
AUDIÊNCIA PÚBLICA 
DE LANÇAMENTO
13 de março de 2014



PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

18:30 • ACOLHIDA

19:00 • COMPOSIÇÃO DA MESA E ABERTURA

19:30 • APRESENTAÇÃO DO NÚCLEO GESTOR

19:40 • REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA

19:50 • METODOLOGIA E CRONOGRAMA

20:20 • PLENÁRIA

20:50 • ESCLARECIMENTOS

21:15 • ENCERRAMENTO  



PLANO DIRETOR 
NOVA LIMA 2007

UMA HOMENAGEM

Jorge Wilheim 1928 – 2014

Urbanista e arquiteto responsável 
pelos estudos e propostas para o 
Plano Diretor de Nova Lima / 2007.



PLANOS DIRETORES

SOBRE O INSTRUMENTO – BREVE PANORAMA



Constituição Federal -1988

 Reconhece os interesses difusos e o 
interesse coletivo;

Define a obrigatoriedade da elaboração 
dos Planos Diretores;



Constituição e Estatuto da Cidade

 A Lei 10.257, de 10 de junho de 2001, o 
Estatuto da Cidade, regulamenta os artigos 
182 e 183 da Constituição Federal;

 O Estatuto da Cidade estabelece o Plano 
Diretor como instrumento básico da política de 
desenvolvimento e expansão urbana (artigos 
39 e 40);



Estatuto da Cidade

 Conforme estabelece o Estatuto da Cidade o 
Plano Diretor é instrumento obrigatório para 
municípios com população acima de 20.000 
habitantes; para aqueles situados em regiões 
metropolitanas ou aglomerações urbanas; em 
áreas de interesse turístico; ou em áreas sob 
influência de empreendimentos de grande 
impacto ambiental. 



Estatuto da Cidade

O Estatuto inova na concepção de cidade e 
apresenta instrumentos de natureza urbanística 
voltados à indução – mais que normatizar – do 
desenvolvimento urbano socialmente justo:

 Formas de Uso do Solo;
 Regularização fundiária;
 Gestão participativa vinculada ao 

planejamento;
 Monitoramento.



O que é Plano Diretor ?

 Plano diretor é um documento que 
sintetiza e torna explícitos os objetivos 
consensuados para o Município e 
estabelece princípios, diretrizes e normas 
a serem utilizadas como base para que 
as ações dos atores envolvidos no 
processo de desenvolvimento urbano 
convirjam na direção desses objetivos.



Qual o objetivo de um Plano Diretor ?

 Instrumento para a definição de uma 
estratégia para a intervenção no 
território, considerando diferentes 
horizontes temporais, estabelecendo 
princípios claros de ação para o 
conjunto dos agentes envolvidos na 
construção do espaço urbano, servindo 
também de base para a gestão 
pactuada da cidade. 



Em que consiste um Plano Diretor ?

Conhecimento 
da realidade 
– Diagnósticos 

Técnico e 
Comunitário

Síntese dos 
Diagnósticos

Pactuação de 
Temas 

Prioritários

Projeto de 
Lei do Plano 

Diretor
Instrumentos 
Complementares



Plano Diretor – Conteúdo mínimo

O Plano Diretor deverá prever de forma coerente os conteúdos 
mínimos dados pela resolução 34 do Conselho Nacional da Cidade

Macro-
zoneamento 

municipal

Definição de 
perímetros 
urbanos

Zoneamento 
municipal

Definição de 
parâmetros 
urbanísticos 

para as 
zonas 

urbanas e 
ADEs

Diretrizes 
para sistema 
viário e sua 
hierarquia

Parâmetros 
de 

parcelamento 
do solo



AS ESCALAS E O TERRITÓRIO

INTRODUÇÃO



Escalas de abordagem

 Regional – Abordagem em diagnóstico para que 
questões intervenientes sejam contempladas pelo 
Plano

 Municipal – A escala do Plano Diretor. Abrange 
todo o território municipal e deve abordar, com 
igual atenção, as dimensões urbana e rural 
presentes no município

 Local – O Plano Diretor indica porções do território 
como alvo de estudos e políticas. Áreas cujo 
interesse local seja preponderante ou desejável



Territorialidade

 Determinar áreas e critérios para aplicabilidade dos 
instrumentos do Estatuto da Cidade

 Diretrizes para implantação de equipamentos públicos  
comunitários

 Macrozoneamento

 Zoneamento

 Parâmetros Urbanísticos



Contextualização

 Historicamente um município minerador

Atividade minerária em muitos momentos 
geraram passivos ambientais;

Estrutura fundiária concentrada, grandes 
porções e poucos proprietários;

Atividade finita e a lacuna econômica futura.



