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Este relatório constitui-se como o primeiro produto relativo ao contrato da 

Latus Consultoria como empresa de assessoria no processo de revisão e 

atualização do plano diretor municipal de Teresina – PI.  
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1. ANTECEDENTES 

O Brasil experimentou ao longo do século XX um processo de crescimento populacional e de 

urbanização excepcional e chega ao século XXI com uma população essencialmente urbana. Segundo 

o Censo de 2010, 84,36% da população brasileira vive nas cidades. Esta concentração urbana impõe 

enormes desafios às estruturas das cidades que cresceram em um ritmo muito além daquele que 

eram capazes de assimilar. Em consequência, as cidades brasileiras – e Teresina não é exceção neste 

sentido – revelam as marcas de um processo de desenvolvimento excludente e iníquo. Falta de 

saneamento, carências habitacionais, distribuição desigual dos investimentos públicos, exclusão 

social – não são mero reflexos da condição terceiro-mundista do nosso país; são, na verdade, os 

reflexos da concentração de riquezas e da injusta distribuição dos ônus e benefícios da sua 

urbanização. 

Se o processo de urbanização não se deu de forma linear e uniforme no território, 

tampouco o foram as concepções de políticas urbanas. Estas refletiram ao longo da história 

as especificidades dos problemas das cidades, as distintas concepções sociopolíticas e 

condições econômicas do país. Na prática, o Brasil assistiu a mudanças relacionadas ao papel 

do Estado na gestão do uso do solo urbano.  

Segundo VILLAÇA1 , o primeiro momento da história do planejamento urbano 

brasileiro transcorreu do final do século XIX até os anos 30 e caracterizou-se pela execução 

de planos de melhoramento e embelezamento. Nesta época, planejar as cidades era 

“desenhá-las” com objetivo de torná-las mais belas e saneadas. O segundo momento vai dos 

anos 30 aos 90. Trata-se de um período em que os objetivos do planejamento são tornar a 

cidade eficiente. É, neste período, durante os anos do regime militar, que se fortalece a ideia 

de Plano Diretor enquanto instrumento compreensivo e tecnocrático. A cidade é entendida 

a partir de uma abordagem racional, científica e multidimensional e o papel principal do 

planejamento urbano passa a ser localizar indústrias, equipamentos coletivos, habitações, 

etc., a partir de uma visão científica que envolvia diversos campos de conhecimento 

(economia, sociologia, geografia, urbanismo). DEÁK destaca deste período, o distanciamento 

entre a amplitude das propostas apresentadas pelos planos e as suas reais possibilidades de 

implementação: 

“(...) em alguns anos começou a se generalizar um crescente sentimento de 

frustração quanto aos planos: vistosos em sua concepção, pouco deles era 

efetivamente ‘implantado’ e o crivo entre ‘teoria’ e ‘prática’ de planejamento 

(urbano) tornava-se tão gritante já que não podia ser ignorado. Virou lugar comum 

os planos ‘ficarem na prateleira’ (...)”
2
 

                                                           
1
 VILLAÇA, Flavio. Uma contribuição para a história do planejamento urbano no Brasil. In: DEAK, Csaba; 

SCHIFFER, Sueli Ramos (orgs). O processo de urbanização no Brasil. São Paulo: EDUSP, 2004. 
2
 DÉAK, Csaba. O processo de urbanização no Brasil: falas e façanhas (prefácio). In: DÉAK, Csába; SCHIFFER, 

Sueli Ramos (orgs.) O processo de urbanização no Brasil. São Paulo: EDUSP, 2004. 
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Neste período em Teresina, foi lançado o Plano de Desenvolvimento Local Integrado, 

- PDLI (1969), o I Plano Estrutural de Teresina - I PET (1977) e o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano – PDDU (1983).3 

O terceiro e último momento na periodização de VILLAÇA corresponde ao atual e 

tem como marca fundamental, o processo de redemocratização do país, a aprovação da 

nova Constituição Federal em 1988 e do Estatuto da Cidade em 2001. Destaca-se ainda 

deste período, a criação do Ministério das Cidades em 2003, do Conselho Nacional das 

Cidades em 2004 e o processo de indução à realização de planos diretores pelos municípios, 

comandado por estes órgãos federais. 

Paralelamente a este processo de fortalecimento gradual da política de planejamento 

urbano municipal, calcada na aprovação do Estatuto da Cidade e nas ações de apoio aos 

municípios promovidas pelo Ministério das Cidades, implementa-se um outro conjunto de 

iniciativas em paralelo, estruturadas dentro da concepção da Agenda 21. Com base na 

Agenda 21 Global, os debates a nível nacional tiveram como centralidade o desenvolvimento 

sustentável. Trazendo este debate para o escopo do desenvolvimento urbano, fortalece-se, 

uma visão transdisciplinar e plural sobre o futuro das nossas cidades, construída através de 

um processo participativo. 

Neste contexto é aprovado em Teresina o Plano de Desenvolvimento Sustentável – 

Teresina Agenda 2015 – a Lei Municipal 3.558 de 2006. De forma correlacionada, no mesmo 

ano, foram aprovadas também as seguintes leis, as quais contemplam temas relacionados à 

ocupação, ao uso do solo e ao cumprimento da função social da propriedade4: 

 Lei Complementar nº 3.561/2006 - Lei de Parcelamento do Solo; 

 Lei Complementar nº 3.560/2006 – Lei de Uso do Solo; 

 Lei Complementar nº 3.562/2006 - Lei de Ocupação do Solo;  

 Lei Complementar nº 3.563/2006 - Lei de Preservação Ambiental; 

 Lei nº 3.564/2006 – Lei do Direito de Preempção; 

 Lei nº. 3.565/2006 – Lei do Estudo Prévio do Impacto de Vizinhança – EIV; 

 Lei Complementar nº 3.610/2006 – Lei do Código de Posturas. 

 

 

                                                           
3
 RODRIGUES, Rodrigo da Silva; VELOSO FILHO, Francisco de Assis. A evolução dos planos urbanos de Teresina 

no contexto do planejamento urbano no Brasil. (Disponível em: http://www.geociencias.ufpb.br/ 
posgrad/sernne/artigo59.pdf)  
4
 Posteriormente ao ano de 2006, outras legislações relacionadas ao tema foram aprovadas, tais quais: Lei 

Complementar nº 4.522/2014 - Lei das Calçadas; Lei Municipal nº 4.729/2015 - Código de Obras e Edificações; 
Lei nº 4.781/2015 - Lei do IPTU Progressivo; Lei nº 4.831/2015 - Lei de delimitação do perímetro da zona 
urbana de Teresina; Lei nº 4.851/2015 - Lei de Urbanização Específica. 

http://www.geociencias.ufpb.br/
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Passados 14 anos da aprovação do EC verificam-se muitos avanços, embora alguns 

desafios permaneçam. No atual momento brasileiro muitos planos elaborados sob a égide 

do Estatuto da Cidade estão sendo revistos. Trata-se, sem dúvida de uma nova oportunidade 

de inclusão efetiva das mudanças propostas pela normativa federal. E, na esteira deste 

processo, Teresina se propõe a revisar a sua lei também.  

A revisão da legislação urbana de Teresina nada mais é do que uma ação relacionada 

à gestão de sua implementação. Trata-se de uma compatibilização do planejado aos atuais 

desafios locais. 

