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1 INTRODUÇÃO 

As Políticas públicas territoriais brasileiras contam, recentemente, com significativos avanços 

nos campos teórico, normativo e institucional, cenário este que favorece a ampliação do 

ordenamento e o desenvolvimento territorial nacional, regional e municipal, abrindo 

possibilidade para a construção de cidades mais justas, salubres, adequadas e acessíveis.  

Este novo conjunto normativo tem como base fundamental o Estatuto das Cidades, lei nº 

10.257/2001, que, há pouco mais de vinte anos, regulamentou a Política Urbana brasileira e 

estabeleceu importantes referências relacionadas ao planejamento participativo e à função 

social da propriedade. Neste mesmo cenário de renovação normativa, figuram, também, com 

grande importância, as leis da Política Nacional de Habitação de Interesse Social (nº 

11.124/2005), da Política Nacional do Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007) e da Política 

Nacional de Mobilidade (Lei nº 12.587/2012). 

Partindo destas bases referenciais, o presente relatório apresenta a primeira etapa da 

elaboração do Plano Diretor do município de Japaratinga/AL: a criação do “Espaço Plano 

Diretor”, acrescida de Plano de Trabalho.  

O processo de elaboração do Plano Diretor tem previsão de execução de 8 meses. O escopo de 

trabalho proposto prevê, além das atividades técnicas desenvolvidas em escritório, a realização 

das seguintes atividades em campo: uma Audiência Pública de lançamento do projeto; diversas 

reuniões executivas locais; a formação e reuniões com o Conselho da Cidade municipal; o 

processo de consulta pública para coleta de opinião da população local; e uma Audiência Pública 

ao final do processo.  

Todas as etapas, produtos e demais detalhes do processo de elaboração do Plano Diretor de 

Japaratinga estão detalhadas no documento, a seguir.  

Boa leitura! 
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2 OBJETIVOS GERAIS DO PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR 

No contexto do município de Japaratinga, são definidos como objetivos gerais do processo de 

revisão do Plano Diretor: 

• Promover apoio, engajamento e a capacitação dos membros do executivo local no 

tema relacionado ao desenvolvimento do Plano Diretor Participativo;   

• Fomentar e incentivar a democracia participativa, através da sensibilização de 

grupos da população local, por meio da criação e fortalecimento do Conselho da 

Cidade; 

• Promover, em parceria com a Prefeitura, ciclos de Consulta Púbica com os 

moradores para coleta de informações sobre a realidade local e apoio à tomada de 

decisão de interesse público; 

• Identificar os temas principais, os pontos críticos e os setores prioritários no 

município de Japaratinga, tendo em vista o adequado planejamento territorial local;  

• Dar suporte aos poderes municipais (executivo e legislativo) para debate acerca do 

Projeto de Lei. 
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3 CRIAÇÃO DO ESPAÇO PLANO DIRETOR 

O “Espaço Plano Diretor” é um ponto de referência e apoio preparado para receber cidadãs e 

cidadãos, tirar dúvidas e permitir a coleta de comentários e opiniões para o Plano Diretor, nas 

dependências da Prefeitura Municipal. Este espaço físico funcionará em conjunto com a página 

disponível na internet ( www.planodiretorjaparatinga.com ), visando ampliar a divulgação e o 

acesso aos munícipes, onde serão disponibilizados agenda, questionários  de consultae demais 

informações, além de todos os produtos e relatórios desenvolvidos ao longo do processo.  

A seguir, estão apresentadas as definições e encaminhamentos para a ativação deste espaço, 

especificando a localização física, a equipe local responsável e os modelos de material impresso 

necessários para o apoio à comunicação.  

O espaço físico designado pela prefeitura municipal é sediado no edifício da Galeria Coqueiro 

Verde, localizado na Rua Francisco de Barros Reges, nº 182, Centro, onde se localizam a 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e a Secretaria de Agricultura, Pecuária e 

Meio Ambiente. O edifício, que também abriga o cartório do município, possui dois andares, 

com térreo de acesso livre ao público, e se localiza na área central de Japaratinga (sede), com 

fácil acesso aos cidadãos. 

Figura 3-1 Localização da Galeria Coqueiro Verde, na sede de Japaratinga 

 

Fonte: GoogleMaps, 2022 / Elaboração: RiscoAU, 2022. 
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Figura 3-2 Vista da Galeria Coqueiro Verde, onde está localizado o Espaço Plano Diretor 

Fonte: Google Streetview, 2022. 
 
Figura 3-3 Acesso da Sala onde está localizado o Espaço Plano Diretor 

  
Fonte: Risco Arquitetura Urbana, 2022.  
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A Prefeitura de Japaratinga indicou 2 servidores municipais como responsáveis por atender a 

população no espaço, disponíveis para atendimento no horário comercial. 