Contextualização

O patrimônio ambiental e cultural dos mais 
expressivos, sendo a sua salvaguarda uma 
necessidade;

 Um dos principais municípios da RMBH, 
intimamente ligado às dinâmicas 
metropolitanas de produção e de 
expansão urbana;



Contextualização

 Centralidades de nível metropolitano no 
território municipal importância para a 
desejável policentralidade da metrópole;

 Caráter metropolitano impacta de maneira 
expressiva todo o município;

Forma urbana ligada à dinâmica do Vetor Sul, 
variável de extrema importância no processo de 
planejamento do município.



PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 
DO MUNICÍPIO DE  NOVA LIMA

METODOLOGIA DA REVISÃO



Objetos

 Revisão do Plano Diretor do município de Nova Lima, 
Lei 2007/ 2007

 Revisão/elaboração dos instrumentos 
complementares:

 Área de Diretriz Especial- ADE Vila da Serra, Vale do Sereno, 
Jardim das Mangabeiras, Jardim da Torre, Jardinaves e entorno;

 Área de Diretriz Especial - ADE Alphaville, Balneário Água 
Limpa e entorno;

 Código de Obras;
 Código de Posturas;
 Sistema de trilhas e mirantes.



Premissas

 As deliberações da 4ª Conferência da Cidade 
de Nova Lima;

 Recomendações contidas no documento final da 
Conferência Rio + 20, de Junho de 2012;

 Priorizar aspectos do Plano Diretor municipal 
que caracterizem desdobramentos diretos 
sobre o território;



Premissas

 Incorporar ao Plano Diretor as leis que lhe são 
posteriores – Reg. Fundiária, MCMV, Politica Def. Civil e Mobilidade

 Considerar os planos municipais afins às políticas 
urbanas – Reg. Fundiária, HIS, Saneamento, Redução de Riscos, 
Ecoturismo

 Compatibilizar o Plano Diretor municipal com o 
Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte PDDI-
RMBH e seu desdobramento - Macrozoneamento



Participação Popular

 Um processo de planejamento deve ocorrer de 
modo a disseminar as informações reunidas e 
elaboradas e fomentar a participação dos 
diversos agentes sociais, contribuindo assim para 
a evolução do aprendizado social em torno do 
planejamento das cidades e, consequentemente, 
para o monitoramento das proposições 
pactuadas no processo

 Construção de pactuação     natureza política, 
constitui eixo condutor das propostas, de forma a 
assegurar sua legitimidade e efetividade. 



Participação Popular - Instrumentos

Núcleo Gestor
• Instância de acompanhamento das atividades e produtos da revisão 

do Plano Diretor e das ADEs, agente mediador e multiplicador

Espaço Plano Diretor 
• Sala na prefeitura de Nova Lima contendo informações pertinentes aos 

processos e um técnico disponível

Espaço virtual 
• Página Web no site da PNL a ser alimentada com produtos elaborados pela 

equipe técnica

Oficinas
• Reuniões regionalizadas, de caráter mais informal, destinadas à troca de 

informações e manifestação do saber local

Audiências Públicas 
• Rito legal que abrange todo o município destinado à apresentação e 

discussão de produtos e resultados



Núcleo Gestor – Revisão Plano Diretor

Núcleo 
Gestor
PDP

12 membros do 
Conselho da 
Cidade que 

representam a 
Sociedade Civil

12 membros do 
Poder Público 

indicados por seus 
representantes



Núcleo Gestor – Revisão ADEs

Núcleo 
Gestor

PDP+ADE

12 membros do 
Conselho da 
Cidade que 

representam a 
Sociedade Civil

12 membros do 
Poder Público 

indicados por seus 
representantes

3 membros da ADE 
em revisão 

indicados pelas 
associações 

comunitárias da 
respectiva ADE 



METODOLOGIA DA REVISÃO

ETAPAS DE REVISÃO DO 
PLANO DIRETOR



Etapas de revisão do Plano Diretor

• Desenvolvimento da 
metodologia/plano de trabalho

• Audiência Pública de lançamento

Metodologia e 
Lançamento 

• Instância mediadora de 
acompanhamento dos trabalhos

• Oficinas de capacitação

Constituição e 
capacitação do 
Núcleo Gestor

• Leitura Comunitária
• Leitura Técnica
• Síntese

Leitura da 
Realidade 

Local



Etapas de revisão do Plano Diretor

• Apreciação dos resultados, discussão e 
eleição de prioridades

• Anteprojeto de lei do Plano Diretor

Definição e 
pactuação dos 

eixos prioritários

•Executivo encaminha à Câmara Municipal 
anteprojeto aprovado por instâncias técnico-
institucionais e populares

