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APRESENTAÇÃO 

Este documento apresenta o Plano de Trabalho para a revisão do Plano Diretor 

do Município de Itarema (CE). O plano de trabalho contempla todas as atividades 

previstas pelo Termo de Referência e outras adicionais, sugeridas pela equipe 

de consultoria visando melhor qualidade e objetividade. A intenção desse 

planejamento é estabelecer as etapas de trabalho, os formatos e prazos para a 

entrega dos produtos, para realização dos eventos, e esclarecer os recursos 

humanos e materiais necessários para o cumprimento de cada etapa, 

disponibilizando assim, uma logística adequada à qual todos os envolvidos 

tenham acesso. 

A partir deste planejamento será possível que a equipe de coordenação e 

fiscalização municipal, bem como coordenadores da equipe de consultoria e toda 

a população de Itarema, tenham clareza sobre o que, como e quando deverá ser 

executado o que se propõe. Bem como pretende-se garantir que esteja claro o 

resultado esperado na revisão do Plano Diretor de Itarema.  

O conteúdo mínimo entendido como necessário para a clareza do plano de 

trabalho são: 

 Ações principais; 

 Objetivos; 

 Metodologia de Realização; 

 Etapas; 

 Recursos Humanos; 

 Prazo de Execução; 

 Resultados Esperados. 

A qualidade e coerência do plano de trabalho se dá pela capacidade de 

integração e conexão entre os objetivos e metodologias propostas. Ou seja, a 

partir de uma estrutura definida, serão expostas as ações, as etapas, os 

envolvidos e os âmbitos de abrangência.  

O desenvolvimento da construção do Plano Diretor é realizado em etapas 

consecutivas, sendo previstas a participação da população e da equipe técnica 
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municipal para a consecução de etapas. O processo de revisão do Plano Diretor 

de Itarema percorrerá 04 etapas:  

1) Etapa 1 - Estruturação, Mobilização e Método; 

2) Etapa 2 – Diagnóstico socioambiental e Prognóstico; 

3) Etapa 3 - Diretrizes e Propostas; 

4) Etapa 4 – Minutas de Lei, Protocolo e Finalização. 

Por mais detalhado e conciso que seja o Plano de Trabalho, não se constitui aqui 

uma barreira para adaptações e alterações da metodologia, principalmente, 

porque o trabalho poderá sofrer adequações na metodologia ao longo da 2ª, 3ª 

e 4ª etapa, em decorrência da Pandemia do COVID-19. As adequações poderão 

ser realizadas desde que tomados os cuidados para garantir transparência de 

todo o processo e alternativas para leitura comunitária e participação social, a 

princípio. 

Conforme estabelecido em Decretos pelo governo do Estado do Ceará, como  o 

Decreto nº 33.899, de 09 de janeiro de 2021, seguem em vigência medidas 

direcionadas a evitar a disseminação do vírus da COVID-19, buscando, entre 

outras, definir regras para realização de atividades diversas, estabelecer 

medidas sanitárias, promover o isolamento social e suspender a realização de 

eventos que gerem aglomerações, recomendando, inclusive, a adoção de meios 

remotos de trabalho para as atividades liberadas, contanto que viáveis.  

Assim, propõe-se que o contato inicial entre as equipes técnicas da prefeitura e 

da empresa contratada seja realizado remotamente, através de 

videoconferência, de modo que possam ser alinhadas as estratégias de atuação 

para o desenvolvimento do trabalho de revisão do Plano Diretor de Itarema.  

Ressalta-se que, conforme Decreto municipal nº 018, de 18 de abril de 2021, são 

mantidas no município as medidas de isolamento social rígido, estando 

atualmente proibida a realização de eventos, sejam públicos ou privados, e 

condicionando a liberação de atividades à avaliação favorável do quadro 

epidemiológico e assistencial relativos à COVID-19.    
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 1.  INTRODUÇÃO 

 

A função social da cidade e da propriedade, princípios básicos da política urbana, 

passaram a ser abordados em normativa federal com a Constituição Federal em 

1988, mesma constituição com a qual a sociedade brasileira garantiu seus 

direitos democráticos. A partir de então ficou clara a prioridade do bem-estar 

coletivo acima dos interesses financeiros sobre o uso do solo, bem como ficou 

instituída a responsabilidade e o protagonismo do poder municipal sobre a 

regulamentação de sua política de desenvolvimento urbano e gestão urbana, 

sendo o Plano Diretor o principal instrumento para ordenar o desenvolvimento e 

a expansão urbana. 

Treze anos depois da Constituição Federal, a partir da aprovação do Estatuto da 

Cidade que regulamentou seus artigos 182 e 183, reforçou-se o Plano Diretor 

como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana e 

abordou a obrigatoriedade desse instrumento para cidades com mais de 20 mil 

habitantes, para as cidades integrantes de regiões metropolitanas e 

aglomerações urbanas, as integrantes de áreas de especial interesse turístico, 

as inseridas em áreas de influência de significativo impacto ambiental ou ainda 

aquelas nas quais o poder público pretende utilizar os instrumentos disponíveis.  

O estabelecimento do Plano Diretor obrigatório para Municípios em tais 

contextos, e com revisão obrigatória a cada 10 anos, fortalece a função social da 

cidade e da propriedade, possibilitando inclusão territorial, diminuição das 

desigualdades, reversão da segregação socioespacial e da degradação 

ambiental. Por conseqüência, a estipulação de tal prazo de 10 anos para revisão 

de um Plano Diretor resulta em uma necessidade de constante monitoramento 

da aplicação do Plano Diretor, como é o caso da presente revisão do Plano 

Diretor do município de Itarema. 
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1.1 Objetivos Gerais e Específicos do trabalho de Revisão do Plano 

Diretor de Itarema 

 

1.1.1 Objetivo Geral  

O objetivo geral é a prestação de consultoria especializada para revisar, avaliar, 

adequar e atualizar o Plano Diretor de Itarema, vigente desde abril de 2008, em 

acordo com as leis atuais em nível estadual e federal relacionadas.  

A revisão do Plano Diretor está orientada em analisar e propor, juntamente com 

as demais orientações normativas vigentes, novas indicações necessárias para 

a ocupação territorial harmônica da área urbana e rural do município.  

Enfim, o eixo metodológico da revisão do Plano Diretor de Itarema é a 

formulação de todos os instrumentos legais de forma integrada e articulada, 

visando a obtenção de um conjunto único de legislação urbanística. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

O trabalho deverá ser pautado nos seguintes objetivos específicos: 

1) identificação da situação atual quanto à aplicação do Plano Diretor e as 

demandas sociais relacionadas ao planejamento urbano;  

2) definição do desenho da cidade que se deseja para o futuro próximo e 

das linhas de intervenção urbana consideradas estratégicas; 

3) identificação dos instrumentos de intervenção urbanística prioritários 

para direcionar o crescimento desejado, sua regulamentação e áreas de 

aplicação. 

Para atingir os objetivos, as seguintes orientações devem ser observadas:  

a) Apresentar as informações necessárias à completa compreensão do 

trabalho a ser executado;  
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b) Possibilitar ao Município o acompanhamento e a avaliação da 

elaboração de cada uma das etapas bem como dos produtos intermediários 

e finais;  

c) Organizar a transferência de conhecimento entre as partes (equipe 

técnica municipal e consultores);  

d) Esclarecer dúvidas e resolver eventuais controvérsias que possam surgir 

entre as partes, a respeito dos objetivos, dos principais temas que deverão 

ser abordados, da metodologia e dos produtos e prazos;  

e) Garantir a compatibilização dos serviços propostos com a legislação 

vigente - federal, em especial a Lei Federal nº10.257/01 (Estatuto da 

Cidade), estadual e municipal - sobre o desenvolvimento urbano e 

municipal;  

f) Estabelecer diretrizes para a instauração, no município, de um processo 

de planejamento permanente e sustentável, por meio da capacitação dos 

técnicos municipais especialmente designados para o desempenho desta 

função. 

 

1.2 Fundamentação Legal 

 

1.2.1 Constituição Federal 

Na Constituição Federal, o planejamento urbano é abordado nos artigos 182 e 

183, aqui transcritos:   

“Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público 

municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de 

seus habitantes. 

§ 1º - O plano diretor, 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. 
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§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano 

diretor. 

§ 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa 

indenização em dinheiro. 

§ 4º - É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para 

área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do 

proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que 

promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

I - parcelamento ou edificação compulsórios; 

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 

progressivo no tempo; 

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida 

pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, 

com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais 

e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros 

legais. 

 

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta 

metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-

a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não 

seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

§ 1º - O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem 

ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 

§ 2º - Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma 

vez. 

§ 3º - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 
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1.2.2 Estatuto da Cidade – Lei Federal 10.257 de 2001  

Regulamentando os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, o estatuto da 

Cidade estabelece diretrizes gerais para a política urbana no Brasil. Nele, são 

estabelecidas normas de ordem pública e interesse social que regulem o uso da 

propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos 

cidadãos, bem como equilíbrio ambiental. 

O Estatuto da Cidade inovou ao estabelecer instrumentos de planejamento 

urbano, como os planos, instrumentos tributários e financeiros, instrumentos 

jurídicos e políticos, entre outros. 

As diretrizes gerais do Estatuto da Cidade, que devem, portanto, ser diretrizes 

gerais do Plano Diretor de Itarema, são estabelecidas no Art. 2, que assim se 

apresenta: 

“Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes 

diretrizes gerais: 

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à 

terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, 

ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as 

presentes e futuras gerações; 

II – gestão democrática por meio da participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 

formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos 

de desenvolvimento urbano; 

III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores 

da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse 

social; 

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial 

da população e das atividades econômicas do Município e do território sob 

sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do 

crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;  
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V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços 

públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às 

características locais;  

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: a) a utilização 

inadequada dos imóveis urbanos; b) a proximidade de usos incompatíveis 

ou inconvenientes; c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso 

excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura urbana; d) a 

instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como 

polos geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura 

correspondente; e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte 

na sua subutilização ou não utilização; f) a deterioração das áreas 

urbanizadas; g) a poluição e a degradação ambiental;  

VII – integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, 

tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do Município e do 

território sob sua área de influência;  

VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de 

expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, 

social e econômica do Município e do território sob sua área de influência;  

IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 

urbanização;  

X – adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e 

financeira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, 

de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a 

fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais; 

XI – recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha 

resultado a valorização de imóveis urbanos; 

XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e 

construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e 

arqueológico; 

XIII – audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos 

processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos 

potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o 

conforto ou a segurança da população; 
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XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por 

população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais 

de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a 

situação socioeconômica da população e as normas ambientais; 

XV – simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo 

e das normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o 

aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais; 

XVI – isonomia de condições para os agentes públicos e privados na  

promoção de empreendimentos e atividades relativos ao processo de 

urbanização, atendido o interesse social. 

 

O Estatuto da Cidade inovou ao estabelecer instrumentos de planejamento 

urbano, como os planos, instrumentos tributários e financeiros, instrumentos 

jurídicos e políticos, entre outros, estes, devem pautar todo o trabalho de revisão 

do Plano Diretor do Município de Itarema.  

 

1.2.3 Resolução nº 34 do Conselho Nacional das Cidades, 

instituída em 1º de julho de 2005 

Com esta resolução, definem-se instruções quanto ao conteúdo mínimo do 

Plano Diretor, com orientações para a incorporação de instrumentos do Estatuto 

da Cidade para garantir o cumprimento da função social da propriedade e para 

o desenvolvimento urbano. Quanto ao conteúdo mínimo esperado, ele é 

comentado, principalmente no Artigo 1, Artigo 2 e Artigo 3, aqui transcritos:  

Art. 1º O Plano Diretor deve prever, no mínimo: 

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 
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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. 

a) Os Municípios incluídos no cadastro nacional de Municípios 

com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande 

impacto, inundações bruscas, processos geológicos ou 

hidrológicos correlatos, conforme dispõe a Lei nº 12.608/2012, 

devem observar o disposto no artigo 42-A do Estatuto da Cidade, 

seus incisos e parágrafos, destacando-se a necessidade de 

elaboração e aprovação do Plano Diretor e posterior 

encaminhamento para aprovação pela Câmara Municipal no 

prazo de 5 (cinco) anos. 

b) Os Municípios que pretendam ampliar seu perímetro urbano 

devem observar o disposto no artigo 42-B do Estatuto da Cidade, 

seus incisos e parágrafos.  

Art. 2º As funções sociais da cidade e da propriedade urbana serão definidas a 

partir da destinação de cada porção do território do município bem como da 

identificação dos imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados, no caso 

de sua existência, de forma a garantir:  

I – espaços coletivos de suporte à vida na cidade, definindo áreas para 

atender as necessidades da população de equipamentos urbanos e 

comunitários, mobilidade, transporte e serviços públicos, bem como 

áreas de proteção, preservação e recuperação do meio ambiente 

natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, 

paisagístico e arqueológico;  

II – a acessibilidade e a mobilidade sustentável de todos os cidadãos 

por meio do desenho dos espaços públicos e do sistema viário básico;  

III – a universalização do acesso à água potável, aos serviços de 

esgotamento sanitário, a coleta e disposição de resíduos sólidos e ao 

manejo sustentável das águas pluviais, de forma integrada às políticas 

ambientais, de recursos hídricos e de saúde;  
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IV – terra urbanizada para todos os segmentos sociais, especialmente 

visando a proteção do direito à moradia da população de baixa renda 

e das populações tradicionais;  

V – áreas para todas as atividades econômicas, especialmente para 

os pequenos empreendimentos comerciais, industriais, de serviço e 

agricultura familiar. 

