreendimentos que dependerão de um estudo prévio de 
impacto de vizinhança como condição para sua aprovação.  

 

 



Instrumentos Democratização da 

Gestão Urbana 

  Orçamento Participativo 
 

  A participação da população nas decisões de 
como será gasto parte do dinheiro público no 
ano seguinte por meio de assembleias realizadas 
nas diferentes regiões da cidade, nas quais são 
escolhidas as prioridades de investimento e são 
eleitos os delegados. Esses representam um 
número determinado de cidadãos e estão 
encarregados de apresentar o voto de sua 
representação nas assembleias que decidem 
onde será alocado o dinheiro no projeto de lei do 
orçamento público do ano seguinte. 

 



Instrumentos Democratização da 

Gestão Urbana 

  Iniciativa Popular 
 

 A população, e não só a prefeitura e os 
vereadores, também podem propor planos, 
projetos ou alterações na legislação, por 
meio da iniciativa popular de projetos de 
lei. Um projeto de iniciativa popular deve 
reunir um grande número de assinaturas de 
cidadãos (número que deve ser definido em 
lei no próprio município), devendo tramitar e 
ser votado normalmente na câmara. 

 

 



Taxas e Tributos 

De acordo com o artigo 47, os tributos sobre imóveis urbanos, 
assim como as tarifas relativas a serviços públicos urbanos, 
serão diferenciados em função do interesse social. Por meio 
dessa norma, é possível estabelecer uma política de subsídios 
para as tarifas dos serviços de energia elétrica e fornecimento 
de água e tratamento de esgoto para áreas e imóveis urbanos 
onde morem pessoas de baixa renda. A tarifa social, 
fundamentada pelo artigo 3° da Constituição e pelas diretrizes 
do artigo 2° do Estatuto da Cidade.  



Taxas e Tributos 

Instrumentos Tributários capazes de financiar as 
Políticas Públicas: 
 Licença de uso; 

 Alvará de construção; 

 Contribuição de melhorias; 

 ITBI – imposto de transmissão de bens “inter vivos”; 

 IPTU – imposto predial e territorial urbano; 

 Compra pela prefeitura de imóveis devedores de IPTU, 
com desconto do valor da dívida no preço pago, para uso 
habitacional de interesse social; 

 Incentivo fiscal. 

 



APLICAÇÃO – BREVES EXEMPLOS 

 

INSTRUMENTOS DA  

POLÍTICA URBANA 



IPTU 

Ferramenta 
de promoção 

da função 
social da 

propriedade 

IPTU Progressivo  

inibir a 
especulação 
imobiliária  

alíquota máxima 
+15% 

IPTU Verde 

 Incentivar 
iniciativas 

ecológicas e 
sustentáveis 



Zoneamento do Solo Urbano 

Zonas de 
Especial 
Interesse 
Social 

Zonas de 
Proteção 
Ambiental 

Zonas de 
grandes 

equipamentos 



Transferência do Direito de Construir 

 O TDC confere ao proprietário de um imóvel impedido de 
utilizar plenamente o potencial construtivo estabelecido 
pelo Plano Diretor, poderá transferir parcial ou totalmente 
esse potencial para outro imóvel; 

 A regulamentação desse instrumento possibilita ao 
Município e ao empreendedor a compensação por 
limitações relativas a necessidade de implantação de 
equipamentos urbanos e comunitários; abertura, ampliação 
e adequação do sistema viário municipal; preservação, 
quando o imóvel for tombado ou considerado de interesse 
histórico, artístico, arquitetônico ou urbanístico; preservação 
ambiental;  e necessidade de implantação de programas 
de regularização fundiária, urbanização de áreas 
ocupadas por população de baixa renda e habitação de 
interesse social. 



Transferência do Direito de Construir 



Outorga Onerosa do Direito de Construir 

 O objetivo da Outorga Onerosa é recuperar parte dos 
investimentos a serem realizados pelo Poder Público 
para suprir as demandas geradas pelas altas 
densidades. Curiosamente, o Estatuto da Cidade veda a utilização dos 

recursos arrecadados com a Outorga em implantação de infraestrutura, 
que seria a demanda mais diretamente ligada ao aumento da densidade.  

 É importante que os coeficientes estejam alinhados com 
os objetivos que o Município possui para cada área da 
cidade, ou seja, a Outorga deve ser destinada 
àquelas áreas onde é possível adensar. Nas áreas 
onde não é desejável ou possível adensar, deve-se 
manter o índice baixo (coeficiente máximo igual a 1 ou 
mesmo menor que isso). 



Outorga Onerosa do Direito de Construir 

 Os recursos podem ser utilizados para (art. 31 fazendo 
menção aos incisos I a IX do art. 26) 

 I – regularização fundiária; 

 II – execução de programas e projetos habitacionais de 
interesse social; 

 III – constituição de reserva fundiária; 

 IV – ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 

 V – implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

 VI – criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 

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

 VIII – proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou 
paisagístico; 

 



Outorga Onerosa  

o Direito de Construir 

 

Solo Criado 



OODC + TDC ou OODC X TDC 

Teoricamente, um 
proprietário poderia 
comprar seu direito de 
construir do Poder Público, 
por meio da Outorga, ou de 
outro proprietário, por meio 
da TDC, o que tornaria os 
instrumentos concorrentes / 
complementares, contanto 
que a área edificada final 
não exceda o Coeficiente de 
Aproveitamento Máximo da 
zona. 