Encaminhamento 
Projeto de Lei do 

PD

• Vereadores possuem a importante prerrogativa 
de aprovação da lei. A casa acolhe, aprecia, 
complementa, suprime ou modifica o teor do texto 
e aprova a lei revisada do Plano Diretor

Aprovação da 
Lei



Etapas de revisão do Plano Diretor

• Executivo passa a rever 
estruturas administrativas de 
forma a acompanhar as 
funções dadas pelo PD

Implementação 
do PD

• Sociedade civil, MP, conselhos, 
representantes eleitos acompanham 
e cobram pela execução das 
prioridades pactuadas e aprovadas

Monitoramento



Leitura Técnica

Visão 
Técnica 

Espaços e 
dinâmicas
interativas

Social

Econômico

Territorial

Ambiental

 Consiste na reunião e 
sistematização de 
dados e informações 
disponíveis

 Elaboração de estudos 
temáticos

 Sínteses temáticas

 Síntese integrada



Leitura Técnica - Abordagens

Levantamentos preliminares 
• estudos, planos setoriais, dados 

estatísticos e cartográficos, 
trabalho de campo

Cartografia de apoio PD
• Organização e compatibilização 

das bases espaciais, cartografia 
temática

Caracterização do meio 
físico 
• geologia, geomorfologia, 

hidrografia

Caracterização do meio 
biótico 
• uso do solo, fauna, flora unidades 

de conservação, corredores 
ecológicos

Caracterização do meio 
antrópico 
• inserção metropolitana, dinâmica 

urbana, mancha urbana e 
população, uso do solo, restrições à 
ocupação, infraestrutura urbana

Caracterização do Meio 
socioeconômico e 
tecnológico
• Perfil econômico do município, 

estrutura produtiva, agentes 
econômicos, estruturas tecnológicas 
e produtivas, grandes investimentos



Leitura Técnica - Abordagens

Estrutura demográfica
• Análise de dados e 

projeções

Capacidade Institucional 
• Estrutura administrativa, 

conselhos, convênios e 
cooperativismo

Capacidade de investimento,
• Base tributária, arranjos 

financeiros – Indicativo da 
capacidade do município em 
implementar e dar suporte às 
diretrizes e ações do Plano Diretor

Simulação volumétrica 
urbanística – 3D
• investigação da densidade 

construtiva a se alcançar em 
relação aos parâmetros 
urbanísticos 

Sínteses
• Análises temáticas 

apontamentos de questões 
prementes



Leitura Comunitária

 Identificação das dinâmicas do 
município em função da visão 
da população
 particularmente importante para 

o estabelecimento de prioridades 
e horizontes temporais;

 Estruturada a partir de oficinas, 
organizadas por aglutinação 
de grupos populacionais 
ligados por aspectos culturais e 
espaciais    Núcleos da Leitura 

Comunitária

Informações e síntese. 
Visões dos cidadãos 

sobre o território, suas 
prioridades e 
viabilidades

Oficina 
Participativa 

Núcleo 1

Oficina 
Participativa 

Núcleo 2



Leitura 
Comunitária

 Proposta de Núcleos 
para realização de 
oficinas
 Núcleo 1: Urbanizações 

ensejadas pelo eixo 
rodoviario 040/356

 Núcleo 2: Sede e 
localidades



Síntese da Leitura da Realidade Local

 A partir da Leitura Técnica e da Leitura Comunitária 
será estabelecida uma síntese que retrate a atual 
realidade do município segundo os aspectos 
abordados;

 Caso haja divergência entre as leituras, estas serão 
destacadas e apresentadas, pois constituem objeto 
de maior reflexão e indica a necessidade de 
trabalho por ocasião da pactuação de estratégias e 
temas prioritários a se construir em etapa 
subsequente. 



Pactuação dos Eixos Estratégicos e 
Temas Prioritários

 A partir da síntese da realidade local serão 
construídos os Eixos Estratégicos e Temas Prioritários 
da cidade. Estruturados sob a forma de um 
documento submetido ao debate público, em oficinas 
nos núcleos de participação do município e em 
Audiência Pùblica.