Art. 3º. Definidas as funções sociais da cidade e da propriedade urbana, nos 

termos do artigo 2º, o Plano Diretor deverá: 

I – determinar critérios para a caracterização de imóveis não edificados, 

subutilizados, e não utilizados; 

II - determinar critérios para a aplicação do instrumento estudo de impacto 

de vizinhança; 

III - delimitar as áreas urbanas onde poderão ser aplicados o 

parcelamento, a edificação e a utilização compulsórios, considerando a 

existência de infraestrutura e de demanda para utilização; 

IV - definir o prazo para notificação dos proprietários de imóveis prevista 

pelo art. 5º, § 4 º, do Estatuto da Cidade; 

V – delimitar as áreas definidas pelo art. 2º desta Resolução e respectivas 

destinações nos mapas, e descrição de perímetros, consolidando no 

plano diretor toda a legislação incidente sobre o uso e ocupação do solo 

no território do Município.  

 

1.2.4 Resolução nº 25 do Conselho Nacional das Cidades, 

instituída em 18 de março de 2005 

Esta resolução dispõe sobre o processo participativo na elaboração do Plano 

Diretor, o envolvimento do Conselho da Cidade ou similar nesse processo, a 

devida publicidade e a realização das audiências públicas. Destacamos aqui a 

resolução a partir do Art. 3º, com o intuito de reforçar e justificar a metodologia 

participativa que será utilizada para revisão do Plano Diretor do Município de 

Itarema, apresentada neste Plano de Trabalho.  
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Art. 3º O processo de elaboração, implementação e execução do Plano diretor 

deve ser participativo, nos termos do art. 40, § 4º e do art. 43 do Estatuto da 

Cidade.  

§1º A coordenação do processo participativo de elaboração do Plano Diretor 

deve ser compartilhada, por meio da efetiva participação de poder público e 

da sociedade civil, em todas as etapas do processo, desde a elaboração até 

a definição dos mecanismos para a tomada de decisões.  

§ 2º Nas cidades onde houver Conselho das Cidades ou similar que atenda 

os requisitos da Resolução Nº 13 do CONCIDADES, a coordenação de que 

trata o §1º, poderá ser assumida por esse colegiado;  

 

Art. 4º No processo participativo de elaboração do plano diretor, a publicidade, 

determinada pelo inciso II, do § 4º do art. 40 do Estatuto da Cidade, deverá conter 

os seguintes requisitos:  

I – ampla comunicação pública, em linguagem acessível, através dos meios 

de comunicação social de massa disponíveis;  

II - ciência do cronograma e dos locais das reuniões, da apresentação dos 

estudos e propostas sobre o plano diretor com antecedência de no mínimo 

15 dias;  

III - publicação e divulgação dos resultados dos debates e das propostas 

adotadas nas diversas etapas do processo;  

Art. 5º A organização do processo participativo deverá garantir a diversidade, 

nos seguintes termos:  

I – realização dos debates por segmentos sociais, por temas e por divisões 

territoriais, tais como bairros, distritos, setores entre outros;  

II - garantia da alternância dos locais de discussão.  

Art.6º O processo participativo de elaboração do plano diretor deve ser articulado 

e integrado ao processo participativo de elaboração do orçamento, bem como 

levar em conta as proposições oriundas de processos democráticos tais como 

conferências, congressos da cidade, fóruns e conselhos.  
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Art.7º No processo participativo de elaboração do plano diretor a promoção das 

ações de sensibilização, mobilização e capacitação, devem ser voltadas, 

preferencialmente, para as lideranças comunitárias, movimentos sociais, 

profissionais especializados, entre outros atores sociais.  

Art. 8º As audiências públicas determinadas pelo art. 40, § 4º, inciso I, do 

Estatuto da Cidade, no processo de elaboração de plano diretor, têm por 

finalidade informar, colher subsídios, debater, rever e analisar o conteúdo do 

Plano Diretor Participativo, e deve atender aos seguintes requisitos:  

I – ser convocada por edital, anunciada pela imprensa local ou, na sua falta, 

utilizar os meios de comunicação de massa ao alcance da população local;  

II – ocorrer em locais e horários acessíveis à maioria da população;  

III – serem dirigidas pelo Poder Público Municipal, que após a exposição de 

todo o conteúdo, abrirá as discussões aos presentes;  

IV – garantir a presença de todos os cidadãos e cidadãs, independente de 

comprovação de residência ou qualquer outra condição, que assinarão lista 

de presença;  

V – serem gravadas e, ao final de cada uma, lavrada a respectiva ata, cujos 

conteúdos deverão ser apensados ao Projeto de Lei, compondo memorial 

do processo, inclusive na sua tramitação legislativa.  

Art. 9º A audiência pública poderá ser convocada pela própria sociedade civil 

quando solicitada por no mínimo 1 % (um por cento) dos eleitores do município.  

Art.10. A proposta do plano diretor a ser submetida à Câmara Municipal deve ser 

aprovada em uma conferência ou evento similar, que deve atender aos seguintes 

requisitos:  

I – realização prévia de reuniões e/ou plenárias para escolha de 

representantes de diversos segmentos da sociedade e das divisões 

territoriais;  

II – divulgação e distribuição da proposta do Plano Diretor para os delegados 

eleitos com antecedência de 15 dias da votação da proposta;  

III – registro das emendas apresentadas nos anais da conferência;  

IV – publicação e divulgação dos anais da conferência. 
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Além das Resoluções 35/05 e 25/05 acima mencionadas, há outras resoluções 

aprovadas pelo ConCidades que abordam recomendações para a política de 

desenvolvimento urbano, algumas tratando especificamente do Plano Diretor, 

entre elas: 

 Resolução Recomendada nº 22, de 6 de dezembro de 2006: emite 

recomendações quanto à regulamentação dos procedimentos para 

aplicação dos recursos técnicos e financeiros na elaboração do Plano 

Diretor em Municípios inseridos em área de influência de 

empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental; 

 Resolução Recomendada nº 83, de 8 de dezembro de 2009: dispõe sobre 

orientações com relação à revisão ou alteração de Planos Diretores. 

Também, ainda no âmbito federal, são fundamentações legais para o processo 

de revisão do Plano Diretor de Itarema: 

 Lei nº 6.766/1979 - Parcelamento do Solo; 

 Lei nº 13.465/2017 – Regularização Fundiária. 

 

1.2.5 Fundamentação Legal no Âmbito Estadual  

 Constituição Estadual; 

 Lei Estadual nº 13.796/2006 – Política Estadual de Gerenciamento 

Costeiro e Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro - Zoneamento 

Econômico Ecológico Costeiro do Ceará;  

 Lei Estadual nº 14.198/2008 – Política Estadual de Combate à 

desertificação; 

 Lei Estadual nº 16.847/2019 – Dispõe sobre a utilização e ocupação das 

faixas de domínio nas rodovias estaduais; 

 Planos Setoriais do Governo do Estado do Ceará; 

 Plano de Desenvolvimento Regional em que o município esteja inserido; 

 Recomendações das Conferências das Cidades; 
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 Planos de Bacia Hidrográfica que o município integra;  

 

1.2.6 Fundamentação Legal no Âmbito Municipal 

 Lei Orgânica do Município de Itarema; 

 Lei Municipal nº 373/2008 – Plano Diretor vigente; 

 Lei Municipal nº 119/1995 – Código de Obras; 

 Lei Municipal nº 84/1993 – Código de Posturas; 

 Lei Municipal nº 361/2007 – Integra o município ao conselho de 

desenvolvimento territorial dos territórios dos vales do Curú e Aracatiaçú;  

 Lei Municipal nº 754/2019 - Autoriza o Município de Itarema a Participar 

do Consórcio Intermunicipal de Políticas Públicas para o Desenvolvimento 

Regional Sustentável e Ratifica o Protocolo de Intenções Firmado entre 

os Municípios de Acaraú e Itarema; 

 Lei Municipal nº 748/2019 – Cria o Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

Rural (SAAER) de Itarema;  

 Lei Municipal nº 330/2006 – Dispõe sobre a coleta seletiva de lixo;  

 Lei Municipal nº 382/2008 – Código Municipal de Limpeza Urbana; 

 Demais legislações pertinentes. 

 

1.3 Planos Diretores no Brasil  

O Plano Diretor já era elaborado no Brasil previamente ao Estatuto da Cidade, 

porém, após aprovação desta Lei, seu conceito e processo de elaboração (e, 

principalmente, de participação social) passou por alterações, tornando-se 

menos tecnocrático e mais participativo. Além disso, sua elaboração no Brasil foi 

ampliada (quantitativamente) nas últimas décadas.  

O principal objetivo do Plano Diretor Municipal é garantir o acesso à terra 

urbanizada e regularizada a todos os segmentos sociais, através da definição e 
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garantia de se fazer valer a função social da cidade e da propriedade urbana. 

Com a utilização dos instrumentos apresentados pelo Estatuto da Cidade, o 

Plano Diretor pode assegurar que o Município garanta a implementação de uma 

gestão democrática e participativa de forma eficiente, bem como garantir o 

acesso aos serviços urbanos a todos os cidadãos.  

 

1.4 Proposta conceitual do Plano Diretor Municipal de Itarema tendo 
em vista a legislação vigente e o Termo de Referência 

Proceder à revisão do Plano Diretor do Município de Itarema, apoiando a 

Prefeitura no respectivo processo público, visando seu aprimoramento e 

regulamentação, de maneira a conferir maior efetividade da participação da 

sociedade civil na construção do Projeto de Lei do Plano Diretor, nos termos 

preconizados pela Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) permitindo 

seu envio à Câmara Municipal para apreciação. 

Tendo em vista o apresentado acima, o Plano Diretor Municipal deve traduzir os 

princípios das políticas públicas, urbana e rural, em leis municipais e materializar 

as obrigações estabelecidas no Estatuto da Cidade quanto a: 

 Regulamentação dos processos municipais de gestão urbana 

participativa, criando condições que permitam à população e aos setores 

populares participar do planejamento da cidade, construindo uma cidade 

que proporcione qualidade de vida e condições para o desenvolvimento, 

democratizando o acesso à habitação, ao saneamento, à saúde, ao 

transporte público, à alimentação, ao trabalho, ao lazer, à informação, à 

liberdade de organização e a um território rico e diversificado sem 

distinção de gênero, raça e crença; 

 Determinação de critérios para a função social da propriedade e da cidade 

propondo o ordenamento territorial, de uso e ocupação do solo que 

expresse um “projeto de cidade”, prevalecendo os interesses coletivos 

sobre o interesse individual, proporcionando distribuição mais justa dos 

serviços públicos, combatendo a especulação imobiliária e recuperando 

para a coletividade a valorização imobiliária proveniente dos 

investimentos públicos; 
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 Incorporação dos instrumentos urbanísticos a serem utilizados, para 

alcançar o projeto de cidade democraticamente debatido e que balizará a 

construção da cidade que se deseja, ou seja, uma cidade para todos; 

 Identificação de áreas de proteção e de intervenção visando à 

sustentabilidade socioambiental e também que a propriedade cumpra 

com sua função social, aumentando a eficiência da utilização da 

infraestrutura do Município e de sua gestão visando ao desenvolvimento 

econômico com sustentabilidade. 

O Plano Diretor Participativo deverá ainda ser concebido como parte de um 

processo de planejamento que permita sua atualização sempre que necessário. 

Constitui, também, o instrumento orientador e articulador dos demais 

instrumentos que compõem o sistema de planejamento municipal, entre eles: 

 O Plano Plurianual (PPA), cuja duração deve estabelecer-se até o 

primeiro ano do mandato subsequente, fixando objetivos, diretrizes e 

metas para os investimentos;  

 A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), compreendendo as metas e 

prioridades que orientarão a elaboração do orçamento anual; 

 A Lei do Orçamento Anual (LOA), compreendendo o orçamento fiscal e o 

orçamento de investimento das empresas em que o Município detenha 

maior parte do capital social. 
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 2.  EQUIPES E RESPONSABILIDADES 

Estarão envolvidas no processo de revisão do Plano Diretor de Itarema quatro 

equipes com diferentes responsabilidades, a Coordenação e Fiscalização 

Municipal - denominada CM, a Equipe Técnica Municipal – denominada ETM, o 

Núcleo Gestor Participativo – denominado NGP e a Equipe Técnica de 

Consultoria.  

A Coordenação Municipal, a Equipe Técnica Municipal e o Núcleo Gestor 

Participativo devem ser instituídos por ato do Poder Executivo Municipal.  

 

2.1 Coordenação e Fiscalização Municipal (CM) 

A equipe de coordenação e fiscalização municipal se trata de uma equipe menor, 

constituída por coordenador, vice coordenador e secretário(s) executivo(s), 

devendo figurar como coordenador o responsável pela fiscalização da execução 

dos trabalhos.   

A Coordenação Municipal tem objetivo de gerir a comunicação entre todos os 

envolvidos, incluindo consultoria e NGP, bem como fazer encaminhamentos de 

decisões da ETM, estando atualizada quanto ao andamento e atendimento das 

etapas do processo de revisão do Plano Diretor.  

