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PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA  
 

PROPOSTA METODOLÓGICA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR 
MUNICIPAL, LEIS COMPLEMENTARES E REGULAMENTAÇÃO DE ADEs 

 
Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2014 

 
 

1 APRESENTAÇÃO 

 

Nova Lima é um dos principais municípios da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, não só fazendo parte do próprio Aglomerado da RMBH, mas 

intimamente ligado às suas dinâmicas de produção e de expansão urbana. Sua 

forma urbana está ligada ao chamado Vetor Sul da região, o que faz com que 

esta variável seja de extrema importância no processo de planejamento urbano 

do município. Negligenciar seu caráter metropolitano traria um afastamento de 

processos que a impactam de maneira expressiva. 

Dessa forma a revisão do Plano Diretor Participativo de Nova Lima adquire, em 

alguns momentos, contornos mais amplos do que normalmente tem os planos 

diretores de outras cidades não vinculadas ao processo metropolitano, ou 

mesmo que vinculadas, não na escala e porte do município em questão.  

Ressalta-se ainda que, conforme muito bem o demonstrou o PDDI - Plano 

Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH, a existência de centralidades 

de expressão metropolitana no território municipal, cuja expansão faz parte do 

processo de se afirmar a policentralidade deste aglomerado metropolitano. 

O PDDI tem como mais recente desdobramento o processo em curso de 

elaboração do macrozoneamento metropolitano, projeto aprovado pelo arranjo 

de gestão metropolitana, cuja elaboração, concomitante com a revisão do 

presente Plano Diretor, será observada para que haja sinergia entre as 

abordagens.  

Em relação ao município faz-se importante destacar a condição histórica de 

município minerador, seja do ouro ou dos minérios de ferro. Essas atividades 

em muitos momentos geraram passivos ambientais em Nova Lima. Outro 

desdobramento importante ligado à mineração se refere à própria estrutura 

fundiária do município, caracterizada pela concentração de grandes porções de 



4 
 

terra nas mãos de poucos proprietários. O peso que a mineração exerce na 

composição da economia local leva a pensar-se que tal perfil deve ser 

diversificado, (processo este que vem ocorrendo), de forma a permitir que os 

impactos do setor minerário não se desdobrem de maneira tão direta sobre a 

economia municipal. 

O patrimônio ambiental e cultural do município são expressivos e a atividade de 

planejamento deve buscar a sua salvaguarda. Ressalta-se a diversidade local 

de paisagens e conformações dos sítios, por exemplo, as situações dos 

ambientes minerados do Quadrilátero Ferrífero, as áreas de presença de 

remanescentes de Mata Atlântica, as várzeas do Rio das Velhas e as áreas de 

predominância de vegetação típica de cerrado. Estes diferentes ambientes 

deverão ser abordados dentro de suas especificidades, bem como 

potencialidades e limitações. 

Outra questão importante refere-se às ADEs - Áreas de Diretrizes Especiais, 

que se encontram em processo de regularização, como as ADEs do Jardim 

Canadá e Vale do Sol, que já foram objeto de propostas discutidas com as 

comunidades e em processo de regulamentação adiantados. A ADE Mina 

Grande também já tem sua proposta de regulamentação formatada. As ADEs 

ADE Vila da Serra, Vale do Sereno, Jardim das Mangabeiras, Jardim da Torre, 

Jardinaves e entorno e Alphaville Lagoa dos Ingleses, Balneário Água Limpa e 

entorno, embora tenham sido objeto de propostas técnicas, ainda não têm 

formatos definitivos, que deverão ser buscados paralelamente à revisão do 

plano diretor. 

É pertinente citar a necessidade de se conciliar os interesses do governo do 

estado com os do governo municipal no que se refere à implantação de 

grandes empreendimentos privados, vias de acesso e a instalação de 

equipamentos urbanos, todos de caráter metropolitano com impactos diretos 

sobre o município.   

Assim, a revisão do Plano Diretor Participativo de Nova Lima envolve todos os 

aspectos característicos dos recentes processos urbanos em contextos 

globalizados e deverá articular todos esses níveis, considerando-se ainda que 

esta revisão deverá incorporar as premissas contidos no Termo de Referência - 
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TR para revisão do Plano Diretor de Nova Lima e dos Instrumentos 

Complementares, elaborado pela PMNL em atenção às determinações do atual 

Plano Diretor -  Lei Municipal 2007, de 28 de agosto de 2007.  

São premissas estabelecidas pelo TR:  

 A necessidade de se atualizar o Diagnóstico Municipal do Plano Diretor 

elaborado em 2007 diante da dinâmica principalmente das atividades 

imobiliárias no município; 

 A prioridade de aspectos do Plano Diretor municipal que caracterizem 

desdobramentos diretos sobre o território, dado que esse território tem 

se modificado muito rapidamente em algumas de suas porções, 

especialmente nas Áreas de Diretrizes Especiais; 

 Necessidade de se incorporar ao Plano Diretor as leis que lhe são 

posteriores, tais como as leis federais nº 11.977/2009, nº 12.608/2012 e 

nº 12.587/2012, que, respectivamente, dispõe sobre o Programa Minha 

Casa Minha Vida e a regularização fundiária de assentamentos 

localizados em áreas urbanas, institui a Política Nacional de Proteção e 

Defesa Civil e Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade 

Urbana. 

 Considerar os planos municipais afins às políticas urbanas, tais como o 

Plano Municipal de Regularização Fundiária, o Plano Municipal de 

Habitação de Interesse Social, o Plano Municipal de Saneamento, o 

Plano Municipal de Redução de Risco e o Plano Municipal de 

Ecoturismo. 

 A necessidade de se compatibilizar o Plano Diretor municipal com o 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de 

Belo Horizonte PDDI-RMBH e seu desdobramento através do trabalho 

de Macrozoneamento em curso. 

 Incorporação de recomendações contidas no documento final da 

Conferência Rio + 20, de Junho de 2012. 
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 Incluir no conteúdo da revisão do Plano Diretor as deliberações da 4ª 

Conferência da Cidade de Nova Lima, especialmente aquelas definidas 

no eixo temático que tratou do Plano Diretor de Nova Lima. 

Cabe ainda apontar para os objetos e objetivo desta proposta e ressaltar a 

especial relevância da participação popular neste contexto. 

Objetos: 

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

 Revisão dos instrumentos normativos relativos ao parcelamento, uso e 

ocupação do solo; 

 Revisão das propostas de regulamentação da Área de Diretriz Especial- 

ADE Vila da Serra, Vale do Sereno, Jardim das Mangabeiras, Jardim da 

Torre, Jardinaves e entorno e da Área de Diretriz Especial - ADE 

Alphaville Lagoa dos Ingleses, Balneário Água Limpa e entorno; 

 Revisão e elaboração de outros instrumentos de política urbana 

complementares em especial o Código de Obras e o Código de 

Posturas; 

Objetivo: 

 Definir as diretrizes, com as respectivas estratégias e metas, e os 

instrumentos de política urbana necessários ao pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade de Nova Lima e da propriedade. 

A participação popular no processo de planejamento é um caminho irreversível 

e encontra em Nova Lima uma pluralidade de situações quanto aos seus 

moradores, desde aqueles oriundos da sede urbana e dos distritos tradicionais 

do município, até aqueles advindos da expansão urbana do Vetor Sul. Trata-se 

de populações diversas e muitas vezes com níveis de informações e 

expectativas igualmente diversas. A participação estará presente nas revisões 

do Plano Diretor e das regulamentações das ADEs. Tais trabalhos serão 

pautados pela visão contemporânea de que em um processo de planejamento 

deve ocorrer de modo a disseminar as informações reunidas e elaboradas no 

decorrer dos trabalhos e ainda fomentar a participação dos diversos atores 

sociais, contribuindo assim para a evolução do aprendizado social em torno do 
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planejamento das cidades; aprimoramento da percepção dos processos 

urbanos em curso, a partir do incorporação das diversas visões acerca desse 

processo; e, consequentemente, para o monitoramento das proposições 

pactuadas. Esse pacto, de natureza política é importante para se construir o 

eixo condutor das propostas, de forma a assegurar sua legitimidade e 

efetividade.  

Segue assim, o presente relatório, referente à primeira etapa dos trabalhos de 

revisão dos planos municipais e instrumentos complementares e constituído 

pela abordagem metodológica e pelo detalhamento das atividades.  

2 ACOMPAMHAMENTO TÉCNICO INSTITUCIONAL E PARTICIPAÇÃO 

POPULAR 

Os processos de revisão do Plano Diretor Municipal, das ADEs e a elaboração 

dos projetos de leis complementares contarão com uma rotina de 

acompanhamentos técnicos institucionais, com uma agenda de eventos 

destinados à participação popular e com canais de acesso às informações. 

Caberá à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão o acompanhamento 

do dia a dia dos trabalhos, sendo que a apreciação dos produtos consolidados 

contará com o apoio das demais secretarias e membros do executivo, bem 

como do Núcleo Gestor, grupo de trabalho formado por membros do executivo, 

legislativo e representantes da sociedade civil, com objetivo de acompanhar, 

aprimorar e difundir os trabalhos de Revisão do Plano Diretor e instrumentos 

complementares do município de Nova Lima. Os quadros que se seguem 

apresentam de modo sintético as etapas e os momentos em que os produtos 

serão compartilhados nas várias esferas de acompanhamento técnico 

institucional e de participação popular.  
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Quadro 1– Cronograma de Revisão do Plano Diretor 

Elaboração: FIP 2014 

Quadro 2 – Cronograma de Revisão da ADE Vila da Serra  

Elaboração: FIP 2014 

Quadro 3 - Cronograma de Revisão da ADE Alphaville 

Elaboração: FIP 2014 

Ao final de cada uma das etapas previstas serão feitas apresentações 

destinadas às várias esferas diretamente envolvidas no processo. Etapas 

sucessivas de discussão dos conteúdos e resultados em âmbito político, 

técnico e comunitário.  

2014 2015

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

REUNIÃO DIRIGENTES LT LC

REUNIÃO NÚCLEO 

GESTOR
S
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ETAPA 1 ETAPA 3

DESENVOLVIMENTO DA 

METODOLOGIA E 

LANÇAMENTO PLANO

DEFINIÇÃO E PACTUAÇÃO DOS 

EIXOS ESTRATÉGICOS

ETAPA 4 

ANTE PROJETO DE LEI

ETAPA 2

LEITURA DA REALIDADE LOCAL: 

LEITURA TÉCNICA (LT) - LEITURA 

COMUNITÁRIA (LC) - SÍNTESE (S)
EVENTOS

2014

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO

REUNIÃO DIRIGENTES

REUNIÃO NÚCLEO GESTOR

AUDIÊNCIA PÚBLICA

OFICINAS PÚBLICAS
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  - ADE VILA DA SERRA

EVENTOS

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 

RELATÓRIO 

PRELIMINAR

LEVANTAMENTO 

E DAGNÓSTICO

PROPOSTAS E 

DIRETRIZES 

URBANÍSTICAS

ANTE PROJETO 

DE LEI

2014

MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

REUNIÃO DIRIGENTES

REUNIÃO NÚCLEO GESTOR

AUDIÊNCIA PÚBLICA

OFICINAS PÚBLICAS

REUNIÃO CONCIDADE

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - ADE ALPHAVILLE

EVENTOS

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 

RELATÓRIO 

PRELIMINAR

LEVANTAMENTO 

E DAGNÓSTICO

PROPOSTAS E 

DIRETRIZES 

URBANÍSTICAS

ANTE PROJETO 

DE LEI
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Nas referidas reuniões, os relatórios serão discutidos a partir de lâminas em 

formato digital, contendo a síntese da etapa.  

Inicialmente os produtos são apresentados em uma reunião de dirigentes 

locais, sendo estes convidados a critério do executivo. Este grupo terá a 

prerrogativa da leitura inicial do conteúdo, podendo apresentar sugestões de 

ajustes e correções, que serão avaliados pelos técnicos consultores 

contratados. O produto com os devidos ajustes será então apresentado e 

entregue ao Núcleo Gestor, para que seus membros também possam contribuir 

com o documento. Em seguida, serão procedidas as revisões que se julgar 

necessário e o relatório será consolidado. Após a consolidação de um dado 

relatório,  o mesmo será aberto à comunidade e apresentado em audiência 

pública.  

