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Comissão de Política Urbana e Ambiental

1. Pacto pela Cidade – Carta aos Prefeitos, Setembro de 2015.
2. Diretrizes da Nova Agenda Urbana definida na conferência HABITAT
III realizada em Quito, Equador, em 2016.
3. Carta dos cem dias – Por um pacto pelo direito à cidade, Abril/2017.

1. Pacto pela Cidade – Carta aos prefeitos/2015
“Carta Aberta aos Candidatos a Prefeitos e Vereadores – Qual a cidade que
precisamos? Um pacto pela qualidade das cidades”
• Crescentes problemas de mobilidade em decorrência da prevalência do automóvel
e da deficiência dos transportes públicos;
• Grave carência de infraestruturas, como serviços deficientes de abastecimento
d’água, esgoto e remoção de resíduos sólidos, particularmente nas áreas periféricas;
• Degradação dos espaços públicos e centros históricos, que tem perdido
importância simbólica, política e econômica;
• Fragilidade da relação cidade-meio ambiente, fruto da expansão urbana em áreas
inapropriadas, provocando enchentes, desmoronamentos de morros e encostas;
• Enormes periferias, muitas vezes promovidas pelo próprio poder público por meio
de programas habitacionais desconectados da malha urbana.

O texto apresenta três eixos fundamentais:
•

A governança metropolitana;

•

Planos para as escalas das cidades, do bairro, da rua e do lote; e

•

A avaliação constante das metas do planejamento, a ser efetuada pelas
prefeituras nos casos de cidades e pelo governo metropolitano, nos casos
de metrópoles – monitoramento do cidadão

Para cumprir o pacto, é necessário:

• Cumprimento obrigatório da revisão dos Planos Diretores com o uso de uma
metodologia transparente e com efetiva participação técnica e social;

• Estruturação e funcionamento do Conselho da Cidade;
• Integração dos planos diretores aos demais planos e projetos nacionais e
estaduais;
• Construção de instrumentos que possibilite uma ampla participação popular;
• Formação de uma rede de instituições públicas e privadas que possam
estabelecer um canal de relacionamento sobre o desenvolvimento urbano do
Município;

Para cumprir o pacto, é necessário:
• Investimentos na qualificação de recursos humanos para as mais diversas
áreas técnicas do setor público (Sistema de Informação Geográfica, Cadastro
Tecnológico, licitações, metodologia de projetos, planos, programas, sistemas de
tributação);
• Elaboração de um sistema de informações sobre: condições de moradia e
acesso a infraestrutura, renda básica, saúde e educação;
• Agilidade e criação de meios para atenuar a burocracia e os custos do
sistema de regularização fundiária e imobiliária;
• Utilização de indicadores sociais como parâmetros de auxílio ao planejamento

2. Diretrizes da Nova Agenda Urbana definida na 3º Conferência das
Nações Unidas (ONU) - HABITAT III - realizada em Quito, no Equador,
em 2016.
https://nacoesunidas.org/habitat-iii

A. Política Urbana Nacional;
B. Legislação Urbana – Regras e regulamentos;

C. Planejamento e Projeto Urbano;
D. Economia Urbana e Finanças Municipais;
E. Extensões / Renovações Urbanas Planejadas

2. Carta dos Cem dias – por um pacto pelo direito à cidade – Abril/2017

2. Carta dos Cem dias – por um pacto pelo direito à cidade – Abril/2017
Refenciada na Nova Agenda Urbana que objetiva promover o desenvolvimento
urbano onde “ninguém seja deixado para trás”.
(www.caubr.gov.br)
•
•
•
•
•

Gestores devem assumir o compromisso POLÍTICO de implantar o plano diretor;
Estimular a participação direta do cidadão;
Promover a Governança Interfederativa com PDUI;
Cultura do compartilhamento e solidariedade – boas práticas;
Evitar a reprodução do modelo patrimonialista - É preciso, por exemplo,
“abandonar o modelo de implantação de habitação para população de baixa renda
em áreas periféricas, enquanto há vazios nas áreas centrais com infraestrutura
subutilizada”.