Conforme SOUZA5, 

“O planejamento urbano, como qualquer tipo de planejamento, é uma atividade 

que remete sempre para o futuro. É uma forma que os homens têm de tentar 

prever a evolução de um fenômeno ou de um processo, e, a partir desse 

conhecimento, procurar se precaver contra problemas e dificuldades, ou ainda 

aproveitar melhor possíveis benefícios. (...) Diferentemente do planejamento, a 

gestão é uma atividade que remete ao presente, ao aqui e agora. Ela é a 

administração de determinadas situações dentro de uma conjuntura, com os 

recursos disponíveis no presente, tendo em vista as necessidades imediatas.” 

Dentro do processo permanente de planejamento de Teresina, destaca-se a 

atualização da Agenda 2015. A (nova) Agenda 2030 foi construída de forma participativa e  

constituiu-se como uma “síntese das experiências, ideias, interesses e sonhos da sociedade, 

advindos dos diversos encontros, tendo sido escrita por muitas mãos.”6 Seus conteúdos estão 

sistematizados em 5 eixos temáticos. Tais são os eixos e seus temas os quais deverão ser 

subsídio ao processo de atualização e revisão da legislação urbana municipal: 

 Eixo Sustentabilidade Ambiental Cidade Sustentável: saneamento básico; habitação e 

situação fundiária; infraestrutura urbana; mobilidade urbana e transporte; meio 

ambiente. 

 Eixo Produtividade Econômica Cidade de Oportunidades: desenvolvimento econômico 

e turismo; economia informal e economia solidária; desenvolvimento rural. 

 Eixo Inclusão Social Cidade de Direitos: saúde, educação, assistência social. 

 Eixo Qualidade de Vida Cidade Criativa: patrimônio histórico, arquitetônico e cultural; 

cultura; esporte; segurança pública. 

 Eixo Governança Eficiente. 

 

  

                                                           
5
 SOUZA, M. L.; RODRIGUES, G. B. Planejamento urbano e ativismos sociais. São Paulo: 

UNESP, 2004. 136 p.: in il. Coleção Paradidáticos; Série sociedade, espaço e tempo.  
6
 TERESINA, Prefeitura Municipal de. A Cidade Desejada. Semplan, 2014. 
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2. OBJETIVOS & ABRANGÊNCIA DO TRABALHO 

O Termo de Referência da contratação da Latus Consultoria delimita os objetivos do 

trabalho, os quais definem a sua abrangência. É importante destacar que, para além de atender ao 

determinado no respectivo TR, o trabalho deverá atentar às determinações da legislação federal e às 

resoluções do Conselho Nacional das Cidades, os quais estabelecem o papel do plano diretor, seus 

conteúdos mínimos e princípios para a gestão do planejamento urbano. 

Os objetivos apresentados no TR são os seguintes: 

 Adaptar os instrumentos legais previstos na legislação municipal à Constituição 

Federal, Constituição do Estado do Piauí e Lei Orgânica Municipal, às Leis Federais nº 

10.257, 10 de julho de 2001; 11.977, de 07 de julho de 2009; 6.766, 19 de dezembro 

de 1979; 12.651, de 25 de maio de 2012; 12.587, de 03 de fevereiro de 2012; 11.445, 

de 05 de janeiro de 2007, e outras legislações federais, estaduais e municipais que 

tratem das funções e deveres do município quanto ao seu adequado ordenamento 

urbano e territorial; 

 Delimitar as áreas urbanas onde poderão ser aplicados os instrumentos de política 

urbana previstos no Estatuto das Cidades, em especial: o parcelamento, a edificação 

ou a utilização compulsórias, considerando a existência de infraestrutura e de 

demanda para utilização (art. 5º); o IPTU progressivo, (art. 7º); e a desapropriação 

com pagamento em títulos da dívida pública, (art. 8º); 

 Definir o macrozoneamento e o zoneamento de todo o território municipal com 

vistas: a disciplinar o uso e ocupação do território; induzir o desenvolvimento 

sustentável e igualitário de todas as zonas do município; e distribuir de forma 

equilibrada e harmoniosa as atividades residenciais, comerciais, industriais e 

ambientais pela cidade; 

 Apresentar diretrizes e soluções para implantação e organização da infraestrutura 

urbana e dos serviços públicos, especialmente os instrumentos de facilitação da 

mobilidade e circulação urbana, com inclusão da acessibilidade; 

 Mapear a estrutura fundiária do município, identificando, inclusive, áreas em que há 

conflitos pela posse da terra ou onde há chance razoável de ocorrerem conflitos 

fundiários futuros; 

 Propor os mecanismos e instrumentos que possibilitem a implementação pelo 

município de sistema de atualização, acompanhamento, controle e avaliação 

constantes do processo de planejamento; 

 Propor formas alternativas viáveis de transporte para circulação de pessoas pela 

cidade (ciclovias, transporte coletivo etc.). 
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Em reunião realizada no dia 13 de março de 2017, na Prefeitura Municipal de 

Teresina, com a presença da equipe da Secretaria Municipal de Planejamento – SEMPLAN, 

foram debatidos aspectos da dinâmica de desenvolvimento urbano de Teresina, problemas 

da atual legislação e expectativas em relação ao processo de atualização e revisão do plano 

diretor. Tais pontos são sistematizados a seguir incluindo algumas observações sobre  

possíveis estratégias para o enfrentamento destes assuntos no processo de revisão e 

atualização do plano diretor. 

 

a. ESTRUTURA DA LEGISLAÇÃO 

A legislação urbana de Teresina é extremamente fragmentada; assuntos que são 

pertinentes ao plano diretor estão normatizados em leis separadas. Por exemplo: há uma lei 

que trata das diretrizes do uso do solo urbano (Lei Complementar 3.560/2006), outra que 

trata das diretrizes para ocupação do solo (Lei Complementar 3.562/2006), outra que trata 

das regras para o parcelamento do solo urbano (Lei Complementar 3.561/2006) – todos 

assuntos pertinentes ao planejamento territorial. Quanto à lei 3.558/2006 – que institui o 

Plano Diretor de Teresina (denominado Plano de Desenvolvimento Sustentável), inclui 

apenas objetivos e diretrizes relativos a temas do desenvolvimento local, não contemplando 

portanto, escopo mínimo de um plano diretor estabelecido no artigo 42 da Lei Federal 

10.257/2001 – Estatuto da Cidade. 

Avaliação preliminar da Latus Consultoria: 

A fragmentação dos temas relacionados ao planejamento territorial em legislações distintas 

dificulta a gestão deste planejamento, exigindo um maior esforço para a compreensão da sua 

totalidade e inter-relação, complicando a aplicação e fiscalização das regras de uso e ocupação do 

solo as quais balisam o dia-a-dia do processo de urbanização e adensamento do território urbano. 

Muito embora os conteúdos mínimos exigidos na lei federal possam estar distribuídos em mais de 

uma lei, recomenda-se a sua unificação com vistas ao fortalecimento do plano diretor enquanto 

instrumento da política urbana. 

 

b. USO DO SOLO 

O zoneamento do uso do solo de Teresina, definido na Lei 3.560/2006, estabelece 29 

tipos distintos de zonas de uso do solo, sendo: 4 zonas residenciais, 6 zonas comerciais, 1 

zona de serviços, 2 zonas industriais, 8 zonas especiais e 8 zonas de preservação ambiental.7  

                                                           
7
 Institui ainda, Zonas de Especial Interesse Social, as quais compreendem os terrenos não utilizados, 

subutilizados e não edificados, considerados necessários à implantação de programas habitacionais para a 
população de baixa renda, ou ainda, regiões de ocupação e loteamentos irregulares de baixa renda, que devem 
ser objeto de programas específicos de urbanização, regularização fundiária, recuperação ambiental e 
reflorestamento com espécies nativas. 
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Este modelo de zoneamento do uso do solo normalmente é típico de uma estratégia 
de planejamento urbano bastante rígida e normativa, a qual busca delimitar uma 
característica específica de uso e ocupação do solo a cada parcela urbana.  