2.1 Participação Popular 

A participação popular é imprescindível nos atuais processos de planejamento 

urbano, cuja lida não mais se encontra pautada exclusivamente pelo prisma 

técnico. A percepção da comunidade em sua vivência cotidiana é fundamental 

para o delineamento dos diagnósticos, diretrizes e propostas.  

A participação ocorre em duas instâncias, a primeira se dá através do Núcleo 

Gestor, aqui entendido como instância mobilizadora e multiplicadora de 

informações. O segundo momento acontece pela participação direta, por meio 

das oficinas, audiências públicas e contribuições enviadas pelos meios de 

comunicação ora disponíveis. 

A participação popular será mais intensa nas etapas destinadas às Leitura 

Comunitárias, momentos em que se convida a população para o debate das 

questões prementes para o município, seus bairros e localidades.  

Os processos de revisão que são objeto desta proposta, contarão com os 

seguintes instrumentos de participação abaixo relacionados: 

 Espaço Plano Diretor – sala na prefeitura de Nova Lima contendo 

informações pertinentes aos processos e um técnico disponível; 

 Espaço virtual e institucional da municipalidade a ser alimentado com 

produtos elaborados pela equipe técnica; 
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 Oficinas – Reuniões públicas de trabalho para discussão de temas 

relevantes; 

 Audiências Públicas – Apresentação e discussão de produtos e 

resultados. 

O espaço virtual do Plano Diretor estará sob a responsabilidade do executivo e 

consistirá em página virtual acessada através do site da Prefeitura Municipal. 

Neste espaço virtual serão disponibilizadas informações atualizadas a respeito 

do processo de revisão do Plano Diretor. Tais informações serão versões 

digitais das mesmas informações que estarão disponíveis no Espaço Plano 

Diretor. A consultoria prestará assessoria à Prefeitura na disponibilização e 

atualização de informações que serão acessadas pelo público. 

O Espaço Plano Diretor consistirá em espaço físico, localizado nas instalações 

da Prefeitura Municipal em local de fácil acesso. As informações disponíveis 

neste espaço serão compostas por dados relevantes ao trabalho de revisão do 

Plano Diretor. São mapas, gráficos, apresentações e relatórios que constituem 

importante acervo a ser compartilhado com os cidadãos. Os materiais serão 

submetidos à Prefeitura com antecedência para análise e, sempre que os 

produtos da revisão forem aprovados pelo Executivo, serão disponibilizados em 

meio físico e digital.   

Constitui o Espaço Plano Diretor: 

 Um profissional da equipe técnica contratada que estará encarregado de 

tirar ou encaminhar dúvidas (durante o atendimento, que ocorrerá uma 

vez por semana, em período de 6 horas);  

 Materiais didáticos que facilitem a compreensão do processo de revisão 

do plano diretor;  

 Informações sobre a data, o local e a pauta de todas as audiências a 

serem realizadas, com antecedência de 15 dias; 

 A representação física do cronograma de revisão do plano diretor, com 

indicação do momento atual do processo; 

 Os produtos e subprodutos elaborados no processo, incluindo mapas, 

simulação em 3D, tabelas e textos;  

 As atas das reuniões realizadas;  
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 Apresentações usadas nas oficinas e audiências públicas; 

 Formulários em branco contendo no mínimo os campos “tema”, 

“principal problema” e “solução proposta”, para preenchimento pelos 

cidadãos interessados. 

As oficinas públicas terão caráter menos formal, de forma a incentivar a 

participação e serão realizadas de forma setorizada, em dois núcleos de 

participação referentes a porções do território municipal que se aglutinam por 

afinidades sócio-espaciais, enquanto as Audiências Públicas abrangerão o 

município como um todo. 

A equipe técnica contratada fará a condução e a coordenação de todos os 

eventos, que serão presididos pelo Prefeito Municipal e/ou pelo Secretário de 

Planejamento e Gestão, com o apoio do Núcleo Gestor. 

3 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO NÚCLEO GESTOR 

O Núcleo Gestor é uma instância de acompanhamento e aprimoramento das 

atividades e produtos desenvolvidos na revisão do Plano Diretor e das ADEs, 

possuindo também um papel de agente multiplicador e de mobilização. Propõe-

se a seguinte composição do Núcleo Gestor: 

 12 membros do Conselho da Cidade de Nova Lima, representantes da 

Sociedade civil e indicados pelo ConCidade; 

 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. 

Para o acompanhamento dos trabalhos de revisão dos estudos das ADES 

deverão ser agregados ao Núcleo Gestor: 
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 3 representantes, para cada ADE, dentre os membros das Associações 

dos bairros que compõem a área da ADE.  

O Núcleo Gestor será apresentado durante o lançamento dos projetos de 

revisão do Plano Diretor e das ADEs. 

A capacitação do Núcleo Gestor é uma etapa fundamental para que o processo 

se dê de forma democrática, pois é a partir do nivelamento de conhecimento 

quanto às questões afetas ao planejamento urbano, considerando a escala do 

Plano Diretor, que pode se esperar um retorno de maior qualidade em termos 

de participação.  

A capacitação se dará através de oficinas com a exposição da legislação, 

objetivos, etapas e produtos dos projetos de revisão, bem como do próprio 

papel do Núcleo Gestor. As seções serão feitas, principalmente, através de 

exposições e dinâmicas de grupo, de maneira a se buscar clareza e 

objetividade nos trabalhos. São propostas duas oficinas de capacitação, com 

duração média de 04 horas, totalizando 08 horas de Capacitação. 

1ª Oficina: 04 horas de duração 

 Conteúdos do Plano Diretor e sua abrangência 

 Função Social da Propriedade 

 Estrutura urbana e Centralidades 

 Sustentabilidade Local 

 Papel do Núcleo Gestor 

2ª Oficina: 04 horas de duração 

 Instrumentos previstos no Estatuto da Cidade – Lei 10.257/2001 

 Áreas factíveis para aplicação dos Instrumentos da Cidade  

 Processo de Pactuação na elaboração e na alteração do Plano Diretor 

Para a capacitação será preparado um curso, cujo conteúdo aborda os temas 

acima descritos, bem como resgata e debate a resolução 34 do ConCidades1.  

                                                 
1
 Resolução nº 34, de 01 de julho de 2005 do Conselho das Cidades: I - as ações e medidas para 

assegurar o cumprimento das funções sociais da cidade, considerando o território rural e urbano; II - as 
ações e medidas para assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana, tanto privada 
como pública; III - 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; 
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Para o curso de capacitação propõe-se o desenvolvimento de apresentação 

digital em formato de slides e de material impresso contendo informações 

gerais sobre o processo e temas a se abordar durante os processos de revisão. 

Os materiais elaborados para a capacitação serão compilados e farão parte do 

relatório de encerramento da etapa, assim como estabelecido pelo item 8, 

desta proposta.  

4 ETAPAS METODOLÓGICAS DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR  

O presente produto define as bases metodológicas para a execução do 

trabalho de revisão do Plano Diretor Municipal, a qual será submetida à equipe 

municipal responsável pelo acompanhamento dos trabalhos e a 2 dos 

representantes do ConCidade, para a sua devida aprovação e definição 

conjunta das ações destinadas à elaboração da leitura técnica, comunitária e 

seus desdobramentos. Neste contexto, a proposta aprovada será apresentada 

em audiência pública à comunidade, momento que inaugura a revisão do Plano 

Diretor e a participação da comunidade neste processo.  

Fazem parte da etapa de revisão do Plano Diretor as seguintes etapas: 

 Detalhamento Metodológico; 

 Capacitação do Núcleo Gestor; 

 Leitura da Realidade local (Levantamento de dados técnicos e 

comunitários); 

 Definição e Pactuação dos Eixos Estratégicos e temas Prioritários 

(Propostas e diretrizes);  

 Elaboração do Anteprojeto de Lei do Plano Diretor. 

Cabe ainda ressaltar que os trabalhos de revisão serão pautados pelo mais 

atual arcabouço teórico metodológico a cerca do planejamento urbano e 

regional. A coordenação do projeto de revisão e sua equipe têm como 

referência autores contemporâneos, tais como: Henri Lefebvre, Milton Santos, 

                                                                                                                                               
IV - os instrumentos da política urbana previstos pelo art. 42 do Estatuto da Cidade, vinculando-os aos 
objetivos e estratégias estabelecidos no Plano Diretor. 
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Roberto Luís Monte-Mór, Heloísa Costa, Jupira Gomes de Mendonça, Marcelo 

Lopes de Souza, Rogerio Haesbaert da Costa, David Harvey, Edward Soya, 

John Friedmann, Ignacy Sachs, os quais têm abordagens voltadas para o 

conhecimento das dinâmicas urbanas enquanto processos que se somam para 

a formação do espaço construído e se fazem pertinentes para a leitura e 

representação da Estrutura Urbana. Considerando tal estrutura uma síntese 

espacial, em que os vários fenômenos constituintes dos espaços municipais se 

fazem presente para a sua conformação.  

O espaço atual é consolidado a partir dos processos de reprodução do capital 

na era pós-industrial que é fragmentado e segmentado. Convivem no território 

os vários estágios da tecnologia e mesmo da reprodução do capital, este 

também em seus diversos tempos de inserção na produção global. Isso posto, 

considera-se também que os o meios tecnológicos em seus vários estágios 

temporais e de organização são fundamentais para a estruturação do espaço e 

na identificação dos atores sociais e demandas do capital pós industrial.  

A percepção da dicotomia entre inclusão e exclusão sócio-espacial é 

fundamental para a identificação dos lugares centrais, ou seja aqueles que 

propiciam maior nível de inclusão, e dos lugares periféricos, aqueles que levam 

ao maior nível de exclusão. As abordagens do Plano Diretor devem orientar 

seus resultados para que se busque ampliar as oportunidades de inclusão e 

heterogeneidade nas centralidades existentes e possíveis, no sentido de que 

haja menor diferença entre esses extremos, o que significa também ampliar as 

condições efetivas da cidadania. O que se traduziria no fortalecimento da ideia 

da cidade policentrada orientada ao desenvolvimento sustentável. 

Outro aspecto importante a ser considerado é que as divisões territoriais 

político-administrativas usuais não são suficientes para a compreensão dos 

fenômenos urbanos atuais, notadamente nas metrópoles.  

O uso de tal arcabouço teórico implica em uma visão sistêmica e multiescalar 

do espaço municipal e supramunicipal, de maneira a compor os estudos e 

produtos desta proposta. 
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4.1 Capacitação do Núcleo Gestor 

O Núcleo Gestor, por se tratar de uma instância de acompanhamento e 

aprimoramento das atividades e produtos desenvolvidos tanto na revisão do 

Plano Diretor, quanto das ADEs, foi tratado em capítulo próprio - item 3 desta 

proposta. Sua formação e capacitação inaugura o processo público de revisão 

do Plano Diretor de Nova Lima. Formação e capacitação estão previstas para 

ocorrerem em março de 2014, como também explicitados pelo cronograma do 

projeto.  

4.2 Leitura da Realidade Local 

A Leitura da Realidade Local, em seu conjunto, é formada a partir dos dados e 

informações reunidos na Leitura Técnica e na Leitura Comunitária, compondo 

um diagnóstico atualizado do município que contempla não só a situação 

verificada pelos técnicos envolvidos na elaboração do Plano Diretor como 

também aspectos relativos à percepção dos moradores e de suas 

organizações locais. 

4.3 Leitura Técnica 

A Leitura Técnica consiste na sistematização dos dados e informações 

técnicas, visitas a campo, produção de imagens, mapas temáticos e estudos 

balizados por este conjunto de dados. Para a elaboração da Leitura Técnica 

serão utilizados dados primários elaborados pela equipe técnica e dados 

secundários de fontes oficiais diversas. Da massa de dados a ser utilizada 

deve-se ressaltar a relevância do diagnóstico do Plano Diretor de 2007; as 

deliberações oriundas da 4ª Conferência da Cidade de Nova Lima; os Planos 

Setoriais do Município, visitas às secretarias municipais para coleta de dados e 

informações e a interlocução com equipes que estejam elaborando planos e 

projetos que tenham interface com o Plano Diretor.  

