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Metodologia para elaboração de plano diretor participativo

apresentação

O objetivo deste material é subsidiar o trabalho dos técnicos municipais no que diz respeito à metodolo-

gia de elaboração do plano diretor participativo.

A descrição detalhada de cada etapa, contendo procedimentos e atividades, estará em cadernos espe-

cíficos. Nossa intenção é fazer com que os agentes locais possam ter a noção do processo como um todo e de 

cada uma de suas partes, de maneira a esclarecer cada um de seus aspectos. 

Embora saibamos que cada município possui dinâmicas e características próprias, o que possibilitará, 

inclusive, que este material possa ser enriquecido a cada experiência vivenciada, nossa expectativa é mostrar 

que existem alternativas viáveis para a implementação dos princípios e preceitos da gestão democrática em 

nossas cidades.

É chegada a hora de vencer esse desafio! E vamos fazê-lo juntos, lembrando sempre que “cada um 

compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz”.

Autores
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Primeiros Passos

A metodologia para elaboração do Plano diretor participativo, que ora se apresenta está voltada para o exer-

cício do protagonismo desta ação pelo próprio Município, no sentido de resgatar sua capacidade de planejar e 

implementar a política urbana, nos termos da Constituição Federal e do Estatuto da Cidade (Lei nº. 10.257/2001).

 Acreditamos que a construção de uma política pública deva se dar por meio de um processo, partici-

pativo e contínuo, de planejamento municipal que pode ser utilizado como um instrumento catalisador de um 

processo de inclusão social e de redução da desigualdade.

Para tanto, pretendemos, ao longo das ações de elaboração do plano diretor, promover atividades que 

possibilitem: i) desenvolver a capacidade do quadro municipal de discutir e elaborar políticas públicas inclu-

sivas; ii) instituir instrumentos de planejamento e gestão participativa municipal; iii) aplicar e desenvolver os 

mecanismos de promoção da equidade social e gênero.

É importante registrar que a participação popular na construção da política urbana tem destaque na 

legislação federal. O Estatuto da Cidade, art. 2º, Inciso II, eleva a gestão democrática à diretriz geral do pla-

nejamento urbano, por meio da “participação da população e de associações representativas dos diversos 

segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano”.

O planejamento municipal se constitui, conseqüentemente, em um pacto da sociedade em busca de 

melhores condições de vida, representando, materialmente, o signo de mudança da realidade local.

A metodologia proposta nasce desta visão, de que não é papel de consultorias externas elaborarem o 

Plano diretor participativo. O desafio é capacitar os técnicos e a sociedade de modo a possibilitar sua elabora-

ção pelos atores locais, com a finalidade de tornar o Plano num instrumento concreto na melhoria da vida das 

pessoas em suas cidades.

Assim, a estratégia adotada visa criar no Município o ambiente favorável à elaboração participativa do 

Plano Diretor, por meio da troca de conhecimento com a equipe técnica local, de forma que o produto final de 

sua atuação não seja apenas a elaboração do Plano diretor participativo, mas também, a formação de quadro 

técnico local habilitado para fazer sua gestão. 

Por outro lado, esta ação possibilita a construção de diálogos com outros organismos, governamentais 

ou não, que atuem no espaço das cidades e da discussão de seus problemas. O objetivo, portanto, é a integra-

ção de esforços para melhorar a aplicação dos recursos existentes.
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o Processo de Elaboração do Plano Diretor Participativo

A elaboração do plano diretor participativo deve compreender um processo que promova, simultaneamente:

- Capacitação dos atores sociais;  

- Capacitação da equipe técnica local; 

- Pactuação da sociedade em torno das diretrizes do Plano diretor participativo; e

- Ações que garantam eqüidade de gênero e etnia.

Desse modo, o processo de elaboração pressupõe a utilização de uma metodologia que consiga agregar 

os diversos aspectos que cercam o plano diretor participativo e suas implicações técnicas e políticas.