Segundo técnicos da Prefeitura Municipal de Teresina há uma série de conflitos entre 
o zoneamento legal previsto e o dia-a-dia de licenciamento de novas atividades urbanas. 
Pois a extrema rigidez do zoneamento impede a implantação de algumas atividades que não 
causariam nenhum problema urbano a sua vizinhança e nem à cidade como um todo.  

Avaliação preliminar da Latus Consultoria: 

Um modelo de distribuição dos usos e ocupação do solo que subdivide o território em muitas 

zonas distintas gera muitos pontos de conflito e, consequentemente, muitas solicitações de ajustes 

por parte da sociedade e do próprio órgão gestor. A lei fica de difícil compreensão pois cada pequena 

parcela da cidade está regrada de forma peculiar e esta diferenciação não é reconhecida na análise 

do território urbano. Desta forma, tende a provocar dificuldades na gestão e grande informalidade no 

uso e ocupação do solo.  

Ao longo do desenvolvimento do trabalho este tema será aprofundado; contudo, análise 

preliminar aponta para a necessidade de uma simplificação deste zoneamento, promovendo 

territórios mais miscigenados. Entende-se que o regramento mais rígido deve ser restrito às 

atividades causadoras de maior impacto e incômodo à vizinhança. 

 

c. ADENSAMENTO 

Teresina, assim como a maioria das grandes cidades brasileiras, sofreu e vem 

sofrendo as consequências de um processo acelerado de urbanização do território. Processo 

este que, orientado pelos interesses do mercado imobiliário, expande suas fronteiras na 

busca por terrenos mais baratos. Processo que reserva, no interior da malha urbana, 

terrenos vazios bem servidos de infraestrutura e serviços - barreiras ao desenvolvimento 

equilibrado e que alimentam processos especulativos. Este processo é/foi fortalecido 

também pela exigência crescente de terrenos para a construção de empreendimentos de 

habitação popular através do Programa Minha Casa Minha Vida. A necessidade de terrenos 

para o atendimento do programa tensionou a ocupação das áreas periurbanas8.  

Avaliação preliminar da Latus Consultoria: 

Um estudo analítico que compare a demanda futura por terrenos urbanizados e a existência 

de vazios na área urbana parece ser útil para a revisão da legislação urbana de Teresina. Se a 

densificação da ocupação do território for a estratégia adotada para acomodar o desenvolvimento 

futuro de Teresina, há de ser avaliada a utilização dos instrumentos Parcelamento, Edificação e 

Utilização Compulsórios – PEUC – e IPTU Progressivo no Tempo. Outro tema também que deve ser 

avaliado é a possibilidade de se apostar na renovação urbana (com miscigenação) de áreas centrais 

onde hoje não há moradia, mas apenas atividades comerciais e de serviços. 

                                                           
8
 Assim como em muitas outras localidades, a população de baixa renda de Teresina tem muita dificuldade em 

aceitar que sua moradia se dê em edifícios – tipologia que demandaria terrenos menores para o atendimento 
da demanda. 
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d. MOBILIDADE 

Teresina conta com Plano de Mobilidade o qual está em processo de revisão. Sobre 

este ponto, dois aspectos – em especial – foram debatidos preliminarmente. O primeiro 

deles é a necessidade de se articular as ações de mobilidade ao planejamento territorial e 

aos demais temas urbanos. Como por exemplo, a exigência de áreas de estacionamento 

públicas e privadas e a relação destas com o sistema de mobilidade urbana. Outro exemplo é 

a rua avenida Frei Serafim, a qual receberá corredor exclusivo de ônibus e, ao mesmo 

tempo, é uma rua avenida de interesse cultural graças à presença de patrimônio histórico.  

Outro aspecto que foi destacado é a necessidade do território de Teresina estar apto 

às modalidades sustentáveis de mobilidade, como a circulação de bicicletas e o andar a pé. 

Neste ponto, mudanças físicas nos logradouros públicos (adaptando-os a estes modais) e na 

cultura / práticas sociais da população, são necessárias. 

Avaliação preliminar da Latus Consultoria: 

O plano diretor e o plano de mobilidade devem ser coerentes e corroborar com um único 

projeto de cidade. Desta forma, a expectativa é que na Conferência que ocorrerá em abril este 

projeto de cidade seja debatido.  

Práticas de planejamento urbano mais contemporâneas estão apostando na 

(re)humanização do espaço público, privilegiando a segurança e a circulação dos pedestres, 

reduzindo os espaços reservados aos automóveis. Para isto, é preciso também revisar a lógica de 

ocupação e uso dos terrenos privados, favorecendo usos mistos e novas centralidades. 

 

e. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

O tema da irregularidade fundiária está diretamente relacionado ao processo de 

urbanização das cidades e à gestão do planejamento da ocupação do seu território. 

Teresina, assim como muitas grandes cidades, apresenta uma parcela significativa do seu 

território ocupada sem as devidas licenças municipais. Esta informalidade se expressa, 

especialmente, através de loteamentos clandestinos e ocupações informais. Este é um 

problema para a gestão futura do planejamento territorial e para as famílias que residem 

nesta condição. 
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Avaliação preliminar da Latus Consultoria: 

 Este é um tema que deve ser enfrentado pelo plano diretor de Teresina. Contudo, não apenas 

definições legais são necessárias para se alcançar êxito nos processos de regularização fundiária. 

Tendo em vista a diversidade das situações de informalidade (urbanística, fundiária, distintas 

formas de posse, etc), uma avaliação geral deve ser feita, para que sejam identificados os melhores 

instrumentos jurídicos e procedimentos administrativos para a superação/minimização do problema. 

Em casos onde e a informalidade é muito significativa, um Plano de Regularização Fundiária é 

recomendável. Contudo, mesmo nestes casos, o plano diretor pode estabelecer algumas estratégias, 

diretrizes e instrumentos gerais. E, em paralelo, é necessário que sejam acordados procedimentos de 

gestão para que os processos de regularização fundiária sejam encaminhados e novas ocupações 

irregulares não ocorram.  

 

f. DRENAGEM 

Em função das características hídricas de Teresina e dos problemas relativos à 

urbanização do seu território, o Município vem sofrendo com situações de alagamentos em 

decorrência das chuvas. O tema merece atenção e, por esta razão, o Município já tem um 

Plano de Drenagem elaborado.  

Avaliação preliminar da Latus Consultoria: 

 Os planos setoriais municipais – dentre eles, o Plano de Drenagem – devem estar articulados 

ao plano diretor, devendo seguir suas diretrizes estratégicas e de ocupação do território.  

Em um processo de revisão de plano diretor quando planos setoriais já estão elaborados, a 

Latus Consultoria costuma, primeiramente, avaliar de que forma o plano setorial pode subsidiar a 

revisão do plano diretor. Por outro lado, esta avaliação pode apontar também para a necessidade de 

se ajustar aspectos do plano setorial que não estejam adequados ao (novo) modelo de cidade 

construído através do processo de revisão do plano diretor. 

Especificamente em relação ao tema da drenagem urbana, é preciso verificar se o 

zoneamento e as regras de uso e ocupação do solo definidas no plano diretor, corroboram ou 

atrapalham o sistema de drenagem previsto no plano setorial. É importante também destacar a 

importância da adequação das regras do Código de Obras às estratégias de drenagem estabelecidas. 

