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Em 2008 a prefeitura criou o Grupo Gestor do Plano Diretor Municipal

O documento foi construído a partir de um plano de referência e com base 

no Estatuto das Cidades, legislação que orienta à criação de planos

diretores;

O documento não se consolidou como para ser encaminhado à câmara

municipal naquele ano e não foi retomado nas gestões seguintes;

Em 2014,  quando da elaboração do Plano de Diretrizes para o Turismo, 

surgiu outro documento com  os anseios da comunidade que, IGUALMENTE, 

PODERÁ SERVIR DE CONSULTA a nova proposta Plano Diretor Municipal

Comunidade e poder público tratando
do Plano Diretor Municipal em 2008
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➢ Atualmente se faz necessário atender à lei Estatuto da Metrópole que 

diz que os municípios pertencentes a uma Região Metropolitana têm

obrigação de elaborar o seu Plano Diretor Municipal até 3 anos após

a criação da região. Águas pertence à região metropolitana de 

Piracicaba,  criada por lei em Agosto de 2021

➢ Anteriormente, no Plano Diretor de Turismo, foi incluída uma 

proposta de articular e contribuir com a elaboração do Plano 

Diretor Municipal. O COMTUR encaminhou oficio ao executivo

municipal, que deu andamento à proposta.

CONSIDERAÇÕES
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O trabalho
realizado em
2008 e 2014 

como
referência

Os planos
municipais em

vigor de todas as 
secretarias

As 
orientações
técnicas de 

especialistas

Os anseios da 
comunidade

Criar um Grupo Gestor do Plano Diretor

que articule a elaboração do Plano e 

considere:

OBJETIVO DA PROPOSTA

PROPOSTA 22/23

Histórico Atual Verificação Renovação
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Audiências
Públicas

Elaboram
propostas para 

temas específicos

Realiza o 
planejamento a 
coordenação e a 

síntese do 
trabalho

Fórum aberto à 
comunidade para 

compartilhar o 
processo e validar

diretrizes

Debate e aprova o 
projeto de lei

Grupos
Temáticos

Grupo
Gestor

Câmara
Municipal 

GOVERNANÇA
ELABORAÇÃO DO PLANO

PROPONENTE e 
MÉTODO

Comtur e
Gabinete

Prefeito

APROVA A 
PROPOSTA E O 

MÉTODO

VALIDAÇÃO DO PLANO 
DIRETOR

Prefeito

VOTAÇÃO 
DO PLANO

Desenha, organiza
e propõe um 
método de 

trabalho

Cria o Grupo 
Gestor do Plano 

Diretor

;

Encaminha
projeto de lei do 
Plano Diretor à 

Câmara

Agosto 2022 Outubro  2022 a Julho de 2023Setembro 2022 Agosto 2023 Setembro 2023 Outubro 2023

PROCESSO DE ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO 



PLANO DIRETOR 
MUNICIPAL

Grupos serão orientados a 

desenvolver um processo de 

construção de diretrizes

DIÁLOGO

ORIENTAÇÕES REFERÊNCIAS

VISÃO

Importante ouvir cada

participante sem

interrupções e julgamentos

Considerar os 17 ODS´s - Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável da ONU

Analisar a situação atual do 

tema que está sendo

tratado. Levantar dados 

quantitativos e qualitativos

Problema / Oportunidade

Definir o que é muito importante

manter e propor novas diretrizes

DIRETRIZES

DIAGNÓSTICO RESULTADOS

Considerar as produções de 

diretrizes propostas pela 

comunidade nos últimos anos

Plano elaborado e 

comunidade mais

participativa

METODOLOGIA
Formação de 

GRUPOS TEMÁTICOS e GRUPO GESTOR 
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Possibilita criar condições 

de interação permanente 

entre os participantes e 

tem os seguintes passos:

Pratique 

escuta ativa

Cada participante ao responder ou falar sobre um 
assunto deverá ser escutado sem interrupção. 

Dependendo do tema pode ser importante 
determinar o tempo para cada fala.

O coordenador do grupo poderá aprofundar algum 
tema ou conceito fazendo conexões com a fala das 

pessoas do grupo.

O coordenador sistematiza e registra um resumo das 
reuniões e compartilha com o Grupo Gestor para 

disponibilização da informação para todos.