São exemplos de atribuições da Coordenação e Fiscalização Municipal (CM) 

a) zelar pelo cumprimento de todas as disposições do Termo de 

Referência;  

b) Mediar e fazer a interlocução entre o poder executivo municipal e a 

empresa contratada; 

c) avaliar previamente e encaminhar à consultoria a compatibilidade dos 

apontamentos das análises técnicas emitidas pela ETM referente a 

cada etapa com os produtos apresentados pela Consultoria, tendo por 

base o Termo de Referência;  

d) Aprovar os produtos encaminhados pela consultoria. As etapas 

seguintes só iniciam após testamento de aprovação de etapa anterior, 

emitido pela CM.   
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2.2 Equipe Técnica Municipal (ETM) 

A Equipe Técnica Municipal – ETM pode ser instituída por ato do poder executivo 

municipal, podendo ser dividida em ETM Permanente e ETM Temática. A ETM 

permanente será constituída por técnicos da Prefeitura Municipal de Itarema, 

que atuarão permanentemente nas análises, propostas e confecção de produtos 

técnicos. A ETM Temática poderá ser composta por técnicos de secretarias 

distintas e agentes externos com conhecimentos técnicos relevantes para a 

revisão do PDM, ficando à disposição para fornecer auxílio à equipe da ETM 

permanente quando esta necessitar de apoio técnico temático para análises, 

propostas e deliberações que envolvam assuntos multidisciplinares.  

A Equipe Técnica Municipal - ETM deve entregar à Coordenação Municipal - CM 

os pareceres necessários para efetivação de seu trabalho. Logo, deve ser 

encaminhado da ETM à CM pareceres que subsidiem a fiscalização dos serviços 

técnicos de assessoria, podendo resultar em não aceitação dos produtos ou das 

atividades desenvolvidas, em virtude de inconsistências, bem como a solicitação 

de ajustes e/ou substituição dos mesmos. 

São atribuições da ETM: 

a) assegurar a construção do processo de revisão do PDM de acordo 

com os fins propostos no Termo de Referência, subsidiando a 

Consultoria com dados, informações e apoio logístico para a 

realização dos eventos;  

b) avaliar e validar junto com a Consultoria, a programação de atividades 

e eventos, métodos, técnicas e estratégias propostas para a revisão 

do PDM;  

c) recomendar a convocação de outros órgãos do poder público 

(municipal, estadual ou federal) e/ou convidar associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade para subsidiar 

a análise dos documentos referentes à revisão do PDM;  

d) emitir análises técnicas, propondo alterações, exclusões e/ou 

complementações nos documentos entregues pela Consultoria ao 
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longo das diversas etapas do processo de revisão do PDM, tendo por 

base o Termo de Referência;  

e) participar das reuniões técnicas de capacitação, preparação e 

consolidação, oficinas, audiências públicas e conferência municipal.  

 
2.3 Núcleo Gestor Participativo (NGP)  

Visando monitoramento e elaboração participativa, o Núcleo Gestor Participativo 

se tratará de órgão colegiado reunindo paritariamente representantes do Poder 

Público e da Sociedade Civil, dentro da proporcionalidade que determina a Lei 

Federal Nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade, com caráter consultivo, acerca 

das propostas de revisão do PDM e Regulamentação de Instrumentos do 

Estatuto da Cidade. O NGP será regido por Regimento Interno, no qual 

constarão regras para decisões e votações de propostas.  

São atribuições do NGP:  

a) Apoiar e contribuir à disseminação de informações acerca do processo 

de revisão do Plano Diretor, sobretudo para o grupo social 

representando no NGP, bem como garantir que os interesses da 

coletividade sejam entendidos e atendidos no Plano;  

b) Acompanhar o processo de Revisão do Plano Diretor de Itarema de 

forma ativa, tendo conhecimento dos produtos elaborados, podendo 

solicitar maiores explicações sobre estes e, se julgado necessário, 

solicitar readequações e revisões que serão deferidas ou indeferidas 

de forma justificada pela Equipe Técnica Municipal. 

c) Acompanhar a tramitação do Projeto de Lei na Câmara de 

Vereadores, colaborando com a elucidação de questões relativas ao 

processo de pactuação social e dos conteúdos definidos. 

Dentro do NGP serão definidos: 

 Presidência, que deve ser, preferencialmente, coordenador da CM;  

 Vice-presidência;  

 Plenária;  

 Secretaria.    
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2.4 Equipe Técnica da Consultoria  

Em conformidade ao estabelecido no Termo de Referência para o trabalho de 

revisão do PDM de Itarema, a equipe técnica de consultoria contará com 

profissionais devidamente qualificados, com comprovada experiência de 

trabalho de acordo com as exigências para cada perfil técnico.  

Em conformidade com o escopo de contratação referente ao contrato para 

realização do trabalho de revisão do Plano Diretor do Município de Itarema, a 

equipe técnica principal da Contratada é composta por:  

 Coordenador Geral: profissional Arquiteto e Urbanista;   

 1 (um) Arquiteto e urbanista; 

 1 (um) Engenheiro civil; 

 1 (um) Engenheiro Ambiental - Especialista em Gestão de Municípios; 

 1 (um) Engenheiro Ambiental - Especialista em Geoprocessamento; 

 1 (um) Assistente social; 

 1 (um) Economista; 

 1 (um) Advogado.  

Complementarmente, a Contratada disporá de uma equipe de apoio a ser 

mobilizada para o bom andamento dos trabalhos dentro dos prazos, contando 

com profissionais das seguintes áreas: 

 Engenheiro Sanitarista e Ambiental; 

 Analista de Sistemas; 

 Geógrafa; 

 Geólogo; 

 Pedagogo e Biólogo; 

 Administradora; 

 Engenheiro Agrônomo; 

Entre os profissionais da equipe principal e equipe de apoio, estabelece-se um 

Coordenador Geral do trabalho, um dos profissionais membros das equipes, 

deverá assumir as responsabilidades de Coordenador Técnico, ambos ficando 
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responsáveis por resolver e responder sobre todos os assuntos pertinentes à 

metodologia e conteúdo técnico das etapas. 

Ficam definidas como responsabilidades dos coordenadores da equipe: 

 Garantir a coesão entre todos os eixos temáticos e evitar a ocorrência de 

propostas conflitantes; 

 Cuidar de todos os aspectos do trabalho que envolvam o relacionamento 

entre a Contratada e a coordenação municipal; 

 Promover reuniões regulares de avaliação e deliberação das questões 

estratégicas relacionadas ao projeto.  

 Validar os produtos elaborados pelos demais profissionais da equipe em 

cada etapa e garantir encaminhamento dos mesmos à CM.  

 Emitir pareceres técnicos em questões relevantes e/ou conflitantes entre 

os atores envolvidos no processo (principalmente do NGP), em matérias 

que exijam uma análise ou subsídios técnicos para tomada de decisão, 

os pareceres serão sempre encaminhados à CM que pode validar ou não, 

ou acrescentar um parecer próprio.  

 Dirimir as dúvidas da própria equipe. 

 Dirimir as dúvidas da Contratante.  

 Promover a execução de todas as etapas do projeto.  

 Propor, em conjunto com os responsáveis por cada eixo, indicadores de 

monitoramento e avaliação do plano, a fim de mensurar o grau de 

atendimento às macros diretrizes.  

 Mobilizar todos e quaisquer recursos necessários, assegurando o 

cumprimento dos prazos pactuados. 

Abaixo consta quadro de permanência da equipe principal e equipe de apoio, 

conforme a etapa de trabalho, destacando que, conforme detalhado no 

CAPÍTULO 04 deste relatório, são 04 etapas de trabalho que compreendem, 

respectivamente:  

1) Etapa 1 – Estruturação, Mobilização e Método; 

2) Etapa 2 – Diagnóstico socioambiental e Prognóstico; 

3) Etapa 3 – Diretrizes e Propostas; 
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4) Etapa 4 – Minuta de Lei, Protocolo e Finalização. 
 
 
 

Tabela 1 – Cronograma de permanência da equipe técnica de consultoria por etapa de trabalho. 

PROFISSIONAL /PERMANCENCIA POR ETAPA ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 

Arquiteta e Urbanista – Coordenador Geral     

Arquiteto e Urbanista      

Engenheiro Ambiental – Especialista em Geoprocessamento     

Advogado      

Assistente Social      

Engenheiro Ambiental - Especialista em Gestão de Municípios     

Engenheiro Civil     

Engenheiro Sanitarista e Ambiental      

Economista      

Analista de Sistemas     

Geógrafa     

Geólogo     

Pedagogo e Biólogo     

Administradora     

Engenheiro Agrônomo     
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 3.  METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO 

Este capítulo tem o objetivo de expor as metodologias a serem adotadas pela 

equipe técnica ao longo das 04 etapas de trabalho. Tais metodologias descritas 

serão utilizadas, principalmente, nas etapas iniciais para levantamento e 

sistematização dos dados nas leituras técnica e comunitária a serem realizadas.  

Descreve-se aqui, portanto, a metodologia de análise sistematizada em 

Condicionantes, Deficiências e Potencialidades (Sistemática CDP) e a 

metodologia de visualização móvel com Planejamento de Projetos Orientado por 

Objetivos (ZOPP). 

 

3.1 Sistemática CDP 

A ser utilizada principalmente na 2ª etapa (Análise Temática Integrada), a 

Sistemática das Condicionantes, Deficiências e Potencialidades (CDP), 

apresenta basicamente um método de ordenação criteriosa e operacional dos 

problemas e fatos, resultantes de pesquisas e levantamentos. Tal metodologia 

de apresentação dos resultados proporciona apresentação compreensível e 

facilmente visualizável a respeito da situação atual da cidade. 

Essa metodologia irá permitir a síntese de forma clara e objetiva dos resultados 

da leitura técnica, leitura comunitária e leitura jurídica, permitindo, inclusive, que 

tais leituras sejam confrontadas entre si.  

Em virtude das suas possibilidades de apresentação gráfica, esta sistemática e 

os resultados de sua aplicação podem ser transmitidos com maior facilidade à 

comunidade, ao NGP e à administração municipal. 

Ela pode orientar o planejamento territorial em todas as etapas do processo, 

mas, principalmente, a etapa de diagnóstico jurídico e físico-territorial, baseando-

se nos critérios de eficiência, de adequação dos meios e recursos e de controle 

de resultados, evitando com isto os erros de uma simples eliminação de 

deficiências.  
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A classificação dos eixos de trabalho segundo 

Condicionantes/Deficiências/Potencialidades atribui aos mesmos uma função 

dentro do processo de desenvolvimento da cidade, isto significa que as 

tendências desse desenvolvimento podem ser percebidas com maior facilidade. 

 

 CONDICIONANTES (C) - figuram como restrições, impedimentos e 

obrigatoriedades. Portanto, devem ser consideradas para o planejamento 

aspectos de preservação, manutenção e conservação, dependendo das 

peculiaridades das diferentes Condicionantes e das diferentes exigências 

locais. 

 DEFICIÊNCIAS (D) – são situações de caráter negativo para o 

desempenho das funções urbanas e que significam estrangulamentos de 

caráter qualitativo e quantitativo para o desenvolvimento das áreas 

urbanas e suas comunidades e a sua eliminação ou recuperação implica 

normalmente em investimentos elevados. 

 POTENCIALIDADES (P) – são elementos, recursos ou vantagens que até 

então foram aproveitados adequadamente e poderiam ser incorporados 

positivamente ao sistema urbano sem a necessidade de grandes 

investimentos públicos. 

Após a classificação dos elementos da estrutura municipal são definidas as 

áreas prioritárias de ação com a sistematização destas informações. Para cada 

área prioritária de ação são identificadas as medidas, segundo grupos de 

demanda sendo: 

 Condicionantes que geram uma demanda de manutenção e preservação; 

 Deficiências que geram uma demanda de recuperação e melhoria; 

 Potencialidades que geram uma demanda de inovação. 

São identificadas e sucintamente descritas as medidas necessárias para fazer 

frente às demandas de cada área e destacadas aquelas que podem atender 

simultaneamente os três tipos de demanda. A descrição das medidas deve 

considerar as formas alternativas como serão satisfeitas as demandas e ordem 

de grandeza das medidas, assim como a sua caracterização em termos de 
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urgência e a sua relevância para a área em questão e para a estrutura global da 

cidade. 

 

 

3.2 Metodologia de visualização móvel e ZOPP (Planejamento de 

Projetos Orientado por Objetivos) 

Esta metodologia é destinada a promover o envolvimento das pessoas nas 

discussões, esclarecer dúvidas, gerenciar conflitos e levar um grupo a alcançar, 

de forma consistente, os objetivos propostos para discussão. 

Essa forma de ordenação e organização se mostra fundamental para o processo 

de moderação de reuniões, de grupos de trabalho, de oficinas, monitoria e 

avaliação. Pode ser usado em qualquer circunstância e com qualquer tipo de 

grupo social, independente de classe, nível de conhecimento, grau de instrução, 

idade ou sexo. 

A principal característica do método ZOPP (Planejamento de Projetos Orientado 

por Objetivos), é a participação dos atores envolvidos no processo de 

planejamento. Com tal propósito, utilizam-se técnicas de moderação e de 

visualização, para facilitar a participação dos diferentes atores envolvidos e/ou 

interessados no projeto.  

O ZOPP se caracteriza mais pela utilização de técnicas de trabalho em grupo 

para identificação de problemas e definição de objetivos, que pela dimensão 

estratégica dos seus produtos. 
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Figura 1 - Grupos trabalhando e formato de compilação das discussões dentro da metodologia ZOPP em 
oficinas de leitura comunitária conduzida pela empresa Alto Uruguai no município de Itajaí/SC. 
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3.3 Participação social 

Recentemente, o País vem se mostrando mais participativo e seus habitantes 

demonstrando maior interesse em serem consultados a respeito da percepção 

dos problemas (diagnóstico) e das soluções apontadas (os próprios planos de 

ação). Direito esse garantido para o planejamento de cidade, principalmente, 

através do Estatuto da Cidade – Lei Federal 10.257 de 2001. 