 

g. AEROPORTO 

O aeroporto de Teresina - Aeroporto Senador Petrônio Portela – foi inaugurado na 

década de 60 do século XX. E, atualmente, é considerado pequeno para a demanda sendo 

sua localização, extremamente central na atual malha urbana. Seu entorno, devido a sua 

localização, é praticamente todo ocupado – o que complica enormemente qualquer projeto 

de expansão. As restrições à ocupação do território determinadas pelos seus cones de 

aproximação incidem em boa parte do território mais densamente ocupado de Teresina. 
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Este contexto de conflitos está na pauta de debates sobre o futuro de Teresina. A 

construção de um “novo aeroporto fora do perímetro urbano” está colocada como ação do 

Eixo Cidade Sustentável da Agenda Teresina 2030.  

Avaliação preliminar da Latus Consultoria: 

Avaliação preliminar aponta que os gestores municipais de Teresina têm razão ao indicar a 

necessidade de relocalização do aeroporto. Contudo, a partir também das informações repassadas 

pelos gestores, pode-se afirmar que não há perspectiva desta relocalização ocorrer em um curto 

espaço de tempo, devido à inexistência de recursos financeiros.  

Desta forma, o tema pode ser inscrito na pauta do plano diretor como uma ação estratégica 

e, também, na definição clara da impossibilidade de ampliação do equipamento no local onde ele se 

encontra hoje. Outra possibilidade é incluir na nova lei, instrumentos urbanos que possam ajudar na 

construção de uma parceria público-privada para a viabilização da nova localização do equipamento. 
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3. ESTRUTURAÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO  

PROCESSO PARTICIPATIVO 
Atendendo às orientações federais e da legislação em vigor, é importante que o 

processo de elaboração do trabalho seja estruturado de forma a contar com a participação 

ativa dos atores locais, futuros implementadores do PDOT – Plano Diretor de Ordenamento 

Territorial. Nas palavras do Edital da Concorrência nº002/2016, o trabalho deverá envolver 

“todos os atores sociais, organizados ou não, com a finalidade de aprimorar o diagnóstico da 

realidade do território a partir da percepção dos munícipes, devendo demonstrar o papel 

proeminente da população na construção do Plano Diretor de Ordenamento Territorial que 

proporá diretrizes para o desenvolvimento da cidade de maneira justa.” 

 Tendo como pressuposto os princípios de uma gestão democrática participativa, o 

desenho institucional proposto deve promover não só o envolvimento formal dos agentes 

técnicos e sociais9, mas sobremaneira, o seu comprometimento com o processo e seus 

resultados. 

Desta forma, o processo participativo deve alcançar os seguintes objetivos: 

 Transformação Individual: através dos momentos de debate e das atividades de 

capacitação, espera-se que os agentes envolvidos vivenciem um processo de 

aprendizado e transformação individual, marcado pela troca de saberes – técnico e 

social; 

 Controle Social: este dar-se-á através do acompanhamento das etapas de 

desenvolvimento, levando os agentes a apropriarem-se da forma de funcionamento 

da Administração Municipal; 

 Mobilização Social: comprometimento de todos os agentes com o processo, 

compreendendo a importância do trabalho que está sendo realizado e as 

consequências deste para o cotidiano da cidade. 

 

A partir destas premissas, propõe-se uma estrutura de trabalho composta por duas 

instâncias, descritas a seguir. É importante que se destaque que não está se propondo um 

modelo de estruturação do trabalho com níveis igualitários de poder na sua condução. São 

grupos que detém níveis de responsabilidade variados. Assim, o principal objetivo desta 

estrutura é aproveitar o potencial de cada grupo da forma mais eficiente possível, extraindo-

se o seu conhecimento, suas vivências e capacidade de contribuição efetiva.10 

 

                                                           
9  Por agentes técnicos, entende-se, especialmente, os gestores municipais e por agentes sociais, os 
representantes da sociedade civil, tais como: lideranças comunitárias, lideranças sindicais, representantes de 
entidades organizadas da sociedade civil, etc. 
10

 CORDIOLI, Sergio. Enfoque Participativo: um processo de mudança: conceitos, instrumentos e aplicação 
prática. Porto Alegre: Genesis, 2009. 
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Instância Interna 

Instância composta por técnicos da Prefeitura Municipal de Teresina – os quais 

comporão o Núcleo Gestor (NG). Será assessorado pela Latus Consultoria, Equipe de 

Consultoria Contratada (ECC). Este grupo deverá reunir-se sistematicamente. Deverá tornar 

o processo de revisão do plano diretor mais permeável, inserir o debate de forma mais 

ampla na estrutura do Executivo Municipal e alinhavar a relação com a instância legislativa. 

Tem ainda a competência garantir o caráter transdisciplinar do Plano Diretor e, também, 

criar um ambiente mais profícuo para a implantação do PDOT.  

De forma geral, cabe ao NG, acompanhar, supervisionar e fiscalizar as etapas do 

trabalho de Revisão do Plano Diretor, proporcionando informações, acompanhando os 

estudos e analisando a pertinência das proposições, assim como, analisando, atestando a 

entrega e aprovando os trabalhos da ECC. E à ECC, o papel de aportar aspectos conceituais e 

metodológicos, sistematizar informações, coordenar metodologicamente as reuniões, 

responsabilizar-se pela redação final dos produtos. Para isto, a empresa apresenta sua 

equipe: 

QUADRO 1 – EQUIPE DA LATUS CONSULTORIA 

NOME TITULAÇÃO FORMAÇÃO 

Cláudia Damásio Mestre Arquiteta e Urbanista 

Jacqueline Menegassi Mestre Arquiteta e Urbanista 

Ana Paula Marcante Doutora Advogada 

Marcela Fonseca Especialista Socióloga 

Gevaci Perroni Mestre Economista 

Gustavo Bledow Especialista Engenheiro Cartógrafo 

Camila Floric Mestre Engenheira Ambiental 

Tayrone Bueno Especialista Engenheiro Civil 

Grace Machado Especialista Arquiteta e Urbanista 

Walkíria Gomes  Técnica Digitadora 

Dionatan Bina Técnico Cadista 

 

Instância Participativa 

Tem o papel de dar o caráter mais amplo aos debates. É composta por toda a 

sociedade de Teresina – agentes econômicos, comunidade urbana, rural, estudantes, 

profissionais, etc.  

Para o cumprimento de seus objetivos propõe-se que seu funcionamento se dê através 

de dois canais: o presencial e o virtual. 

O canal de participação presencial se concretiza através da realização de um conjunto 

de eventos públicos, de natureza participativa, conduzidos metodologicamente pela ECC. 
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Tais eventos englobam: reuniões com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, as 

atividades do Fórum Teresina Participativa da Conferência de Teresina e audiência pública.  

As atividades da Conferência de Teresina são centrais no processo participativo 

proposto. Suas atividades incluem: 

 Debates sobre a cidade e sobre o plano diretor; 

 Apresentação do método virtual de participação; 

 Estímulo aos presentes a serem agentes pró-ativos no processo de revisão e 

atualização da legislação urbana, criando uma rede de participação mais ampla, 

divulgando os conteúdos e as atividades participativas; 

 Formação da Comissão de Acompanhamento - CA junto com o Núcleo Gestor – NG no 

processo de revisão e atualização do Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Eleição 

de delegados para trabalhar junto com o Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Urbano, compondo uma Comissão de Acompanhamento do processo de revisão e 

atualização do Plano Diretor - CA.  