• Fernanda Celestino Prazeres, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo 

• Igor Guedes, da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente 

Esta equipe receberá treinamento básico sobre o Plano Diretor e as etapas do processo de sua 

elaboração, por parte da consultoria e Prefeitura, além de participar ativamente das diversas 

atividades, de forma que estarão capacitados e atualizados para dar informações aos munícipes 

interessados.   
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3.1.1 Material impresso 

Como material de apoio para o Espaço Plano Diretor, serão disponibilizados os seguintes 

materiais para difusão on-line e impressos:  

• Calendário do processo, no formato cartaz, com destaque para os eventos 

participativos. Este calendário será acompanhado de cronograma geral, contendo as 

principais atividades mensais;  

• Formulários padronizados de consulta geral, sobre os diversos serviços públicos e 

infraestruturas do município, bem como dos temas de atenção ao Plano Diretor. Este 

questionário possui a mesma estrutura da versão digital, a ser difundido ativamente por 

link on-line, em todo o território municipal, de forma a colher impressões qualitativas 

da população. Ao fim do período de consulta, formulários físicos e digitais serão 

compilados para sistematização de uma visão dos moradores sobre as diferentes 

porções do território do município e o respectivo provimento de serviços públicos, 

munindo consultoria e membros da gestão municipal com informações para a fase de 

diagnósticos do Plano Diretor. 

A seguir, são apresentados os modelos básicos gerais de cartaz, informativo, faixa e 

questionário, para publicidade e consulta básica durante o processo. Fica facultado à Prefeitura 

realizar adequações e ajustes gráficos ao material, sempre que preciso.  
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Figura 3-4 Logotipo  

 

Fonte: RiscoAU, 2022. 
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Figura 3-5 Cartaz do Espaço Plano Diretor (formatos A3 e A4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RiscoAU, 2022. 



 

 
 

Plano Diretor de Japaratinga/AL 2022 – Produto 1: Criação do Espaço Plano Diretor acrescido de Plano de 
Trabalho 

 

14 

Figura 3-6 Cartaz com calendário do Plano Diretor (formatos A3 e A4) 

 

Fonte: RiscoAU, 2022. 

 

 

Plano Diretor

saiba mais em:
www.planodiretorjaparatinga.com

A Prefeitura  Municipal de Japaratinga 
convida para o processo de elaboração do 

datas:

MAR  
ABR
MAI
JUN 
JUL

AGO
SET

OUT

início dos trabalhos  

Audiência Pública de lançamento

Diagnóstico, Leitura Técnica e Comunitária

Diagnóstico, Leitura Técnica e Comunitária

Síntese da Leitura Técnica e Comunitária

Elaboração do Plano Diretor 

Elaboração do Plano Diretor 
Audiência Pública de conclusão 
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Figura 3-7 Modelo preliminar de folder informativo para distribuição no Espaço Plano Diretor e nos 
eventos participativos 

 

 

 

1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA

19/04/2022 terça-feira 18h00
no Auditório do Praia Hotel Albacora

R. Francisco de Barros Regis, 155 
Sítio do Jacaré, Japaratinga

QUAL A JAPARATINGA QUE QUEREMOS?

saiba mais em: www.planodiretorjaparatinga.com

1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA

19/04/2022 terça-feira 18h00
no Auditório do Praia Hotel Albacora

R. Francisco de Barros Regis, 155 
Sítio do Jacaré, Japaratinga

QUAL A JAPARATINGA QUE QUEREMOS?

saiba mais em: www.planodiretorjaparatinga.com

1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA

19/04/2022 terça-feira 18h00
no Auditório do Praia Hotel Albacora

R. Francisco de Barros Regis, 155 
Sítio do Jacaré, Japaratinga

QUAL A JAPARATINGA QUE QUEREMOS?

saiba mais em: www.planodiretorjaparatinga.com

1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA

19/04/2022 terça-feira 18h00
no Auditório do Praia Hotel Albacora

R. Francisco de Barros Regis, 155 
Sítio do Jacaré, Japaratinga

QUAL A JAPARATINGA QUE QUEREMOS?

saiba mais em: www.planodiretorjaparatinga.com
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Figura 3-8 Modelo preliminar de formulário para consulta pública (página 1/2) 

 

Fonte: RiscoAU, 2022. 
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Figura 3-9 Modelo preliminar de formulário para consulta pública (página 2/2) 

 

Fonte: RiscoAU, 2022. 
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3.2 Espaço Plano Diretor virtual 

Durante todo o desenvolvimento do Plano Diretor, será mantida e atualizada uma página 

própria do processo de elaboração na internet, visando maior interlocução e divulgação de 

todas as informações e produtos referentes ao processo em execução.  A página já está 

disponível, no endereço eletrônico https://planodiretorjaparatinga.com e terá uma chamada na 

página oficial da Prefeitura.   

A página eletrônica tem como objetivo ampliar a transparência e a divulgação do Plano Diretor.  

 

 Figura 3-10 Leiaute da Página do Projeto 

Fonte: RiscoAU, 2022. 
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A página será mantida pela consultoria contratada, com apoio da assessoria de imprensa da 

Prefeitura, durante todo o processo de elaboração do Plano Diretor e, quando o projeto estiver 

concluído, a página será disponibilizada para o município, que poderá decidir mantê-la como 

interface do Conselho da Cidade e divulgação permanente do conteúdo de todo o Plano. 

