


POR QUE REVISAR O NOSSO 

PLANO DIRETOR ?



POLÍTICA URBANA BRASILEIRA

Constituição Federal 1988
Art. 182:

• Política urbana deve ser executada pelo Poder Público municipal;
• Objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da
cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes;
• Plano Diretor deve ser aprovado pela Câmara Municipal;
• Obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes;
• É o instrumento básico da política de desenvolvimento e de
expansão urbana.



POLÍTICA URBANA BRASILEIRA

Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001)
Capítulo III

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o
instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão
urbana.

§ 1o O plano diretor é parte integrante do processo de
planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as
diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as
diretrizes e as prioridades nele contidas.

§ 2o O plano diretor deverá englobar o território do Município
como um todo.
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§ 3o A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo
menos, a cada dez anos.
§ 4o No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização
de sua implementação, os Poderes Legislativo e Executivo
municipais garantirão:
I – a promoção de audiências públicas e debates com a
participação da população e de associações representativas dos
vários segmentos da comunidade;
II – a publicidade quanto aos documentos e informações
produzidos;
III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e
informações produzidos.
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Estatuto da Cidade (lei nº 10.257/2001)

Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades:
I – com mais de vinte mil habitantes;
II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;
IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico;
V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou
atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional
ou nacional.
VI – incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto,
inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos
correlatos. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)



QUATRO BARRAS

Ordenamento territorial municipal está
vinculado aos Decretos Estaduais de
criação da Apa do Iraí e da UTP de
Quatro Barras



UTP QUATRO BARRAS
1999



UTP QUATRO BARRAS
2009



APA DO IRAÍ
2000



Quatro Barras elaborou seu Plano
Diretor em 2006, culminando na Lei
Complementar 01/2006.

Esta Lei está desatualizada (elaborada
há 13 anos atrás), por isso precisa ser
revisada.



Gestão atual mobilizou esforços para fazer
a sua revisão.

Procedimento licitatório iniciado em agosto de 2018,
culminando na contratação da empresa vencedora do
certame: URBTEC Planejamento, Engenharia e
Consultoria;

Decreto Municipal nº 6734/2019, nomeando Equipe
de Coordenação (EC) e a Equipe Técnica Municipal
(ETM)



Decreto Municipal nº 6734/2019





- Iniciamos oficialmente hoje a Revisão;

- Serão 12 meses de trabalho. Cronograma será
apresentado pela Urbtec;

-Culminará na proposta de Revisão do Plano
Diretor, a ser remetida pelo Executivo Municipal
à Câmara de Vereadores, para seu trâmite e
aprovação;

-Obrigada!