1

2

3

PRATICAR O DIÁLOGO – ESCUTA ATIVA
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IMPORTANTE PRATICAR A ESCUTA ATIVA
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SAÚDE

07 01

02

03
04

05

06

ZONEAMENTO

MEIO 
AMBIENTE

TURISMO E 
ECONOMIA

SEGURANÇA

EDUCAÇÃO

CONSERVAÇÃO 
DO PATRIMÔNIO

Uso e ocupação do solo
Código de obras
Código de postura

Histórico
Cultural
Urbanístico

Transito
Transporte
Mobilidade
Acessibilidade

Bem-estar
Águas hidrominerais

GRUPOS  TEMÁTICOS
➢ Formação
✓ Os grupos temáticos serão compostos por 5 

participantes. 
✓ Prefeito sugere alguns nomes iniciais e o grupo indica 

outros.
✓ Pode ser convidado vereador(a) a participar dos 

grupos (como um sexto integrante)

➢ Coordenação
✓ A coordenação dos grupos poderá ser dos presidentes 

de conselhos municipais ou de secretários municipais 
da pasta correspondente ou ainda alguém designado 
pelo grupo temático ou prefeito.

➢ Papel dos Grupos Temáticos
✓ Analisar planos municipais e diretrizes anteriormente 

propostas pela cidade.
✓ Realizar diagnósticos do tema
✓ Realizar reuniões com outras pessoas e grupos da 

comunidade para ouvir propostas
✓ Propor diretrizes de cada temática

GRUPOS  
TEMÁTICOS



PLANO DIRETOR 
MUNICIPAL

➢ Formação
✓ O grupo gestor será formado pelos coordenadores dos 

Grupos Temáticos e outras pessoas indicadas pelo 
executivo municipal que também designará o 
coordenador do grupo

➢ Papel do Grupo Gestor
✓ Dirimir dúvidas dos grupos temáticos
✓ Reunir e sistematizar as diretrizes dos grupos 

temáticos e a estrutura do plano
✓ Manter o executivo municipal informado do 

andamento dos trabalhos
✓ Agendar as audiências públicas
✓ Apresentar o documento final para validação do 

executivo municipal

GRUPO 
GESTOR

GRUPO  GESTOR

GRUPO 
GESTOR

Observação: O Professor Antonio Bonfato e Jorge Duarte presidente do COMTUR 
atuarão, também, como consultores colaboradores voluntários.
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PRÓXIMOS PASSOS

Prefeito e proponentes identificar algumas das pessoas 
para participar dos grupos temáticos

19/09/22

Reunir os grupos temáticos para apresentar a proposta 
(junto com o prefeito) e orientar os trabalhos 25/10/22

Completar as indicações dos grupos temáticos e os seus 
coordenadores

Até
05/11/22

Definir Grupo Gestor Até 
15/10/22

Grupo Gestor validar um cronograma de trabalho Até
20/11/22

Outros?
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LEI Nº 10.250 - ESTATUTO DAS CIDADES 

Regulamenta os arts. 182 da Constituição Federal, estabelece diretrizes 
gerais da política urbana e dá outras providências.

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.

Lei que orienta à elaboração do Plano Diretor
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CAPÍTULO III

DO PLANO DIRETOR

Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, 

assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de 

vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as 

diretrizes previstas no art. 2o desta Lei.
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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 infra-estrutura 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 

infra-estrutura urbana;

d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como pólos

geradores de tráfego, sem a previsão da infra-estrutura 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;

h) a exposição da população a riscos de desastres.
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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;



PLANO DIRETOR 
MUNICIPAL

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;

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.
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XVII - estímulo à utilização, nos parcelamentos do solo e nas edificações urbanas, de 

sistemas operacionais, padrões construtivos e aportes tecnológicos que objetivem a redução 

de impactos ambientais e a economia de recursos naturais.

XVIII - tratamento prioritário às obras e edificações de infraestrutura de energia, 

telecomunicações, abastecimento de água e saneamento.

XIX – garantia de condições condignas de acessibilidade, utilização e conforto nas 

dependências internas das edificações urbanas, inclusive nas destinadas à moradia e ao 

serviço dos trabalhadores domésticos, observados requisitos mínimos de dimensionamento, 

ventilação, iluminação, ergonomia, privacidade e qualidade dos materiais empregados.
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Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da 

política de desenvolvimento e expansão urbana.

§ 1o O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, 

devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual 

incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas.

§ 2o O plano diretor deverá englobar o território do Município como um todo.

§ 3o A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez 

anos.

§ 4o No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua 

implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão:

I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população 

e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade;

II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos;

III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos.

Click - Para leitura completa da Lei

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm

