




INTRODUÇÃO
Esta cartilha tem o objetivo de estimular a participação comunitária 

no processo de elaboração e gestão do Plano Diretor e despertar nos 
agentes públicos e privados, ligados ao setor produtivo, a importância do 
Plano Diretor para o desenvolvimento socioeconômico do município e a 
necessidade de sua participação na elaboração e gestão deste instrumento. 
Através dele, buscaremos o desenvolvimento da cidade com inclusão 
social e respeito ao meio ambiente.

Cabe destacar que a participação da comunidade local é necessária 
desde o início da elaboração do Plano Diretor, pois quem participa 
de todo o processo está mais preparado para acompanhar a gestão e a 
implementação do Plano, contribuindo para a efetivação das propostas 
pactuadas na lei.

Os trabalhos de estudos de Revisão do Plano Diretor Municipal serão 
disponibilizados no site: empreender.santaluzia.mg.gov.br. Lá você en-
contrará a divulgação das atas, Leis e decretos, gravações das reuniões 
e será informado sobre os locais onde ocorrerão as Audiências Públicas. 
Neste site você também terá acesso aos canais de comunicação para falar 
diretamente com a equipe técnica de revisão do Plano Diretor Municipal. 

COMO PODEMOS
MUDAR A NOSSA 

CIDADE?
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O Plano Diretor é uma exigência da Constituição Federal, reafirmada pelo 
Estatuto da Cidade, que consiste em uma Lei Municipal a ser aprovada 
pela Câmara dos Vereadores. 

O Plano Diretor define diretrizes para o desenvolvimento territorial bus-
cando garantir habitação de qualidade, saneamento ambiental, trans-
porte e mobilidade, trânsito seguro e equipamentos públicos e de lazer 
para que todos possam morar, trabalhar e viver com dignidade.

O QUE É O PLANO DIRETOR?

O Plano Diretor também deve integrar as dinâmicas existentes na zona 
rural com as da zona urbana, uma vez que suas diretrizes devem abranger 
o território do município como um todo.

O Plano Diretor não é um instrumento apenas técnico: a participação da 
população é fundamental para que os seus objetivos sejam atingidos. 
A elaboração do Plano Diretor deve ser um processo informativo, partici-
pativo e formador de cidadãos.

O PLANO DIRETOR É O PRINCIPAL 
INSTRUMENTO DA POLÍTICA 

URBANA DO MUNICÍPIO
ELE ORIENTA AS POLÍTICAS PARA  
O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

SUSTENTÁVEL E ACESSÍVEL A TODOS



A REVISÃO EM SANTA LUZIA
Os trabalhos de revisão do Plano Diretor serão coordenados pela 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que contará com o 
assessoramento da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte - ARMBH. O Núcleo Gestor, criado através do decreto 
n°3.590, de 01 de julho de 2020, que acompanhará todo o processo, conta 
com os seguintes representantes do Governo e da Sociedade Civil:
• Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; 
• Secretaria Municipal de Obras; 
• Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento; 
• Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania; 
• Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação; 
• Secretaria Municipal de Educação; 
• Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; 
• Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; 
• Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes; 
• Procuradoria Geral do Município; 
• Câmara dos Vereadores; 
• Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; 
• Instituto Estadual de Floresta – IEF; 
• Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA;  
• Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais – CREA; 
• Ordem dos Advogados do Brasil – OAB Subseção de Santa Luzia; 
• Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG; 
• Conselho Regional dos Contadores – CRC; 
• Associação Empresarial de Santa Luzia; 
• Conselho Regional dos Corretores de Imóveis – CRECI; 
• Sindicato do Comércio Varejista de Santa Luzia – SINDICOV; 
• Centro de Formação Profissional Divina Providência; 
• Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE; 
• Associação Cultural das Mulheres Quilombolas de Pinhões; 
• Sindicato dos Produtores Rurais de Santa Luzia; 
• Associação Cultural Comunitária de Santa Luzia; 
• Associação dos Produtores Rurais Luzienses; 
• Instituto Esperança de Santa Luzia.