Seguem as descrições das etapas que constituem o item: 

I. Levantamentos Preliminares 
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 Estatísticas institucionais2, englobando aspectos da população, sua 

composição e dinâmica – população atual por extrato social, população 

ecomicamente ativa, origem e destino, etc; 

 Planos, Programas e Estudos recentes; 

 Legislação vigente; 

 Bases cartográficas disponíveis; 

 Aspectos históricos, contemplando a evolução da ocupação e seus 

fatores determinantes; 

 Diretrizes contidas no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte; 

 Apontamentos do processo em curso de elaboração do 

Macrozoneamento Metropolitano; 

 Aspectos físicos (clima, geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação, 

hidrografia); 

 Visitas técnicas ao território municipal; 

 Visitas técnicas às secretaria municipais para coleta e troca de 

informações. 

II. Cartografia de apoio ao Plano Diretor 

A elaboração da base cartográfica de apoio ao Plano Diretor será realizada 

tendo como insumos básicos o levantamento aerofotogramétrico realizado em 

2008 e o cadastramento imobiliário datado em 2009. Os mapas de 

Macrozoneamento Municipal e de Zoneamento Urbano serão adequados à 

base municipal georreferenciada. O município conta, atualmente, com base 

cartográfica na escala de 1:1.000 para 80 km² da área urbana e na escala de 

1:10.000 para o restante de seu território. 

A título de atualização propõe-se a aquisição de imagens de satélite de alta 

resolução para áreas do município nas quais se verificaram processos de 
                                                 
2
 As estatísticas institucionais serão elaboradas a partir dos dados oficiais do último levantamento 

censitário, datado de 2010 e a construção das classes, ou estratificação dos dados, levarão em conta 
referências legais ou de programas consagrados nas esferas públicas e que venham a auxiliar na 
justificativa e pertinência das classes.  
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ocupação mais intensos após a realização do levantamento 

aerofotogramétrico. 

Para este levantamento são propostas imagens do satélite Worldview-2, com 

resolução espacial de 0,5 metros, ou produtos com características similares. 

As áreas de intensa ocupação a serem levantadas são Alphaville e Região do 

Vale do Sereno e Água Limpa, para as quais são propostos os seguintes 

produtos: 

 Região do Vale do Sereno – Imagem Worldview 2 ou de características 

similares de mesma resolução espacial; 

 Alphaville e Água Limpa – Imagem Worldview 2 ou de características 

similares de mesma resolução espacial. 

III. Caracterização do Meio Físico (Geologia, Geomorfologia e 
Hidrografia) 

Serão utilizados dados secundários e dados primários gerados pela própria 

equipe técnica referentes ao meio físico: 

 Geologia; 

 Geomorfologia; 

 Hidrografia; 

 Hipsometria. 

 

IV. Caracterização do Meio Biótico (Biomas e ações antrópicas sobre o 
Meio Biótico) 

A partir de dados secundários disponíveis, com destaque ao cotejamento 

dos dados contidos no Zoneamento ecológico-econômico do estado3, na 

proposta dos Corredores Ecológicos e outros insumos da mesma natureza 

será caracterizado o Meio Biótico4 principalmente em relação à cobertura 

vegetal existente, conectividade ecológica e as ações antrópicas 

modificadoras do ambiente.  

                                                 
3
 ZEE – disponível em: http://www.zee.mg.gov.br/ 

4
 Biótico refere-se àquilo que é característico dos seres vivos ou que está vinculado a estes. Também é 

aquilo pertencente ou relativo à biota (o conjunto da flora e da fauna numa determinada região). Acessado 
em: http://conceito.de/biotico, em 12 de fevereiro de 2014. 
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A APA Sul e o parque do Rola Moça possuem particular importância neste 

contexto de Nova Lima, destaque no contexto ambiental e nas condições de 

conectividade ecológica da região em que se insere. Além disso, serão 

considerados os morros declarados como patrimônio natural e paisagístico, 

a saber: Pires, Elefante, da Calçada e do Souza. 

As demais Unidades de Conservação localizadas dentro do município e em 

seu entorno, bem como dados obtidos de levantamentos de campo, serão 

utilizadas para a composição desta camada de estudo, formada 

principalmente por: 

 Uso do solo; 

 Aspectos da fauna; 

 Aspecto da flora; 

 Unidades de conservação e suas zonas de amortecimento nos vários 

níveis institucionais existentes; 

 Corredores Ecológicos. 

 

V. Caracterização Territorial do Meio Antrópico  

A caracterização territorial destina-se a reunir dados e informações relevantes 

para a compreensão da distribuição das atividades e fenômenos de natureza 

urbana.  

 Inserção regional e metropolitana e suas articulações; 

 Dinâmica urbana, grandes intervenções e projetos públicos e 

privados; 

 Evolução da mancha urbana / vetores de crescimento; 

 Uso e ocupação do Solo;  

o Levantamento do(s) perímetro(s) urbano(s) atual(is);  

o Identificação do(s) perímetro(s) de ocupação urbana 

consolidada;  

o Identificação dos diferentes tipos de uso consolidado 

(residencial, comercial, serviço, institucional);  



19 
 

o Identificação dos vazios urbanos – áreas não utilizadas ou 

subutilizadas - públicos e privados;  

o Identificação das áreas verdes;  

o Identificação dos equipamentos públicos comunitários;  

o Identificação das áreas de incidência de programas especiais 

(e respectivas diretrizes);  

o Identificação das áreas de indústria e mineração;  

o Identificação das áreas com decreto de lavra; 

o Identificação das áreas de atividades agrícolas. 

 Identificação das áreas de restrição à ocupação, expansão e 

adensamento, contendo diretrizes relativas à: legislação ambiental; 

patrimônio cultural; áreas de risco identificadas no Plano Municipal 

de Redução de Riscos de 2006 e em sua atualização em curso, no 

Levantamento de Risco Geológico – CPRM 20125 e nos estudos 

correlatos realizados pelo PDDI 2010; Estações de Tratamento de 

Esgoto - ETEs e Estações de Tratamento de Água- ETAs; áreas de 

mananciais - Áreas de Proteção Especial APE; direção dos ventos 

predominantes; disposição final de resíduos sólidos; faixas de 

domínio; empreendimentos de impacto; aeroportos; 

 Condições da Infraestrutura urbana; drenagem, abastecimento de 

água, esgoto, resíduos sólidos); sistema de mobilidade; iluminação 

pública e domiciliar. 

Os dados acima relacionados são oriundos de fontes secundárias e a produção 

do material a eles relacionados está condicionada à disponibilidade dos 

mesmos.   

VI. Caracterização do Meio Socioeconômico e Tecnológico 

O município de Nova Lima possui dinâmica econômica pujante, notadamente 

no setor minerário. Além disso, verifica-se atualmente a expansão do setor 

                                                 
5
 É desejável que o acesso aos dados do CPRM se dê através da mediação do executivo local, pois a 

relação entre entes governamentais poderá facilitar o acesso a dados comumente de difícil acesso às 
consultorias. 
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imobiliário e o fortalecimento do setor terciário, especialmente na região do 

Vale do Sereno e seu entorno e no Jardim Canadá, espaços estes que se 

consolidam como polos de serviços de caráter metropolitano. Tal conjunto de 

atividades se encontra em vários estágios de desenvolvimento e a 

caracterização deste conjunto de atividades faz-se necessário para a 

construção de uma visão ampliada da realidade do município e suas 

articulações; internas; intermunicipais e regionais. Busca-se assim identificar as 

oportunidades de desenvolvimento no município. 

 Caracterização do perfil econômico municipal segundo dados 

secundários;  

 Caracterização da participação da população do município na 

estrutura produtiva municipal; 

 Identificação de atores sociais e econômicos atuantes no espaço 

municipal e suas vinculações internas e externas; 

 Identificação de grandes estruturas tecnológicas e produtivas; 

 Grandes investimentos em curso e programados; 

A Caracterização do Meio Socioeconômico e tecnológico utilizará como base 

principal os dados do IBGE (População Economicamente Ativa, População em 

Idade Ativa, População Ocupada e Desocupada, PIB Municipal); da RAIS 

(população ocupada com série histórica anual, por qualificação e setor, 

ocupação); do Cadastro Municipal de Contribuintes (empresas, impostos, 

alíquotas e faturamento); Dados de ISSQN (serviços por atividades econômica) 

e dados de ICMS (Indústria por atividades Econômicas). 

 

VII. Estrutura Demográfica do município 

Caracterização da população do município, sua dinâmica e de suas condições 

de vida são fundamentais para se observar como os benefícios oriundos do 

desenvolvimento socioeconômico são distribuídos e apropriados localmente. 

Para a apreensão da estrutura demográfica propõe-se:  
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 Caracterização da população segundo estudos socioeconômicos e 

dados secundários;  

 Distribuição da população existente no território, por extrato social6; 

 Dinâmica Populacional e demandas sociais; 

 Projeção populacional quinquenal até 2050, baseada nos dados do 

IBGE e nos estudos produzidos pelo Cedeplar/UFMG ; 

 Projeção populacional até 2020, espacializada na escala dos setores 

censitários. 

 Cotejamento de estudos anteriores realizados pelo Plano Diretor vigente 

– Lei Municipal 2007/2007 – e a sua devida espacialização, caso 

pertinente aos estudos e seus objetivos ora empreendidos, em escala 

adequada e condizente com as informações demográficas existentes. 

Os trabalhos de projeção demográfica propostos englobam a projeção de 

pessoas e a projeção domiciliar.O método escolhido é conhecido como Método 

das Componentes Principais (Celade, 1984), sendo o mais utilizado pela 

academia em trabalhos técnicos de planejamento municipal. Neste método, 

interagem as variáveis demográficas seguindo a população, distribuída em 

grupos quinquenais de idade, ao longo do tempo, exposta às leis de 

fecundidade, mortalidade e migração.  Nessa técnica, o tamanho final da 

população em cada data dependerá do tamanho e da composição etária da 

população inicial (população base). Assim, levou-se em consideração como 

população base, as informações existentes no Censo 2010 elaborado pelo 

IBGE. 

Os domicílios serão projetados a partir do método chamado “Taxa de chefia”, 

método tradicional que relaciona para cada domicílio um chefe de família, 

sendo projetado o número de chefes de família, juntamente com a evolução da 

densidade domiciliar (avaliação da evolução da densidade de habitantes por 

domicílios ao longo do tempo) e evolução do uso e ocupação do solo. O 

método utilizado para a projeção domiciliar municipal é baseado na associação 

entre as taxas de crescimento domiciliar intramunicipais da última década, a 

                                                 
6
 A estratificação dos dados levará em conta referências legais ou de programas consagrados nas esferas 

públicas e que venham a auxiliar na justificativa e pertinência das classes. 
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densidade de moradores por domicílio, os fluxos migratórios municipais e as 

taxas de crescimento dos vetores de expansão urbana, que são o arcabouço 

para a metodologia de simulação espacial do crescimento e adensamento 

domiciliar.  

VIII. Análise da capacidade institucional  

Tendo em vista que a efetivação das diretrizes e ações indicadas pela revisão 

do Plano Diretor está diretamente ligada à capacidade e à estrutura 

administrativa do município, é necessário que seja feita a avaliação dessa 

natureza, com objetivo de se apontar facilitadores e lacunas de ordem 

administrativa. As lacunas serão especialmente destacadas para que possam 

ser objeto de ação do executivo, no sentido de superá-las. A análise 

compreende os seguintes itens: 

 Organograma da estrutura administrativa do executivo municipal, 

contendo Número, denominação, objetivo e ações das secretarias 

municipais existentes no ano de elaboração do plano;  

 Denominação dos conselhos municipais existentes em atuação, sua 

efetividade, assentos e ações;  

 Levantamento de informações sobre associações, cooperativas e 

demais entidades da sociedade civil organizada, assim como sua 

atuação;  

 Identificação de convênios, contratos, termos de cooperação, dentre 

outros instrumentos jurídicos, entre a prefeitura e demais entidades do 

poder público e a natureza destes.  

Dado que os itens acima descriminados são vinculados ao executivo, a 

completa reunião de dados está diretamente vinculada à disponibilidade dos 

mesmos. 