Mas para quem está transferindo potencial 

construtivo, qual é a área que pode ser 

construída? Se o que está acima do CA 

básico deve ser comprado do Poder Público, 

então pela lógica o que cada proprietário 

tem como seu é apenas o CA básico, e é 

apenas esse coeficiente que pode ser 

vendido pela TDC. Essa questão ainda não 

está clara (SABOYA, 2008) 



Operações Urbanas 

 Operações urbanas consorciadas são intervenções pontuais 
realizadas sob a coordenação do Poder Público e envolvendo a 
iniciativa privada, os moradores e os usuários do local, buscando 
alcançar transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e 
valorização ambiental 

 o Poder Público deve delimitar uma área e elaborar um plano de 
ocupação, no qual estejam previstos aspectos tais como: 

 implementação de infraestrutura; 

 nova distribuição de usos; 

 densidades permitidas;  

 padrões de acessibilidade; 

 altura das edificações; 

 reordenamento da estrutura fundiária... 

 Trata-se de um plano urbanístico em escala local, através do qual 
podem ser trabalhados elementos de difícil tratamento nos planos 
mais genéricos 



Operações Urbanas 

 Operação Urbana Simplificada 

 Intervenções pontuais que geram impactos no entorno. A 

contrapartida do empreendedor resulta em investimentos a serem 

aplicado pelo poder público para propiciar melhorias em 

infraestrutura e urbanísticas. 

 Exemplo: Operação Urbana Savassi – impulsionada pela implantação 

de Shopping Center – Belo Horizonte. MG 

 Operação Urbana Consorciada  

 Intervenções sobre o espaço urbano propostas pelo poder público em 

regiões previamente estabelecidas por lei e  cujos efeitos visam a 

reestruturação territorial, a conquistas de melhorias  e a redistribuição 

de oportunidades. 

 Exemplo: Operação Urbana Água Espraiada – São Paulo. SP 



Estudo de Impacto de Vizinhança 

  
 O EIV deverá ser executado de forma a contemplar os efeitos 

positivos e negativos de um empreendimento ou atividade 

quanto à qualidade de vida da população residente na área e 

entorno. 

 O EIV será desenvolvido de acordo com a regulamentação 

específica para o usos do instrumento e deve ser coerente às 

características do empreendimentos. 

 Exemplo:  

Ampliação da Avenida Antônio Carlos  

Belo Horizonte. MG 



Outros Instrumentos de Interesse 

 Direito de Preempção – Identificação de 

imóveis cujo interesse público deva prevalecer 

quando da venda do imóvel 

 

 Contribuição de Melhoria – Taxação a partir de 

melhorias das condições locais de urbanidade e 

infraestrutura que geram valorização de 

imóveis do entorno relativo à região das 

melhorias 



CONVITE AO DEBATE 

 

INSTRUMENTOS DA  

POLÍTICA URBANA E 

TERRITÓRIO MUNICIPAL 



Organização Territorial 

Sugestão de Temas para discussões 

Estrutura 
Urbana 

Centralidades -
cidade 

policentrada 

Patrimônio 
Cultural e 
Ambiental  

Meio ambiente 
e 

Sustentabilidade 

Atividades e 
diversidade 
econômica 

Gestão do 
espaço 

municipal 



FUNDAÇÃO ISRAEL PINHEIRO - FIP 

EQUIPE TÉCNICA 



Equipe FIP 

 Coordenação Geral  

Arqta Yara Landre Marques 

 Gerente de Projetos FIP 

Péricles Mattar 

 Gestão Técnico operacional  

Aqto. Eduardo Maia Memória 

 Arquiteta e Urbanista - Pleno 

Fernanda C.S Ferreira 

 Geógrafo 

Diego Filipe Cordeiro Alves 

 Geóloga 

Mara Regina Oliveira 

 

 

 Biólogo 

Leonardo Viana 

 Sociólogo 

Cláudio Letro 

 Economista 

Luis Henrique Diniz 

 Demógrafo 

Octavio Alcântara e 

 Advogadas 

Vivian Barros Martins 

Fernanda Passos Ramos 

 

 

 

 Mobilidade Transporte 

e Estrutura Viária 

Heloant Abreu 

 Comunicação e 

Mobilização 

Maria Teresa 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 

EXECUTIVO MUNICIPAL 



Equipe Prefeitura de Nova Lima 

 Prefeito 

 Cássio Magnani Júnior 

 Vice Prefeita 

 Fátima Aguiar 

 Secretario de Planejamento e Gestão 

 Gabriel Simões Gobbi 

 



Equipe Prefeitura de Nova Lima 

 Comissão Interna de Revisão do Plano  

 Renata Chaves – Arquiteta e Urbanista 

 Maura Coutinho – Geógrafa 

 Renata Mendes – Assessora 

 Mayra Duchini – Engenheira Cartógrafa 

 Ricardo Teixeira – Arquiteto Urbanista 

 Marcos Landa - Assessor 

 



Equipe Prefeitura de Nova Lima 

 Consultores Externos de Apoio Técnico 

 Ana Maria Schmidt – Arquiteta e Urbanista 

 Débora Guy – Arquiteta e Urbanista 

 Sérgio Palhares – Arquiteto e Urbanista 

  

 

 

 



PMNL + FIP 

CONTATOS 



Site, E-mails, Telefones 

www.novalima.mg.gov.br/#plano-diretor 

 

planodiretor@pnl.mg.gov.br     PNL 

pdpnovalima@israelpinheiro.org.br      FIP 

 

31 . 3581 23 13      PNL/Planejamento e Gestão 

31 . 3282 81 01      FIP/Gestão de Projetos 

31 . 2526 74 75      Coordenação Técnica 