5PLANO DIRETOR



6 PLANO DIRETOR

Para que possa cumprir com sua função, o Plano Diretor deve conter, no 
mínimo, as seguintes orientações:
 
I) As ações e medidas para assegurar o cumprimento das funções sociais 
da cidade e da propriedade urbana;
II) Os objetivos, temas prioritários e estratégias para o desenvolvimento 
da cidade e para a reorganização territorial do município;
III) Os instrumentos da política urbana previstos pelo Estatuto da Cidade 
que serão utilizados para concretizar os objetivos e estratégias estabele-
cidas pelo Plano Diretor;
IV) O sistema de acompanhamento e controle visando a execução e 
implementação do Plano Diretor.

ORIENTAÇÕES



7 PLANO DIRETOR

O Plano Diretor deve ser elaborado de modo a permitir a participação de 
todos os segmentos da sociedade. 

O processo de elaboração do Plano Diretor pressupõe a realização das 
seguintes etapas:

1) SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO
Sensibilizar e mobilizar a sociedade para participação através da execução 
de eventos, audiências públicas de divulgação, distribuição de material 
gráfico e outros.

2) FORMAÇÃO DO NÚCLEO GESTOR
O Núcleo Gestor é um grupo de pessoas que coordenará o processo de 
elaboração do Plano Diretor. Ele é composto por representantes do Poder 
Público e dos diversos setores da sociedade civil.
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3) LEITURA DA REALIDADE MUNICIPAL
Refere-se ao levantamento e análise de informações sobre o município. 
É o momento em que serão diagnosticados os problemas e potenciali-
dades existentes.

A Leitura Técnica é o diagnóstico do município feito pela equipe de 
assessoria técnica com base nos dados dos órgãos oficiais federais e es-
taduais, além de outros levantados em campo ou obtidos diretamente 
com a Prefeitura. O resultado da leitura técnica é traduzido através de tex-
tos, gráficos, tabelas e, principalmente, mapas temáticos, que possibili-
tam a visualização espacial da realidade do município.

A Leitura Comunitária é a identificação dos problemas, das potencialidades 
e dos conflitos, realizada pelos diversos setores que compõem a socie-
dade civil. Desse modo, a leitura comunitária é o resultado das impressões 
da realidade municipal feita pelos representantes da população municipal 
(empresários, profissionais, trabalhadores, movimentos populares, ONGs, 
associações, grupos de jovens, maçonaria, igrejas, conselhos etc).
A sobreposição das leituras técnica e comunitária propiciará a com-
paração de visões da realidade, sendo possível identificar as informações 
e referências convergentes e divergentes que irão compor o Diagnóstico 
Municipal.

4) ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS E REDAÇÃO DO PROJETO DE LEI
O objetivo desta etapa é definir os princípios e as diretrizes do desen-
volvimento municipal, se possível priorizando os aspectos mais rele-
vantes. Assim, selecionados os temas prioritários, deverão ser definidos 
os objetivos, instrumentos e estratégias que nortearão as ações a serem 
realizadas em prol do desenvolvimento do município. Através de uma 
consultoria jurídica é dada uma redação jurídica aos temas e propostas 
levantadas e apresentadas à comunidade local e à Administração Mu-
nicipal para revisão e encaminhamento à Câmara dos Vereadores para 
a aprovação da lei.



1) POPULAÇÃO
• Buscar conhecer a realidade e os planos em desenvolvimento pelo 

poder público;
• Divulgar o Estatuto da Cidade e sensibilizar seus parentes, amigos 

e conhecidos para a importância de discutir a cidade;
• Apresentar projetos de iniciativa popular;
• Participar do processo de elaboração do Plano Diretor em todas as 

suas etapas;
• Ocupar os espaços de participação previstos no Plano Diretor;
• Monitorar e avaliar de forma permanente a aplicação das políticas, 

programas e instrumentos do Plano Diretor.