A página contém, também, uma seção permanente, onde qualquer morador do município 

poderá preencher o questionário a respeito da condição atual de seu bairro/povoado. Tal seção 

tem como objetivo manter um canal de interlocução para coleta sistematizada de informações 

e opiniões da população. 

A Prefeitura Municipal, através de sua assessoria de imprensa, deverá publicar, tanto em sua 

página oficial como em suas redes sociais digitais, os eventos e notícias relacionadas ao 

desenvolvimento do Plano Diretor, direcionando o usuário à página específica do projeto, 

quando necessário.  
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4 PLANO DE TRABALHO 

O Plano de Trabalho, apresentado a seguir, detalha a metodologia geral do processo de 

elaboração do Plano Diretor de Japaratinga/AL e define o cronograma de eventos, com ênfase 

na Mobilização Social, nos processos democráticos participativos e na formação dos membros 

do executivo local, visando promover a sensibilização da gestão pública local e da sociedade 

quanto à relevância do Plano Diretor Participativo.   

O Plano de Trabalho abrange: 

 

• Definição detalhada dos Eventos e Ações que serão realizadas, bem como seu 

cronograma; 

• Formatação de mecanismos de divulgação e comunicação para a disseminação e acesso 

às informações sobre os trabalhos desenvolvidos; 

• Construção de página na internet específica do projeto, incluindo canal de comunicação 

permanente e questionário on-line para recebimento de críticas e sugestões; 

• Formação de dois grupos necessários ao desenvolvimento os trabalhos: Conselho da 

Cidade, no âmbito municipal, e Núcleo Gestor, no âmbito do Poder Executivo municipal. 

O presente Plano de Trabalho apresenta a seguinte estrutura de etapas/produtos para o 

desenvolvimento do Plano Diretor: 

• Produto 1 - Criação do “Espaço Plano Diretor” 

• Produto 2 – Audiência Pública de lançamento da elaboração do Plano Diretor  

• Produto 3 – Leitura Técnica: levantamentos e diagnóstico 

• Produto 4 - Leitura Comunitária: concertação 

• Produto 5 - Síntese das leituras Técnica e Comunitária 

• Produto 6 - Plano Diretor 

• Produto 7 - Audiência Pública de apresentação do Plano Diretor 

• Produto 8 - Projeto de Lei 
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5 1ª ETAPA: CRIAÇÃO DO “ESPAÇO PLANO DIRETOR” E PLANO DE TRABALHO 

5.1 Descrição das atividades desenvolvidas no município durante a etapa 

5.1.1 Reunião Local nº 1 (RL1) para início dos trabalhos  

A atividade realizada no primeiro mês do projeto prevê a apresentação inicial da consultoria e 

do escopo geral do processo de trabalho ao prefeito, coordenadores do processo na Prefeitura, 

que deverão constituir o Núcleo Gestor 1 , e demais membros interessados do executivo 

municipal.  

A atividade busca, ainda, a identificação preliminar dos líderes comunitários, grupos sociais 

organizados, agentes internos à administração local e demais órgãos relacionados ao 

desenvolvimento das políticas públicas para constituição do Conselho da Cidade2.  

O Conselho da Cidade do município deverá ser paritário, ou seja, ter metade de sua composição 

de membros do Poder Público e a outra metade de membros da Sociedade Civil. Sua composição 

será formalizada através de decreto ou portaria pública, oportunamente divulgada durante a 

Audiência Pública de lançamento do Plano.  

5.1.1.1 Metodologia da atividade RL1 

Durante a Reunião Local nº 1, ficam previstas:  

• Apresentação da estrutura metodológica e do escopo de trabalho previstos para o 

desenvolvimento do Plano Diretor; 

• Definição da composição da Coordenação executiva do Plano (Núcleo Gestor). Os 

membros devem ser indicados pelo Prefeito, que deverá sugerir, preferencialmente, 

dois ou três nomes do executivo municipal que exerçam cargo de gerência em 

articulação com o gabinete do governo; 

• Levantamento inicial das entidades, lideranças, gestores e instituições locais 

relacionadas ao tema do desenvolvimento urbano, visando, também, indicativo para a 

composição do Conselho das Cidades; 

 
1 O Núcleo gestor é o grupo de coordenação executiva na Prefeitura e será composto pelas Secretarias de 
Turismo, Secretaria de Meio Ambiente, e Procuradoria do Município.  
2 O Conselho da Cidade será formado ao longo da primeira etapa do trabalho e deverá contar com 
membros dos Poderes públicos municipais e da sociedade civil, em composição paritária.   
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• Debate sobre o panorama geral do município, incluindo as legislações vigentes e aquilo 

que os presentes considerarem como problemas locais de relevância como questões 

de partida, em especial, sobre o turismo e a expansão urbana recente em Japaratinga;  

• Abertura de canal direto de diálogo e colaboração entre membros da Prefeitura e a 

consultoria; 

• Solicitação de dados para composição do inventário de dados; 

• Definição de local e equipe para a criação do “Espaço Plano Diretor”; 

• Previsão de data para realização da Audiência Pública de início do processo de 

elaboração do Plano Diretor.  