Ao estimular e ouvir os atores sociais locais a respeito de sua cidade, a 

expectativa dos consultores é de obter importantes subsídios ao diagnóstico, 

mesmo o diagnóstico técnico já previamente elaborado, identificando os 

principais problemas e gargalos e respectivas expectativas de solução por parte 

da comunidade. Esta aproximação visa uma maior participação social nas ações 

de governo, devendo ser tratada como um aprendizado para ambas as partes, 

em que ganha a população ao deixar clara sua visão dos problemas a serem 

enfrentados e ganha a política pública a ser estabelecida, em transparência e 

interlocução social. Em todas as etapas do processo de revisão do PDM são 

previstos canais de consulta pública.  

Para utilização nas atividades de divulgação a serem realizadas pela ETM, como 

cartilhas, banners, em sítios da internet, bem como, nos produtos elaborados 

neste processo de revisão, a equipe de consultoria propõem um modelo de 

identidade visual para o atual trabalho de revisão do Plano Diretor de Itarema, 

sendo apresentada a arte elaborada e um modelo de aplicação.  

Figura 2 - Identidade visual para  Plano Diretor de Itarema. 

 

Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades, 2021. 
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Figura 3 - Exemplo de aplicação da arte em impresso de divulgação. 

 
Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades, 2021. 

Para que a população seja ouvida, garantindo a participação popular no 

processo de revisão do Plano Diretor de Itarema, é prevista a realização de 

eventos públicos, presenciais e virtuais, como as oficinas comunitárias, 

audiência pública e Consulta Pública Online. Assim, é também de grande 

importância que a ocorrência destes eventos seja divulgada para a população 

do município, possibilitando maior participação da população.  

 

3.4 Elaboração e Manutenção de Espaço Online do Plano Diretor 

Complementarmente, como estratégia de efetivar e/ou facilitar a participação 

social, será elaborado e hospedado site exclusivo para conteúdo do processo de 

revisão do Plano Diretor de Dourados. Este site será mantido e alimentado pela 

equipe técnica de consultoria, contendo, ao mínimo os seguintes conteúdos: 

 Notícias sobre o processo; 

 Agenda Completa; 

 Biblioteca; 
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 Canal de Leitura Comunitária Online; e 

 Ouvidoria. 

O site será hospedado no endereço: https://itarema.altouruguai.eng.br/ e sua 

interface seguira layout exposto nas imagens abaixo. 

Figura 4 – Layout do site do Plano Diretor de Itarema. 

 
Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades, 2021. 

 

3.5 SIG – Sistema de Informações Geográficas Municipal  

Quanto a recursos físicos, serão utilizados todos os equipamentos necessários 

para realizar um moderno mapeamento georreferenciado das informações do 
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município de Itarema. Tendo isso em vista, para levantamentos em campo serão 

utilizados GPS - Global Positioning System cujas informações depois serão 

processadas em softwares adequados, utilizando-se, principalmente, o 

programa ArcGIS. Dessa forma, todo o trabalho de análise de dados do 

município de Itarema, como também os mapeamentos anexos de legislações 

gerados posteriormente resultarão em SIG – Sistema de Informações 

Geográficas do município de Itarema. Todo o SIG do município será entregue ao 

município que poderá utilizá-lo para trabalhos futuros ou para análises que 

auxiliem na gestão municipal em outros setores que não o planejamento urbano.  

O SIG elaborado para o município de Itarema será exportado de forma a gerar 

arquivos em todos os formatos mais conhecidos e utilizados nacionalmente, 

sobretudo o formato .shp (Shapefile) e será disponibilizado à Prefeitura Municipal 

de Itarema gravado em CD-ROM.  No CD-ROM contendo o SIG de Itarema, 

constarão, portanto, arquivos em formato Shapefile e formato KML (Google 

Earth) e tabelas, podendo ser adicionados outros formatos de arquivos ao CD, 

caso se verifique a necessidade.  

 

3.6 Definição dos Eixos Temáticos  

Serão definidos 7 eixos temáticos para estruturar a coleta de dados, a 

caracterização municipal no diagnóstico e o plano de ações no Plano Diretor 

Municipal, estipulados para garantir uma abordagem mais completa na 

caracterização e planejamento do município. Dessa forma, os eixos temáticos 

são:  

 Ordenamento territorial; 

 Habitação; 

 Mobilidade e Acessibilidade; 

 Aspectos socioeconômicos; 

 Meio Ambiente e Patrimônio;  

 Infraestrutura; e 

 Gestão Urbana  
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Apesar da divisão em eixos para o desenvolvimento do trabalho, a análise e 

proposição de diretrizes se dará sempre de forma integrada, buscando o 

contexto das consequências que podem decorrer da implantação de cada diretriz 

ou meta estipulada. Em nenhum eixo haverá análise ou definição de propostas 

de forma isolada, sendo necessária a articulação entre os eixos desde a 

caracterização municipal até a definição de diretrizes para o Plano Diretor. Em 

alguns temas a necessidade de integração e articulação é ainda mais evidente, 

sendo necessária para coerência das propostas a serem definidas. 

A coordenação da equipe técnica de consultoria, garantirá a sinergia entre os 

eixos, conforme descrição de suas atribuições no Capítulo 2.4, tanto na etapa de 

diagnóstico como na elaboração de propostas.  

 

3.6.1 Ordenamento territorial 

O eixo de ordenamento territorial visa entender o processo de formação e 

crescimento do Município de Itarema, a ocupação atual do solo, tanto na área 

urbana, quanto na área rural, o contexto regional no qual se encontra, suas 

relações intermunicipais, a disponibilidade de infraestrutura e os instrumentos 

regulatórios da ocupação do solo e de fiscalização do poder público sobre seu 

crescimento.  

Após levantados, analisados e compreendidos esses aspectos, serão propostas 

ações para melhoria do ordenamento territorial no Município buscando essa 

visão integrada e levando em conta, também, as necessidades observadas nos 

demais eixos temáticos.  

O objetivo neste eixo será propor ações que possibilitem o equilíbrio do 

crescimento ordenado do Município, pautado pela função social da propriedade, 

objetivando a melhoria da qualidade de vida, o desenvolvimento econômico 

sustentável através da identificação de áreas potenciais para diferenciadas 

atividades econômicas, além de garantir melhores condições de acesso à 

moradia, ao trabalho e aos equipamentos urbanos e comunitários, sustentadas 

por uma estrutura de mobilidade urbana eficiente. 
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Os mapas do Ordenamento Territorial serão elaborados, inicialmente, a partir do 

SIG – Sistema de Informações Geográficas já estruturado para o município. Além 

disso, serão levantados mapas junto ao Estado, à União e aos demais órgãos 

de geoprocessamento que possam disponibilizar dados e informações para a 

leitura da organização territorial do Município. Após a elaboração preliminar 

desses mapas, deverá ser feita uma revisão do material junto à ETM, corrigindo 

distorções e inconsistências, de forma a resultar em um mapeamento atualizado 

do Município e de suas condições. Dentre os mapas a serem produzidos, 

conforme disponibilidade de informações, podem ser relacionados: 

• Perímetro urbano; 

• Macrozoneamento (áreas urbanas e rurais); 

• Zoneamentos especiais; 

• Hidrografia; 

• Relevo; 

• Estrutura viária; 

• Equipamentos urbanos; 

• Regionais de planejamento municipal; 

• Setores censitários; 

• Áreas industriais; 

• Áreas de proteção ambiental; 

• Áreas de risco; 

• ZEIS. 

Além dos mapas temáticos relacionados acima, conforme necessidade, poderão 

ser produzidos outros que auxiliem na caracterização e no estabelecimento de 

diretrizes para o eixo de ordenamento territorial de Itarema.  

 

3.6.2 Habitação 

Serão verificados e reestabelecidos procedimentos e instrumentos para atuação 

na solução das ocupações irregulares e clandestinas e contenção da 

propagação das mesmas. Também será entendido o déficit habitacional e 

definidas formas para lidar com o mesmo, principalmente a existência de ZEIS – 
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Zonas de Especial Interesse Social, classificações e carências de novas áreas e 

subclassificações para atender à realidade atual, tendo em vista os instrumentos 

apresentados pelo Estatuto da Cidade – Lei Federal 10.257/2001.  

Portanto, esse eixo terá enfoque em identificar parâmetros e ações para 

possibilitar a regularização da situação fundiária das áreas ocupadas 

irregularmente e avaliar a existência de Zonas ou Áreas de Especial Interesse 

Social, a forma de tratativa deste instrumento no histórico de regulamentação 

urbanística de Itarema, resultados alcançados e carências e potencialidades a 

serem observadas ao se tratar das ZEIS no processo de revisão do Plano Diretor 

Municipal.  

 

3.6.3 Mobilidade e Acessibilidade 

A adequada mobilidade urbana é um fator essencial para as atividades humanas, 

pleno desenvolvimento econômico e garantia de qualidade de vida de uma 

cidade, além do papel decisivo na inclusão social, com garantia do acesso 

universal à cidade e seus serviços. Com o adequado planejamento da 

mobilidade, garantem-se as possibilidades de acesso da sociedade a diversos 

equipamentos.   

A mobilidade urbana está paralelamente ligada ao desenvolvimento urbano. 

Com o crescimento das cidades brasileiras de forma periférica, descompacta, 

desconectada e desordenada, afeta-se, principalmente, a forma de mobilidade 

das pessoas, que precisam se deslocar diariamente em distância consideráveis 

utilizando meios de transporte motorizados, devido às residências ficarem 

distantes de suas atividades diárias, sendo esta uma condição comumente 

verificada em regiões metropolitanas do país.  

Considerando a necessidade da mobilidade e acessibilidade para acesso a 

todos os outros aspectos que a cidade pode oferecer, é necessária uma estreita 

integração com os demais eixos temáticos abordados nesse trabalho. A 

definição de diretrizes para o eixo de mobilidade e acessibilidade para o 

Município de Itarema seguirá o preconizado pela  Política Nacional de Mobilidade 

Urbana – Lei Federal 12.587/2012, tendo sempre por ordem a prioridade ao 
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pedestre e ao ciclista em relação a outros meios de transporte motorizados, bem 

como a prioridade do transporte coletivo, conforme existente, em relação ao 

transporte particular.   

Quanto à acessibilidade, é importante ressaltar o parágrafo 3º do Art. 41 do 

Estatuto da Cidade, que impõe: 

“§ 3o  As cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar 

plano de rotas acessíveis, compatível com o plano diretor no qual está 

inserido, que disponha sobre os passeios públicos a serem 

implantados ou reformados pelo poder público, com vistas a garantir 

acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida 

a todas as rotas e vias existentes, inclusive as que concentrem os focos 

geradores de maior circulação de pedestres, como os órgãos públicos 

e os locais de prestação de serviços públicos e privados de saúde, 

educação, assistência social, esporte, cultura, correios e telégrafos, 

bancos, entre outros, sempre que possível de maneira integrada com 

os sistemas de transporte coletivo de passageiros.” 

Dessa forma, será realizada também análise da existência e carência de rotas 

acessíveis onde estas deveriam existir. 

  

3.6.4 Aspectos Socioeconômicos 

O desenvolvimento econômico tem relação direta com o desenvolvimento social 

de uma sociedade. O eixo de aspectos socioeconômicos abordará questões 

relativas aos direitos sociais fundamentais, preconizados pela Constituição 

Federal. Em vista disso, serão realizadas análises e proposições para garantir o 

desenvolvimento econômico, social e cultural da população de Itarema.  

Deve-se buscar a justa distribuição de educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Portanto, serão 

identificados os grupos sociais mais vulneráveis e as áreas debilitadas para que 

sejam alcançadas proposições que atendam às necessidades e às 

especificidades do Município.  
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O processo de urbanização no Brasil excluiu grande parte da população 

beneficiando-a de forma desigual com os recursos e infraestrutura, 

principalmente na área urbana, portanto o planejamento agora deve levar em 

conta o combate a essas desigualdades geradas e ampliação do direto à cidade.  

O desenvolvimento adequado garante a geração de bens e serviços, geração de 

receitas, redução das desigualdades sociais, melhoria da qualidade de vida, da 

organização espacial e na mobilidade e acessibilidade, tendo, portanto, 

integração com diversos eixos temáticos abordados neste trabalho.  

Neste eixo, serão analisados os seguintes aspectos: 

 Sistematização dos dados demográficos, compreendendo no mínimo os 

últimos 10 anos: a taxa de crescimento, evolução, densidade 

demográfica;  

 Sistematização dos dados referentes às condições de saúde, educação, 

renda, consumo de água e energia e outros indicadores conforme 

necessário para caracterizar o perfil socioeconômico da população 

residente; 

 Identificação das atividades econômicas do Município, o perfil e potencial 

produtivos, quanto ao valor, quantidade e produtividade (agropecuária, 

comércio, serviços, indústrias e turismo); 

 Caracterização do potencial turístico do Município, incluindo os recursos 

naturais; 

 

3.6.5 Meio Ambiente e Patrimônio 

Para o desenvolvimento dessa etapa serão levantados os bens socioambientais 

do Município, com as fragilidades ambientais, bens socioculturais e paisagem e 

gestão patrimonial. Para isso, na etapa de diagnóstico serão levantados dados 

relativos à paisagem, hidrografia, relevo, relação da ocupação e atividades com 

as principais características ambientais, áreas de risco natural ou causado pela 

urbanização intensa, qualidade do ar e da água, monumentos, áreas urbanas e 

rurais significativas e identidade da paisagem, manifestações culturais, bens 

catalogados como patrimônio municipal, estadual ou nacional.  
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Para o trabalho nesse eixo, na etapa do diagnóstico serão levantadas as 

unidades de conservação (em integração com o eixo de ordenamento territorial), 

estrutura administrativa, trâmites de licenciamento ambiental e fiscalização. 

