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PROGRAMAÇÃO - PRÓXIMAS ETAPAS
OBJETIVO

METAS

ATIVIDADES

PRODUTOS

Leitura e análise de todos os artigos do PD
destacando aqueles que necessitam de
adequação à legislação atual (ambiental e
urbanística) ou que criam impedimentos
frequentes ao licenciamento.
Discussões internas para análise dos artigos
destacados - equipe SEMURB

Avaliar o atual PD

Mapeamento de dados urbanísticos e de
infraestrutura para análise da situação atual da
cidade (120 mapas, 20 gráficos)

Produto 1 – Elaboração de relatórios
técnicos dos grupos de trabalho, contendo a
avaliação do PD atual nos temas abordados
por cada um deles;

Mapeamento de dados ambientais (estrutura
ecológica) para análise da situação atual da cidade

Realização da
LEITURA DA
CIDADE – Técnica

Discussões para análise e diagnóstico do material
coletado com os grupos de trabalho

Coletar e sistemaizar informações que
subsidiram a necessidade de revisao do PD
dentro dos temas objeto dos grupos de
trabalho: (1) Desenvolvimento urbano do
município; (2) uso e ocupação do solo; (3)
sistema de áreas verdes; (4) arborização
urbana e gestão ambiental; (5) infraestrutura
e serviços urbanos; (6) instrumentos
urbanísticos e sistema de planejamento e
gestão.

Pesquisa documental sobre os planos setorias
municipais existentes (HIS, saude, educação,
mobilidade, saneamento basico, dentre outros)

Reuniões de trabalho para discussão por tema
(Grupo de Trabalho)

Discussão interna para análise do material
coletado

Produto 2 - Cartas temáticas
georeferenciadas, em escala compatível
com formato editável em AutoCAD e arcGIS
dos estudos realizados, no que couber;

Produto 3 – Elaboração de relatório
consolidado da leitura técnica.

Criação de metodologia para realização das
oficinas de maneira a envolver a população
Aplicação de dinâmicas para estimular a
participação popular

Orientação e capacitação/alinhamento de
conhecimento dos participantes das oficinas

Realização da
LEITURA DA
CIDADE –
Comunitária

Compreender as potencialidades e
problemas do município a serem
Realizar oficinas em cada Região Administrativa.
equacionados a partir do PD em seus
aspectos urbano e ambiental a partir da visao
dos municipes
Realizar oficinas por segmentos

No primeiro momento orientação e
capacitação/alinhamento de conhecimento dos
interessados em se candidatarem a delegados

Produto 4 – Organização das apresentações
e producao de material de divulgação para
realização das oficinas nas regiões
administrativas;
Produto 5 – Elaboração de relatórios
referentes a cada oficina contendo lista de
presença, registro fotográfico, vídeos e
material com conteúdo produzido nas
oficinas nas Regiões Administrativas;
Produto 6 – Organização e realização das
oficinas com segmentos específicos indicados;
Produto 7 – Elaboração de relatórios
referentes a cada oficina contendo lista de
presença, registro fotográfico, vídeos e
material com conteúdo produzido nas
oficinas por segmento;
Produto 8 –Relatorio sobre a segunda
capacitação dos interessados a delegados
no processo de revisão do PD. Ata com
nomes e conteudos apresentados.
Produto 9 – Elaboração de relatório
consolidado da leitura comunitária.

Reuniões para análise, discussão e sistematização
de material produzido na Leitura da Cidade.Serão
Sistematização do
realizadas no mínimo 4 (quatro) reuniões para
Material
leitura da cidade, com segmentos específicos da Produto 10 – Relatório síntese da Leitura da
resultante da
Realizar síntese da Leitura da Cidade a partir sociedade que possuam em suas atividades forte
Cidade (Técnica e Comunitária) para
relação com o território municipal no intuito de
publicação no site do Plano Diretor e
das Leituras Técnica e Comunitária
Leitura da Cidade
levantar
as
tendências
e
intenções
de
cada
subsidiar audiência pública
(Técnica e
segmento com relação ao uso e ocupação do solo,
Comunitária)
bem como convergências e conflitos entre os
segmentos

Audiência Pública
Apresentar a Leitura da Cidade em audiência
da Leitura da
pública
Cidade

Preparação de apresentação, produção de
material de informação e divulgação para a
audiência

Realizacao da audiencia com recebimento de
contribuições sobre conteudo apresentado

Produto 11 – organização do material
produzido para apresentação e divulgação
da audiência pública divulgada com 15 dias
de antecedência para apresentação do
diagnóstico consolidado da leitura técnica e
o trabalho das oficinas.
Produto 12 – Sistematização das
contribuições sobre o material publicado e
apresentado na audiência pública e
publicação no site do Plano Diretor

Sistematizar contribuições sobre o material
Produto 13 – Minuta do Projeto de Lei a
publicado e apresentado na audiência pública
partir da Leitura da Cidade (Técnica e
Reuniões para análise e discussão de material
Elaboração da
Comunitária) e das contribuições recebidas
coletado, bem como redação e formatçao da
minuta do Projeto Elaborar minuta do Projeto de Lei a partir da
na audiência pública
minuta de lei - produção de texto
de Lei para
Leitura da Cidade (Técnica e Comunitária) e
Publicar no site e na sala do Plano Diretor a minuta
Produto 14 – Minuta do projeto de lei a ser
das contribuições recebidas na audiência
apresentação na
do projeto de lei e enviar ao CONCIDADE para
encaminhada para a Conferência da Revisão do
pública
Conferencia de
apreciação
Plano Diretor a partir das contribuições dos
Revisao do PD
Realizar reuniões do CONCIDADE e com os
diversos conselhos
demais conselhos para apreciação da minuta do
projeto de lei
Organizar
e
realizar
a Pré-Conferência para
Assessoramento
eleição
dos
delegados
(as) e capacitação dos
técnico durante o
delegados eleitos
Produto 15 – Organização e Realização da
período de
Pré-Conferência
para eleição dos delegados
Segundo
momento
de
capacitação/alinhamento
de
discussão e
(as) e capacitação dos delegados eleitos.
conhecimento dos interessados em se
votação do
Acompanhar as discussoes da minuta de lei
candidatarem a delegados considerando as
projeto de lei na
e defendendo as propostas tecnicas e
porpostas consensuadas em audiencia pública.

Conferência de
Revisão do Plano
Diretor

comunitarias consensuadas no ambito da
audiencia publica

Preparação de apresentação, produção de
material de informação e divulgação para a
conferencia de revisao do PD

Produto 16 – Organização e Realização da
Conferência da Revisão do Plano Diretor.

Sistematizar e formatar a minuta do projeto de lei a
ser encaminhada para a Conferência da Revisão
do Plano Diretor

Produto 17 – Minuta do projeto de lei
aprovada na Conferência.

Organizar e realizar a Conferência da Revisão do
Plano Diretor

Produto 18- Organização, sistematização e
ajustes na proposta apresentada e aprovada
na Conferência
Sistematizar e formatar a minuta do projeto de lei
aprovada na Conferência

LEGENDA
Realizado
Parcialmente realizado
Não iniciado