IX. Análise da capacidade de investimento, base tributária e arranjos 
financeiros municipais  
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Da mesma forma que ressaltado no item anterior o presente tópico refere-se à 

capacidade do município em implementar e dar suporte às diretrizes e ações 

do Plano Diretor. Neste sentido serão buscados dados relativos a: 

 Situação fiscal e financeira do município;  

 Identificação dos responsáveis pela geração de riqueza no município 

com previsões quinquenais até 2050;  

 Fontes de financiamento próprias e nível de arrecadação tributária 

municipal;  

 Potencialidades de receitas não ou pouco exploradas;  

 Potencial de incremento de receitas frente a uma possível aplicação dos 

instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto das Cidades; 

 Fatores limitadores na arrecadação de receitas municipais;  

 Exame dos mecanismos complementares de financiamento e sua 

possibilidade de uso com base na Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Os itens acima descriminados são vinculados ao executivo e, muitas vezes, 

são de natureza estratégica, sendo que a completa reunião de dados está 

diretamente vinculada à disponibilidade dos mesmos nas diversas secretarias 

por estes responsáveis, as quais serão visitadas pela equipe técnica para a 

troca de informações e coleta dos dados.  

A análise das Finanças Públicas também será feita com base nos dados 

disponíveis no site da Receita Federal, com relação às despesas, 

endividamento. Ressalta-se ainda a possibilidade de utilização de dados mais 

atualizados, que possam ser repassados pela Prefeitura Municipal de Nova 

Lima. 

Outra fonte importante de dados será a do Plano Plurianual de Ação 

Governamental – PPAG mais atualizado, que contém os principais dados sobre 

o planejamento municipal. 

 
X. Simulação Volumétrica Urbanística  
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A simulação volumétrica urbanística se destina à investigação da densidade 

construtiva a se alcançar em relação aos parâmetros urbanísticos mais 

permissivos em relação aos zoneamentos atualmente praticados no município 

de Nova Lima. 

Essa representação facilita a leitura da possível paisagem resultante ao se 

considerar a exaustão desses índices, bem como apoia a construção das 

propostas da revisão do Plano, das ADEs e instrumentos complementares. 

Considera-se coeficientes permissivos aqueles maiores que 1.2 voltados às 

indústrias de grande porte e índices superiores a 1.2 que permitem edificações 

iguais e maiores que quatro pavimentos, as quais ocorrem nos seguintes 

zoneamentos: ZOR2A, ZOR2B, ZOCS 2,  ZOCS3, ZIND  1, ZIND 2, ZERUR.  

Ressalta-se a importância da utilização destes recursos visuais tendo em vista 

que, zonas determinadas para um dado fim vêm abrigando usos não indicados 

pelo zoneamento e, por conseguinte, geram efeitos adversos e contrários ao 

planejamento estabelecido para tais partes do território, interferindo na 

paisagem urbana existente e desejável. Assim os modelos têm a capacidade 

de demonstrar os efeitos positivos e adversos segundo os usos e modos de 

ocupação do solo.  

4.4 Leitura Comunitária 

A Leitura Comunitária é uma etapa fundamental na identificação das dinâmicas 

do município em função da necessidade de se ter incorporada a visão vinda da 

população, o que é particularmente importante para o estabelecimento de 

prioridades e horizontes temporais. 

A Leitura Comunitária será estruturada a partir da realização de oficinas 

organizadas por aglutinação de grupos populacionais ligados por aspectos 

culturais e espaciais, ao quais formam os Núcleos da Leitura Comunitária, uma 

subdivisão do município criada com o objetivo de se distribuir espacialmente os 

locais de realização de reuniões e oficinas participativas. Propõe-se a adoção 

de dois núcleos para a realização dos eventos participativos, quais sejam: 

 Núcleo 1: Sede e localidades; 

 Núcleo 2: Urbanizações ensejadas pelo eixo da rodovia BR 040 / 356. 
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A opção de duas nucleações de referência para o processo participativo deu-se 

em função de três aspectos principais, quais sejam: 

1) Cultura local em relação às afinidades entre a sede e localidades, bem 

como a capacidade polarizadora da sede. Assim como indicado pelos 

técnicos locais em reuniões preliminares que orientaram a presente 

proposta, os referidos espaços municipais podem ser aglutinados 

quando se tem como objetivo a discussão de questões afetas ao 

planejamento municipal; 

2) Processos de ocupação distintos que ocorrem no território, estando um 

relacionado aos processos hegemônicos ligados à expansão 

metropolitana e ao capital imobiliário, e outro às ocupações tradicionais 

e de caráter local.  

3) A melhor operacionalização do processo participativo com vistas à maior 

objetividade das oficinas e interpretação das informações que emanam 

das oficinas públicas. 

O mapa a seguir ilustra a divisão espacial proposta e foi elaborado em caráter 

preliminar, para a devida apreciação e discussão junto aos membros do 

executivo e do Núcleo Gestor.  
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Mapa 1 - Divisão territorial das regiões do processo participativo 

 

Fonte dos dados cartográficos: IGA e PDDI 2010. Elaboração: FIP 2014 

Os eventos públicos têm como finalidade apreender a realidade do município, 

seus conflitos, fragilidades, demandas e soluções a partir do olhar da 
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população de forma a somar essa percepção aos dados oriundos da Leitura 

Técnica. Os quadros a seguir detalham a abordagem operacional proposta 

para os eventos públicos. 

Quadro 4 - Eventos Públicos da Revisão do Plano Diretor de Nova Lima 

Reuniões e Eventos Objetivo Quantidade 

Lançamento da revisão do 
Plano Diretor. 

Realização de palestras conceituais sobre o Plano 
Diretor, os instrumentos da política urbana; 
Apresentação da proposta metodológica Consolidada; 
Apresentação do Núcleo Gestor; 
Apresentação do cronograma proposto de revisão do 
Plano Diretor. 

01 

Oficina Leitura Comunitária. 
02 (01 por 

núcleo) 

Reunião com Núcleo 
Gestor 

Acompanhamento dos produtos que irão para a 
Audiência Pública. 

01 

Audiência Pública 

Leitura da Realidade Local. 
Apresentação da síntese do processo de revisão Plano 
Diretor; 
Apresentação do conteúdo da etapa; 
Discussões e debates acerca dos temas expostos 
Aprovação da etapa. 

01 

Oficinas 
Apresentação e discussão dos Eixos Estratégicos e 
Temas Prioritários; 

02 (01 por 
núcleo) 

Reunião com Núcleo 
Gestor 

Acompanhamento dos produtos que irão para a 
Audiência. 

01 

Audiência Pública Pactuação dos eixos estratégicos e temas Prioritários. 01 

Reunião CONCIDADE 
Análise e aprovação do anteprojeto de lei de Revisão do 
Plano Diretor. 

01 

Total de eventos previstos na Revisão do Plano Diretor 10 

Todo o material gráfico, disposto nas tabelas a seguir constitui a estratégia de 

mobilização e será submetido à aprovação da Prefeitura com antecedência 

mínima de 25 dias antes da realização das oficinas e audiências, que deverão 

ser convocadas com 15 dias de antecedência. 

Quadro 5 - Material Publicitário e Gráfico 

Material 
Reuniões e 

Eventos 
Quantidade Material Especificação 

Faixas de tecido 
Audiência 45(15 por audiência) 

Comprimento médio de 5 metros 
Oficina 40 (5 por oficina) 

Anúncios em 2 
Jornais locais de 
circulação semanal 

Audiência 
 

2 anúncios x 2 semanas x 
3 audiências =  
12 anúncios  

Publicação nas duas semanas que 
antecedem o evento, utilizando ½ de página 
para cada anuncio. 2 jornais distintos. 

Oficina 
2 anúncios x 2 semanas x 
4 oficinas =  
16 anúncios 

Publica nas duas semanas que antecedem o 
evento, utilizando 1/4 de página para cada 
anuncio. 2 jornais distintos. 

Anúncio em Rádio, 
site e facebook 
institucional 

Audiência  
Conteúdo para gravação 
de anúncio 

Deverá ser disponibilizado material a ser 
encaminhado à Secretaria Municipal de 
Comunicação para que faça a divulgação 
(rádio, facebook e site) Oficina 

Cartazes 

Audiência 3x 50=150 Formato A3 colorido – papel couché ou 
similar. Os locais para afixação dos cartazes 
serão definidos pela PREFEITURA.  Oficina 

4x20= 80 
 

Folders 

Audiência 3 x 3000= 9.000 Formato A5 dobrado- preto e branco- papel 
sulfite comum, no qual deve constar data, 
local e horário dos eventos,a programação, o 
cronograma do processo como um todo, e 

Oficina 4 x1000= 4.000 
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uma breve descrição sobre a etapa ou evento 
em si.  

Convites 

Audiências 
públicas 

3 x 500 = 1500 
Formato (21x9,9cm) papel couché colorido ou 
similar. 
A entrega fica a cargo da PREFEITURA. Oficinas 4 x 500 = 2000 

Listas de presença 

Reuniões 
Núcleo Gestor 

1 por evento 

Devem conter, no mínimo, os campos: nome, 
entidade representada, telefone e e-mail. 
Deverão ser digitalizadas e disponibilizadas 
ao poder público em formato de banco de 
dados (arquivo em excel). 

Audiências 

Oficinas 

Elaboração da 
programação dos 
eventos 

Reuniões 
Núcleo Gestor; 

Audiências, 
Oficinas 

1 por evento 

Prever: apresentação de síntese do processo 
de elaboração da etapa pertinente do Plano 
Diretor, (considerando as eventuais 
alterações que se fizerem necessárias), 
espaço para debates.  

Registro das 
discussões 
realizadas, 
sugestões e críticas 
apresentadas 

Reuniões 
Núcleo Gestor; 

Audiências, 
Oficinas 

 
1 por evento 

Relato escrito das discussões. 

Formulários 
Audiência, 

Oficina, Espaço 
Plano Diretor 

1000 (1 página) 

Formulários em branco contendo no mínimo 
os campos “tema”, “principal problema” e 
“solução proposta”, para preenchimento pelos 
cidadãos interessados;  
 Deverão estar disponíveis no “Espaço Plano 
Diretor” e nos eventos de participação 
popular.  

Quadro 6 - Infraestrutura dos Eventos 

Material/equip. 
Reuniões e 

Eventos 
Quantidade Material Especificações 

Projetor, notebook e 
telão 

 Audiências e 
oficinas ne 
Reuniões de 
Núcleo Gestor 

1 conjunto 

 A empresa deverá fornecer todos os 
equipamentos para projeção, incluindo 
computadores com capacidade de exibir 
arquivos 3D e modelos digitais de terreno e 
projetores com capacidade de projetar imagens 
Full HD (1.920 x 1080) 

Sonorização 
Audiências e 
oficinas 

1 conjunto: mesa, caixas e 
dois microfones 

2 caixas de som, mesa de som, 3 microfones, 
presença de operador técnico, cronometro 
digital.  

Lanche 

Audiências 3x200 pessoas = 600 

Fornecimento de lanche, vasilhame e montagem 
e desmontagem do mesmo.  

Oficinas 4x100 pessoas =400 

Capacitação 
Núcleo Gestor 

1x 30 pessoas=30 

Reuniões núcleo 
gestor 

3x30 pessoas= 90 

4.5 Síntese da Leitura da Realidade Local 

A partir da Leitura Técnica e da 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.  
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Trata-se da articulação da Leitura Técnica, Leitura Comunitária e dos dados da 

Conferência da Cidade. 

O Documento da Leitura da Realidade Municipal será apresentado ao 

executivo local, ao Núcleo Gestor e posteriormente levado ao debate para 

Audiência Pública destinada à complementação e ajuste final dos estudos. 

4.6 Definição e Pactuação dos Eixos Estratégicos e Temas Prioritários 

A partir da síntese da realidade local serão construídos os Eixos Estratégicos e 

Temas Prioritários da cidade, a serem estruturados sob a forma de um 

documento submetido ao debate público em oficina nos núcleos de 

participação do município.  

Propõe-se que, neste momento, seja realizada 01 oficina em cada um dos 

núcleos de participação para a apresentação e debate dos resultados. Sendo 

acrescidas as colaborações e definições coletada nas oficinas, documento final 

se consolidará contendo a síntese dos Eixos Estratégicos e Eixo Prioritários, 

tema de Audiência Pública. 