 

A reunião será dotada de mapas, informações e slides do município, contendo uma prévia das 

informações locais, bem como a metodologia e estrutura de desenvolvimento do processo de 

revisão e complementação do Plano Diretor, considerando como referência o Estatuto da 

Cidade (Lei nº 10.257, de 2001) e demais planos e legislações locais, regionais, estaduais e 

nacionais.  

A preparação desta atividade é de responsabilidade da consultoria, que deverá disponibilizar 

todo o material publicamente à Prefeitura e aos demais interessados.  

5.1.2 Criação do Espaço Plano Diretor (EPD) 

A atividade visa à criação de um espaço de referência para consulta pública e informações gerais 

sobre a elaboração do Plano Diretor, nas instalações da Prefeitura Municipal, com um horário 

de atendimento estabelecido e um servidor municipal preparado para atendimento (Ver 

capitulo nº 3, acima).  

5.1.2.1 Metodologia da atividade EPD 

A criação do Espaço Plano Diretor prevê:  

• A designação de um espaço físico, preferencialmente nas instalações da Prefeitura 

Municipal, indicado pela Coordenação Executiva do Plano Diretor; 

• Definição de, pelo menos, 1 servidor municipal para atendimento à população, que 

receberá preparo específico para sanar dúvidas e auxiliar no encaminhamento de 

questões; 
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• Discussão sobre material impresso para consulta, contendo informações básicas e 

cronograma do processo de elaboração do Plano Diretor; 

• Formulários para preenchimento de cidadãos que queiram dar sua contribuição.  
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6 2ª ETAPA: AUDIÊNCIA PÚBLICA DE LANÇAMENTO 

6.1 Descrição das atividades desenvolvidas no município durante a etapa 

6.1.1 Audiência Pública Municipal de Lançamento do Processo de elaboração do Plano 

Diretor (AP1) 

A atividade promoverá o lançamento, através de chamada pública da população local, para 

início do processo de elaboração do Plano Diretor Municipal. O evento deverá ser amplamente 

divulgado no município e objetiva sensibilizar a população sobre a importância do projeto, bem 

como coletar um primeiro panorama das problemáticas locais, através das declarações da 

população local. 

6.1.1.1 Metodologia da atividade 

O evento de lançamento do processo de revisão deve considerar:  

• Ampla publicidade para chamado de todos os munícipes interessados; 

• Uso de linguagem acessível; 

• Abertura do evento com o Prefeito da cidade, membros do executivo e equipe de 

consultoria do Plano; 

• Apresentação e debate do escopo do projeto, esclarecendo todas as etapas e 

convidando a população à participação nos momentos estratégicos; 

• Indicação da formação do Conselho da Cidade; 

• Apresentação acessível do contexto e desafios à elaboração do Plano Diretor; 

• Apresentação de leitura socioeconômica preliminar da realidade local e questões 

centrais no município. 

6.1.2 Atividade de Campo nº 1 (AC1) reconhecimento preliminar do território 

A atividade de campo deverá realizar o reconhecimento preliminar de todas as regiões do 

município, com levantamento fotográfico e georreferenciamento de pontos estratégicos do 

território. Visando, além do primeiro reconhecimento local, à montagem da estratégia de 

mobilização.  

6.1.2.1 Metodologia da atividade 

O levantamento de campo deve considerar:  
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• Vistoria técnica acompanhada, preferencialmente, de membros do executivo 

municipal, por profissionais do setor de planejamento territorial local e 

realizada em carro oficial da Prefeitura, quando disponível; 

• Levantamento fotográfico e coleta de pontos GPS; 

• Construção inicial de base de informações sobre o território para 

comparação com os dados estatísticos disponíveis pelo Censo IBGE e demais 

dados pré-existentes. 
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7 3ª ETAPA: LEITURA TÉCNICA - LEVANTAMENTOS E DIAGNÓSTICO 

A etapa de Diagnóstico deverá analisar a situação atual do município a partir de cinco diferentes 

eixos: caracterização geral do munícipio, análise econômica e das contas públicas municipais; 

análise institucional e normativa, levantamento de dados primários sobre a condição 

socioeconômica e análise territorial local. O processo de diagnóstico abrangerá a leitura de 

situação das legislações vinculadas, dentre elas conteúdos pertinentes às matérias de 

zoneamento, uso e ocupação do solo e código de obras, além dos demais Planos relacionados 

ao ordenamento territorial, como Plano de Saneamento, Habitação, Mobilidade, entre outros, 

quando existentes.  