A partir dessa análise, na etapa de definição de metas e diretrizes, serão 

propostas diretrizes, ações e prioridades para garantir a conservação e 

desenvolvimento do patrimônio natural e cultural do Município de forma 

integrada entre todos os aspectos apresentados.  

 

3.6.6 Infraestrutura 

Será abordada a caracterização, principalmente, dos aspectos no Município 

relacionados à infraestrutura viária e ao saneamento básico (abastecimento de 

água potável, coleta e tratamento de esgotos, manejo de águas pluviais e manejo 

de resíduos sólidos).  

A caracterização desses aspectos será feita de forma simultânea, entre análise 

dos planos vigentes relacionados a essa temática, fontes secundárias de dados 

e levantamentos em campo que permitam completa caracterização e material 

comparativo para avaliação da implantação e eficácia dos planos existentes a 

partir da identificação da infraestrutura verificada no município.  

 

3.6.7 Gestão Urbana  

Um Plano Diretor Municipal não deve ser interpretado como apenas um 

documento a ser entregue com propostas de políticas e programas para sua 

execução. Deve-se considerar um amplo processo de planejamento constante e 

integrado com participação dos diversos órgãos governamentais e seus 

diferentes níveis trabalhando com as ações e estratégias de forma conjunta.  

Para tanto, através desse eixo temático, será levantada a estrutura institucional 

existente no Município, sua capacidade para execução das diretrizes e ações, 

para isso, serão propostas soluções para fortalecimento da gestão urbana 

garantindo a execução, avaliação e revisão do Plano Diretor.  
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Para desenvolvimento desse eixo serão considerados os seguintes aspectos:  

 Identificar as unidades administrativas da estrutura da Prefeitura 

Municipal que se relacionam com a gestão do Plano Diretor; 

 Análise das competências e estrutura de tomada de decisão visando à 

gestão democrática e participativa do Município; 

 Identificar as necessidades institucionais para permitir o monitoramento e 

controle social do Plano Diretor; 

 Identificação da cultura organizacional das unidades administrativas e do 

Município visando à gestão do Município e do Plano Diretor; 

 Análise da Legislação vigente do Município, verificando a aplicação ou 

não das mesmas; 

 Avaliação crítica dos objetivos, diretrizes e proposições do PDM vigente;  

 Avaliação crítica da legislação atual acerca do parcelamento e do uso e 

ocupação do solo e sua incidência no território, suas potencialidades e 

conflitos em cada região da cidade, assim como sua pertinência em 

relação à capacidade de suporte ambiental e de infraestruturas 

(incorporando à análise e ao diagnóstico técnico e comunitário);  

 Avaliação da legislação urbanística, acentuando sobreposições e/ou 

divergências, as dificuldades de aplicação da Lei em situações concretas, 

as distorções entre os objetivos do regramento e a realidade construída, 

as dificuldades de comunicação do seu conteúdo para a comunidade de 

profissionais e cidadãos que dela fazem uso e, sobretudo, a compreensão 

do próprio instrumento como indutor de política urbana; 

 Avaliação da capacidade da gestão urbana, quanto a atividades de: 

licenciamento e fiscalização do parcelamento do solo para fins urbanos, 

edificações e obras, e localização e funcionamento das atividades 

econômicas, e ainda o cumprimento de demais posturas municipais; 

estrutura organizacional e atribuições das unidades administrativas 

competentes; sistema de planejamento e gestão do Plano Diretor 

Municipal; identificação e avaliação do desempenho dos conselhos 

existentes que estão relacionados à temática do desenvolvimento urbano 

de forma direta ou indireta.  
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3.7 Forma de Apresentação dos Produtos 

Em cada etapa é prevista a elaboração de produtos, consistindo em relatórios 

das atividades, conjuntos de dados e cartogramas desenvolvidos no respectivo 

período. Estes produtos deverão ser entregues por via digital para avalição e 

aprovação pelas equipes municipais. 

O produto final será entregue em 01 (um) volume impresso do relatório, incluindo 

o material cartográfico, devidamente encadernado e 01 (um) CD contendo os 

arquivos digitais correspondentes. A entrega destes materiais será realizada 

após aprovação do Produto Final, na 4ª etapa do trabalho de Revisão do Plano 

Diretor.  

A parte textual (relatórios) deverá ser digitalizada no formato .DOC e .PDF. Os 

desenhos e fotos constantes nos relatórios deverão ser produzidos em meio 

digital ou obtidos em scanner de alta resolução, para uma melhor qualidade de 

impressão. 

O material cartográfico (mapas) deverá ser produzido na formatação .SHP, com 

todos os níveis de informação (shapefiles) individualizados e identificados pelo 

nome do tema. Maior descrição da forma de elaboração e entrega do material 

cartográfico pode ser visualizada no capítulo 3.4 – SIG – Sistema de Informações 

Geográficas Municipal, no presente relatório.  

A versão final dos relatórios de cada etapa, seguirão cronograma descrito neste 

mesmo plano de trabalho, em seu Capítulo 5 – Cronograma Executivo, em 

consonância ao Cronograma semanal. Informações quando consistirem em 

formulação de base de dados deverá ser entregue no formato .DOC e .PDF. 

Os conteúdos deverão ser tão objetivos quanto possível, sem prejuízo da boa 

compreensão de cada produto apresentado, tendo em vista a construção do 

plano diretor enquanto plano urbanístico autoaplicável, assim como seus 

instrumentos complementares. 

As apresentações que serão referências para a condução das audiências 

públicas, workshops e demais reuniões devem ser elaboradas com o máximo 
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possível de recursos gráficos, como mapas, figuras, esquemas, croquis, etc. 

Essas apresentações devem ser aprovadas pelo contratante e também devem 

ser impressas e distribuídas aos participantes de cada evento, antes do seu 

início. 

Tabela 2 - Cronograma de apresentação dos Relatórios finais oriundos de cada etapa. 

RELATÓRIOS DAS ETAPAS DE TRABALHO 
PREVISÃO DE 

APRESENTAÇÃO À CM 

PRODUTO I - FINAL DA 1ª ETAPA 1ª semana de maio 

PRODUTO II - FINAL DA 2ª ETAPA 1ª semana de julho 

PRODUTO III - FINAL DA 3ª ETAPA 4ª semana de setembro 

PRODUTO FINAL E MINUTA DE LEI - FINAL DA 4ª ETAPA 2ª semana de outubro 
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 4.  DESCRIÇÃO DAS ETAPAS 

 

Neste item serão descritas as etapas de trabalho, com descrição dos objetivos 

da etapa, metodologia de realização, responsabilidades, prazos para execução 

e resultados esperados.  

O processo de revisão do Plano Diretor e Leis Complementares de Itarema 

percorrerá 04 etapas:  

5) Etapa 1 - Estruturação, Mobilização e Método; 

6) Etapa 2 – Diagnóstico socioambiental e Prognóstico; 

7) Etapa 3 - Diretrizes e Propostas; 

8) Etapa 4 – Minuta de Lei, Protocolo e Finalização. 

Durante a primeira etapa, o trabalho estará em processo de organização, 

planejamento e fortalecimento da sociedade organizada para participação 

efetiva no processo. A partir da segunda etapa, serão realizadas leituras do 

município de forma a entender sua ocupação até então, suas deficiências e 

potencialidades de forma técnica, jurídica e comunitária. A partir da terceira 

etapa serão discutidas, de forma participativa, as propostas para a cidade 

almejada. Na quarta e última etapa, serão validadas as propostas resultando na 

redação da Minuta de Lei, com a formatação do Produto Final e Protocolo na 

Prefeitura.  

A aprovação de cada etapa se dará através de leitura e validação do respectivo 

relatório final da etapa, a ser feito pela CM – Coordenação Municipal. O início de 

cada etapa se dará com a aprovação da etapa anterior.  
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4.1 1ª ETAPA: Estruturação, Mobilização e Método 

 

1ª ETAPA: ESTRUTURAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E MÉTODO

PLANO DE TRABALHO, METODOLOGIA, 
ATIVIDADES E CRONOGRAMA

LANÇAMENTO DA CONSULTA PÚBLICA ONLINE

CRIAÇÃO DO PORTAL DO PDM
www.itarema.altouruguai.eng.br

REUNIÃO TÉCNICA INICIAL, ALINHAMENTO 
DAS METODOLOGIAS, ATIVIDADES E PRAZOS 

PREVISTOS, ENCAMINHAMENTO PARA 
FINALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA

ADEQUAÇÕES E RELATORIA FINAL 
DO PLANO DE TRABALHO

FINALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA: 
PRODUTO I – 

ESTRUTURAÇÃO, 
MOBILIZAÇÃO E MÉTODO

DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO I 
NO PORTAL ONLINE DO PDM

PRODUÇÕES TÉCNICAS / PRODUTOS

EVENTOS PÚBLICOS

REUNIÕES / OFICINAS TÉCNICAS  

 

4.1.1 Objetivo desta etapa:  

A primeira etapa do trabalho consiste na elaboração do Plano de Trabalho, 

contemplando: o objetivo da revisão do PDM; as etapas para o desenvolvimento 

do trabalho e a metodologia a ser utilizada pela equipe técnica da consultoria em 

cada etapa para a execução da revisão; a descrição das atividades necessárias 

para o cumprimento dos objetivos referentes a cada etapa; o cronograma das 

atividades; os recursos humanos necessários; o fluxograma do trabalho 

definindo a sequência, a relação e a interdependência de cada etapa com suas 

respectivas atividades, e; a mobilização dos técnicos em cada etapa do trabalho.  

 

4.1.2 Atividades e Produtos previstos nesta etapa: 

As atividades esperadas nesta primeira etapa compreendem a: 

1. Elaboração do Plano de Trabalho e Planejamento Metodológico; 

2. Reunião Técnica Inicial de apresentação e alinhamento do Plano de 

Trabalho; 

3. Criação do portal online concentrando todas as informações do processo 

e facilitando a transparência, divulgação e participação social 



 
 

 

p.51 

(www.itarema.altouruguai.eng.br) e disponibilização de endereço de 

acesso para o formulário de Consulta Pública Online; 

4. Formatação do PRODUTO I, referente à 1ª Etapa, contendo os devidos 

ajustes e adequações considerados necessários; 

5. Disponibilização do Produto da 1ª Etapa no Espaço Plano Diretor Online: 

www.itarema.altouruguai.eng.br. 

 

4.1.3 Eventos técnicos e públicos previstos nesta etapa:  

Para realização da 1ª etapa é prevista a Reunião Inicial, a ser realizada com a 

equipe técnica municipal:   

 

4.1.3.1 Reunião Técnica Inicial 

 Objetivo: Apresentação geral entre equipe de consultoria e Equipe 

Técnica Municipal. Apresentação das etapas, do cronograma físico, da 

metodologia de trabalho, dos produtos e prazos para execução das 

atividades previstas da etapa 01 à etapa 04; 

 Responsável: equipe técnica da consultoria; 

 Participantes: equipe técnica da consultoria e equipe técnica municipal; 

 Data: 1ª semana de agosto.  

 

4.1.4 Prazos de Execução:  

Esta etapa deverá ser concluída em 30 dias, ou seja até a última semana de 

agosto. A conclusão da etapa é condicionada à aprovação do Produto I pela CM 

e ETM.  

 

4.1.5 Mobilização da Equipe Técnica de Consultoria:  

Para execução da 1ª Etapa serão mobilizados, principalmente, os arquitetos e 

urbanistas, entre os quais, o Coordenador Geral da equipe.   
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4.2 2ª ETAPA – Diagnóstico Socioambiental e Prognóstico 

2ª ETAPA: DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL E PROGNÓSTICO

LEVANTAMENTO DE DADOS 
E ELABORAÇÃO INICIAL 

DO DIAGNÓSTICO

REUNIÃO TÉCNICA COM GESTORES 
MUNICIPAIS

FINALIZAÇÃO DA 2ª ETAPA: 
PRODUTO II -

DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL E 
PROGNÓSTICO

PRODUÇÕES TÉCNICAS / PRODUTOS

EVENTOS PÚBLICOS

REUNIÕES / OFICINAS TÉCNICAS

OFICINAS COMUNITÁRIAS: 
DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO

CONSTRUÇÃO DOS CENÁRIOS E 
ADEQUAÇÕES NO PRODUTO

CONSULTA PÚBLICA ONLINE

RELATÓRIO PARCIAL DA
CONSULTA PÚBLICA ONLINE

RELATÓRIO FINAL DA 
CONSULTA PÚBLICA ONLINE

 

4.2.1 Objetivo desta etapa:  

Esta etapa consiste no levantamento e compilação de dados para construção do 

diagnóstico municipal. Neste momento, serão abordados os eixos temáticos 

descritos neste Plano de Trabalho, abrangendo os aspectos apontados pelo 

Termo de Referência. Assim, deverão ser abarcados no diagnóstico os aspectos 

ambientais, socioeconômicos, socioespaciais, infraestrutura, serviços públicos, 

estrutura institucional e análise da legislação vigente do Município de Itarema.  

Esta etapa será realizada por meio de: uma leitura técnica, uma leitura 

participativa e uma leitura jurídica sobre a realidade do município. O produto 

desta etapa será uma análise multitemática da realidade municipal e uma análise 

de tendências a partir de cenários de prognósticos. Esta etapa subsidiará a 

definição de propostas para os principais eixos estratégicos que nortearão a 

construção da revisão do Plano Diretor de Itarema. 

Fará parte do diagnóstico a análise individualizada de cada informação 

levantada, sua inter-relação e inserção no contexto geral, permitindo uma visão 

ampla das condicionantes, deficiências e potencialidades locais. 