O Plano Diretor deverá prever de forma coerente os conteúdos mínimos 

indicados no Art. 1º da Resolução nº 34, de 01 de julho de 2005 do Conselho 

das Cidades, a saber:  

I - as ações e medidas para assegurar o cumprimento das funções sociais da 

cidade, considerando o território rural e urbano;  

II - as ações e medidas para assegurar o cumprimento da função social da 

propriedade urbana, tanto privada como pública;  

III - 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;  

IV - os instrumentos da política urbana previstos pelo art. 42 do Estatuto da 

Cidade, vinculando-os aos objetivos e estratégias estabelecidos no Plano 

Diretor.  

Seguem os instrumentos mínimos para definição daqueles conteúdos:  

1. Definição do perímetro(s) urbano(s); 
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2. Zoneamento municipal:  

a. Macrozoneamento, contendo entre outras:  

 Zona de Uso Industrial e Mineração; Zona de Uso Rural; Zona de 

Preservação (Corredores Ecológicos, Patrimônio Paisagístico e Natural 

e Unidades de Conservação e suas áreas de amortecimento); Zona 

Urbana; Zonas de Processos Metropolitanos (possível 

sobrezoneamento). 

b. Zoneamento Urbano, contendo entre outras:  

 Zonas de Adensamento Preferencial; Zonas de Adensamento Restrito; 

Zonas Especiais de Interesse Social: (ZEIS 1 – para áreas ocupadas e 

ZEIS 2 para os vazios urbanos); Zonas de Expansão Urbana – ZEU; 

Áreas de Diretrizes Especiais – ADE (sobrepostas ao zoneamento).  

3. Definir, no mínimo, os seguintes parâmetros urbanísticos para o 

Zoneamento Urbano, por zona e ADEs:  

a. Lote mínimo; Gabarito; Coeficiente de aproveitamento (básico, mínimo e 

máximo); Taxa de ocupação; Taxa de permeabilidade; Afastamentos 

frontal, lateral e de fundos; Testada mínima do lote; Quota de terreno por 

unidade habitacional. 

4. Definir especificações para condomínios urbanísticos;  

A abordagem dos condomínios urbanísticos deverá avançar no decorrer dos 

trabalhos para a melhor definição dessa figura, seus limites, características 

urbanísticas e tipológicas e os procedimentos para a regularização dos 

existentes.  

5. Determinar critérios e áreas para aplicabilidade dos instrumentos do 

Estatuto da Cidade a serem definidos.  

6. Estabelecer macro diretrizes municipais, contendo:  

a. Áreas preferenciais para implantação de equipamentos urbanos, 

públicos e comunitários (inclusive no interior das ZEUs). 
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b. Parâmetros de Sustentabilidade Ambiental.  

c. Diretrizes para o sistema viário, determinando:  

 Hierarquização de vias; Declividade máxima das vias; Largura mínima 

de vias e calçadas; Traçado básico das vias principais projetadas 

(inclusive para as ZEUs) que busque sua integração com a área urbana 

já consolidada e viabilize a expansão urbana. Tal traçado deverá ser 

respeitado como diretriz para o parcelamento do solo. Vias segregadas 

para transporte público e estações de transferência e integração. 

7. Determinar o sistema de acompanhamento e controle social, devendo 

ser destacados os critérios para formação do Conselho de 

Desenvolvimento Urbano, se for o caso, considerando o Conselho da 

Cidade de Nova Lima, legalmente instituído. 

8. Parâmetros de Parcelamento do Solo:  

a. Análise e detalhamento dos padrões de parcelamento; Hierarquização e 

definição de padrões de vias; Dispositivos gerais e requisitos 

urbanísticos para parcelamento; Detalhamento do processo de 

licenciamento (apresentação dos projetos) para parcelamento. 

Impedimentos legais (fiscalização e penalidades).  

4.7 Elaboração da minuta de anteprojeto de Lei do Plano Diretor de Nova 

Lima 

A partir da Definição e Pactuação dos Eixos Estratégicos e Temas Prioritários 

será elaborada a minuta do anteprojeto de Lei do Plano Diretor do Município de 

Nova Lima a ser encaminhado pelo Executivo à Câmara de Vereadores, após 

discussão e aprovação do CONCIDADES. Este projeto de lei trará os seguintes 

anexos:  

 Perímetro Urbano; 

 Mapa de Macrozoneamento Municipal;  

 Mapa de Zoneamento Urbano; 

 Tabela de parâmetros urbanísticos por zona; 
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 tabela com as características do sistema viário; 

 Mapa de Macro diretrizes urbanas; 

 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); 

5 INSTRUMENTOS COMPLEMENTARES 

Serão elaboradas as minutas dos anteprojetos de Leis complementares 

contemplando os aspectos necessários para a validação do Plano Diretor do 

município. Tais minutas deverão ser apresentadas ao CONCIDADE para 

apreciação e considerações antes do envio dessas, pelo Executivo, ao 

Legislativo Municipal.  

5.1 Revisão do Código de Obras 

O Código de Edificações e de Obras estabelece as condições de segurança, 

higiene e adequada inserção ambiental dos imóveis urbanos no município. Aqui 

serão tratadas tanto as edificações unifamiliares quanto multifamiliares e 

aquelas voltadas aos equipamentos públicos e econômicos. 

5.2 Revisão do Código de Posturas 

O Código de Posturas é um instrumento que opera juntamente com o Plano 

Diretor e o Código de Obras no sentido de garantir a qualidade do espaço 

público, é fundamental para o ordenamento das atividades no espaço urbano e 

das convivências das atividades entre si. 

O Código de Posturas se justifica diante das dinâmicas que configuram o, 

espaço urbano, onde se verifica a prevalência dos interesses particulares sobre 

os interesses do bem comum.  
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Seu escopo mínimo deve considerar: 

 a regulação da utilização dos espaços públicos;  

 o controle e manutenção do ambiente urbano nos aspectos de higiene 

pública, sossego, conforto, salubridade, poluição sonora e visual;  

 o estabelecimento de condições para a instalação e funcionamento das 

atividades econômicas não permanentes (sazonais e/ou periódicas) que 

se realizam nos espaços públicos. 

O anteprojeto de lei do Código de Posturas será apresentado ao 

CONCIDADES e a partir daí encaminhado pelo executivo ao legislativo 

municipal. 

5.3 Regulamentação do Sistema de Mirantes e Sistema de Trilhas do 

Município 

Serão regulamentados, através de textos descritivos e croquis indicativos, os 

Sistemas de Mirantes e de Trilhas do Município, conforme citados no Capítulo 

VII – Do Meio Ambiente, em sua subseção III da lei em vigor do Plano Diretor 

Municipal.  

Entende-se ser desejável que para a implementação de tal sistema seja feita 

sua definição como parte do anteprojeto de lei do Plano Diretor. 

6 REVISÃO DOS ESTUDOS PARA A REGULAMENTAÇÃO DAS ADES 

DO VALE DO SERENO E ALPHAVILLE 

A ADE – Área de Diretrizes Especiais é um instrumento de sobrezoneamento 

previsto no Estatuto da Cidade – Lei 10.257/2001 que tem como objetivo, em 

casos específicos e cuja necessidade de controle ultrapassa o limite usual dos 

instrumentos de controle do Uso e Ocupação do Solo, criar parâmetros que 

garantam a sustentabilidade ambiental, preservação do patrimônio 

cultural/natural e da qualidade de vida diante das especificidades elencadas 

quando da sua criação. 

São objetos desta revisão as ADEs: 
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 Vila da Serra, Vale do Sereno, Jardim das Mangabeiras, Jardim da 

Torre, Jardinaves e entorno; 

 Alphaville Lagoa dos Ingleses, Balneário Água Limpa e entorno. 

As referidas ADEs serão abordadas levando-se em consideração os seguintes 

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, sustentabilidade e preservação previstas para essas 

áreas; 

 Elaboração e minuta de projeto de regulamentação da ADE, a ser 

submetida ao CONCIDADES e posterior envio, pelo executivo, ao 

legislativo municipal.  

Ressalta-se que o instrumento dá suporte ao detalhamento de projetos até o 

nível do desenho urbano, quando for necessário, além de permitir a 

diferenciação tributária. 

As Justificativas para a revisão das ADEs possuem diferentes conotações, 

devido às suas características próprias. 

No caso da ADE da Vila da Serra, Vale do Sereno, Jardim das Mangabeiras, 

Jardim da Torre, Jardinaves e entorno, essa especificidade se dá a partir do 

conflito entre os recursos naturais (solo, vegetação, mananciais) e os recursos 

culturais (paisagem) e o processo de intensa ocupação e verticalização na 

área, além da pouca capacidade do sistema viário existente.  

No caso da ADE do Alphaville Lagoa dos Ingleses, Balneário Água Limpa e 

entorno, a especificidade baseia-se na necessidade de se diversificar o uso e 

ocupação do solo da ADE 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. 
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A revisão das ADEs ocorre por meio do instrumento aqui denominado Plano 

Urbanístico e Diretrizes Especiais – PLADE, cujo detalhamento será feito em 

seguida.  

6.1 Plano Urbanístico e Diretrizes Especiais 

O Plano Urbanístico e Diretrizes Especiais é um instrumento de planejamento 

que auxilia o Poder Público nas tomadas de decisão quanto às intervenções 

públicas - em áreas cujas características demandam o detalhamento de 

diretrizes de uso e ocupação do solo, das intervenções, dos parâmetros 

urbanísticos de uso e ocupação, dos instrumentos de viabilização de propostas 

e dos instrumentos fiscais diferenciados - visando o desenvolvimento urbano 

de forma compatível com o Plano Diretor de Nova Lima. 

A Elaboração do Plano Urbanístico e Diretrizes Especiais (PLADE) partirá das 

seguintes premissas:  

 Elaborar ou adequar os estudos, as propostas e as diretrizes 

específicas, em conformidade com a política urbana definida na Lei do 

Plano Diretor e em escala conveniente a esse detalhamento; 

 Os estudos, as propostas e as diretrizes deverão estar em conformidade 

com os instrumentos de política urbana previstos no Estatuto da Cidade 

e com a realidade urbanística e política do município de Nova Lima; 

 A forma de dar racionalidade e efetividade à intervenção pública, na 

perspectiva de, em médio prazo, transformar a região estudada, em um 

lugar digno e adequado para se viver, inserida no processo de 

desenvolvimento equilibrado do município depende diretamente da 

apropriação e construção coletiva de soluções. Assim, a diretriz 

metodológica de planejamento e gestão integrados constitui referência 

para a elaboração do Plano Urbanístico e das Diretrizes Especiais. 

 Utilização de linguagem simples nos trabalhos com a sociedade, 

abordando as questões técnicas de forma compreensível; 

 A abordagem será pautada de forma articulada aos aspectos físico-

ambiental , urbanístico, socioeconômico, do desenvolvimento 
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sustentável  e as diretrizes específicas, associadas aos mecanismos de 

intervenção e aos instrumentos de política urbana; 

 Utilização de informações e diretrizes de atuação das secretarias 

temáticas afins, referentes a desenvolvimento urbano e econômico, 

habitação, políticas sociais, cultura, esporte, lazer, aspectos ambientais, 

entre outras, conjugadas com as orientações e especificações da 

Prefeitura; 

 Discussão da concepção do Plano com técnicos da Prefeitura Municipal 

e outros órgãos públicos municipais; 

 Qualificação dos serviços; da segurança; da acessibilidade, do 

funcionamento da economia e oportunidades locais; da adequação aos 

interesses públicos; a sustentabilidade econômica, social e ambiental 

(proteger os corredores ecológicos e o patrimônio paisagístico natural); 

 Adoção de visão multidisciplinar, propiciando a transversalidade das 

abordagens. 

Consolidando o acima exposto o objetivo do PLADE é:  

 Levantar informações e elaborar diagnóstico integrado sobre a 

realidade das ADEs e o entorno dessas e propor ou adequar 

diretrizes para o planejamento e o desenvolvimento das ações da 

administração pública, bem como definir/adequar as propostas 

urbanísticas e de uso e ocupação do solo em suas diversas áreas 

prevendo as ações em curto, médio e longo prazos. 