A metodologia que adotaremos foi baseada na proposta desenvolvida pelo Ministério das Cidades e 

validada pelo Conselho Nacional das Cidades e contempla a realização das seguintes fases:

1. Elaboração do plano de ação;

2. Leitura da realidade municipal;

3. Seleção e pactuação de propostas, temas e eixos prioritários, e;

4. Elaboração do projeto de lei do plano diretor participativo.

A seguir, abordaremos cada uma dessas etapas.
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1. Elaboração do Plano de ação

O plano de ação é o documento que define a estratégia de elaboração do plano diretor participativo.

O plano de ação contém a estratégia de elaboração do plano diretor, ou seja, as etapas, prazos, recursos 

humanos e financeiros disponíveis e os mecanismos de participação da população. Através dele será estabe-

lecido o marco inicial de pactuação da sociedade (poder público + sociedade civil + iniciativa privada) em torno 

do processo de elaboração do plano diretor participativo.

O documento do plano de ação conterá:

a) Definição da equipe de coordenação do Poder Executivo

A equipe da Prefeitura será responsável pela realização de todas as atividades sob a responsabilidade 

do Poder Executivo municipal, uma vez que a este compete impulsionar o processo.

Esta equipe é responsável não somente pela realização do trabalho técnico, mas também pela articulação 

dos diversos segmentos que compõem a sociedade civil em torno do processo do plano diretor participativo. 

No caso do município já possuir Secretaria ou órgão específico para a coordenação do plano diretor par-

ticipativo, esta estrutura administrativa poderá ser utilizada, caso contrário, deverá constituir equipe específica 

para esta finalidade.

b) Inventário preliminar: mapeamento dos atores sociais com atividade no município, fontes de informa-

ções existentes e a serem coletadas

O inventário preliminar é a atividade referente ao levantamento inicial das informações e dados existen-

tes no município. O objetivo deste procedimento é conhecer o conjunto de informações disponíveis de forma a 

sistematizá-las com vistas à sua utilização posterior.

O inventário preliminar possibilitará, por outro lado, que se possa mensurar em que nível de organização 

se encontra o Município e, conseqüentemente, quais as ações que deverão ser executadas visando à produção 

das informações necessárias à elaboração do plano diretor participativo. 

A legislação municipal, mapas, cadastros, estudos, planos setoriais e todos os dados e informações 

sobre o município deverão ser catalogados.

Para orientar a realização desta atividade será fornecido ao município um formulário próprio, contendo 

as informações que deverão ser coletadas.
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c) Oficina de elaboração do Plano de Ação:

Esta oficina tem por finalidade compartilhar e pactuar, com os demais atores locais que participarão do 

processo de elaboração do plano diretor, a metodologia que será utilizada.

Nessa oportunidade serão debatidos e decididos vários assuntos importantes que farão parte do plano 

de ação, tais como: as formas de envolvimento e mobilização da sociedade, zoneamento dos atores sociais 

considerando a questão de gênero, etnia e renda, de divulgação das atividades do processo do plano diretor 

participativo e a formação do núcleo gestor local.

Nesta oficina será elaborada uma estratégia para a inserção das diferentes classes que sofram algum 

tipo de exclusão por gênero, etnia, renda do processo de participação da elaboração do plano diretor. 

Outra finalidade da oficina é compartilhar as informações existentes sobre a realidade do Município e 

quais os modos de obtenção de outras informações.

É alvo de debate, ainda, a elaboração e discussão dos indicadores a serem utilizados para avaliação do 

processo e redefinição das atividades do programa, nos casos necessários.