Durante esta etapa, serão realizadas, simultaneamente, as atividades de consulta pública e de 

levantamento de dados. Estas ações visam, em seu conjunto, o desenvolvimento técnico-

participativo para o Plano Diretor, que abrangerá, no mínimo, o seguinte conteúdo, subdivido 

em 5 capítulos: 

1 Caracterização geral do município  

1.1 Histórico da ocupação territorial  

1.2 Aspectos gerais, conformação territorial e inserção regional 

1.3 Índices socioeconômicos gerais regionais 

1.4 Caracterização do município e demografia 

1.4.1 Série histórica 1970-2021 e Taxa de Crescimento  

1.4.2 Pirâmide etária  

1.4.3 Cor da pele  

1.4.4 População flutuante e deslocamentos em função do trabalho e turismo  

1.4.5 Projeção de crescimento populacional até 2030  

1.5 Caracterização socioeconômica local 

1.5.1 Educação  

1.5.2 Saúde  

1.5.3 Trabalho e Renda  

1.5.4 Moradia - contendo: déficit habitacional; áreas com habitação de 

interesse social; loteamentos e ocupações informais/ irregulares de qualquer 

faixa de renda; levantamento dos imóveis edificados, subutilizados ou não 

utilizados  

1.5.5 Saneamento Básico - contendo: identificação dos locais de utilização de 

fossas sépticas; identificação da rede de coleta de esgoto; identificação de 

pontos de captação de água; identificação da rede de distribuição de água; 
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identificação do sistema de drenagem de águas pluviais; identificação das 

áreas atendidas pela coleta de resíduos sólidos  

1.5.6 Mobilidade - contendo: localização das vias, estradas e ferrovias; 

tipologia viária; tipos de pavimentação e seu estado de conservação; 

identificação das vias com fluxo intenso; identificação das vias com fluxo de 

veículos pesados; identificação do atendimento do transporte público;  

1.5.7 Energia Elétrica e localização das áreas atendidas por iluminação pública 

e domiciliar; 

1.5.8 Telefonia e comunicação  

1.5.9 Entorno do domicilio, considerando: pavimentação, calçada, arborização 

e iluminação pública  

1.5.10 Segurança  

1.5.11 Previdência Social  

1.5.12 Proteção à maternidade e à infância  

1.5.13: Análise de Uso e ocupação do solo, contendo: levantamento do(s) 

perímetro(s) urbano(s) atual(is); identificação do(s) perímetro(s) de ocupação 

urbana consolidada; identificação dos diferentes tipos de uso consolidado 

(residencial, comercial, serviço, institucional); identificação dos imóveis não 

edificados (vazios urbanos) públicos e privados; identificação das áreas verdes 

e arborização; identificação do mobiliário urbano; identificação dos 

equipamentos públicos comunitários; identificação das áreas de incidência de 

programas especiais (e respectivas diretrizes); identificação das áreas de 

indústria e mineração; identificação das áreas com decreto de lavra; 

identificação das áreas de atividades de agropecuária de grande extensão; 

1.5.14: Identificação das áreas de restrição à ocupação, expansão e 

adensamento, contendo restrições relativas a: leis ambientais; patrimônio 

cultural; áreas de risco, ETES e ETAS; pontos de captação de água; direção dos 

ventos predominantes; disposição final de resíduos sólidos; faixas de domínio; 

empreendimentos de impacto; aeroportos.  

 

2. Análise Econômica e contas públicas  

2.1 Caracterização local  

2.2 Convênios e transferências  

3. Análise institucional e normativa  

3.1 Organograma do poder executivo  

3.1.1 Conselho da Cidade 

3.2 Análise normativa  
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3.2.1 Plano Diretor  

3.2.2 Zoneamento, uso e ocupação do solo e código de obras 

3.2.3 Outras legislações correlata existente: Lei orgânica; Lei de perímetro 

urbano; Lei de parcelamento, uso e ocupação do solo; Código de obras; Código 

de posturas; Legislação ambiental, Lei de Ambiências de Monumentos 

Históricos, e similares  

4. Levantamento de dados primários sobre a situação socioeconômica 

4.1 Metodologia de aplicação  

4.2 Perfil das pessoas entrevistadas  

4.3 Análise dos dados coletados  

4.3.1 Avaliação geral dos resultados 

5. Síntese da análise territorial local com determinação das questões de maior relevância no 

contexto local  

 

7.1 Descrição das atividades desenvolvidas no município durante a etapa 

7.1.1 Reunião Local nº 2 (RL2) 

A atividade objetiva o encontro entre consultoria, Núcleo Gestor e gabinete do Prefeito para 

apresentação crítica da base normativa atual, considerando estudos relacionados, bem como 

para discussão dos levantamentos e análises preliminarmente já realizados nesta etapa de 

diagnóstico, considerando o inventário de informações coletadas e os resultados preliminares 

da Consulta Pública.  

7.1.1.1 Metodologia da atividade 

Este encontro abrangerá, no mínimo, os seguintes tópicos: 

• Análise e debate conjunto sobre o as leis existentes relacionadas ao Plano Diretor; 

• Apresentação da leitura crítica da situação local já realizada pela Risco, indicando 

potencialidades, limitantes e desafios do processo de elaboração; 

• Solicitação de dados necessários à complementação do diagnóstico existente; 

• Pactuação de rotina de trabalho;  

• Discussão sobre análises preliminares. 