6.2 Etapas 

A elaboração do PLADE é composta por 04 etapas, a saber: 

 Relatório Preliminar; 

 Levantamento de dados e Diagnósticos; 

 Propostas e diretrizes especiais e urbanísticas – Plano Urbanístico;  

 Anteprojeto da lei da ADE. 
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Para o início das atividades cabe ao executivo municipal fornecer insumos 

indispensáveis ao trabalho, a saber: 

 Carimbos, padrões e formatos a serem utilizados, em meio digital; 

 Cartografia disponível, em meio digital; 

 Foto(s) aérea(s) e imagem satélite disponíveis da área; 

 Outras informações atualizadas existentes, disponíveis até então. 

Para a elaboração dos estudos e diretrizes das ADEs é fundamental o 

conhecimento do campo. Dado que a equipe técnica local possui a vivência 

cotidiana dos espaços, fenômenos e dinâmicas municipais é desejável que 

sejam realizadas visitas técnicas com equipes compostas por membros do 

executivo e técnicos consultores, para que a visão local se faça presente desde 

as primeiras abordagens.  

6.2.1 Relatório de Conhecimento Preliminar 

O Relatório de conhecimento preliminar tem por objetivo apontar os problemas 

gerais e as potencialidades, detectados na área objeto de estudo e as 

especificidades para realização do Plano. Esta etapa também abrange uma 

abordagem dos planos e projetos existentes para a área em estudo, elencando 

as características dos meios físico, biótico e antrópico, bem como a inserção 

metropolitana da mesma. Além disso, busca-se identificar a inserção da área 

de estudo em Unidades de Preservação Ambiental, tanto estadual quanto 

municipal, assim como avaliar o nível de centralidade da área e sua ligação 

com outras centralidades metropolitanas. 

6.2.2 Levantamento de Dados e Diagnóstico 

A etapa de Levantamento de Dados e Diagnóstico consiste numa abordagem 

multidisciplinar sobre a área de estudo. Busca-se, na mesma, a atualização dos 

dados levantados durante a fase de diagnóstico do PLADE já existente, bem 

como a complementação de informações que forem necessárias. 

A delimitação da área objeto do Plano de Diretrizes Especiais e Urbanísticas 

será feita a partir de base de dados cartográficos fornecida pela Prefeitura 

Municipal de Nova Lima. Imagens de satélite atualizadas (a serem adquiridas 
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conforme especificado neste plano de trabalho, no item 3.3.1.2 Cartografia de 

Apoio ao Plano Diretor) serão utilizadas como forma de atualização dos 

perímetros de ocupação, além de subsidiar a identificação de feições e 

processos recentes em ocorrência na área.  

Ressalta-se que o uso das imagens se dará no sentido de permitir a 

visualização dos perímetros de ocupação, não sendo previstos trabalhos de 

restituição de base cartográfica a partir de imagem orbital. 

Não são previstos trabalhos de restituição e confecção de Mapeamento Urbano 

a partir das imagens de satélite adquiridas, nem mesmo de levantamentos 

topográficos.  

 Serão consideradas as seguintes atividades nesta etapa: 

 Levantamentos em campo, assimilação e análise das informações 

secundárias disponíveis sobre a área de estudo; 

 Avaliação dos aspectos populacionais; físico-ambientais, urbanísticos; 

de proteção aos corredores ecológicos, patrimônio paisagístico natural e 

unidades de conservação, da caracterização socioeconômica, do 

desenvolvimento sustentável e da inserção regional das áreas em 

estudo.  

Buscar-se-á sempre utilizar como fonte de dados os estudos já realizados 

pelos órgãos oficiais das diversas instâncias, entre os quais se destacam: 

Prefeitura Municipal de Nova Lima, Agência Metropolitana, SEDRU, IBGE e 

outros. 

Será considerado como área de estudo o entorno imediato das ADEs, tendo 

em vista o grau de vulnerabilidade do mesmo diante das intervenções mais 

enfáticas no âmbito da ADE. 

Dentre os aspectos a serem abordados cita-se: 

1. Aspectos Urbanísticos  

o A inserção da área no município e a relação com a cidade. 
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o Caracterização do entorno: Caracterização da região urbana onde se 

localiza as áreas de estudo; Caracterização do entorno imediato e a 

relação da área com a cidade;  

o Descrição e mapeamento de: Condições de acessibilidade; Situação de 

mobilidade – sistema viário e tipo de mobilidade; Sistema hidrográfico; 

Paisagem urbana, incluindo Arborização e a Identificação do mobiliário 

urbano; Paisagem e patrimônio cultural e ambiental (Corredores 

ecológicos, Patrimônio Natural e Unidades de Conservação). 

2. Descrição da Área de Estudo: mapeamento das seguintes informações 

características do relevo: 

o Faixas de declividades (a partir de dados altimétricos fornecidos); 

o Cortes e Taludes expressivos; 

o Delimitação de macro e microbacias (a partir de base cartográfica 

fornecida); 

o Hidrografia com a identificação das nascentes. 

3. Empreendimentos governamentais e privados – mapeamento de todos 

os empreendimentos públicos e privados previstos ou em andamento, 

relativos a programas e projetos, com interface direta ou indireta sobre 

a área em estudo.  

4. Aspectos de Saneamento 

o Abastecimento de água e potencial de atendimento; 

o Esgotamento sanitário: aspectos da concepção de atendimento 

potencial; 

o Drenagem pluvial: caracterização das sub-bacias de drenagem e 

sistemas de drenagem naturais; estudo das sub-bacias de drenagem 

através do mapeamento da bacia hidrográfica elementar, na qual a área 

de estudo está inserida; principais linhas de drenagem, indicando o 

sentido do fluxo e o provável volume atual. 
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5. Aspectos Geológico-Geotécnicos 

o A partir de dados do Plano Municipal de Redução de Risco e produzidos 

pela equipe técnica, serão elaborados dois mapas utilizando a base 

cartográfica: o mapa de manchas de declividades (mostrar faixas de 0 a 

20%, 20 a 30%, 30 a 47% e acima de 47%) e o dos processos 

destrutivos predominantes em cada área com situação de risco, 

agentes/fatores instabilizadores e os indicativos de risco geológico–

geotécnico; 

o Será elaborado um texto sucinto, contendo descrição do contexto 

geológico da área em estudo, apontando, dentre outros, estruturas 

intrínsecas da rocha e contatos geológicos que potencializam o 

desencadeamento de processos instabilizadores.  

6. Aspectos da Mobilidade urbana – Trânsito, modos de circulação, 

transporte e sistema viário 

o Sistema Viário: Classificação hierárquica da condição física dos acessos 

e sistema viário. Para este mapa será considerada a dimensão das 

caixas das vias e a hierarquia viária na estrutura da área urbana, a partir 

da base cartográfica disponibilizada. O padrão do sistema viário. Este 

mapa será elaborado a partir de levantamento de campo dos seguintes 

aspectos: tipo de pavimentação; existência ou não de passeios e 

condições dos mesmos, obstruções e precariedades para o trânsito; 

o Transporte Público: Serão atualizadas as informações junto ao setor de 

transporte ou outras fontes de dados, com objetivo de identificar as 

linhas de transporte público que circulam nos bairros e nas proximidades 

do núcleo. Serão levantados os seguintes dados: os principais pontos de 

parada de ônibus, dentro dos bairros e no entorno imediato; as 

informações sobre as linhas que param nesses pontos, intervalo e 

volume de oferta e a frequência média; e a indicação dos sentidos 

(Sede/bairro, bairro/Sede, bairro/bairro, região/bairro); 

o Caracterização dos Espaços e da Estrutura do Sistema de Mobilidade: 

Consiste na síntese espacial dos levantamentos e análises anteriores no 
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que se refere ao sistema viário e ao transporte público, refletindo: os 

problemas de acessibilidade e de conflitos entre pedestres, veículos e 

usos; função, largura e condições apresentadas pelas vias; condição de 

acesso ao transporte público. 

7. Aspectos Sócio Econômicos 

o Serão caracterizados os principais aspectos apresentados em forma de 

textos e mapas: Equipamentos sociais existentes nas áreas e no 

entorno; perfil socioeconômico da região de inserção da área de estudo; 

demandas por equipamentos; demandas das comunidades locais e do 

entorno.  

 

8. Diagnóstico Urbanístico e Socioambiental 

o O diagnóstico urbanístico-socioambiental será composto a partir da 

abordagem integrada dos aspectos urbanísticos, de saneamento, 

geológico-geotécnico, sociais e biológicos. O texto apresentará uma 

descrição sucinta e análise conclusiva sobre a estrutura urbana 

existente, as centralidades, os condicionantes ambientais, aspectos do 

sistema viário estruturante e local e da mobilidade urbana, as áreas 

potenciais de ocupação e seus condicionantes, a preservação 

ambiental, as áreas de recuperação do ponto de vista físico-ambiental; 

as interfases sociais e projetos previstos para a área e entorno. 

Após a conclusão da Etapa 2 de Levantamento de Dados e Diagnóstico, serão 

realizadas 02 oficinas (uma em cada ADE) para a apresentação dos 

diagnósticos. 

6.3 Participação Popular 

Eventos públicos orientados à participação popular estão previstos para a 

revisão das ADEs e têm como finalidade apreender a realidade local a partir do 

olhar da população residente, de forma a somar essa percepção aos dados 

oriundos da abordagem técnica. Propõe-se a realização de uma oficina e uma 

audiência pública para cada ADE, as quais serão divulgadas e seus atores 

mobilizados a participar dos debates sobre a regulamentação da ADE. 
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A equipe técnica contratada fará a condução e a coordenação de todos os 

eventos, que serão presididos pelo Prefeito Municipal e/ou pelo Secretário de 

Planejamento e Gestão, com o apoio do Núcleo Gestor. 

Os quadros a seguir detalham a abordagem operacional dos eventos públicos. 

Quadro 7 - Eventos Públicos da Revisão dos Estudos da ADE Vila da Serra e 

da ADE Alphaville 

Reuniões e Eventos Objetivo Quantidade 

Oficina 
 

Apresentação do diagnostico: 
Apresentação da síntese do processo; 
Apresentação do conteúdo da etapa; 

Espaço para debates. 
Aprovação da etapa; 

01 

Reunião Núcleo Gestor Acompanhamento dos produtos que irão para a Audiência. 01 

Audiência Pública Apresentação das propostas e diretrizes: 01 

Reunião CONCIDADE Análise e aprovação do anteprojeto da lei da ADE. 01 

Total de eventos previstos por ADE 04 

Total de eventos nas ADEs 08 

Os eventos acima listados ocorrerão exclusivamente voltadas aos atores locais 

das respectivas ADEs e as consultas públicas serão realizadas dentro dos 

limites das áreas delimitadas. Considerou-se um conjunto de atividades para 

cada ADE. 

Quadro 8 - Material Publicitário e Gráfico por Ade 

Material 
Reuniões e 

Eventos 
Quantidade 

Material 
Especificação 

Faixas de tecido 

Audiência 
15 (15 por 
audiência) 

Comprimento médio de 5 metros 

Oficina 
10 (10 por 
oficina) 

Anúncios em 3 Jornais 
locais de circulação 
semanal 

Audiência 

2 anúncios x 2 
semanas x 1 
audiência =  
4 anúncios 

Publicação nas duas semanas que 
antecedem o evento, utilizando ½ de 
página para cada anuncio em 2 jornais 
distintos. 

Oficina 

2 anúncios x 2 
semanas x 1 
oficina =  
4 anúncios 

Publica nas duas semanas que 
antecedem o evento, utilizando 1/4 de 
página para cada anuncio. 2 jornais 
distintos. 

Anúncio em Rádio, site e 
facebook institucional 

Audiência  
Conteúdo para a 
locução e 
anúncio 
 

Deverá ser disponibilizado material à 
ser encaminhado à Secretaria 
Municipal de Comunicação para que 
faça a divulgação (rádio, facebook e 
site) 

Oficina 

Cartazes 

Audiência 1x 50=50 
Formato A3 colorido – papel couché ou 
similar. Os locais para afixação dos 
cartazes serão definidos pela 
PREFEITURA Municipal.  

Oficina 
1x20= 20 

 

Folders 

Audiência 1x 1000= 1.000 Formato A5 dobrado- preto e branco- 
papel sulfite comum, no qual deve 
constar data, local e horário dos 
eventos,a programação, o cronograma 
do processo como um todo, e uma 

Oficina 1 x 500= 500 
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breve descrição sobre a etapa ou 
evento em si.  

Convites 

Audiência 1 x 500= 500 Formato (10x20) papel couché colorido 
ou similar. 
A entrega fica a cargo da 
PREFEITURA. 