Um aspecto que deve ser destacado é que a oficina se constitui no primeiro momento de diálogo entre a 

equipe da prefeitura e os demais segmentos da sociedade civil (associações comunitárias, conselhos munici-

pais, empresários, entidades profissionais, igrejas, profissionais liberais, registradores imobiliários, sindicatos, 

grupos de jovens, maçonaria, Rotary, Lions, organizações não governamentais e cidadãos em geral) sobre os 

objetivos e atividades de elaboração do plano diretor participativo. Isto significa que, desde o início, as defini-

ções sobre o processo ocorrem mediante a pactuação entre todos os interessados.

d) Definição do núcleo gestor local:

Ao final da oficina de elaboração do plano de ação, será formado o núcleo gestor local contendo repre-

sentantes do poder público e da sociedade civil. É do núcleo gestor local a atribuição de coordenar o processo 

de elaboração do plano diretor participativo.

A composição do núcleo gestor deve contemplar a diversidade de gênero e etnia cujos representantes 

farão parte de equipes internas ao núcleo (mobilização, técnica, articulação etc) com os objetivos e atividades 

a serem pactuadas. 

e) Descrição da metodologia de elaboração do plano diretor participativo:

No plano de ação são detalhadas as etapas, atividades, cronograma e resultados esperados do proces-

so de elaboração dos planos diretores.
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2. leitura da realidade Municipal

A etapa referente à leitura da realidade municipal corresponde às atividades de levantamento e organiza-

ção de dados e informações sobre as características do município e sua discussão com a população.

Esta etapa contempla dois momentos distintos e complementares: a leitura técnica e a leitura comunitária.

a) Elaboração da leitura técnica:

A leitura técnica é o diagnóstico do município feito pelos técnicos com base nos dados oficiais dos órgãos 

federais e estaduais, além de outros existentes na Prefeitura. É a comparação e análise dos dados e informa-

ções socioeconômicas, culturais, ambientais e de infra-estrutura disponíveis sobre a área rural e urbana do 

município.

O resultado da leitura técnica é traduzido através de gráficos, tabelas e, principalmente, mapas temáti-

cos, já que possibilitam a visualização espacial da realidade diagnosticada.

A estratégia para realização da leitura técnica compreende, portanto, a coleta de dados, sua sistematiza-

ção, de forma simples e com linguagem acessível, e, por fim, sua análise, com a finalidade de estabelecer uma 

compreensão geral do município.

O produto da leitura técnica servirá como subsídio à realização da leitura comunitária.

b) Leitura Comunitária:

A leitura comunitária pode ser traduzida como a identificação dos problemas, potencialidades e conflitos 

realizada pelos diversos segmentos que compõem a sociedade civil.

A leitura da realidade municipal não pode ficar restrita aos dados estatísticos nem tampouco às inter-

pretações técnicas. Desse modo, a leitura comunitária é o resultado das impressões da realidade municipal 

feita por representantes da sociedade civil (empresários, profissionais, trabalhadores, movimentos, populares, 

ong`s, associações, grupos de jovens, maçonaria, igrejas, estudantes, conselhos etc).

A leitura produzida pelos técnicos deve, portanto, ser enriquecida com os registros de memória, da cul-

tura e da vivência de diferentes integrantes da sociedade.

Por isso, a estratégia para realização da leitura comunitária deve contemplar a realização de reuniões 

com a sociedade, que podem acontecer nas regiões do município (conforme o zoneamento previsto no plano 

de ação), por temas ou por setores socioeconômicos.
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Podem ser utilizadas também outras formas de diálogos e dinâmicas que possibilitem o intercâmbio de 

informações entre os técnicos e a população durante as reuniões comunitárias, tais como:

- Construir mapas temáticos da cidade, com elementos oferecidos pelos participantes;

- Usar fotos antigas e atuais, para visualizar mudanças e diferenças;

- Oferecer equipamento fotográfico, para que os interessados façam registros pessoais dos pontos 

importantes e/ou problemáticos da cidade;

- Fazer e apresentar entrevistas e pesquisas, resgatar a história;

- Ministrar aulas, realizar teatros ou oficinas de arte (desenho ou maquetes da cidade).