  

7.1.2 Atividade de Campo nº 2 para levantamento complementar de dados em campo (AC2) 
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A segunda atividade de campo deverá realizar o reconhecimento territorial com levantamento 

fotográfico e georreferenciamento de pontos estratégicos do território urbano e rural do 

munícipio. Deve-se dar atenção especial às potenciais áreas de parcelamento irregular do solo 

e de conflito ambiental com a APA, bem como à delimitação de perímetro urbano.  

7.1.2.1 Metodologia da atividade 

As atividades de campo deverão abranger: 

 

• Vistoria técnica acompanhada de membros do executivo municipal, 

preferencialmente, por profissionais do setor de planejamento territorial 

local, realizada em carro oficial da Prefeitura, quando disponível; 

• Levantamento fotográfico e coleta de pontos GPS; 

• Construção inicial de base de informações sobre o território para 

comparação com os dados estatísticos disponíveis pelo Censo IBGE e demais 

dados pré-existentes; 

• Visita de pontos de conflito ambiental e de parcelamento irregular do solo. 

7.1.3 Reunião de formação do Conselho da Cidade (RC1) 

Essa será a primeira reunião no âmbito do Conselho da Cidade local. A atividade prevê a 

discussão sobre o regimento interno do Conselho e a apresentação dos estudos realizados até 

o momento, abrindo espaço para a análise e debate conjuntos.  

7.1.3.1 Metodologia da atividade 

Na presente reunião, serão realizados: 

• Discussão sobre o papel e as funções do Conselho para a Política urbana municipal; 

• Apresentação sobre o Estatuto da Cidade e potencial aplicação de seus instrumentos no 

município; 

• Debate sobre o Regimento interno do Conselho; 

• Debate sobre a situação atual do município, a partir dos seguintes tópicos: educação, 

saúde, alimentação, trabalho, renda, moradia, transporte, lazer, cultura, patrimônio e 

segurança, considerando os dados levantados na consulta pública; 

• Solicitação de dados necessários à complementação do diagnóstico existente; 
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• Pactuação de rotina de reuniões do Conselho; 

• Disponibilização de material para auxilio à formação do Conselho, que deve ser 

preparado pela consultoria. 
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8 4ª ETAPA: LEITURA COMUNITÁRIA – CONCERTAÇÃO 

8.1 Descrição das atividades desenvolvidas no município durante a etapa 

8.1.1 Consulta Pública – Questionário (CP) 

Esta atividade prevê a aplicação de questionários acerca de diversos serviços e infraestruturas 

municipais, como forma de obter uma leitura dos aspectos qualitativos pelos munícipes. O 

questionário será aplicado de forma voluntária e também ativa, quando pertinente, através da 

aplicação do questionário com apoio de entrevista conduzida. Para isso, serão convocadas 

equipes de servidores que já tenham inserção territorial, tais como Agentes Comunitários de 

Saúde, professores do ensino básico ou similares, a ser definido nas próximas etapas. 

A consultoria Risco promoverá a capacitação desta equipe, para aplicação de questionário para 

coleta de dados destinados à pesquisa da situação atual do município. O treinamento dará 

suporte à composição do questionário e sua aplicação, bem como à digitação dos dados no 

sistema de inclusão de dados on-line. 

O mesmo questionário será disponibilizado em versão impressa, no Espaço Plano Diretor, e 

também em formato on-line, na página eletrônica do Plano Diretor, e terá seus resultados 

divulgados através de meios digitais.  

Complementarmente, serão realizadas Oficinas Setoriais com os diversos segmentos 

organizados da sociedade local, bem como moradores, a fim de coletar informação 

especializada e qualitativa. 

Para organização da etapa, o relatório preliminar deve conter, ao menos: 

1. Proposta e justificativa de regionalização do município;  

2. Apresentação da estrutura das oficinas e audiências a serem realizadas (programação, 

horários, duração, etc.);  

3. Proposta metodológica que aponte para as formas com que os temas abrangidos no plano 

diretor serão apresentados, bem como aquelas que serão utilizadas para o recolhimento e 

sistematização das contribuições dos munícipes.  

 

Este relatório será entregue para discussão e aprovação do Núcleo Gestor, antes da realização 

das oficinas e consultas.  
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Ao final da etapa, o relatório deve conter, ao menos: 

1. Relatório composto por comentários e proposições da sociedade civil e dos mapas setoriais 

da leitura técnica com as sugestões propostas pela comunidade já incorporadas nos mesmos, 

após a realização das audiências de apresentação;   

2. Memória da divulgação das oficinas e consultas regionais;  

3. Materiais de comprovação da realização das oficinas e audiências (listas de presença, fotos, 

notícias na mídia local etc.).  