A sistematização dos dados e análises elaborados nesta etapa deverá ser 

confrontada com planos, estudos, propostas e leis vigentes, visando à definição 
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dos objetivos e metas do desenvolvimento municipal atual e para os próximos 

10 (dez) anos, a serem alcançados com a implementação do PDM revisado. 

 

4.2.2 Conteúdo: 

O conteúdo da Diagnóstico Socioambiental e Prognóstico se subdivide em:  

 Leitura Técnica;  

 Leitura Comunitária;   

 Leitura Jurídica; e 

 Construção de Cenários. 

 

4.2.2.1 Leitura Técnica 

Terá como objetivo o levantamento e a organização de dados e informações 

necessários à construção de um diagnóstico da situação atual do município. Será 

executada pela consultoria com o apoio dos técnicos do município para a coleta 

da base de dados disponível.  

Nesta leitura deverão ser levantados, avaliados e espacializados em mapas 

correspondentes os seguintes temas:  

a. Caracterização do Município: através de dados quantitativos 

adquiridos de fontes oficiais como o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), estudos acadêmicos e outras fontes de órgãos 

públicos relacionados com a ocupação física do território;  

b. Características do meio físico, tais como: geomorfologia, topografia, 

áreas de risco, cobertura florestal e vegetação, recursos hídricos, 

pontos de poluição, áreas de conservação e preservação 

permanente, áreas públicas de lazer, áreas propícias para a expansão 

urbana;  

c. Caracterização do uso do solo, considerando: parcelamento do solo 

e ocupação urbana; uso do solo; tipologias de ocupação urbana e 

rural; atividades econômicas instaladas e caracterização da atividade 

rural no município; loteamentos e áreas de ocupação irregular, 
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avaliando seu impacto ambiental e urbanístico; áreas subutilizadas 

e/ou não utilizadas, e; empreendimentos de impacto;  

d. Quanto à situação habitacional e aspectos socioeconômicos: 

avaliação da situação de regularidade fundiária; análise da política de 

habitação popular; áreas com habitação de interesse social; 

capacidade de atendimento – atuais e futuras – das infraestruturas, 

equipamentos e serviços públicos; considerar taxa de crescimento e 

evolução da população, densidade, condições de saúde, 

educação/escolaridade e renda; as atividades produtivas conforme 

setores (agropecuária, indústria, comércio, serviços, inclusive 

turismo); vocação e potencial estratégico do Município; 

e. Quanto aos aspectos jurídicos e urbanísticos: Avaliação dos objetivos, 

diretrizes e proposições do PDM vigente; Análise e avaliação das 

diretrizes e propostas dos planos locais;  Avaliação da atual legislação 

pertinente ao parcelamento e ao uso e ocupação do solo e sua 

incidência no território, suas potencialidades e conflitos em cada 

região da cidade, assim como sua pertinência em relação à 

capacidade de suporte ambiental e de infraestruturas (incorporando a 

análise e diagnóstico técnico e comunitário); Avaliação da legislação 

urbanística, acentuando sobreposições e/ou divergências, as 

dificuldades de aplicação da Lei em situações concretas, as 

distorções entre os objetivos do regramento e a realidade construída, 

as dificuldades de comunicação do seu conteúdo para a comunidade 

de profissionais e cidadãos que dela fazem uso e, sobretudo, a 

compreensão do próprio instrumento como indutor de política urbana;  

f. Avaliação da capacidade da gestão urbana, quanto a atividades de: 

licenciamento e fiscalização do parcelamento do solo para fins 

urbanos, edificações e obras, e localização e funcionamento das 

atividades econômicas, e ainda o cumprimento de demais posturas 

municipais; estrutura organizacional e atribuições das unidades 

administrativas competentes; sistema de planejamento e gestão do 

Plano Diretor Municipal; identificação e avaliação do desempenho dos 
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conselhos existentes que estão relacionados à temática do 

desenvolvimento urbano de forma direta ou indireta. 

Para a leitura técnica deverá ser realizado o levantamento, coleta, 

sistematização e análise dos vários bancos de dados, mapas temáticos e 

cadastros existentes nos órgãos e secretarias da Prefeitura, planos municipais 

existentes e em outras fontes públicas e privadas – como: IBGE, Governo 

Estadual do Ceará, Zoneamento Econômico Ecológico Costeiro ZEEC-CE,  

CPRM etc. Caso não haja informação suficiente, a equipe técnica da consultoria 

buscará informação complementar em levantamentos de campo e nas reuniões 

e oficinas técnicas com a equipe técnica municipal – ETM.  

Deverá ser feito o levantamento da existência de grandes projetos imobiliários e 

de infraestrutura em implantação e/ou previstos para o município e região com 

impacto na estruturação urbana de Itarema.  

Todos os dados contidos nos mapas deverão, preferencialmente, estar 

georreferenciados, atrelados com sistema de projeção UTM. Todos os mapas 

elaborados ao longo das etapas de revisão do PDM serão devidamente 

corrigidos e ajustados, conforme necessidade, e entregues junto com o Produto 

Final na Etapa 4, com a representação cartográfica e os seus respectivos 

arquivos em formato Shapefile. 

 

4.2.2.2 Leitura Comunitária 

Será executada pela contratada, em conjunto com os técnicos do município. Este 

trabalho se realizará por meio de consulta online, através de questionário 

completo multitemático, e por meio das oficinas comunitárias, regionalizadas em 

Setores de Mobilização. Esta leitura busca levantar, organizar e mapear, no 

território, as demandas coletivas dos diferentes grupos sociais, levando em conta 

as escalas dos bairros e localidades urbanas e rurais do município. 

A Leitura Comunitária terá como objetivos:  

a. Identificar os territórios comunitários, os grupos de interesse e os 

conflitos entre as formas de uso e ocupação do solo;  
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b. Confrontar os dados levantados e analisados na leitura técnica, 

identificando inclusive temas e questões possivelmente não 

abordados.  

Esta etapa subsidiará o aperfeiçoamento do sistema permanente e participativo 

de planejamento e gestão, com a participação da população na implementação 

das políticas públicas de planejamento municipal.  

 

Consulta Pública Online 

a. Metodologia: 

A Consulta pública online se dará através de questionário na página oficial da 

revisão do Plano Diretor de Itarema, página criada e mantida atualizada com 

exclusividade para o processo de revisão do Plano Diretor. O endereço da 

consulta pública online será disponibilizado após a Reunião Inicial, na qual 

haverá a apresentação do presente Plano de Trabalho. A consulta pública online 

deverá ficar disponível até o fechamento da etapa de diagnóstico do município.  

b. Envolvimento Social esperado: 

Essa consulta visa obter uma amostra heterogênea de todas as regiões, grupos 

sociais e grupos de interesse específico. Assim, o resultado dessa leitura será 

uma fotografia da atual percepção social heterogênea da população de Itarema 

quanto à “Cidade que temos”. Diferente das oficinas que ocorrerão depois - 

oficinas direcionadas a regiões específicas e, assim, a grupos sociais específicos 

-, essa pesquisa visa um comparativo geral entre todos os habitantes, grupos 

sociais e grupos de interesses específicos existentes no município. Com essa 

fotografia heterogênea será possível identificar territórios comunitários mais 

participativos, menos participativos, grupos de interesse e possíveis conflitos a 

serem trabalhados na etapa de propostas.  

O lançamento da consulta pública deverá ser acompanhado de campanha de 

divulgação, que deve perdurar ao longo das semanas em que o questionário 

online estiver disponível. 
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As questões e modelo do formulário a ser disponibilizado para consulta pública 

online na revisão do Plano Diretor de Itarema deverá apresentar uma linguagem 

simples, que possibilite o entendimento e participação de todos os munícipes. 

Figura 5 - Modelo de formulário utilizado para Consulta Pública na revisão do Plano Diretor de Dourados.
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Fonte: Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades, 2020.  

Figura 6 - Exemplo de visualização básica dos resultados das pesquisas online 
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c. Forma de Análise dos dados, registro e tabulação: 

Os resultados das pesquisas serão planilhados de forma quantitativa nas 

questões que assim permitem. Para questões de resposta aberta serão expostas 

na íntegra as respostas que os entrevistados registrarem, que permitirão 

identificar possíveis pontos de conflitos temáticos e atores sociais relevantes.  

O resultado será exposto em um relatório de registro e análise. Estando a 

pesquisa disponível até o fechamento do diagnóstico, pode-se elaborar um 

relatório parcial dos resultados para ser utilizado durante as oficinas 

comunitárias para auxiliar no diagnóstico e caracterização local. Este relatório 

parcial também permitirá avaliar o desempenho da pesquisa e se outras 

estratégias de divulgação ou outras questões devem ser revistas e alteradas. O 

relatório final da Consulta Pública Online deverá ser elaborado após 

encerramento da pesquisa, e incorporado ao diagnóstico do Município.  

Oficinas Comunitárias  

As oficinas comunitárias nesta etapa terão por objetivo a leitura comunitária 

diagnóstica do local de vivência dos cidadãos. O objetivo final das oficinas nesta 

etapa é ter uma leitura analítica de “Potencialidades” e “Deficiências” de cada 

assunto, sendo utilizada a metodologia ZOPP com visualização móvel como 

direcionador a esta leitura diagnóstica.    

É previsto um segundo momento de oficinas comunitárias visando a discussão 

de propostas e diretrizes, conforme apresentado na descrição da 3ª etapa do 

trabalho, no presente relatório.  

Essas oficinas regionais multitemáticas de leitura comunitária serão eventos 

públicos, agendados com cerca de 15 a 20 dias de antecedência. A divulgação 

do evento deverá ser realizada pela equipe municipal, com a finalidade de 

mobilizar a população e garantir ampla participação da sociedade no processo 

de revisão do Plano Diretor.  

O processo de elaboração do diagnóstico - bem como das diretrizes e propostas, 

posteriormente – busca identificar as características específicas de cada local, 

com a regionalização das oficinas. Assim, são definidos os Setores de 

Mobilização (SM), dividindo as regiões de abrangência de cada Oficina 
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Comunitária no território municipal, para que a leitura comunitária permita obter 

maior detalhamento das características locais. 

Foram definidos em Itarema quatro setores de mobilização, tendo em 

consideração a divisão do município em distritos e os setores censitários de 

Itarema, definidos pelo IBGE.  

O Setor de Mobilização 01 (SM-01) compreende a porção norte do Distrito sede 

de Itarema, compreendendo a parcela maior adensamento urbano da sede 

municipal.  

O Setor de Mobilização 02 (SM-02) também se situa no Distrito sede de Itarema, 

compreendendo o restante do território deste distrito, ao sul do SM-01, e abrange 

principalmente lugarejos e povoados presentes na área rural do Município.  

O Setor de Mobilização 03 (SM-03), compreende todo o Distrito de Almofala, 

situado na porção mais oriental de Itarema, que apresenta maior adensamento 

urbano em áreas próximas ao mar, havendo também alguns lugarejos e 

povoados ao longo de sua extensão.  

Por fim, o Setor de Mobilização 04 (SM-04) compreende o Distrito de Carvoeiro, 

que abrange a porção sul do Município de Itarema. O SM-04 apresenta povoados 

e lugarejos ao longo de sua área, com maior formação urbana em seu oeste, na 

divisa com o município de Acaraú. A divisão dos Setores de Mobilização é 

apresentada na Figura 7. 
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Figura 7 - Setores de mobilização em Itarema/CE. 

 
Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades, 2021. 
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Assim, serão realizadas 04 oficinas comunitárias nesta etapa de diagnóstico: 

 01 (uma) no Setor de Mobilização 01; 

 01 (uma) no Setor de Mobilização 02; 

 01 (uma) no Setor de Mobilização 03; e  

 01 (uma) no Setor de Mobilização 04. 

As oficinas adotarão a metodologia ZOPP descrita no Capítulo  3.2 para 

organização, exposição e relatoria dos resultados obtidos em cada região.  

O evento será dividido em 03(três) momentos: 

 Breve explicação do coordenador (e mediador) da equipe técnica de 

consultoria; 

 Divisão em grupos para discussões temáticas; 

 Exposição breve de cada grupo para que todos possam opinar em outros 

temas. 

Os temas serão: 

 Ordenamento Territorial; 

 Habitação e Aspectos Socioeconômicos; 

 Mobilidade e Acessibilidade; 

 Meio Ambiente, Turismo e Patrimônio; e 

 Infraestrutura;  

Dependendo da quantidade de presentes, poderão ser formados menos ou mais 

grupos temáticos, podendo os temas ser agrupados se houverem poucos 

presentes, ou, subdivididos se houver grande quantidade de participantes. A 

decisão pelo agrupamento ou subdivisão, para formar mais ou menos grupos de 

trabalho, acontecerá no momento de início do evento, por decisão e condução 

da Equipe Técnica de Consultoria a partir de experiências positivas observadas 

em outros trabalhos.  

Cada grupo terá 01 (um) relator, responsável por anotar as discussões do grupo, 

as conclusões serão anotas em painel organizado de acordo com a metodologia 

ZOPP.  
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Os resultados das oficinas serão expostos em relatório, o conteúdo mínimo do 

relatório será: 

 Registro da publicação dos eventos em diário oficial; 

 Registro das divulgações; 

 Lista de presença dos encontros; 

 Registro fotográfico; 

 Registro audiovisual (ata audiovisual);  

 Registro dos resultados de trabalho dos grupos. 

 

4.2.2.3 Leitura Jurídica 

Nesta etapa deverá ser realizada uma análise da legislação municipal 

urbanística e físico territorial, em especial da leitura do plano diretor em vigência, 

das leis pertinentes, e dos aspectos institucionais. A avaliação deverá identificar 

as necessidades de reformas da atual ordem legal urbanística do município por 

meio da revisão legal do Plano Diretor de Itarema, tendo por base o Estatuto da 

Cidade e demais legislações pertinentes no âmbito federal, estadual e municipal. 