 

O canal de participação virtual se viabiliza com a utilização do aplicativo COLAB11, a 

partir do qual serão apresentadas aos moradores de Teresina, questões vinculadas aos 

temas que serão debatidos no Fórum Teresina Participativa na Conferência de Teresina. O 

retorno da população instigada através do COLAB será subsídio à revisão e atualização do 

plano diretor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 O COLAB é um aplicativo de gestão colaborativa através do qual o cidadão pode: fiscalizar, propor e/ou 
avaliar ações da prefeitura municipal da sua cidade. 
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4. MÉTODO DE TRABALHO E FONTES DE 

INFORMAÇÕES  

a. TIPOS DE ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS, SEU ESCOPO, 

ABRANGÊNCIA E INSUMOS NECESSÁRIOS 

O trabalho será desenvolvido a partir de uma série de atividades de: AVALIAÇÃO, 

de ATUALIZAÇÃO e de COMPLEMENTAÇÃO da legislação urbana. 

As atividades de AVALIAÇÃO são aquelas através das quais será possível 

estabelecer o quanto a atual legislação urbana está coerente com: 

 O atual estágio de desenvolvimento urbano de Teresina; 

 As orientações estratégicas já estabelecidas a partir dos planos setoriais e demais 

estudos elaborados e consolidados no município12; 

 O desejo e expectativas dos agentes.  

 

É através da AVALIAÇÃO que se pode promover a correção dos rumos do 

planejamento, superando, inclusive, possíveis erros do plano diretor em análise e suas 

contradições com outras leis relacionadas ao uso do solo. Assim, as atividades de avaliação 

têm o objetivo de identificar pontos da lei que deverão ser revistos ou complementados.   

Para cumprir com este objetivo, a proposta metodológica que aqui se apresenta 

amplia o escopo usual dado à etapa de avaliação, em um processo de revisão de plano 

diretor, estabelecendo a seguinte abrangência metodológica: 

 Avaliação dos resultados (positivos e negativos) que a legislação urbana produziu no 

território do Município e sua adequação à dinâmica socioeconômica e territorial local 

e atual; 

 Avaliação dos aspectos (positivos e negativos) relacionados à gestão das leis 

urbanas, identificando as dificuldades encontradas, os instrumentos que necessitam 

ser revistos por terem se mostrado inoperantes ou inadequados e os dispositivos não 

regulamentados; 

 Avaliação do texto das leis, identificando dificuldades de aplicação, interpretações 

dúbias, concepções inadequadas ou desatualizadas face às alterações da legislação 

federal / estadual ocorridas após a sua aprovação. 

                                                           
12

 Segundo o Termo de Referência da Concorrência nº002/2016, foram desenvolvidos após a aprovação do 
Plano Diretor em 2006: Plano de Requalificação Urbana, Plano Diretor de Drenagem Urbana; Plano Municipal 
de Saneamento Básico; Plano Local de Habitação de Interesse Social; Plano Diretor de Transporte e Mobilidade 
Urbana; Plano de Desenvolvimento Turístico; Plano Municipal de Educação; Mapeamento de Riscos e 
Desastres; Plano de Manejo Floresta Fóssil, Agenda 2030. 
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Quanto à abrangência territorial e temática desta etapa, esclarece-se que o objetivo 

é trabalhar esta avaliação: 

 Para todo o território municipal incluindo a inserção do Município na região e no 

país; 

 Para todos os dispositivos da Lei 3.558/2006 e sua articulação com os dispositivos das 

demais leis que se correlacionam a esta; 

 Para todos os temas relacionados ao planejamento territorial, quais sejam: uso e 

ocupação do solo, aspectos estratégicos do desenvolvimento urbano, estruturação 

viária, patrimônio ambiental e cultural, desenvolvimento econômico e etc. 

 

Quanto aos procedimentos e fontes de informações a serem adotados, ressalta-se 

que o trabalho partirá de todos os estudos e planos setoriais já desenvolvidos pelo município 

de Teresina que correlacionem-se ao tema do desenvolvimento territorial. Para compilação 

e sistematização do conteúdo destes documentos, adotar-se-á a seguinte orientação 

metodológica: 

PASSO 1: Assimilação dos conteúdos da Agenda Teresina 2030 pela ECC e 

elaboração de uma matriz que correlacione os elementos da realidade e as diretrizes de 

cada eixo temático. 

PASSO 2: Análise dos planos setoriais e outros estudos desenvolvidos pelo 

Município e por outros órgãos/departamentos e identificação de: informações, análises e 

propostas que corroborem / complementem a matriz elaborada, especialmente com 

aspectos relacionados ao desenvolvimento territorial. 

PASSO 3: Elaboração de uma síntese que apresente as possíveis repercussões de 

todos os elementos sistematizados na matriz, no futuro PDOT. 

PASSO 4: Apresentação, debate e consolidação dos resultados no Fórum Teresina 

Participativa na Conferência de Teresina. 

 

Já as atividades de ATUALIZAÇÃO e COMPLEMENTAÇÃO têm o objetivo de 

incorporar ao Novo Plano Diretor de Teresina – o Plano Diretor de Ordenamento Territorial 

(PDOT), todas os ajustes necessários para que o Município possa contar com uma legislação 

adequada a sua realidade atual e à legislação federal e estadual vigente. 

Sobre este tema, assim refere-se o Edital da Concorrência nº002/2016: 

Ademais, após o Plano Diretor de Teresina, de 2006, passaram a vigir diversas 

legislações federais que dizem respeito às obrigações e deveres de ordenação e 

prestação de serviços urbanos pelos municípios brasileiros, tais como a Leis nº 

11.445, de 05 de janeiro de 2007 – Diretrizes nacionais para o saneamento básico; 

12.651, de 25 de maior de 2012 – Novo Código Florestal; 12.587, de 02 de junho de 
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2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos; 12.587, de 03 de janeiro de 2012 – 

Diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, entre outras que por seus 

conteúdos e abrangências alteraram a ampliaram os deveres legais dos municípios, 

exigindo uma adaptação das legislações edilícias ao novo contexto legislativo. 

 

Assim, as atividades de atualização e complementação da legislação urbana terão a 

seguinte abrangência: 

 Adequação à legislação federal e estadual vigente; 

 Incorporação dos debates decorrentes do Fórum Teresina Participativa da 

Conferência de Teresina e do processo participativo virtual. 

 Adequação da legislação à estrutura de gestão do planejamento existente na 

Prefeitura Municipal de Teresina, compatibilizando os desafios da implementação do 

futuro PDOT à real capacidade do Município em fazê-lo. 

 Incorporação de temas, estratégias, instrumentos e/ou normas que a versão original 

da legislação urbana não incluiu. 

 

Para promover esta atualização e complementação, a Latus Consultoria agregará ao 

trabalho, toda a sua experiência na elaboração e revisão de planos diretores, a qual será 

extremamente valiosa para identificar os aspectos da lei que merecem realmente serem 

atualizados.  

Esta etapa do trabalho será desenvolvida a partir de uma série de reuniões com o 

Núcleo Gestor e com a Comissão de Acompanhamento, de acordo com o cronograma 

apresentado a seguir. 

Seu resultado será não só a própria minuta do novo projeto de lei, mas a definição 

preliminar de procedimentos de gestão a serem adotados pelo município para a 

implementação da nova legislação. Incluirá, desta forma, mapas e elementos 

georeferenciados que são necessários para o dia-a-dia da gestão do planejamento urbano. 

 

b. ETAPAS DE TRABALHO 

Para o atendimento dos propósitos do trabalho, propõe-se que este seja 

desenvolvido ao longo de 202 dias, conforme sequência de eventos descritos no quadro a 

seguir. 

