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APRESENTAÇÃO: 



Fórum Teresina Participativa 
O que é e para serve o Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial (PDOT)? 

• Instrumento urbanístico que orienta e organiza o 
desenvolvimento do território urbano e rural; 

• Define regras básicas de Uso e Ocupação do Solo;  
• Define da direção de crescimento da cidade; 
• Adensamento Urbano; 
• Precisa ser revisado a cada 10 anos. Para que revisar? 
• Formula de diretrizes e não de ações; 
 

 
 



Fonte: Google Earth, 2017, modificador por PMT. 



Fórum Teresina Participativa 
• Uso do Solo- Lei n° 3.650/2006 
 
• Zoneamento urbano 
I. Zonas residenciais; 
II. Zonas comercias; 
III. Zonas de serviço; 
IV. Zonas Industriais; 
V. Zonas Especiais; 
VI. Zonas de Preservação Ambiental; 
VII. Zonas Especiais de Interesse Social; 
 

Legislação 



Fórum Teresina Participativa 

• Ocupação do Solo- Lei n° 3.652/2006 
 
• Recuos; 
• Índice de Aproveitamento (IA); 
• Taxa de Ocupação (TO). 
 
Priorização do Uso Misto quanto às Leis de Uso e Ocupação do 
Solo; 
 
• Legislação Engessada; 
• “Tudo pode desde quê.” 

 
 
 
 
 
 

Legislação 



Fórum Teresina Participativa Diagnóstico 

1. Setor primário: participação 
inexpressiva. Vasto território rural 
e recursos hídricos; 

2. Setor secundário: sem grande 
participação 

3. Setor terciário: principalmente 
educação e saúde. Potencial para 
desenvolvimento de turismo de 
negócios, ecoturismo e eventos. 
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Fonte: Latus, 2017. 



Fórum Teresina Participativa 

Diagnóstico 
Principais Centralidades 
• SDU Centro 
 principal centralidade de Teresina; 
 concentração  de  comércio e 

serviços; 
 atratividade diurna; 
 ocupação  horizontal  consolidada 

com poucos vazios urbanos; 
 
• SDU Leste 
 principal  vetor  de  expansão 

Imobiliária; 
 concentração  de  instituições  de 

ensino; 
 atratividade noturna; 
 processo de verticalização de uso 

residencial padrão médio-alto e alto.  
Fonte: Contacto, 2016. 



Fórum Teresina Participativa 

Diagnóstico 
• SDU Sul 
 potencial de expansão urbana para  
 população de baixa renda; 
 forte expansão de empreendimentos 

de habitação social da MCMV no 
limite com perímetro rural. 

 
• SDU Norte 
 empreendimentos de habitação da  
MCMV no limite da área rural. 

 
• Regiões Norte e Sul 
 alvo de investimentos públicos para  
desenvolvimento dos polos industriais. 

Fonte: Contacto, 2016. 



Fórum Teresina Participativa 
PROPOSTAS 

1.Melhorar a infraestrutura geral dos serviços de: água/ esgoto, 
energia elétrica, drenagem. 
 
• Priorizar infraestrutura próximos aos corredores e terminais de transporte 

público, centralidade dos bairros e áreas com pontecial para expansão 
econômica; 

 
2.Incentivar o crescimento dos Pólos de Saúde privados ( Zona Norte 
e Zona Leste), com leis de uso e ocupação do solo diferenciadas; 
 
 
3.Estudar melhor localização e parcerias público/privadas para o 
Aeroporto;   

 



Fórum Teresina Participativa 
PROPOSTAS 

4. Habitar o Centro para que ele ganhe vida noturna; 
 
5. Modificar o horário de funcionamento do Shopping da Cidade, 
para mesmo horário de funcionamento dos outros shoppings; 
 
6. Integrar os pólos Industrial, empresarial e atacadista; 
 
7. Estudar novas centralidades econômicas nos bairros como Dirceu, 
Parque Piauí, São Joaquim e outros. 
 
8. Estudar novo Contorno Rodoviário Norte para interligar com  
Rodoanel. 
 
 



Fórum Teresina Participativa 
5)OFICINA PARTICIPATIVA 

METODOLOGIA: 
 
Distribuição de mapas e folhas em branco para sugestão de melhorias  na 
Economia de Teresina. 
 
• Divisão dos participantes em grupos; 
• Distribuição dos materiais; 
• Marcação dos Mapas com as propostas; 
• Folhas chamex para escrever o que for difícil de expressar no mapa; 
• Preencher ficha com nome, contato e email.  



Fórum Teresina Participativa 
5)OFICINA PARTICIPATIVA 

 

14. Qual a prioridade para promover o desenvolvimento econômico 
de Teresina?   
 
a. Estimular moradias no centro da cidade em edifícios de uso misto 
(comércio + moradia + serviço + estacionamento)  
b. Promover melhorias urbanas (calçadas, iluminação, ciclovias, etc) 
nos centros comerciais e de serviço dos bairros  
c. Aumentar a oferta de empregos por toda a cidade, descobrindo e 
incentivando os negócios dos bairros  
d. Estudar a viabilidade de novas áreas industriais e polos 
empresariais  
e. Promover a infraestrutura de rede elétrica, telefonia, internet, 
abastecimento de água e esgotamento sanitário  



Fórum Teresina Participativa 
5)OFICINA PARTICIPATIVA 

 

17. Como a Prefeitura pode estimular o desenvolvimento sustentável 
da zona rural de Teresina?  
 
a) Fortalecer a produção de alimentos para comercializar para 
grandes mercados  
b) Incentivar a agricultura ecológica e a produção orgânica de 
alimentos para o mercado local  
c) Definição de áreas de conservação do meio ambiente  
d) Prever áreas de lazer e turismo ecológico  