As atividades relativas à leitura jurídica a serem realizadas nesta etapa são:  

a. Avaliação dos objetivos, diretrizes e proposições do PDM vigente;  

b. Avaliação da atual legislação referente ao parcelamento e ao uso 

e ocupação do solo, bem como, sua incidência no território, suas 

potencialidades e conflitos em cada região da cidade, e também 

sua pertinência em relação à capacidade de suporte ambiental e 

de infraestruturas (incorporando a análise e diagnóstico técnico e 

comunitário);  

c. Avaliação da legislação urbanística, acentuando sobreposições 

e/ou divergências, as dificuldades de aplicação da Lei em 

situações concretas, as distorções entre os objetivos do 

regramento e a realidade construída, as dificuldades de 

comunicação do seu conteúdo para a comunidade de profissionais 

e cidadãos que dela fazem uso e, sobretudo, a compreensão do 

próprio instrumento como indutor de política urbana; 
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d. Análise e avaliação das diretrizes e propostas de planos 

municipais, em especial os relacionados à infraestrutura, 

saneamento e mobilidade;  

e. Avaliação da capacidade da gestão urbana, quanto a atividades 

de: licenciamento e fiscalização do parcelamento do solo para fins 

urbanos, das edificações e obras, da localização e funcionamento 

das atividades econômicas, e ainda o cumprimento de demais 

posturas municipais; estrutura organizacional da Prefeitura e 

unidades administrativas; sistema de planejamento e gestão do 

Plano Diretor Municipal; avaliação dos Conselhos municipais 

relacionados ao desenvolvimento urbano e ordenamento territorial.  

 

Os resultados das análises realizadas na leitura jurídica devem ser 

especialmente tratados durante Reunião com Gestores Municipais. Esta reunião 

deverá ocorrer após término do diagnóstico, com a participação dos agentes 

responsáveis pela elaboração e implementação de políticas públicas e ações 

governamentais no município, de modo que possam contribuir com opiniões e 

com esclarecimentos acerca da realidade local, permitindo aproximar o 

diagnóstico da realidade observada no município de Itarema. 

 

4.2.2.4 Construção de Cenários 

A partir das informações das atividades supraditas a contratada deverá 

evidenciar, analisar, sistematizar e problematizar a adequação de uso e 

ocupação atual do território municipal assim como a pertinência da legislação 

vigente, em relação à capacidade de suporte ambiental e de infraestruturas. 

Avaliar a adequação de áreas para expansão urbana e áreas não urbanizadas 

dentro do perímetro urbano, considerando as respectivas capacidades de 

suporte ambiental e as alternativas de investimento para ampliação das 

infraestruturas, equipamentos e serviços públicos, frente às dinâmicas – atuais 

e futuras – da demografia e dos principais setores produtivos do município. Em 

particular, detalhar informações territoriais de forma a identificar e classificar: 

imóveis não utilizados ou subutilizados (glebas vagas) existentes no perímetro 
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urbano; áreas com potencial de adensamento com relação ao sistema viário e 

de transporte e a capacidade de suporte da infraestrutura, áreas já saturadas e 

áreas com restrições ambientais para o adensamento, de forma a subsidiar a 

etapa de proposição; identificar, mapear e avaliar os impactos dos principais 

ativos urbanos de Itarema.  

A Tabela 3 apresenta relação geral entre os eixos temáticos, os conteúdos de 

análise técnica, análise jurídica e os profissionais envolvidos em cada eixo 

temático.  

Tabela 3 - Participação da equipe técnica da consultoria por eixo temático. 

EIXO TEMÁTICO  
RELACIONADO 

TEMA DE 
ANÁLISE 

ITENS MÍNIMOS A SEREM 
ABORDADOS  

TÉCNICO 
RESPONSÁVEL 

MEIO AMBIENTE, 
TURISMO 

 E PATRIMÔNIO 

Caracterização do 
Município 

Histórico de Ocupação 
Profissional de 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Contexto Regional  

Legislação Territorial Regional e Planos 
Regionais 

Características do 
meio físico 

geomorfologia 

Profissionais de 
biologia, 

engenharia 
ambiental, 
Engenharia 
agronômica, 

Geografia, Geologia 
e Arquitetura e 

Urbanismo 

topografia  

áreas de risco  

cobertura florestal e vegetação  

recursos hídricos  

pontos de poluição 

áreas de conservação e preservação 
permanente  

áreas públicas de lazer  

áreas propícias para a expansão urbana (no 
quesito ambiental) 

ORDENAMENTO 
 TERRITORIAL 

Caracterização e 
tendência do uso 

do solo 

parcelamento do solo e ocupação urbana 

Profissional de 
Arquitetura e 
Urbanismo, 

Engenharia Civil, 
Engenharia 
agronômica, 
Economia e 

Geoprocessamento 

uso do solo 

tipologias de ocupação urbana e rural 

atividades econômicas instaladas 

caracterização da atividade rural no município 

loteamentos e áreas de ocupação irregular 
avaliando seu impacto ambiental e urbanístico 

áreas subutilizadas e/ou não utilizadas 

empreendimentos de impacto 

HABITAÇÃO  
E ASPECTOS 

SOCIOECONÔMICOS 

Análise da 
distribuição 

populacional e suas 
condições 

socioeconômicas 

situação de regularidade fundiária 
Profissionais de 

Arquitetura e 
Urbanismo / 

Engenharia Civil / 
Direito Urbanístico 

e Ambiental/ 
Sociologia/ 

análise da política de habitação popular 

áreas com habitação de interesse social 

capacidade de atendimento – atuais e futuras – 
das infraestruturas, equipamentos e serviços 

públicos  
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taxa de crescimento e evolução da população, 
densidade, condições de saúde, 
educação/escolaridade e renda 

Economia e 
Geoprocessamento 

atividades produtivas segundo setores 
(agropecuária, indústria, comércio, serviço, 

inclusive turismo) 

vocação e potencial estratégico do Município  

INFRAESTRUTURA, 
MOBILIDADE E 

ACESSIBILIDADE 
  

Análise da situação 
e tendência da 

infraestrutura, dos 
serviços e 

equipamentos 
públicos 

caracterização e identificação dos pontos 
problemáticos da situação atual e a evolução 
para os próximos dez anos do saneamento 

ambiental 

Profissionais de 
Arquitetura e 
Urbanismo / 

Engenharia Civil / 
Engenharia 
Ambiental e 

Geoprocessamento 

identificar grandes bolsões com deficiências de 
infraestrutura urbana e no que consistem as 

mesmas 

identificar as principais dificuldades para a 
extensão ou regularização dos serviços 

redes de infraestrutura 

hierarquia do sistema viário 

transporte coletivo e cargas 

circulação de pedestres e ciclovias 

energia elétrica e iluminação pública 

telecomunicações 

equipamentos sociais 

GESTÃO URBANA Análise Jurídica 

Avaliação crítica dos objetivos, diretrizes e 
proposições do PDM vigente;  

Profissionais de 
Arquitetura e 

Urbanismo / Direito 
Urbanístico e 

Ambiental/ 
Administração/ 

Economia  

Avaliação crítica da atual lei de parcelamento e 
da lei de uso e ocupação do solo e sua 

incidência no território, suas potencialidades e 
conflitos em cada região da cidade, assim 

como sua pertinência em relação a capacidade 
de suporte ambiental e de infraestruturas 

(incorporando a análise e diagnóstico técnico e 
comunitário);  

Avaliação da legislação urbanística, acentuando 
sobreposições e/ou divergências, as 

dificuldades de aplicação da Lei em situações 
concretas, as distorções entre os objetivos do 

regramento e a realidade construída, as 
dificuldades de comunicação do seu conteúdo 
para a comunidade de profissionais e cidadãos 

que dela fazem uso e, sobretudo, a 
compreensão do próprio instrumento como 

indutor de política urbana; 

Análise e avaliação das diretrizes e propostas 
dos planos locais;  
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 Avaliação da capacidade da gestão urbana, 
quanto a atividades de: licenciamento e 

fiscalização do parcelamento do solo para fins 
urbanos, edificações e obras, e localização e 
funcionamento das atividades econômicas, e 

ainda o cumprimento de demais posturas 
municipais; estrutura organizacional e 

atribuições das unidades administrativas 
competentes; sistema de planejamento e 

gestão do Plano Diretor Municipal; identificação 
e avaliação do desempenho dos conselhos 

existentes que estão relacionados à temática 
do desenvolvimento urbano de forma direta ou 

indireta.  

 

4.2.3 Atividades e Produtos previstos nesta etapa 

As atividades previstas nesta etapa são:  

1. Divulgação da Consulta Pública Online e das Oficinas Comunitárias (pela 

ETM); 

2. Levantamento de dados para elaboração de inicial do Produto II 

(Diagnóstico Socioambiental e Prognóstico); 

3. Relatório Parcial da Consulta Pública Online; 

4. Realização de 04 Oficinas Comunitárias, sendo uma em cada SM; 

5. Reunião técnica com gestores municipais; 

6. Complementação do relatório do Produto II com os resultados obtidos nas 

Oficinas Comunitárias; 

7. Finalização da Consulta Pública Online; 

8. Complementação do Produto II e Construção de Cenários Prognósticos; 

9. Ajustes e adequações no relatório e finalização do Produto II. 

 

4.2.4 Eventos técnicos e públicos previstos nesta Etapa:  

Os eventos da 2ª Etapa, em ordem cronológica, são: 
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4.2.4.1 Consulta Pública Online 

 Objetivo: Caracterizar as condições qualitativas e quantitativas do 

Município considerando os conteúdos levantados, com participação 

social.  

 Responsável pela organização, coleta, tabulação dos resultados: equipe 

técnica da Consultoria.  

 Divulgação: Equipe Técnica Municipal.  

 Participantes: Aberto para toda população.  

 Data de lançamento: 3ª semana de agosto.  

 Relatório Parcial: 3ª semana de outubro.  

 Finalização da consulta online e relatório final: 3ª semana de novembro. 

 

4.2.4.2 Oficinas Comunitárias 

 Objetivo: Caracterização das condições locais a partir da participação 

popular regionalizada.  

 Responsável: equipe técnica da Consultoria.  

 Divulgação: Equipe Técnica Municipal.  

 Participantes: Aberto para toda população.  

 Data de realização: entre 3ª e 4ª semana de outubro.  

 

4.2.4.3 Reunião técnica com gestores municipais  

 Objetivo: Apresentar resultados obtidos até o momento com os 

levantamentos de dados e eventos públicos. Possibilitar que as equipes 

e técnicos municipais contribuam com suas opiniões e esclarecimentos 

acerca dos temas diagnosticados.  

 Responsável: equipe técnica da Consultoria.  

 Participantes: Gestores municipais, ETM, CM.  

 Data de realização: entre 3ª e 4ª semana de outubro. 

 Metodologia: Presencial. 
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4.2.5 Prazos de Execução:  

O prazo para conclusão é até a última semana de novembro. 

 

4.2.6 Recursos Humanos para Execução:  

Para execução da 2ª ETAPA toda a equipe técnica da consultoria será 

mobilizada, uma vez que a caracterização do diagnóstico socioambiental e 

prognóstico carece de uma análise multidisciplinar. O detalhamento da 

distribuição dos profissionais ao longo desta etapa foi abordado no Capítulo 2.4 

do presente Plano de Trabalho.     
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4.3 3ª ETAPA – Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentável 

3ª ETAPA: DIRETRIZES E PROPOSTAS PARA UMA CIDADE SUSTENTÁVEL

DIRETRIZES E PROPOSTAS 
PRELIMINARES

OFICINA TÉCNICA: APRESENTAÇÃO DE
VERSÃO PRELIMINAR À ETM

FINALIZAÇÃO DA 3ª ETAPA: 
PRODUTO III -

DIRETRIZES E PROPOSTAS

REUNIÃO TÉCNICA DE 
CONSOLIDAÇÃO DAS DIRETRIZES E 

PROPOSTAS

PRODUÇÕES TÉCNICAS / PRODUTOS

EVENTOS PÚBLICOS

REUNIÕES / OFICINAS TÉCNICAS

OFICINAS COMUNITÁRIAS: 
DIRETRIZES E PROPOSTAS

ADEQUAÇÕES E AJUSTES 
NO PRODUTO

 

 

4.3.1 Objetivo desta etapa:  

Conforme descrito no Termo de Referência, guardando coerência com 

diagnósticos e prognósticos desenvolvidos na etapa anterior, deverá ser 

pactuado com a equipe técnica municipal – ETM, o cenário desejável para o 

município de Itarema para um horizonte de 10 anos. Nesta etapa serão 

elaboradas as diretrizes e propostas para cada eixo temático tendo em vista os 

princípios para se conquistar um município e uma cidade sustentável. 

As diretrizes e propostas serão espacializadas em mapas, em escala adequada, 

abrangendo todo o território do Município, constituindo o macrozoneamento. 

Devem estar articuladas com as demais legislações urbanísticas. O zoneamento 

urbano de uso e ocupação do solo - de todos os distritos - deverão estar em 

consonância com as macrozonas definidas. 

O conteúdo da etapa 3 inclui:  

a. Diretrizes para o reordenamento territorial: 

Definir diretrizes de (re)ordenamento territorial, considerando a realidade 

diagnosticada, compreendendo a definição de macrozoneamento 

municipal, perímetros urbanos e áreas de expansão urbana, 
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macrozoneamento urbano, uso e ocupação do solo e zoneamento – com 

destaque das áreas para o desenvolvimento de atividades econômicas, 

sistema viário e parcelamento do solo urbano. 