 

8.1.1.1 Metodologia da atividade 

A aplicação dos Questionários, as Oficinas e Reuniões Setoriais seguirão as seguintes etapas: 

• Determinação de potenciais demandas e problemas locais autodeclarados e divisão 

territorial; 

• Coleta de opinião dos munícipes; 

• Inclusão de dados no sistema on-line para construção de base de informações sobre o 

município;  

• Listagem de Grupos locais, seguida de agendamento; 

• Realização das Oficinas e Reuniões Setoriais. 
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9 5ª ETAPA: SÍNTESE DAS LEITURAS TÉCNICA E COMUNITÁRIA 

Esta etapa visa consolidar o diagnóstico técnico-participativo, realizado ao longo das duas etapas 

anteriores. A partir do diagnóstico, elabora-se a projeção de um ou mais cenários prognósticos, 

com previsão da formulação de quadros possíveis de alteração dos temas incluídos do Plano 

Diretor. 

9.1.1 Reunião Local nº 3 (RL3) 

A atividade objetiva a apresentação e discussão, para o Núcleo Gestor, da síntese da situação 

diagnosticada nas etapas anteriores, seguida dos prognósticos projetados. Durante o encontro, 

deverá ser realizado o debate conjunto sobre a primeira proposta prognóstica para o Plano 

Diretor, para posterior debate conjunto no âmbito do Conselho da Cidade.  

9.1.1.1 Metodologia da atividade 

Este encontro abrangerá, no mínimo, os seguintes tópicos: 

• Apresentação da síntese do diagnóstico técnico-participativo; 

• Apresentação de quadros prognósticos multi-setoriais em 3 cenários: otimista, realista 

e pessimista; 

• Solicitação de dados complementares, quando necessário; 

• Estabelecimento das questões principais e das diretrizes que nortearão o Plano 

Diretor; 

• Pactuação de conteúdo para envio à pauta do Conselho da Cidade.  

9.1.2 Reunião do Conselho da Cidade (RC2) 

A segunda reunião do Conselho da Cidade prevê a discussão sobre os resultados consolidados 

do Diagnóstico, com ênfase nos principais problemas identificados e nas diretrizes que 

nortearão o Plano Diretor.  

9.1.2.1 Metodologia da atividade 

Na presente reunião, serão realizados: 

• Análise e debate conjunto sobre o Diagnóstico; 
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• Apresentação da leitura crítica da situação local já realizada pela Risco, indicando 

potencialidades, limitantes e desafios do processo de revisão; 

• Panoramas prognósticos; 

• Coleta de comentários, sugestões e críticas para o diagnóstico. 
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10 6ª ETAPA: PLANO DIRETOR 

O produto deverá conter a organização conclusiva do processo, para efetivação da implantação 

do Plano Diretor municipal. 

A partir dos problemas diagnosticados, serão discutidas as diferentes soluções possíveis para os 

diferentes problemas do município, bem como se projetará como o ordenamento territorial do 

município poderá ser efetivado, a partir de definições do Plano Diretor municipal.  

O produto final desta etapa será o Plano Diretor, que dará base para um sumário executivo que 

será encaminhado à apreciação e aprovação do Conselho da Cidade e da população em geral, 

através da Audiência Pública (AP), devendo conter, no mínimo: 

 

1 - as ações e medidas para assegurar o cumprimento das funções sociais da cidade, 
considerando o território rural e urbano;  

2 - as ações e medidas para assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana, 
tanto privada como pública;  

3 - os objetivos, temas prioritários e estratégias para o desenvolvimento da cidade e para a 
reorganização territorial do município, considerando sua adequação aos espaços territoriais 
adjacentes;  

4 - os instrumentos da política urbana previstos pelo art. 42 do Estatuto da Cidade, vinculando-
os aos objetivos e estratégias estabelecidos no Plano Diretor, incluindo:   

a. Mapa e descrição do perímetro urbano;  

b. Mapa de Macrozoneamento com definições e diretrizes para as respectivas 
macrozonas;  

c. Mapa de Zoneamento Urbano com definições e diretrizes para as respectivas zonas;  

d. Mapa com a delimitação das áreas de aplicação dos instrumentos da política 
urbana, acompanhado de documento contendo os critérios para aplicabilidade dos 
instrumentos;  

e. Mapa contendo macro-diretrizes municipais, áreas preferenciais para implantação 
de equipamentos, hierarquização viária, e traçado básico das vias principais 
projetadas;  

f. Tabela contendo características das vias por tipologia, acompanhada de documento 
contendo propostas de intervenção no sistema viário já existente;  
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g. Documento contendo as ações prioritárias para habitação, saneamento e 
mobilidade;  

h. Documento contendo as especificações para funcionamento e o modelo de gestão 
do Sistema de Acompanhamento e Controle Social do plano diretor.  

 

10.1 Descrição das atividades desenvolvidas no município durante a etapa 

10.1.1 Reunião Local nº 4 (RL4) 

A atividade prevê a apresentação, para o Núcleo Gestor, das propostas em elaboração para o 

Plano Diretor, com ênfase nos mecanismos de controle territorial e regulação do uso e ocupação 

do solo, para posterior debate conjunto, no âmbito do Conselho da Cidade.  