É preciso, por exemplo, abandonar o modelo de implantação de habitação para

6º Conferencia Estadual das Cidades – Março/2017 Desenvolvimento Urbano orientado para INCLUSÃO e JUSTIÇA
SOCIAL.
Aspectos comuns a todas as cidades do Estado: Desigualdade sócio-espacial;
dificuldade de acesso à terra; problemas fundiários; ineficiência em
mobilidade; ocupação de áreas de risco; dificuldade de gestão do território;
ausência de processo participativo; apropriação privada de espaços públicos;
Esses aspectos são consequência dos interesses na produção de cidades
como mercadoria, oportunidade de negócios e lucro EM CONFLITO com
cidades como lugares para se viver, trabalhar, ser feliz.

6º Conferencia Estadual das Cidades – Março/2017 Desenvolvimento Urbano orientado para INCLUSÃO e JUSTIÇA
SOCIAL.

Para a Constituição Federal o plano diretor (instrumento da política urbana)
é o lugar onde se expressa essa função, onde a propriedade urbana deveria
ser garantida a todos de forma igualitária, a cidade como lugar de realização
dos direitos de uso, pela via da participação de todos em sua elaboração.
O cenário de nossas cidades tem sido esse, publicado no Estatuto das
Cidades a 16 anos?

CEPUA (CAU/GO) comissoes@caugo.gov.br
Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental
1. Participação nos Conselhos Municipais ligados à política urbana e ambiental nos municípios

de Goiânia, Anápolis e Aparecida de Goiânia.
2. Parceria com MP para realização de relatórios de acessibilidade de edifícios e espaços de
uso público e participação elaboração da “Lei das Calçadas”.
4. Parceria com o MP na elaboração de relatórios técnicos sobre planos, projetos e obras
relevantes para as cidades de Goiás;
5. Disseminação da Nova Agenda Urbana juntos às prefeituras do estado e secretarias
municipais ligadas ao planejamento e gestão urbanas.
6. Recepção e verificação de denúncias sobre descumprimento da legislação urbanística e
denúncia junto ao Ministério Público dos casos pertinentes.
7. Discussão sobre a importância dos planos diretores como instrumentos efetivos de
planejamento e gestão, e o papel do arquiteto e urbanista neste trabalho.

CEPUA (CAU/GO) comissoes@caugo.gov.br
Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental
Considera o planejamento da ocupação do território e da infraestrutura como
principio básico das ações publicas municipais.
Reconhece a Arquitetura e o Urbanismo como a expressão cultural, agente
fundamental para a construção da cidadania.
Entende que esse reconhecimento se dará pelo incremento da presença do
arquiteto e urbanista nos quadros permanentes dos órgãos de planejamento e da
gestão dos municípios.
Exigência de projetos completos para as obras de arquitetura e de intervenção
urbana, eliminando a possibilidade de aplicação do Regime Diferenciado de
Contratação (RDC) nestes casos.



Goiás – 246 municípios



População - 6.695.855 (2016)



IDH 0,735

Recomendações para elaboração de Planos Diretores Municipais
O que é?
Conjunto de proposições, em forma de lei (instrumento de politica urbana e
rural), com o objetivo de orientar o desenvolvimento do município em todos os
seus aspectos: social, cultural, físico, ambiental, econômico, administrativo.
Para quem?
Para todas as pessoas da localidade que o plano abranger; Isso inclui as
autoridades...
Quando fazer?
Quando a população e a gestão, juntas, pretenderem se utilizar do instrumento
para ordenar a forma e o caminho do desenvolvimento da cidade (gestão);

Por que é necessário fazer?
Porque é uma forma de tornar mais equilibradas as oportunidades de
acesso à cidade e às funções urbanas (e rurais);
Para diminuir a desigualdade social;
Para fazer cumprir a Constituição, no artigo 5º:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
...
XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
...

Como fazer?
A partir da iniciativa da administração pública:
1. Diagnosticar (realidade física);

2. Discutir (a quem interessa...) – elaborar o programa de necessidades;
3. Analisar;
4. Propor (conceituar; elaborar ordenamento territorial urbano e rural);
5. Desenhar (mapas do diagnóstico e das proposições);
6. Publicar (e divulgar);
7. Implementar e avaliar.