A leitura comunitária deve conter a delimitação dos territórios comunitários, a indicação das transforma-

ções sócio-territoriais ocorridas nos últimos anos e a definição dos grupos de interesses e os conflitos entre as 

formas de uso e ocupação do solo.

Para que tenhamos êxito na realização da leitura comunitária é necessário que a sociedade civil esteja 

bastante mobilizada para contribuir com o processo de forma qualitativa. Isso é tarefa para o núcleo gestor 

local.

Ao final, a leitura da realidade municipal será o compartilhamento das informações produzidas pela lei-

tura técnica com aquelas coletadas pelo conhecimento popular sobre a realidade. É o que se chama de leitura 

compartilhada da realidade municipal.

A sobreposição das leituras técnica e comunitária propiciará a comparação de visões sobre a realidade, 

sendo possível identificar as informações e referências convergentes e divergentes.

Os resultados desta etapa serão compilados em um relatório e apresentados à sociedade civil em audi-

ência pública convocada para esta finalidade. Esses resultados subsidiarão a terceira etapa de elaboração ou 

revisão no plano diretor participativo (Seleção e pactuação de propostas, temas e eixos prioritários).

 



12

- Plano DirEtor coMo MEcanisMo DE ProMoção Da EquiDaDE - 
ProjEto Brasil - canaDa Para ProMoção Da EquiDaDE - PiPE - intra-Brasil

confEDEração nacional DE MunicíPios - cnM

Metodologia para elaboração de plano diretor participativo

3. seleção e Pactuação de Propostas, temas e Eixos Prioritários

A etapa referente à seleção e pactuação de propostas, temas e eixos prioritários compreende o estabe-

lecimento da hierarquia das ações e metas a serem implementadas pelo plano diretor participativo.

Sabemos que as demandas existentes no município formam uma extensa lista de ações a serem desen-

volvidas pelo Poder Público e pela iniciativa privada.

O objetivo desta etapa do processo de elaboração ou revisão do plano diretor participativo é estabelecer 

a agenda de desenvolvimento do município através de um pacto com a sociedade civil.

Assim, selecionados os temas prioritários, deverão ser definidos os objetivos, instrumentos e estratégias 

que nortearão as ações a serem realizadas em prol do desenvolvimento do município.

Desse modo, o plano diretor participativo se transforma num pacto da sociedade em torno da proposta 

de desenvolvimento contida no plano diretor participativo.

Mais uma vez, serão utilizadas reuniões comunitárias como instrumento de participação popular. O resul-

tado desta etapa também será apresentado à população em audiência pública.
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4. Elaboração do Projeto de lei do Plano Diretor Participativo

A elaboração do projeto de lei do plano diretor participativo vai muito mais além do a que simples 

codificação – na forma de lei – dos vetores de desenvolvimento do município.

De fato, após o trabalho técnico em transformar em projeto de lei os temas, propostas e eixos 

prioritários, o documento passará por duas validações políticas.

A primeira ocorrerá através da realização de uma conferência municipal com participação de dele-

gados representando o Poder Público e os diversos segmentos da sociedade civil. Trata-se da aprovação 

popular do projeto de lei do plano diretor participativo, da celebração das atividades finais do processo de 

elaboração e o início do acompanhamento da implementação do plano diretor.

Na conferência municipal será proposta a criação do Conselho das Cidades no nível Municipal, 

sendo este órgão o responsável por acompanhar e fiscalizar a execução do plano diretor participativo e 

sugerir as diretrizes para as políticas municipais de desenvolvimento urbano.

A segunda aprovação ocorrerá na Câmara de Vereadores. Depois de aprovado na conferência 

municipal, o projeto de lei será encaminhado ao Poder Legislativo para que seja discutido e aprovado.

Superados esses dois momentos, o projeto de lei seguirá para sanção do Prefeito e depois para 

publicação, quando entrará em vigor. Com isso o processo de elaboração do plano diretor participativo 

estará concluído. 