O PAPEL DE CADA UM NESSA HISTÓRIA

O PLANO DIRETOR DEVE SER DISCUTIDO COM 
TODA A SOCIEDADE ANTES DE SUA REDAÇÃO 

FINAL E APROVAÇÃO DA LEI

É importante conhecer e discutir democraticamente a posição de cada 
segmento social para que, ao final, prevaleçam aquelas propostas que 
representem os interesses da maioria da população e a concretização do 
compromisso com a construção de cidades mais justas. Prefeitura, Câma-
ra de Vereadores, Poder Judiciário, Ministério Público e cidadãos, cada um 
tem o seu papel para a melhoria da realidade municipal.

A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS CIDADÃOS 
É FUNDAMENTAL EM TODAS AS ETAPAS

9PLANO DIRETOR



10 PLANO DIRETOR

2) CÂMARA DE VEREADORES
• Apoiar e fiscalizar a Prefeitura durante o processo de elaboração do 

Plano Diretor;
• Realizar audiências públicas na Câmara para a discussão específica 

do Projeto de Lei do Plano Diretor;
• Sistematizar e simplificar a legislação municipal para facilitar a sua 

compreensão, adequando-a às diretrizes do Estatuto da Cidade;
• Compatibilizar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o Orça-

mento Municipal com as prioridades do Plano Diretor.

3) JUDICIÁRIO
• Punir os Prefeitos que não garantirem a participação popular na 

elaboração do Plano Diretor ou que desrespeitarem o prazo esta-
belecido para a sua revisão/elaboração;

• Tornar sem efeito o Plano Diretor elaborado em  desacordo com o 
Estatuto da Cidade.

 
4) MINISTÉRIO PÚBLICO

• Fiscalizar o cumprimento dos dispositivos legais que tornam 
obrigatória a participação da população em todas as etapas de 
elaboração do Plano Diretor;

• Fiscalizar o cumprimento do Estatuto da Cidade do Plano Diretor.

5) PREFEITURA
• Coordenar a elaboração do Plano Diretor Participativo;
• Criar canais permanentes de discussão e participação da sociedade;
• Respeitar e viabilizar as diretrizes e ações estabelecidas pelo Plano 

Diretor;
• Disponibilizar informações sobre a cidade, em linguagem acessível;
• Dispor de equipe técnica capacitada e base cartográfica atualizada.

6) NÚCLEO GESTOR
• Sensibilizar e mobilizar o Poder Público e a sociedade sobre a im-

portância do Plano Diretor;
• Acompanhar e auxiliar na elaboração dos trabalhos técnicos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O PLANO DIRETOR PERTENCE AO MUNICÍPIO,  
NÃO É UM PROJETO DA ADMINISTRAÇÃO ATUAL, MAS 
SIM UMA LEI QUE DEVERÁ SER REVISTA A CADA DEZ 
ANOS, INDEPENDENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Elaborar o Plano Diretor é apenas o início do processo. Para garantir a im-
plementação e bons resultados é necessário:

• Legitimidade social e política;

• Capacitação técnica e institucional;

• Participação social, acompanhamento e avaliação;

• Compatibilidade com os demais instrumentos de planejamento;

• Ação consorciada entre municípios para a resolução de proble-
mas comuns e melhor aproveitamento dos recursos;

• Reforço das instâncias metropolitanas;

• Compatibilização dos investimentos públicos e privados;

• Sustentabilidade financeira do Plano mediante a aplicação dos 
instrumentos previstos, que poderão gerar novas fontes de recursos e a 
continuidade do processo de planejamento;

• Ampla divulgação e conhecimentos das principais propostas.



ACOMPANHE OS TRABALHOS NO ESPAÇO PLANO DIRETOR ONLINE

ENVIE SUAS CONTRIBUIÇÕES NO EMAIL

EMPREENDER.SANTALUZIA.MG.GOV.BR

PLANODIRETOR@SANTALUZIA.MG.GOV.BR