Oficinas 1 x 500 = 500 

Listas de presença 
Audiência, 

Oficina, 
reunião 

1 por evento 

Devem conter, no mínimo, os campos: 
nome, entidade representada, telefone 
e e-mail. Deverão ser digitalizadas e 
disponibilizadas ao poder público em 
formato de banco de dados (arquivo 
em excel). 

 
Elaboração da 
programação dos eventos 

Audiência, 
Oficina, 
reunião 

1 por evento 

Prever: apresentação de síntese do 
processo de elaboração da etapa 
pertinente do Plano Diretor, 
(considerando as eventuais alterações 
que se fizerem necessárias), espaço 
para debates.  

Registro das discussões 
realizadas, sugestões e 
críticas apresentadas 

Audiência, 
Oficina, 
reunião 

1 por evento Registro escrito dos eventos 

Formulários 

Audiência, 
Oficina, 

Espaço Plano 
Diretor 

1000(1página) 

Formulários em branco contendo no 
mínimo os campos “tema”, “principal 
problema” e “solução proposta”, para 
preenchimento pelos cidadãos 
interessados;  
 Deverão estar disponíveis no “Espaço 
Plano Diretor” e nos eventos de 
participação popular.  

OBSERVAÇÃO: O quantitativo disposto neste quadro refere-se apena a uma 

ADE, ou seja, o material deverá ser replicado para atender às ADEs que serão 

revisadas neste processo. 

Quadro 9 - Infraestrutura dos Eventos - Revisão Ade´S 

Material/equip. 
Reuniões e 

Eventos 
Quantidade Material Especificações 

Projetor, notebook e 
telão 

Audiências e 
oficinas e 
reuniões do 
Núcleo Gestor 

1 Conjunto 

A empresa deverá fornecer todos os 
equipamentos para projeção, incluindo 
computadores com capacidade de exibir 
arquivos 3D e modelos digitais de terreno 
e projetores com capacidade de projetar 
imagens Full HD (1.920 x 1080) 

Sonorização 
Audiências e 
oficinas 

1 conjunto: mesa, caixas 
e 2 micronones 

2 caixas de som, mesa de som, 3 
microfones, presença de operador técnico, 
cronometro digital. 

Lanche 

Audiências 1x150 pessoas =150 

Fornecimento de lanche, vasilhame e 
montagem e desmontagem do mesmo. 

Oficinas 1x100 pessoas =100 

Reunião 
Núcleo Gestor 

1x30 pessoas= 30 

OBSERVAÇÃO: O quantitativo disposto neste quadro refere-se apena a uma 

ADE, ou seja, o material deverá ser replicado para atender às ADEs que serão 

revisadas neste processo. 
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6.3.1 Propostas e Diretrizes 

A partir dos Diagnósticos e das Oficinas com as comunidades serão 

elaboradas propostas e diretrizes para as Áreas de Diretrizes Especiais. Essas 

diretrizes serão formuladas a partir das potencialidades, fragilidades, 

tendências, condicionantes, restrições e carências identificados na etapa 

anterior.  

O desenvolvimento dos trabalhos conduz à proposta de zoneamento espacial, 

em escala adequada, considerando os aspectos acima expostos, bem como os 

critérios de ocupação e uso do solo e os instrumentos de política urbana 

passíveis de serem aplicados nas situações identificadas.  

As propostas e diretrizes se desdobram nos seguintes subitens, detalhados a 

seguir:  

6.3.1.1 Propostas e Diretrizes Urbanísticas Setoriais – Plano 

Urbanístico 

O Plano Urbanístico será orientado pelas propostas e diretrizes urbanísticas, 

sendo composto por: 

I. Diretrizes de Saneamento; 

II. Diretrizes de Consolidação Geotécnica; 

III. Diretrizes de Mobilidade; 

IV. Zoneamento e Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo; 

V. Hierarquização de ações/ Estratégias do Plano/ Instrumentos de política 

urbana. 

Feitas essas abordagens, também apoiadas pelo processo participativo, é 

possível uma articulação entre os temas de forma a permitir a composição de 

cenários prospectivos e diretrizes integradas, a partir das quais será elaborada 

a minuta da lei de regulamentação das ADEs. 

O Plano Urbanístico em suas proposições considerará as seguintes 

orientações: i) garantir e melhorar a integração dos bairros à malha viária do 

entorno e às vias propostas pelo Plano Diretor e no processo de sua revisão; ii) 
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sempre que possível, respeitar a ocupação atual, promovendo sua 

requalificação espacial; iii) analisar e justificar as remoções e relocações das 

diferentes abordagens técnicas. Nas propostas relativas ao sistema viário 

serão observadas as condições de segurança para pedestres e veículos. 

As propostas e diretrizes abrangerão as fragilidades ambientais, bem como as 

áreas potenciais para preservação e/ou recuperação ambiental e as áreas de 

maior vulnerabilidade. 

As diretrizes levarão em conta também as referências culturais e diretrizes de 

preservação do patrimônio cultural e da paisagem de forma integrada. Segue-

se pois, o detalhamento das diretrizes por setor. 

I. Diretrizes de Saneamento  

o Para tratamento dos talvegues, devem ser propostas soluções da forma 

menos intervencionista possível, tentando evitar canalizações fechadas, 

retificação de cursos d’água, preservando as áreas de APP; 

o Verificar a necessidade de alternativas tecnológicas diferenciadas para a 

configuração da proposta apresentada para atendimento à demanda da 

população moradora e futura; 

o Garantir e propiciar as condições hidráulicas necessárias ao 

escoamento e correto direcionamento de águas pluviais.  

 

II. Diretrizes de Consolidação Geotécnica: 

o As diretrizes para consolidação geotécnica terão por base os conflitos 

entre as características geotécnicas locais e o uso e ocupação do solo 

praticado na mesma. 

 

III. Diretrizes de Mobilidade: 

A busca de maior conforto e dinamismo na circulação de pessoas e veículos na 

região é um pressuposto para o desenvolvimento das propostas de mobilidade. 

o Nas propostas relativas ao Sistema de Transporte será avaliada a 

possibilidade de implantação de um sistema tronco alimentado (BRT e 

BRS). 
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o O sistema viário proposto buscará, sempre que possível, atender à 

demanda da ocupação futura e organizar as demandas já existentes, 

dentro do âmbito das atribuições municipais quanto à matéria; 

o Serão observadas as condições de segurança para pedestres, ciclistas e 

veículos;  

o Nas propostas de novo sistema viário será estudada a hierarquia e a 

função que cada via deve exercer, devendo as especificações técnicas 

ser compatíveis com a hierarquia proposta; 

o As propostas das vias devem englobar as suas articulações ou 

interseções com as demais vias de trânsito veicular regional, local e de 

pedestres existentes, bem como atender às diretrizes de curto e médio 

prazo da estrutura urbana proposta. 

IV. Zoneamento e Diretrizes de uso e ocupação do solo  

As diretrizes de adequação de Zoneamento, bem como os parâmetros 

urbanísticos serão definidos de forma a conciliar os diversos condicionantes 

levantados, os usos existentes e compatíveis com os parâmetros de 

sustentabilidade ambiental e a desejável configuração urbana espacial para as 

áreas de estudo. Os cenários projetados e os resultantes dos estudos 

especiais elaborados servirão como referência para o Zoneamento a ser 

proposto. A delimitação da área objeto do Plano de Diretrizes Especiais e 

Urbanísticas será feita a partir de base de dados cartográficos fornecida pela 

PMNL e por análise visual apoiada por imagens orbitais adquiridas pela equipe 

técnica contratada. 

 

V. Hierarquização de ações - Estratégias do Plano - Instrumentos de 

política urbana 

o Identificação e hierarquização das ações necessárias, bem como a 

definição de estratégias para viabilizá-las. Para as intervenções de maior 

porte serão propostas as possíveis divisões em etapas, considerando a 

viabilidade. 

o Indicação dos instrumentos de política urbana passíveis de serem 

aplicados para possibilitar a realização das propostas e viabilizar as 
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parcerias possíveis, tendo em vista a efetivação da função social da 

propriedade e da cidade, como previsto no Estatuto da Cidade e na lei 

do Plano Diretor. As áreas de aplicação dos instrumentos da política 

urbana serão delimitadas em mapa, acompanhado de documento 

contendo os critérios para aplicabilidade destes instrumentos, 

considerando que o Plano Diretor regulamentará cada instrumento 

previsto, bem como deve conter o indicativo de ações e prazos 

necessários para a devida implementação das regulamentações 

propostas.  

 

As propostas e diretrizes, para cada ADE, serão apresentadas em audiência 

pública. 

 

6.3.1.2 Estudo de Alternativas e Cenários – Diretrizes Integradas 

As propostas e diretrizes físico-ambientais serão divididas nas seguintes 

propostas: 

 Desenvolvimento urbano-ambiental,  

 Adequação de Zoneamento e diretrizes de uso e ocupação do solo 

 Adequação de instrumentos de desenvolvimento urbano, de 

preservação ambiental e de preservação cultural, sempre balizados por 

estudos de impacto no sistema viário existente e a ser planejado.  

O Estudo de Alternativas e Cenários será apoiado pela modelagem 

tridimensional dos parâmetros urbanísticos, conforme item 7 deste plano e 

trabalho. 

 

6.3.2 Anteprojeto de Lei da ADE 

 

A partir da Audiência Pública será elaborada a minuta do anteprojeto de Lei 

contemplando o conteúdo necessário para a efetiva implantação da ADE, 

contendo como anexos:  

 

 Descrição do perímetro da ADE;  



48 
 

 Mapa da ADE, por setor censitário ou zona, 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;  

Cada anteprojeto de Lei de Regulamentação das ADEs deverá ser 

apreciado pelo CONCIDADES, onde se dará a discussão e deliberações, 

que antecedem o envio da minuta, pelo Executivo, para a Câmara dos 

Vereadores.  

 

 

7 MODELAGEM TRIDIMENSIONAL DOS PARÂMETROS 

URBANÍSTICOS 

 

Serão desenvolvidos Modelos Digitais de terreno e simulação 

volumétrica/ambiente tridimensional das intervenções urbanísticas previstas 

para zoneamentos mais permissivos (coeficientes maiores que 1.2, indústria de 

grande porte) e/ou com maior altimetria (edificações com mais de 4 

pavimentos): ZOR2A, ZOR2B, ZOCS2, ZOCS3, ZIND1, ZIND2, ZERUR. Será 

feita a modelagem do zoneamento atual (com os parâmetros praticados 

atualmente) e o zoneamento a ser proposto na revisão do Plano Diretor (com 

os parâmetros futuros). 

O escopo acima apresentado envolverá as seguintes etapas: 

 Sobreposição dos zoneamentos atual e futuro do município, 

utilizando imagens Google Earth como fundo dos modelos; 

 Modelagem de volumetria, segundo os parâmetros urbanísticos 

atuais e futuros, para cada zona urbana de uso ZOR2A, ZOR2B, 

ZOCS2, ZOCS3, ZIND1, ZIND2, ZERUR; 
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 Formatação de representações, envolvendo: 

o Representação estática (plantas, perspectivas a partir de pontos 

de visada específicos);  

o Representação dinâmica (filmes ou navegação interativa);  

o Slide-show. 
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8 PRODUTOS 

 

8.1 Revisão do Plano Diretor Nova Lima 

 

Produto 1: Proposta Metodológica 

Relatório Técnico - Proposta Metodológica Consolidada e cronograma das 

atividades. 

 

Produto 2: Capacitação do Núcleo Gestor 

Relatório do Curso, contendo: material utilizado para ministrar o curso; 

questionários de avaliação preenchidos pelos participantes ao final do curso 

ministrado; lista de presença (digitalizada em formato excel); fotografias.  

 

Produto 3: Leitura Técnica 

Relatório Técnico contendo os dados e informações levantados na leitura 

técnica, incluindo os dados primários produzidos e secundários utilizadas nos 

estudos, assim como os mapas temáticos, imagens de satélite e as tabelas. 

Nesta etapa serão apresentadas as modelagens tridimensionais dos 

parâmetros urbanísticos do zoneamento atual (contido no plano diretor 

vigente), com o intuito de permitir uma visualização mais direta dos 

condicionantes legais à ocupação do solo no município. 