1. Diagnosticar
Primeira fase do trabalho, uma radiografia do aglomerado urbano deve necessariamente
apresentar os seguintes dados (tabulados e mapeados):
Mapa de localização no estado (região e área de influência);
Mapa topográfico (cadastral);
Mapa de recursos hídricos - DRENAGEM;
Mapa de áreas ambientalmente protegidas e de fragilidade ambiental (AREAS DE RISCO);
Mapa de áreas de relevância histórica – PATRIMONIO e PAISAGEM (edificadas ou não);
Mapa de densidade (áreas verticalizadas) ou ocupação;
Mapa de vazios urbanos;
Mapa de usos; localizar propriedades públicas do Estado e da União;
Mapa de hierarquia do sistema viário;
Mapa da Infraestrutura urbana existente (asfalto, energia elétrica, agua tratada, coleta de
esgoto);
Mapa de equipamentos de saúde, educação e cultura;

1. Diagnosticar
Levantar:
Histórico do Município;
Perfil sócio cultural da população;
Perfil econômico da região de inserção do município;
Perfil econômico da localidade;
Estrutura administrativa do Município;
Elaborar diagnóstico, cruzando os dados levantados (compatibilizar), e o perfil sócio
econômico e cultural do município, com análise qualiquantitativa dos dados.

Um diagnóstico eficiente realiza a sobreposição dos mapas e dados, identifica as áreas
críticas, para a aplicação de políticas de desenvolvimento, mobilidade e ações de
preservação e recuperação do patrimônio e meio ambiente.

2. Discutir
Realizar seminários de esclarecimento à população sobre a importância da
participação nas discussões sobre o Plano Diretor;
Discutir o diagnóstico com a comunidade, ouvindo e considerando o parecer
da população;
3. Analisar
Utilizar-se dos conceitos adotados para, somados ás contribuições da
população, da análise dos dados físicos, sociais e culturais, estabelecer
diretrizes para nortear as decisões dos parâmetros de ordenamento urbano e
rural;
Os trabalhos deverão ser conduzidos pela administração pública e equipe
técnica especializada multidisciplinar.

4. Propor

O projeto de lei deve apresentar os conceitos (fundamentação teórica) dos
termos adotados nas proposições;
As propostas de ordenamento devem estar em sintonia com a realidade física,
social e cultural existente no município (sobre expansão e/ou regressão do
perímetro urbano);
As proposições de lei devem levar em consideração a escala do município e sua
relação com o desenvolvimento regional (observando o histórico dos
investimentos Estaduais, Pib e perspectiva de usos dos recursos naturais);
As proposições devem sempre fazer referência ao diagnóstico e as análises
dele extraídas;

4. Propor
Para cada mapa/sentença elaborada na análise do diagnóstico poderá ser extraída
uma proposta de lei;
Para cada proposição de lei, um mapa/diagrama/esquema pode ser elaborado,
facilitando a compreensão das ideias;

No conjunto dos parâmetros de ocupação a serem abordados nas leis,
necessariamente devem ser fixados os índices de densidade e permeabilidade a
serem praticados;
A lei deve conter recursos de proteção da integridade das propostas para que não
sejam modificadas sem critério (exemplo: condicionar as propostas de
modificações, a apresentação de relatórios técnicos e anotação de responsabilidade
técnica que subsidiem as novas propostas);

4. Propor
A proposta de lei deve fixar as diretrizes de expansão urbana e relacionar
os objetivos de tal proposição ao crescimento vegetativo da população
(considerar dados oficiais atualizados do IBGE); levar em conta o estoque
de glebas, vazios urbanos e lotes vagos na própria área urbana;

A lei deve evitar a especulação econômica da terra (urbana e rural) com
as proposições justificadas apenas em ganho para a economia do
município; Áreas públicas são essenciais, é preciso evitar a possiblidade
de sua desafetação, alienação, doação para fins de uso privado...

A lei deve propor compensações ambientais dos impactos decorrentes da
ocupação urbana (e rural) e contrapartidas (serviços ecossistêmicos)
devem estar contidas nas leis;

4. Propor
Sintetizar as propostas em legislação completa e eficiente para o
alcance dos objetivos identificados, junto com a população, para o
desenvolvimento da cidade;

Deve-se sempre propor que, após a aplicação das leis, nova analise
deve ser elaborada para a discussão de sua eficácia e alterações nos
momentos e revisão do plano;

O Diagnóstico do plano consecutivo deve conter, portanto, essas
análises.