 

b. Definição de instrumentos urbanísticos:  

Definir os instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade - 

concessão especial para fins de moradia, concessão do direito real de 

uso, demarcação urbanística, regularização fundiária, direito de 

preempção, outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso, 

operações urbanas consorciadas, transferência do direito de construir, 

estudo de impacto de vizinhança, parcelamento, edificação ou a utilização 

compulsórios - e outros que sejam considerados pertinentes, os quais 

deverão ser utilizados para intervir na realidade local conforme as 

diretrizes para o (re)ordenamento territorial, visando o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. 

 

4.3.2 Metodologia de concepção, deliberação e aprovação 

das diretrizes e propostas 

A metodologia a ser adotada para definição das diretrizes e propostas, seguirá 

as seguintes atividades, em ordem cronológica:  

1º) A Equipe Técnica da Consultoria redige e mapeia proposta preliminar 

pautada no diagnóstico e cenários da etapa anterior. Entende-se que não devem 

haver novidades conceituais nas propostas a serem apresentadas, uma vez que 

o prognóstico e os cenários da etapa 2 apontarão as necessidades e prioridades 

para garantia da função social da cidade.  A proposta elaborada pela equipe 

técnica de consultoria será encaminhada para ponderação da ETM. Previsão de 

encaminhamento das diretrizes e propostas preliminares para a ETM: 3ª semana 

de agosto.  

 

2º) As diretrizes serão alinhadas entre ETM e Equipe Técnica de Consultoria, 

através de oficinas técnicas, podendo ser realizadas tantas oficinas técnicas 
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quanto for necessário para que haja o alinhamento de proposta entre as equipes. 

Ressalta-se que as diretrizes devem ser pautadas pelo exposto no diagnóstico 

e seguir as recomendações e normativas citadas no Capítulo 1 deste plano de 

trabalho. Prazo previsto para adequações técnicas das diretrizes iniciais: entre 

2ª e 3ª semana de setembro.  

 

3º) Serão realizadas oficinas comunitárias para apresentação à sociedade dos 

esboços das diretrizes e propostas, neste momento deve-se captar o 

entendimento da população local quanto a “cidade que queremos”, a consulta 

pública das diretrizes também pode ser complementada online. As oficinas 

comunitárias serão 04, nos mesmos Setores de Mobilização descritos na etapa 

2. A equipe técnica de consultoria confrontará os resultados das oficinas com as 

propostas iniciais visando garantir que, além de estar fundamentada pelo 

diagnóstico da etapa 2, também estará em consonância com a opinião pública. 

Essa confrontação será exposta para a ETM, e em seguida será encaminhada 

para o NGP para validação. Após, será gerado o relatório final desta etapa, 

consistindo no Produto III, com as diretrizes de reordenamento territorial, a 

definição de instrumentos urbanísticos, a definição de instrumentos para gestão 

territorial e para o processo participativo, a serem consolidadas na revisão do 

Plano Diretor.  

 

4.3.3 Atividades e Produtos previstos nesta etapa: 

As atividades previstas para esta etapa, em ordem cronológica, são:  

1. Elaboração inicial das diretrizes e propostas: Definição inicial de Diretrizes 

para Reordenamento Territorial; Definição inicial de Instrumentos 

Urbanísticos; Definição inicial de Instrumentos para Gestão Territorial e 

Processo Participativo; 

2. Oficinas Técnicas de alinhamento das propostas: consultoria e ETM; 

3. Oficinas Comunitárias de Diretrizes e Propostas; 

4. Adequação das Diretrizes e Propostas conforme Oficinas Comunitárias;  
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5. Reunião técnica para apresentação do Produto III  às equipes municipais 

para avaliação e possíveis correções; 

6. Correção e entrega final do Produto III - Diretrizes e Propostas para uma 

cidade sustentável.  

 

4.3.4 Eventos técnicos e públicos previstos nesta etapa:  

4.3.4.1 Oficina Técnica para alinhamento das propostas 

 Objetivo: Apresentar à ETM as diretrizes e propostas iniciais definidas a 

partir das informações levantadas na 2ª etapa, possibilitando que opinem 

e contribuam para a construção do produto.   

 Quantidade: ao menos 01 (uma) oficina técnica. 

 Responsável: Equipe Técnica da Consultoria. 

 Participantes: ETM. 

 Data prevista: 3ª semana de janeiro. 

 

4.3.4.2 Oficinas Comunitárias de Diretrizes e Propostas  

 Objetivo: Apresentar e discutir com a população as Diretrizes e Propostas 

esboçadas, colhendo a opinião da população local para complementar as 

definições apresentadas.  

 Quantidade: serão ao menos 04 oficinas comunitárias, realizando-se uma 

em cada Setor de Mobilização. 

 Responsável pela organização, coleta e tabulação dos resultados: Equipe 

Técnica da Consultoria.  

 Responsável pela divulgação: ETM.  

 Participantes: Aberto para toda população.  

 Data prevista: entre 3ª e 4ª semana de janeiro.   

 

 

4.3.4.3 Reunião técnica de consolidação. 

 Objetivo: Apresentar à equipe municipal os produtos elaborados, 

juntamente ao mapeamento pertinente a esta etapa, com os possíveis 
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ajustes advindos das oficinas comunitárias, para alinhamento das 

diretrizes e propostas.  

 Quantidade: mínimo de 1 (um) encontro presencial e se necessário, 

quantas forem necessários através de videoconferrência. 

 Responsável: Equipe Técnica da Consultoria. 

 Participantes: ETM e NGP. 

 Data prevista: 1ª semana de fevereiro.  

 

4.3.5 Prazos de Execução:  

A execução da terceira etapa deve considerar o prazo final para conclusão do 

Produto III  consolidado na 2ª semana de fevereiro.  

 

4.3.6 Recursos Humanos para Execução:  

Para execução da 3ª ETAPA toda a equipe técnica da consultoria será 

mobilizada, uma vez que a definição de propostas carece de discussões entre 

equipe multidisciplinar.    
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4.4 4ª ETAPA – Minuta de Lei, Protocolo e Finalização 

4ª ETAPA: MINUTA DE LEI E PRODUTO FINAL

ELABORAÇÃO INICIAL DA 
MINUTA DE LEI, 

CONFORME DIRETRIZES E PROPOSTAS 
APROVADAS

REUNIÃO TÉCNICA FINAL COM EQUIPE DA 
PREFEITURA

ADEQUAÇÕES E RELATORIA FINAL 
DO PLANO DE TRABALHO

FORMATAÇÃO DO 
PRODUTO FINAL E 
PROTOCOLO NA 

PREFEITURA

AUDIÊNCIA PÚBLICA: 
PACTUAÇÃO DO PDM 

PRODUÇÕES TÉCNICAS / PRODUTOS

EVENTOS PÚBLICOS

REUNIÕES / OFICINAS TÉCNICAS

  

4.4.1 Objetivo desta etapa:  

Esta etapa visa a conclusão em projeto de lei das propostas discutidas e 

aprovadas na etapa anterior, e a finalização do trabalho de revisão do PDM. 

Inclui-se nesta 4ª etapa a revisão da legislação básica vigente no município com 

a apresentação de minuta de projeto de lei para o novo Plano Diretor, 

acompanhada de mapas, quando for o caso, em escala apropriada, a ser 

protocolada na Prefeitura de Itarema, em conformidade com o Termo de 

Referência. 

 

4.4.1.1 Minuta de Lei e Produto Final 

 

Plano Diretor 

Plano Diretor estruturado com a especificação dos instrumentos urbanísticos a 

serem implantados no município conforme descritos no Estatuto da Cidade, 

incorporando ao Município, no mínimo, as seguintes demarcações e orientações:  

I. Macrozoneamento Municipal;  

II. Perímetro Urbano;  

III. Zoneamento Municipal; 
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IV. Hierarquia Viária; 

V. Perfis Viários; 

VI. Índices Urbanísticos. 

VII. Revisão e compatibilização, ou, previsão de implementação de 

Conselho Municipal voltado ao acompanhamento da implementação das 

políticas públicas de desenvolvimento e ordenamento territorial.  

A minuta de lei referente ao Plano Diretor Municipal deverá se aplicar como 

instrumento básico da política de desenvolvimento urbana e rural de Itarema, 

incorporando as diretrizes e propostas anteriormente definidas.  

 

Produto Final e Protocolo 

Todos estes projetos, juntamente com os estudos realizados nas etapas 

anteriores e demais cartogramas, integrarão o Produto Final, a ser entregue em 

01 (um) volume impresso do relatório, incluindo o material cartográfico, 

devidamente encadernado e 01 (um) CD contendo os arquivos digitais 

correspondentes. A minuta do Plano Diretor Revisado deverá ser protocolada na 

prefeitura em 01 (uma) via impressa e 01 (uma) via digital para que a prefeitura 

dê andamento aos trâmites legais para sua aprovação.  

 

4.4.2 Atividades e Produtos previstos nesta etapa: 

Em ordem cronológica, o trabalho na 4ª Etapa seguirá os seguintes passos:  

1. Elaboração da Minuta de Lei do Plano Diretor Municipal;  

2. Reunião Final com a Prefeitura Municipal para apresentação do Plano 

Diretor Revisado, permitindo ainda adequações, caso necessário, e 

agendamento da Audiência Pública; 

3. Audiência Pública: Pactuação do PDM; 

4.  Entrega do Produto Final (PDM e relatórios das etapas anteriores) e 

protocolo da Minuta na Prefeitura Municipal de Itarema. 
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4.4.3 Eventos técnicos e públicos previstos nesta etapa:  

 

4.4.3.1 Reunião Final com Prefeitura Municipal 

 Objetivo: Apresentar o Plano Diretor Revisado e alinhar a redação 

e mapeamentos da Legislação pertinente ao objeto do Termo de 

Referência, permitindo definir adequações conforme necessárias. 

Aqui deverá ser prevista data para realização da Audiência Pública.  

 Quantidade: mínimo de 1 (um) encontro. 

 Responsável: Equipe Técnica da Consultoria, preferencialmente 

coordenadores e advogados. 

 Participantes: ETM, procuradoria municipal e NGP. 

 Data prevista: entre a 2ª e 3ª semana de março.  

 

4.4.3.2 Audiência Pública: Audiência Final de Pactuação do Plano 

Diretor Municipal.  

 Objetivo: Submeter à apreciação dos participantes, no formato de 

audiência ou conferência pública, a síntese da versão final do PDM 

revisado para Pactuação Social; 

 Quantidade: a definir quando do início da última etapa do trabalho.  

 Responsável: Equipe Técnica da Consultoria. 

 Participantes: Equipe Técnica Municipal; Membros do Executivo; 

Membros do Legislativo; Membros do Judiciário/MP; NGP; e 

Sociedade Organizada. 

 Data Prevista: 3ª semana de março.   

 

4.4.4 Prazos de Execução:  

A conclusão da 4ª Etapa deve ter por referência a 4ª semana de março, 

concluindo o trabalho.  
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4.4.1 Recursos Humanos para Execução:  

Para institucionalização do Plano Diretor Municipal de Itarema os principais 

responsáveis técnicos entre a equipe técnica de consultoria, serão os 

coordenadores temáticos, profissionais de assistência e comunicação social e 

advogados.  
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5.  CRONOGRAMA EXECUTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª
 E

T
A

P
A

 

Mês Agosto/2021 Setembro/2021 Outubro/2021 Novembro/2021 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Produção 

 Técnica 

Versão Inicial do Plano de Trabalho e Planejamento 

Metodológico 
                

Evento  

Público 

Lançamento e disponibilização do formulário para a 

Consulta Pública Online 
                

Evento 

Técnico 
Reunião Técnica Inicial                 

Evento  

Público 

Disponibilização do Plano de Trabalho para Consulta 

Pública 
                

Produção 

 Técnica 
PRODUTO FINAL DA 1ª ETAPA                 
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2ª
 E

T
A

P
A

 

Mês Agosto/2021 Setembro/2021 Outubro/2021 Novembro/2021 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Evento  

Público 
Manutenção da Consulta Pública Online 

                

Produção 

 Técnica 
Levantamento de dados para elaboração do Produto II 

                

Produção 

 Técnica 
Relatório Parcial da Consulta Pública Online  

                

Evento  

Público 
Oficinas Comunitárias 

                

Evento Técnico Reunião técnica com gestores municipais                 

Produção 

 Técnica 
Relatório Final da Consulta Pública Online 

                

Produção 

 Técnica 
Confecção do relatório final do Produto II 

                

Produção 

 Técnica 

PRODUTO FINAL DA ETAPA 02: ANÁLISE 

TEMÁTICA INTEGRADA 
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3ª
 E

T
A

P
A

 

Mês Dezembro/2021 Janeiro/2022 Fevereiro/2022 Março/2022 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Produção 

 Técnica 
Diretrizes e propostas preliminares                 

Evento  

Técnico 
Oficina Técnica para alinhamento das propostas                 

Evento  

Público 
Oficinas Comunitárias de Diretrizes e Propostas                 

Evento 

Técnico 
Reunião Técnica de Consolidação                 

Produção 

 Técnica 

PRODUTO FINAL DA ETAPA 03: DIRETRIZES E 

PROPOSTAS 
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4ª
 E

T
A

P
A

 

Mês Fevereiro/2022 Março/2022 Abril/2022 Maio/2022 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Produção 

Técnica 
Versão Inicial da Minuta de lei 

                

Evento  

Técnico 
Reunião Final com equipes municipais 

                

Evento 

Público 
Audiência Pública: Pactuação do PDM 

                

Produção 

Técnica 
PRODUTO FINAL DO PDM E PROTOCOLO 
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Elaboração do Plano Diretor Municipal de Itarema - CE 

Etapa 1 - Estruturação, Mobilização e Método 
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