 

Produto 4: Leitura Comunitária  

Serão produzidos 2 relatórios, sendo um para cada oficina, contendo os dados 

e informações levantados na leitura comunitária, incluindo os dados primários 

produzidos e secundários utilizadas nos estudos, assim como os mapas 

temáticos, imagens de satélite e as tabelas. 

  

Produto 5: Síntese: Leitura da Realidade Local 

Relatório Técnico da síntese resultante do cruzamento dos dados e 

informações levantados nas leituras técnica e comunitária, incluindo os dados 

primários produzidos e secundários utilizadas nos estudos, assim como os 

mapas temáticos, imagens de satélite e as tabelas. 
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 Será produzido relatório contendo a análise de sustentabilidade social, 

ambiental e econômico concatenados - das grandes intervenções públicas e 

privadas previstas e identificadas na leitura técnica. 

 

Produtos 6: Eixos Estratégicos e Temas Prioritários 

Serão produzidos 3 relatórios, 1 para cada evento. 

Serão apresentadas nesta etapa as representações em ambiente 

tridimensional dos Modelos Digitais de terreno e simulação volumétrica dos 

parâmetros urbanísticos. 

 Relatório consolidado contendo a síntese dos eixos prioritários do modo 

como pactuado; 

 Macrozoneamento contendo entre outras: Zona de Uso Industrial e 

Mineração; Zona de Uso Rural; Zona de Preservação (Corredores Ecológicos, 

Patrimônio Paisagístico e Natural e Unidades de Conservação e suas 

respectivas área de amortecimento); Zona Urbana.  

 Plano Diretor estruturado com a especificação dos instrumentos de 

política urbana a serem implantados no município conforme descritos no 

Estatuto das Cidades, incorporando os nove instrumentos seguintes:  

 Mapa e descrição do perímetro urbano.  

 Zoneamento municipal:  

 

o Mapa de Macrozoneamento com definições e diretrizes para as 

respectivas macrozonas.  

o Mapa de Zoneamento Urbano com definições e diretrizes para as 

respectivas zonas. 

o Mapa por setor censitário ou zona, representando os tipos de uso 

do solo (residencial industrial, comércio e serviço) e a população 

prevista. 

o Modelos digitais de terreno e simulação volumétrica/ambiente 

tridimensional das intervenções urbanísticas previstas para 

zoneamentos mais permissivos (coeficientes maiores que 1.2, 

indústria de grande porte) e/ou com maior altimetria (edificações 

com mais de 4 pavimentos). 
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 Tabela contendo os parâmetros urbanísticos para o Zoneamento 

Urbano, por zona e ADEs.  

 Documento com especificações para os condomínios urbanísticos.  

 Mapa com a delimitação das áreas de aplicação dos instrumentos da 

política urbana, acompanhado de documento contendo os critérios para 

aplicabilidade dos instrumentos, considerando que o Plano Diretor deverá 

regulamentar cada instrumento previsto.  

 Mapa contendo macro-diretrizes municipais, áreas preferenciais para 

implantação de equipamentos, hierarquização viária, e traçado básico das vias 

principais projetadas, vias segregadas para transportes públicos e estações de 

transferência e integração.  

 Tabela contendo características das vias por tipologia (largura das vias, 

calçadas e declividade, por tipo de via), acompanhada de documento contendo 

propostas de intervenção no sistema viário já existente. 

 Documento contendo as especificações para funcionamento e o modelo 

de gestão do Sistema de Acompanhamento e Controle Social do plano diretor.  

 Relatório sucinto contendo justificativa para a proposta de diretrizes para 

o Parcelamento do Solo embasado na proposta de planejamento territorial a 

ser pactuado para o plano diretor e considerando as diretrizes do mesmo. 

 Relatório contendo a análise de sustentabilidade das propostas. 

 

Produto 7: Projeto de Lei do Plano Diretor 

Projeto de Lei redigido, contendo como anexo: descrição do perímetro urbano, 

mapa de macrozoneamento municipal, zoneamento urbano, tabela de 

parâmetros urbanísticos por zona, tabela com características do sistema viário, 

mapa de macro diretrizes urbanas, mapa de delimitação de áreas para 

aplicação de instrumentos de política urbana, Mapa contendo a delimitação dos 

corredores ecológicos, Patrimônio Paisagístico Natural, Unidades de 

Conservação e Áreas de Proteção Especiais (Mananciais), tabela de 

parâmetros urbanísticos por zona. 
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8.2 Instrumentos Complementares 

 

Produto 8: Anteprojeto de lei do Código de Edificações e Obras 

Anteprojeto de Lei redigido, contendo a definição de critérios para que a 

execução de obras cause menos impactos e transtornos à cidade e dos 

critérios que garantam às edificações conforto, acessibilidade e segurança para 

si e seu entorno, além dos trâmites referentes ao processo de aprovação do 

projeto e licenciamento da obra, bem como a fiscalização e as penalidades.  

O Anteprojeto de lei será acompanhado de relatório sucinto contendo a 

justificativa para a proposta. 

 

Produto 9: Anteprojeto de lei do Código de Posturas 

Anteprojeto de Lei redigido, contendo a atualização das regras de utilização do 

espaço público e do bem estar comum de acordo com a proposta do Plano 

Diretor, a saber: a regulação da utilização dos espaços públicos; o controle e 

manutenção do ambiente urbano nos aspectos de higiene pública, sossego, 

conforto, salubridade, poluição sonora e visual; o estabelecimento de 

condições para a instalação e funcionamento das atividades econômicas não 

permanentes (sazonais e/ou periódicas) que se realizam nos espaços públicos,  

O Anteprojeto de lei será acompanhado de relatório sucinto contendo a 

justificativa para a proposta. 

 

Produto 10: Regulamentação do Sistemas de Mirantes e do Sistema de 

Trilhas do Município. 

Regulamentação, no corpo do anteprojeto de revisão do Plano Diretor do 

conteúdo da subseção III do Capítulo VII – Do Meio Ambiente. 

 

8.3 Revisão das ADEs 

 

Relatório Preliminar: 

Relatório de conhecimento preliminar, com aproximadamente 8 a 15 laudas, 

contendo fotografias e um mapa esquemático com a localização e delimitação 

da região no Município. 

Mapa geral da região, fragilidades e potencialidades observadas in loco; 
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Delimitação das áreas de abrangência da pesquisa e estudo dos impactos no 

sistema viário e trânsito; 

Base cartográfica e foto de localização e delimitação das áreas de estudo, com 

justificativa, através de base disponibilizada pela PMNL. 

 

Levantamento de Dados e Diagnósticos:  

Serão apresentados nesta etapa os diagnósticos de cada abordagem e o 

diagnóstico integrado. Os produtos serão apresentados em forma de textos, 

mapas e outros elementos e ferramentas que tenham sido produzidos ao longo 

da etapa. 

 

Propostas e diretrizes especiais e urbanísticas:  

Os produtos serão apresentados em forma de textos, mapas e outros 

elementos que tenham sido produzidos ao longo da etapa contendo: 

 Estudo dos cenários e definição das diretrizes integradas; 

 Desenvolvimento e consolidação de propostas e diretrizes urbanísticas e 

setoriais/ Adequação do Zoneamento; 

 Hierarquização de ações/ Estratégias do Plano/Instrumentos de política 

urbana 

Serão desenvolvidos Modelos Digitais de terreno e simulação 

volumétrica/ambiente tridimensional das intervenções urbanísticas previstas 

para zoneamentos mais permissivos (coeficientes maiores que 1.2, indústria de 

grande porte) e/ou com maior altimetria (edificações com mais de 4 

pavimentos): ZOR2A, ZOR2B, ZOCS2, ZOCS3, ZIND1, ZIND2, ZERUR 

 

Anteprojeto de Lei da ADE: 

Anteprojeto de Lei da ADE, contendo como anexos: Descrição do perímetro da 

ADE; 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; Mapa da ADE, por setor 

censitário, representando os tipos de uso do solo propostos (residencial 

industrial, comércio e serviço), a população prevista; Mapa contendo a 

delimitação dos corredores ecológicos, Patrimônio Paisagístico Natural, 

Unidades de Conservação e Áreas de Proteção Especiais (Mananciais); 
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9 EQUIPE TÉCNICA E DIAGRAMA ILUSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO 

DOS CONSULTORES NO PROJETO 

 
Atribuição Profissional Formação 

Coordenação Geral Yara Landre Marques Arquitetura e Urbanismo 

Gestão técnico operacional Eduardo Maia Memória Arquitetura e Urbanismo 

Gerente de Projeto Péricles Mattar Administrador 

Geógrafo Pleno Diego Alves Geógrafo 

Arquiteto Senior Ana Schimidt Arquitetura e Urbanismo 

Arquiteto Senior Sérgio Palhares Arquitetura e Urbanismo 

Arquiteto Senior Débora Guy Arquitetura e Urbanismo 

Arquiteto Pleno Fernanda Ferreira Arquitetura e Urbanismo 

Arquiteto de Mobilidade Heloant Abreu Arquitetura e Urbanismo 

Geólogo Pleno Maria Regina Oliveira Geologia 

Biólogo Pleno Leonardo Vieira Biologia 

Engenheiro Pleno Hélio Cabral Engenharia de Agrimensura 

Economista Pleno Luiz Henrique Diniz Economia 

Demógrafo Senior Octávio Alcântara Torres Economia 

Arquiteto Senior Zenilton Kleber do Patrocínio Arquiteto Urbanista 

Sociólogo Pleno Cláudio Letro Sociologia 

Estagiário 1 --- Geografia 

Estagiário 2 --- Arquitetura e Urbanismo 

   

 

 
Figura 1 – Diagrama da participação da equipe técnica  
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10 CRONOGRAMAS 

Tabela 1 - Cronograma Geral das Etapas 
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Tabela 2 - Cronograma Físico Financeiro 

 

 

PRODUTOS 
1 

JAN 
14 

2 
FEV 
14 

3 
MAR 

14 

4 
ABR 
14 

5 
MAI 
14 

6 
JUN 
14 

7 
JUL 
14 

8 
AGO 

14 

9 
SET 
14 

10 
OUT 
14 

11 
NOV 
14 

12 
DEZ 
14 

13 
JAN 
15 

14 
FEV 
15 

15 
MAR 

15 

16 
ABR 
15 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR  

1 - Proposta Metodológica  
R$ 130.000,00 

       
         

2 - Capacitação do Núcleo Gestor  
R$ 120.000,00 

       
         

3 - Relatório de leitura técnica 
R$ 169.321,00 

       
         

4 – Relatório da Leitura Comunitária  
R$ 140.000,00 

       
         

5 – Síntese – Leitura da Realidade Local 
R$ 150.000,00 

       
         

6 – Eixos Estratégicos e Temas Prioritários 
R$ 140.000,00 

       
         

7 – Anteprojeto de Lei do Plano Diretor  
R$ 60.000,00 

       
         

INSTRUMENTOS COMPLEMENTARES  

8 – Anteprojeto de Lei do Código de Edificações e 
      Obras   
R$ 60.000,00 

       

         

9 – Anteprojeto de Lei do Código de Posturas  
R$ 60.000,00 

       
         

10 – Regulamentação  do Sistema de Mirantes e 
        do Sistema de Trilhas do Município   
R$ 60.000,00 

       

         

REVISÃO ADE VILA DA SERRA, Vale do Sereno, Jardim das Mangabeiras, Jardim da Torre, Jadinaves e entorno 

11 – Relatório Preliminar  
R$ 25.000,00 

       
         

12 – Levantamento de Dados e Diagnósticos  
R$ 25.000,00 

       
         

13 – Propostas e Diretrizes Especiais e  
        Urbanísticas 
R$ 25.000,00  

       

         

14 – Anteprojeto de Lei da ADE Vila da Serra 
R$  20.000,00 
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REVISÃO ADE ALPHAVILLE, Lagoa dos Ingleses, Balneário Água Limpa e entorno.   

15 – Relatório Preliminar  
R$ 25.000,00 

       
         

16 – Levantamento de Dados e Diagnósticos  
R$ 25.000,00 

       
         

17 – Propostas e Diretrizes Especiais e  
        Urbanísticas  
R$ 25.000,00 

       

         

18 – Anteprojeto de Lei da ADE Alphaville 
R$ 20.000,00 
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