 

 

 

QUADRO 2 – DATAS DEFINIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA 
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DISCRIMINAÇÃO  DATAS  

Assinatura do contrato – Empresa de Consultoria 13/03/2017  

Plano de trabalho – Etapa I 23/03/2017  

Relatório de leitura técnica (RLT) – Etapa II 12/04/2017  

CONFERÊNCIA DE TERESINA FÓRUM TERESINA PARTICIPATIVA 26, 27 e 28/04/2017  

Relatório de leitura comunitária (RLC) – Etapa II (RLT + propostas 

da Conferência de Teresina) 

03/05/2017  

CONSULTA PÚBLICA - COLAB 27/04 à 31/05/2017 

Informações da consulta pública processadas 15/06/2017 

Relatório de leitura da realidade municipal (RLRM) – Etapa II 30/06/2017  

Minuta do projeto de lei de revisão e atualização do Plano 

Diretor de Teresina – Etapa III 

15/08/2017 

LANÇAMENTO DA MINUTA PARTICIPATIVA 16/08/2017  

Projeto de lei de revisão e atualização do Plano Diretor de 

Teresina – Etapa III 

30/09/2017  

Fonte: SEMPLAN /PMT 

 

 Para isto estruturou-se as atividades e respectivos produtos em 3 etapas de trabalho, 

sendo a primeira, esta própria estruturação metodológica. Descreve-se as duas etapas 

seguintes a seguir. 

 

ETAPA 2 – Leitura da Realidade Municipal 

Esta etapa está relacionada às ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO, descritas anteriormente. 

Organiza-se em dois passos. O primeiro, de análise técnica e o segundo, comunitária. 

Fazendo um paralelo com o processo de elaboração de um plano diretor, destacam-se 

as orientações do Ministério das Cidades para garantir o atendimento das exigências do 

Estatuto da Cidade e das Resoluções do Conselho Nacional das Cidades. Estas apontam para 

a realização de leituras da cidade. Destaca o documento Plano Diretor Participativo - guia 

para a elaboração pelos municípios e cidadãos, que: “diferente do processo tradicional de 

construir diagnósticos, a atividade de ‘Ler a cidade’ não é leitura exclusiva de especialistas, e 

pressupõe olhares diversos sobre uma mesma realidade.” Desta forma, as atividades de 

produção de conhecimento sobre a cidade deverão ser orientadas metodologicamente não 

para a construção de uma coletânea de informações estanques sobre o Município, mas sim, 

para a síntese de leituras (abordagens) técnicas e sociais de distintas origens que 

identifiquem problemas e potenciais da cidade que deverão ser trabalhados na nova 

legislação urbana. 

Assim, atendendo as definições prévias da SEMPLAN / PMT, esta etapa será iniciada a 

partir de estudos e planos setoriais já desenvolvidos – e, em especial, da Agenda Teresina 

2030.  O resultado das atividades de avaliação desenvolvidas a partir deste material será 

levado para o Fórum Teresina Participativa a Conferência de Teresina como subsídio ao 

debate plural que lá se desenvolverá. Posteriormente o Fórum à Conferência, o processo de 
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participação popular virtual através do aplicativo COLAB, complementará a avaliação 

técnica, formatando o conteúdo da Leitura da Realidade Municipal.  

 

Leitura Técnica – A Teresina que temos 

A situação atual de Teresina e suas tendências de desenvolvimento futuro deverão 

ser analisadas a partir da análise: 

 Das informações coletadas nos órgãos municipais e de outras instâncias; 

 Do conhecimento produzido nos planos setoriais e estudos existentes; 

 Do conhecimento e das vivências dos agentes técnicos envolvidos. 

 

 Buscar-se-á aprofundar uma abordagem transdisciplinar e sistematizar informações, 

análises e propostas nos 5 eixos estratégicos da Agenda Teresina 2030, quais sejam: 

 Eixo Sustentabilidade Ambiental Cidade Sustentável: saneamento básico; habitação e 

situação fundiária; infraestrutura urbana; mobilidade urbana e transporte; meio 

ambiente; 

 Eixo Produtividade Econômica Cidade de Oportunidades: desenvolvimento econômico 

e turismo; economia informal e economia solidária; desenvolvimento rural; 

 Eixo Inclusão Social Cidade de Direitos: saúde; educação; assistência social; 

 Eixo Qualidade de Vida Cidade Criativa: patrimônio histórico, arquitetônico e cultural; 

cultura; esporte; segurança pública; 

 Eixo Governança Eficiente.    

 

Metodologicamente o propósito desta etapa será cumprido através da elaboração de 

uma matriz que correlacionará todas as informações, análises e propostas já feitas para 

Teresina nos documentos disponibilizados pela Prefeitura Municipal através destes 5 eixos 

da Agenda Teresina 2030, seguindo os passos já apresentados neste documento. Esta 

sistematização subsidiará a intervenção da SEMPLAN no Fórum Teresina Participativa na 

Conferência de Teresina em abril de 201713.  

No quadro a seguir, descrevem-se as principais atividades para a realização da Leitura 

Técnica: 

 

 

                                                           
13

 Dias 26, 27 e 28 de abril. 



 

PLANO DE TRABALHO | PÁG. 22 

  

 

QUADRO 03 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES – LEITURA TÉCNICA 

ATIVIDADE EQUIPE ENVOLVIDA 

1. ELABORAÇÃO DE UMA MATRIZ TEMÁTICA 

COM BASE NA AGENDA TERESINA 2030 

ECC 

2. ANÁLISE DOS PLANOS SETORIAIS E OUTROS 

ESTUDOS 

ECC 

3. ELABORAÇÃO DA SÍNTESE ECC 

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS AO NG ECC/NG 

ENTREGA DO PRODUTO 2 

5. CONFERÊNCIA DE TERESINA FÓRUM 

TERESINA PARTICIPATIVA 
EVENTO PÚBLICO 

 

ECC = Equipe de Consultoria Contratada; NG = Núcleo Gestor 

 

Ao final desta parte da etapa, está prevista a organização e entrega pela ECC de um 

produto, qual seja:  

P2: Leitura Técnica 

Elaborado pela ECC, acompanhado dos relatórios das atividades realizadas, ata das 

reuniões realizadas com o Núcleo Gestor, com registro fotográfico e listas de presenças.  

As informações deverão estar sistematizadas nos eixos temáticos que serão 

debatidos no Fórum Teresina Participativa na Conferência de Teresina e as análises deverão 

estar acompanhadas de gráficos, mapas temáticos e outros elementos gráficos que as 

qualifiquem. 

Além do relatório, a ECC deverá apresentar um arquivo em Power Point sintetizando 

as principais conclusões da Leitura Técnica ilustradas por gráficos e outros elementos 

pedagógicos que facilitem a sua compreensão. 

 

Leitura Comunitária – A Teresina que queremos 

As atividades a serem realizadas para a elaboração da Leitura Comunitária estarão 

relacionadas ao Fórum Teresina Participativa à Conferência de Teresina e desenvolver-se-ão 

a partir da leitura e debate do Relatório da Leitura Técnica.  

Desta forma, cumprindo com a estrutura pensada para o Fórum a Conferência, as 

atividades serão divididas em dois momentos no curso do evento: 
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No primeiro momento, o conteúdo do Relatório da Leitura Técnica deverá ser 

apresentado aos presentes ao Fórum à Conferência. Para isto, a ECC deverá preparar 

material didático adequado.14  

No segundo momento, os debates serão aprofundados através de trabalhos em 

grupos por eixo de análise. Os grupos deverão envolver distintos agentes – técnicos e sociais 

– proporcionando a integração entre os distintos saberes e visões. Em cada Grupo, a ECC 

deverá responsabilizar-se por: auxiliar na condução dos debates, esclarecer dúvidas e 

registrar as contribuições através de relatório, mapas temáticos, esquemas gráficos e outros 

instrumentos que sejam adequados. 