5. Desenhar
A Lei deve apresentar mapas explicativos das novas propostas de parâmetros
urbanísticos:
Exemplos:
Mapa do perímetro urbano contendo as áreas de expansão urbana;
Mapa das localizações das novas densidades a serem praticadas;
Mapa de usos, com localização de equipamentos de porte regional (industrias,
hospitais regionais, universidades) - ZONEAMENTO;
Mapa de áreas de preservação ambiental;
Mapa de preservação do patrimônio e paisagem.
Mapa de macroestrutura viária do município;
Mapa de hierarquia, desenho das vias, exemplo de contiguidade, etc;
Mapa com delimitação de AEIS;
Mapa de investimentos prioritários, projeção de usos.

6. Publicar
O plano diretor é um trabalho técnico que deve ser elaborado e registrado por
profissional habilitado.

O trabalho é elaborado por equipe multidisciplinar e a coordenação e o registro de
responsabilidade técnica (RRT) deve ser realizado por um Arquiteto Urbanista;
É considerado exercício ilegal da profissão elaborar ou aprovar plano diretor sem
responsável técnico habilitado;
Deve-se manter a exigência de audiência pública para votação das decisões e
aprovação do Conselho de política urbana da cidade.
O plano deve ser publicado e permanecer disponível à população;

O plano deve ser objeto de discussão permanente para o seu aprimoramento;

7. Implementar
O município deve manter equipe qualificada e permanente para gestão do plano;
Deve-se criar canais de acompanhamento e fiscalização da implementação do
plano;

O município deve garantir o funcionamento do Conselho de política urbana
municipal;
O município deve primar pelo investimento na elaboração de Planos Setoriais
(drenagem, habitação, resíduos sólidos, arborização urbana, mobilidade, turismo,
código municipal de meio ambiente, lei de parcelamento, código de edificações, lei
orgânica).

ITENS QUE MERECEM ATENÇÃO NA REVISÃO
Expansão Urbana deve ser proposta apenas nos casos onde a disposição de lotes na
área urbana seja insuficiente para o atendimento a população estimada para os
próximos 10 anos (cálculos podem ser feitos a partir das referencias do IBGE);
Devem ser proibidos loteamentos descontínuos da malha urbana ocupada e
exigência de estabelecimento de percentual de ocupação dos loteamentos
existentes para aprovação de novos loteamentos (sobre loteamentos clandestinos,
loteamentos fechados e regularização fundiária);
Promover a aplicação do IPTU progressivo para garantia de ocupação dos lotes
subutilizados ou vazios na área urbana dotada de infra estrutura.
Garantir a execução de infraestrutura completa (compartilhada) para aprovação de
novos loteamentos.

Densidade

O adensamento só deve ser permitido em áreas onde já ocorreram a implantação
do projetos de mobilidade, disponibilidade de infraestrutura completa e onde o
plano prevê os impactos de sua ocupação (acompanhar o mapa de densidade do
Plano).
TDC e Outorga Onerosa devem ser proibidas em áreas de fundo de vale, de
interesse paisagístico ou de preservação do patrimônio e em áreas de mobilidade
crítica.
O plano deve estabelecer limite na altura máxima das edificações para garantia
de insolação das áreas vizinhas.

Drenagem
Manter a preservação dos fundos de vale e estudo dos corredores verdes na
cidade integrando as áreas verdes existentes e criando novas áreas onde
possível.
Propor o aumento significativo de áreas permeáveis públicas e privadas com
exigência de sistemas complementares como, percentuais de áreas permeáveis
no próprio lote, caixas, valas e piscinas de estabilização.
Tetos verdes não podem ser considerados áreas permeáveis e sim redutores de
calor e captadores de carbono.
Não deve ser permitido adensar áreas de fundo de vale ou entorno de nascentes
e outras áreas com lençol freático superficial.

Paisagem e Patrimônio
Valorização da identificação, cadastro e registro dos edifícios, espaços e
paisagens de relevância histórica para estimular o sentimento de identificação e
reconhecimento do valor do lugar pela população;
TDC e Outorga Onerosa limitadas e proibidas em áreas de fundo de vale, no
entorno dos parques e paisagens relevantes da cidade (Direito a paisagem).

Mobilidade
Sistema integrado de transporte público com vários modais (BRT, ônibus,
bicicleta, pedestre) que atue de forma efetiva na melhoria da mobilidade urbana.