10.1.1.1 Metodologia da atividade 

A reunião prevê a seguinte sequência de trabalho: 

• Retomada da síntese do diagnóstico, dos quadros prognósticos e das diretrizes 

estabelecidas; 

• Apresentação de proposta de perímetro urbano; 

• Apresentação das propostas de programas, ações e instrumentos para a 

regulamentação do parcelamento, uso e ocupação do solo; 

• Previsão de submissão da minuta de lei/revisão ao departamento jurídico do 

poder executivo; 

• Pactuação de conteúdo para envio à pauta do Conselho da Cidade.  

10.1.2 Terceira Reunião do Conselho da Cidade (RC3) 

No âmbito do Conselho municipal da Cidade, a atividade prevê a apresentação da síntese do 

diagnóstico, seguida de discussão sobre os quadros prognósticos. Após os debates realizados, 

espera-se obter acúmulo suficiente para lançamento da primeira síntese propositiva, como base 

do novo Plano Diretor.   

10.1.2.1 Metodologia da atividade 

Na presente reunião será apresentada a síntese do diagnóstico, seguida de discussão sobre os 

quadros prognósticos projetados, prevendo a seguinte sequência: 
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• Apresentação da síntese do diagnóstico técnico-participativo; 

• Debate e avaliação das análises realizadas durante etapa de diagnóstico; 

• Debate e avaliação das Oficinas Participativas realizadas; 

•  Apontamento de necessidades de eventual complementação para o 

prognóstico; 

• Apresentação de quadros prognósticos, em 3 cenários: otimista, realista e 

pessimista; 

• Pactuação de conteúdo com o Conselho da Cidade.  
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11 7ª ETAPA: AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO DIRETOR 

11.1 Descrição das atividades desenvolvidas no município durante a etapa 

11.1.1 Audiência Pública do Plano Diretor (AP2) 

Após encaminhamento da proposta de Plano no âmbito do Conselho da Cidade e da análise do 

departamento jurídico do poder executivo, o Plano deverá ser apresentado e submetido à 

Audiência Pública.  

11.1.1.1 Metodologia da atividade 

A Audiência deverá ser organizada a partir das seguintes etapas: 

• Abertura, com fala do Prefeito municipal, presidência da Câmara e membros do 

Conselho da Cidade; 

• Apresentação da síntese do trabalho desenvolvido em todas as suas etapas; 

• Apresentação dos resultados das ações participativas, incluindo as Oficinas;  

• Leitura da síntese do sumário executivo e da Minuta de Lei; 

• Debate público sobre o tema, para incorporação de eventuais complementos. 

 

Com pelo menos 15 dias de antecedência da Audiência Pública, serão disponibilizados dois 

documentos, em acesso público via portal da Prefeitura: sumário executivo e modelo de minuta 

de lei. Após a Audiência Pública, os canais de comunicação continuarão ativos.  
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12 8ª ETAPA: PROJETO DE LEI 

Com o processo de elaboração do Plano Diretor finalizado, o mesmo será encaminhado à 

Câmara legislativa, no formato de Minuta de Lei, onde o Plano integrará a rotina interna de 

debates e aprovação pelo poder legislativo.  

12.1 Descrição das atividades desenvolvidas no município durante a etapa 

Na presente etapa, serão desenvolvidas as seguintes atividades: 

• Conclusão e publicação de sumário executivo e minuta de lei; 

• Avaliação e incorporação de complementos gerados; 

• Envio da Minuta de Lei para à Câmara Municipal.  

 

12.2 Reunião conjunta: Reunião Local nº 5 (RL5) e Reunião do Comitê nº 4 (RC4) 

Esta será a última Reunião Local no processo de elaboração e, por isso, será feita em conjunto 

com a reunião do Conselho da Cidade, devendo contar, de preferência, com a presença do 

Prefeito do município, membros do gabinete de governo, secretariado vinculado ao tema e 

membros do Conselho da Cidade. Esta reunião deve ser realizada com a finalidade de propiciar 

um balanço final do processo realizado, bem como atentar-se a questões finais pertinentes ao 

encerramento da publicação do Plano Diretor.  

 

  



 

 
 

Plano Diretor de Japaratinga/AL 2022 – Produto 1: Criação do Espaço Plano Diretor acrescido de Plano de 
Trabalho 

 

40 

12.2.1 Metodologia da atividade 

Durante a reunião, os trabalhos serão organizados a partir das seguintes etapas: 

• Apresentação da Síntese do trabalho desenvolvido em todas as suas etapas; 

• Definição de metas e prioridades; 

• Deliberações finais sobre o Plano Diretor Municipal; 

• Monitoramento, Sistema de informação e processos de revisão futura do PD; 

• Encaminhamento da minuta de lei à Câmara de Vereadores com acompanhamento 

de debate da casa legislativa; 

• Apresentação de Sumário Executivo;  

• Apresentação de modelo de Minuta de Lei. 
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13 CRONOGRAMA GERAL DE EXECUÇÃO 
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