Os debates deverão ser conduzidos de forma que se possa identificar os principais 

conflitos e potenciais locais. Complementarmente poderá se buscar identificar alguns 

gargalos da gestão do planejamento territorial. Por “gargalos” entende-se os pontos da 

legislação e da gestão que estão conflitando com o modelo de cidade que se quer, 

considerando, no mínimo: 

 Gargalos de concepção da lei: equívocos existentes nas leis urbanas que fazem com 

que sua aplicação traga resultados incompatíveis com o modelo de cidade atual ou 

que se almeja; 

 Gargalos de gestão: situações em que o problema está não na concepção da lei, mas 

na forma como ela está sendo implementada. 

Metodologicamente poderão ser utilizadas técnicas de planejamento estratégico participativo, destacando-

se os métodos ZOPP ou DRP realizados através do levantamento de problemas (brainstorming) e de outros 

instrumentos como a Matriz de Conflitos e Potencialidades e a Matriz SWOT (Strenghts - forças, Weaknesses 

- fraquezas, Opportunities – oportunidades e Threats - ameaças). Tais instrumentos visam cumprir com três 

momentos metodológicos: 

I. PROBLEMATIZAÇÃO: 

A partir de dados apresentados pela ECC e dos debates. O objetivo é estimular os participantes a refletir 

sobre o Município. As contribuições deverão ser registradas 

II. AGRUPAMENTO: 

Junção das contribuições, agregando-as em temas comuns. 

III. PRIORIZAÇÃO: 

Estabelecimento de prioridades. O objetivo final deste processo metodológico é o aprofundamento dos 

aspectos mais relevantes relacionados ao desenvolvimento de Teresina que deverão repercutir no PDOT. 

 

O resultado da sistematização dos debates que ocorrerem no Fórum Teresina 

Participativa na Conferência de Teresina comporão o terceiro produto da contratação da 

Latus Consultoria: P3 – Leitura Comunitária.  

Posteriormente o Fórum Teresina Participativa à Conferência de Teresina, dar-se-á 

início à consulta pública através do aplicativo COLAB. Este processo será coordenado pela 
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 O qual compõe o Produto 2 da contratação. 
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SEMPLAN/PMT, a qual remeterá os resultados da consulta à Latus Consultoria para que esta 

analise os resultados e os incorpore no relatório final da Leitura da Realidade Municipal. 

Desta forma, a Leitura da Realidade Municipal não só deverá traçar um diagnóstico 

de Teresina hoje (dos aspectos físico, operacional e de gestão), mas já apontar propostas de 

atualização e complementação da legislação urbana, incluindo instrumentos jurídico-

urbanísticos adequados para solução das fraquezas urbanísticas do território do município.  

Estas propostas deverão incluir mecanismos que levem em consideração: 

 O equilíbrio da valorização imobiliária para a inclusão territorial;  

 A racionalização da ocupação do espaço urbano, de expansão urbana e rural;  

 A distribuição racional dos usos, atividades, infraestrutura social e urbana e 

densidades construtivas e demográficas;  

 A estruturação e hierarquização do sistema viário, articulação do sistema de 

transporte coletivo e formas alternativas de circulação;  

 A conservação do meio ambiente, saneamento ambiental e proteção ao patrimônio 

natural, paisagístico, histórico, artístico, cultural, e demais elementos que 

caracterizam a identidade do município.  

 

Nesta etapa está prevista a primeira reunião do Núcleo Gestor junto com a Comissão 

de Acompanhamento, que será formada no Fórum. composta pelo Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e por delegados eleitos na Conferência de Teresina.15 

No quadro a seguir, são descritas as principais atividades para a conclusão  da Leitura 

da Realidade Municipal: 

QUADRO 04 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES – LEITURA COMUNITÁRIA E DA REALIDADE 

MUNICIPAL 

ATIVIDADE EQUIPE ENVOLVIDA 

6. SISTEMATIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA 

CONFERÊNCIA 

ECC 

7. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS AO NG ECC/NG 

ENTREGA DO PRODUTO 3 

8. CONSULTA PÚBLICA VIRTUAL (COLAB) NG / SEMPLAN 

9. ANÁLISE DOS DADOS DA CONSULTA 

PÚBLICA VIRTUAL 

ECC / NG 

10. ELABORAÇÃO DA LEITURA DA REALIDADE 

MUNICIPAL 

ECC 

11. APRESENTAÇÃO DA LEITURA DA 

REALIDADE MUNICIPAL A CA 

ECC / CA / NG 

12. APROVAÇÃO DA LEI NG 

ENTREGA DO PRODUTO 4 
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 De acordo com o definido na descrição da Instância Participativa no item 3 deste documento. 
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ECC = Equipe de Consultoria Contratada; NG = Núcleo Gestor; CA = Comissão de 

Acompanhamento 

 

Nesta etapa está previsto, portanto, a organização e entrega pela ECC de dois 

produtos, quais sejam:  

 

 

 

P3: Leitura Comunitária 

Elaborado pela ECC, deverá apresentar relatório das atividades realizadas no Fórum 
Teresina Participativa na Conferência de Teresina, contendo: 

 Descrição detalhada das discussões e proposições feitas durante o Fórum Teresina 

Participativa  a Conferência de Teresina; 

 Descrição das diferentes dinâmicas utilizadas e seus resultados; 

 Cópia do material distribuído e do utilizado durante os trabalhos;  

 Listas de presença, fotos e outros registros comprobatórios dos atos de sua 

realização. 

 

P4: Leitura da Realidade Municipal 

Elaborado pela ECC, deverá estar estruturado nos eixos da Agenda Teresina 2030 e 
apresentar, no mínimo:  

 Propostas estratégicas e instrumentos para a viabilização da reestruturação do plano 

diretor; 

 Diretrizes para implementação de instrumentos de planejamento urbano territorial; 

 Proposições para a organização do território e dos espaços urbanos; 

 Proposições gerais para o zoneamento territorial; 

 Estratégias e ações de promoção do desenvolvimento sustentável do município;  

 Tendências quanto ao uso e à ocupação do solo e sua relação com a composição 

socioeconômica da população; 

 Instrumentos para a preservação cultural e ambiental;  

 Avaliação da capacidade de adensamento de ocupação do território;  

 Ações e projetos prioritários para o desenvolvimento urbano; 
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 Listas de presença, fotos e outros registros comprobatórios dos atos de sua 

realização. 

 

ETAPA 3 – Elaboração da Minuta de Projeto de Lei de Revisão e 

Atualização do Plano Diretor de Teresina 

Esta etapa está relacionada às ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO, 

descritas anteriormente. Tem por finalidades: 

 Sistematização dos dados, propostas, objetivos e estratégias discutidos e pactuados 

pelo Poder Público e sociedade civil em forma de projeto de lei; 

 Elaboração do projeto de lei do Plano Diretor de Ordenamento Territorial de Teresina 

– PDOT; 

 Consolidação da minuta nas instâncias de debate interno – Núcleo Gestor – e externo 

– Comissão de Acompanhamento e Audiência Pública; 

 Encaminhamento do projeto de lei à Câmara Municipal de Vereadores.  

 

A redação da minuta da nova lei terá como princípios a clareza e a simplicidade. 
Parte-se da ideia de que estas características fortalecem a lei enquanto instrumento de 
planejamento urbano, favorecendo sua aplicação e controle. O produto final deve conter 
além dos aspectos técnicos, físicos e econômicos da cidade, aspectos sociais e políticos 
discutidos e desejados pela coletividade municipal. 