Minuta de Lei do Plano Diretor

Conteúdo mínimo:

 Diretrizes e metas temporais;
 Perímetro Urbano;
 Mapa de Macrozoneamento Municipal e Macrodiretrizes urbanas; 
 Mapa de Zoneamento Urbano;
 Tabela de parâmetros urbanísticos por zona;
 Tabela com as características do sistema viário;
 Mapa de delimitação das áreas de aplicação dos instrumentos de 

política urbana;
 Identificação de áreas de interesse metropolitano. 
 Mapa contendo a delimitação dos corredores ecológicos, 

Patrimônio Paisagístico Natural, Unidades de Conservação e Áreas 
de Proteção Especiais (Mananciais);

 Formas de monitoramento da gestão democrática da cidade.



METODOLOGIA DA REVISÃO

INSTRUMENTOS 
COMPLEMENTARES



Objetos

Revisão do código 
de obras

Revisão do código 
de posturas

Regulamentação do 
Sistema de Mirantes 
e Sistema de Trilhas 

do Município

 Elaboradas as minutas 
dos anteprojetos de leis 
complementares

 Minutas apresentadas e 
apreciadas pelo 
ConCidade

 Executivo procede o 
envio da minuta 
revisada ao Legislativo 
Municipal



METODOLOGIA DA REVISÃO

REVISÃO E

REGULAMENTAÇÃO DE 
ÁREAS DE DIRETRIZES 
ESPECIAIS
ADE VILA DA SERRA, VALE DO SERENO, JARDIM 
DAS MANGABEIRAS, JARDIM DA TORRE, 
JARDINAVES E ENTORNO

ADE ALPHAVILLE, BALNEÁRIO ÁGUA LIMPA E 
ENTORNO



Áreas de Diretrizes Especiais

 Instrumento de sobrezoneamento previsto no 
Estatuto da Cidade

 Destinado a casos específicos, cuja necessidade de 
controle ultrapassa o limite usual dos instrumentos 
de controle do Uso e Ocupação do Solo

 Adoção de parâmetros urbanísticos que garantam 
a preservação do patrimônio cultural/natural e da 
qualidade de vida diante de suas especificidades, 
apontadas quando da sua criação



Revisão de ADEs - Justificativa

ADE da Vila da Serra, Vale do Sereno, 
Jardim das Mangabeiras, Jardim da 
Torre, Jardinaves e entorno 
conflito entre os recursos naturais (solo, 

vegetação, mananciais) e os recursos 
culturais (paisagem) e o processo de intensa 
ocupação e verticalização na área, pouca 
capacidade do sistema viário existente, além 
de trechos cuja Infraestrutura encontra-se 
parcialmente instalada



Revisão de ADEs - Justificativa

ADE do Alphaville, Balneário Água Limpa 
e entorno 
necessidade de se diversificar o uso e 

ocupação do solo, de maneira a constituir-se 
realmente num polo de apoio à moradia e 
também de atração de comércios e serviços 
de abrangência regional, acompanhando as 
intenções de multicentralidades postas no 
PDDI RMBH.



Revisão de ADEs - Objetivos

 Análise de documentos existentes e identificação 
de informações desatualizadas, incompletas ou 
insuficientes;

 Atualizar e complementar as informações 
pertinentes à revisão e regulamentação das 
ADEs;

 Permitir a compatibilização das ADEs às demais 
diretrizes de uso e ocupação do solo, previstas 
para estas áreas;

 Regulamentar ADE



Etapas de revisão das ADEs

• apontar os problemas gerais e as 
potencialidades, detectados na área 
objeto de estudo e suas especificidades, a 
partir de dados existentes disponíveis

Relatório 
Preliminar

• abordagem multidisciplinar sobre a área 
de estudo voltada às sínteses - temáticas 
e integrada

Levantamento 
de dados e 
Diagnósticos

• Troca de informações e manifestação do 
saber local

Consulta 
popular



Etapas de revisão das ADEs

• Alternativas e Cenários. Prospecções 
apoiadas por Modelos Digitais de terreno e 
simulação volumétrica/tridimensional das 
intervenções urbanísticas previstas propostas

Modelagem 3D e 
Diretrizes 
Integradas

• Diretrizes uso e ocupação e parâmetros 
urbanísticos

Propostas e 
diretrizes 

especiais e 
urbanísticas

• Elaboração, apresentação e discussão de 
minuta da lei

Anteprojeto de lei 
da ADE



Revisão de ADEs – Abordagens Técnicas

Levantamento de 
Dados e Informações
• Dados secundários, planos 

e projetos pregressos, 
trabalho de campo

Caracterização da 
área de estudos
• Síntese a partir de dados 

existentes disponíveis

Aspectos Urbanísticos
• Análise do ambiente 

construído – tipologias, 
densidade construtiva, 
ambiência, centralidades...