A produção desta minuta de lei será de competência da ECC. Após a sua elaboração 

preliminar, estas deverão ser analisadas nas instâncias de pactuação, quais sejam:  

 O NG; 

 A CA; e 

 A Audiência Pública. 

 

No quadro a seguir, descrevem-se as principais atividades previstas para esta etapa. 

QUADRO 05 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES – ELABORAÇÃO DA MINUTA DE PROJETO DE 

LEI DO PDOT 

ATIVIDADE EQUIPE ENVOLVIDA 

12. ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE ASPECTOS 

ESTRATÉGICOS E DE UTILIZAÇÃO DOS 

INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA 

ECC 

13. APRESENTAÇÃO E DEBATE DA PROPOSTA DE 

ASPECTOS ESTRATÉGICOS E DE UTILIZAÇÃO DOS 

INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA AO NG 

ECC/NG 
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14. APRESENTAÇÃO E DEBATE DA PROPOSTA DE 

ASPECTOS ESTRATÉGICOS E DE UTILIZAÇÃO DOS 

INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA A CA 

ECC/CA 

15. ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE 

DISPOSITIVOS DE ORDENAMENTO DO USO, 

OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO 

ECC 

16. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE 

DISPOSITIVOS DE ORDENAMENTO DO USO, 

OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO AO 

NG 

ECC/NG 

17. ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE SISTEMA DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 

ECC 

18. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE SISTEMA 

DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE AO NG 

ECC/NG 

19. ELABORAÇÃO DE VERSÃO PRELIMINAR DA 

MINUTA DE PROJETO DE LEI 

ECC 

20. APRESENTAÇÃO DA VERSÃO PRELIMINAR DA 

MINUTA DE PROJETO DE LEI AO NG 

ECC/NG 

21. APRESENTAÇÃO DA VERSÃO PRELIMINAR DA 

MINUTA DE PROJETO DE LEI A CA 

ECC/CA 

ENTREGA DO PRODUTO 5 

22. AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DA 

MINUTA DE PROJETO DE LEI 

EVENTO PÚBLICO 

23. CONSULTA POPULAR VIRTUAL SOBRE A 

MINUTA DE PROJETO DE LEI 

NG 

24. REALIZAÇÃO DOS AJUSTES A MINUTA DO 

PROJETO DE LEI 

ECC 

25. APRESENTAÇÃO FINAL DA MINUTA DO 

PROJETO DE LEI AO NG 

ECC/NG 

ENTREGA DO PRODUTO 6 

ECC = Equipe de Consultoria Contratada; NG = Núcleo Gestor; CA = Comissão de 

Acompanhamento 

 

Para esta etapa está prevista a organização e entrega pela ECC de dois produtos, 

quais sejam:  

P5: Minuta de Projeto de Lei do PDOT 

Elaborado pela ECC, acompanhado dos relatórios das atividades realizadas. Ata das 

reuniões, com registro fotográfico e listas de presenças.  

Deverá conter, no mínimo: 

 Proposta de minuta de texto legal a ser debatida na Audiência Pública; 

 Mapas contendo delimitação da área urbana do Município, com a demarcação e 

definições do zoneamento urbano, discriminando parâmetros e diretrizes para 

ocupação e uso de cada zona; e a identificação de áreas sujeitas à aplicação dos 

instrumentos urbanísticos apropriados para cada área. 

 

P6: Projeto de Lei do PDOT 
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Elaborado pela ECC, acompanhado das atas das reuniões, com registro fotográfico e 

listas de presenças.  

Deverá conter, no mínimo: 

 Relatório dos ajustes realizados após a Audiência Pública.  

 Projeto de Lei com as alterações aprovadas na Audiência Pública; 

 Mapas contendo delimitação da área urbana do Município, com a demarcação e 

definições do zoneamento urbano, discriminando parâmetros e diretrizes para 

ocupação e uso de cada zona; e a identificação de áreas sujeitas à aplicação dos 

instrumentos urbanísticos apropriados para cada área; 

 Relatório com sugestões de adequação da legislação correlacionada.  
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5. CRONOGRAMA GERAL DE EXECUÇÃO 

 
 MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 

 ASSINATURA DO CONTRATO                                        
ENTREGA DO PRODUTO 1                                        

LE
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U
R

A
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É
C

N
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A
 

1. ELABORAÇÃO DE UMA MATRIZ TEMÁTICA 

COM BASE NA AGENDA TERESINA 2030                                        
2. ANÁLISE DOS PLANOS SETORIAIS E OUTROS 

ESTUDOS                                        
3. ELABORAÇÃO DA SÍNTESE                                        
4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS AO NG                                        

ENTREGA DO PRODUTO 2                                        

LE
IT

U
R

A
 C

O
M

U
N

IT
Á

R
IA

 E
 D

A
 R

E
A

LI
D

A
D

E
 

M
U

N
IC

IP
A

L 

5. CONFERÊNCIA DE TERESINA                                        
6. SISTEMATIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA 

CONFERÊNCIA                                        
7. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS AO NG                                        

ENTREGA DO PRODUTO 3                                        
8. CONSULTA PÚBLICA VIRTUAL (COLAB)                                        
9. ANÁLISE DOS DADOS DA CONSULTA 

PÚBLICA VIRTUAL                                        
10. ELABORAÇÃO DA LEITURA DA REALIDADE 

MUNICIPAL                                        
11. APRESENTAÇÃO DA LEITURA DA REALIDADE 

MUNICIPAL A CA                                        
ENTREGA DO PRODUTO 4                                        
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12. ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE ASPECTOS 

ESTRATÉGICOS E DE UTILIZAÇÃO DOS 

INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA 

                                       

13. APRESENTAÇÃO E DEBATE DA PROPOSTA DE 

ASPECTOS ESTRATÉGICOS E DE UTILIZAÇÃO 

DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA 

AO NG 

                                       

14. APRESENTAÇÃO E DEBATE DA PROPOSTA DE 

ASPECTOS ESTRATÉGICOS E DE UTILIZAÇÃO 

DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA A 

CA 

                                       

15. ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE 

DISPOSITIVOS DE ORDENAMENTO DO USO, 

OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO 

                                       

16. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE 

DISPOSITIVOS DE ORDENAMENTO DO USO, 

OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO 

AO NG 

                                       

17. ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE SISTEMA DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE                                        
18. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE SISTEMA 

DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE AO 

NG 

19. APRESENTAÇÃO E DEBATE DA PROPOSTA DE 

ASPECTOS ESTRATÉGICOS E DE UTILIZAÇÃO 

DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA / 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE 

DISPOSITIVOS DE ORDENAMENTO DO USO, 

OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO / 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE SISTEMA 

DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE AO 

CA (reservar um dia para apresentar tudo 

ao CA) 

                                       

20. ELABORAÇÃO DE VERSÃO PRELIMINAR DA 

MINUTA DE PROJETO DE LEI                                        
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21. APRESENTAÇÃO DA VERSÃO PRELIMINAR DA 

MINUTA DE PROJETO DE LEI AO NG                                        
22. APRESENTAÇÃO DA VERSÃO PRELIMINAR DA 

MINUTA DE PROJETO DE LEI A CA                                        
ENTREGA DO PRODUTO 5                                        

23. AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DA 

MINUTA DE PROJETO DE LEI                                        
24. CONSULTA POPULAR VIRTUAL SOBRE A 

MINUTA DE PROJETO DE LEI                                        
25. REALIZAÇÃO DOS AJUSTES A MINUTA DO 

PROJETO DE LEI                                        
26. APRESENTAÇÃO FINAL DA MINUTA DO 

PROJETO DE LEI AO NG                                        
ENTREGA DO PRODUTO 6                                        

 

 

 

 

 

 