Revisão de ADEs – Abordagens Técnicas

Geológico-geotécnico
• Dados secundários, planos e 

projetos pregressos e aferições 
em campo

Saneamento
• infraestruturas e instalações de 

abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, limpeza 
urbana e manejo de resíduos 
sólidos, drenagem de águas 
pluviais urbanas

Demografia
• Análise de dados e projeções



Revisão de ADEs – Abordagens Técnicas

Empreendimentos
• Levantamento e análise 

de proposições 
intervenientes, públicas 
e privadas

Sócioeconômica
• Análise do ambiente 

construído – tipologias, 
densidade construtiva, 
ambiência

Mobilidade Urbana
• Síntese a partir de 

dados existentes 
disponíveis



Revisão de ADEs – Diretrizes

 A partir dos 
Diagnósticos e das 
Oficinas com as 
comunidades 
serão elaboradas 
propostas e 
diretrizes para as 
Áreas de 
Diretrizes Especiais

Saneamento

Consolidação 
Geotécnica

Hierarquia de 
ações/Estratégias

/ Instrumentos de 
política urbana

Mobilidade

Zoneamento , 
Uso e 

Ocupação do 
Solo

Habitação

DIRETRIZES



Revisão de ADEs – Projeto de Lei

 Em Audiência Pública as propostas são apresentadas e 
debatidas     elabora-se minuta do anteprojeto de Lei, 
contemplando o seguinte conteúdo mínimo: 
 Descrição do perímetro da ADE; 

 Mapa da ADE representando os tipos de uso do solo propostos 
(residencial industrial, comércio e serviço), e a população prevista.

 Mapa contendo a delimitação dos corredores ecológicos, Patrimônio 
Paisagístico Natural, Unidades de Conservação e Áreas de Proteção 
Especiais (Mananciais);

 Mapa de Zoneamento; 

 Tabela de parâmetros urbanísticos por zona; 

 Mapa do plano urbanístico consolidado

 Mapa com a delimitação das áreas de aplicação dos instrumentos da 
política urbana; 



METODOLOGIA DA REVISÃO

CRONOGRAMAS



Cronograma de revisão do PD

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E INSTRUMENTOS COMPLEMENTARES
2013 2014 2015

DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR

Contratação
PD

Metodologia Audiência

Leitura Técnica Oficinas

LRL - Síntese Audiência

Pactuação Eixos Estratégicos Oficinas Audiência

Anteprojeto de Lei ConCid.

Revisão do Código de Posturas ConCid.

Revisão do Código de Obras ConCid.



Cronograma de revisão das ADEs

REVISÃO E REGULAMENTAÇÃO ADE VILA DA SERRA

2013 2014

DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Contratação

Levantametos e 
Diagnóstico Oficina

Propostas e Diretrizes Audiência 

Anteprojeto Lei
Reunião 

ConCidade

REVISÃO E REGULAMENTAÇÃO ADE ALPHAVILLE

Contratação Levantameto e Diagnóstico Oficina

Propostas e Diretrizes Audiência 

Anteprojeto Lei
Reunião 

ConCidade



FUNDAÇÃO ISRAEL PINHEIRO - FIP

EQUIPE TÉCNICA



Equipe FIP

 Coordenação Geral 

Arqta Yara Landre Marques

 Gerente de Projetos FIP

Péricles Mattar

 Gestão Técnico operacional 

Arqto Eduardo Maia Memória

 Arquiteto Pleno

Arqta 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

 Comunicação e 

Mobilização

Juliana Sá

 Consultores Arquitetos

Ana Maria Schmidt

Sérgio Palhares

Débora Guy



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

Ivana Amorim – Arquiteta e Urbanista

Marcos Landa – Assessor

Ricardo Teixeira - Assessor



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

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



OBRIGADO

 Prefeitura e equipe técnica agradecem a 
presença de todos na audiência pública 
de lançamento do processo de revisão do 
Plano Diretor e de seus Instrumentos 
Complementares

Contamos com a participação de todos 
nos próximos eventos


