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PAUTA:
1. Apresentação dos membros da Comissão Executiva
2. Apresentação da logomarca do PDDU
3. Alinhamento de informações 
4. Apresentação do Plano de Trabalho para a condução do processo de elaboração do 

PDDU e leis decorrentes
5. Apresentação do Cronograma de Atividades







Art. 30. Compete aos Municípios: (...)
VIII - Promover, no que couber, adequado

ordenamento territorial, mediante planejamento
e controle do uso, do parcelamento e da
ocupação do solo urbano”.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL



O QUE É O PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO?
CF/88, Art.182, §1º: O plano diretor, aprovado pela
Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de
vinte mil habitantes, é o instrumento básico da
política de desenvolvimento e de expansão urbana.

Estatuto das Cidades, Lei Federal 10.257/2001, Art.
40, §1º: O plano diretor é parte integrante do
processo de planejamento municipal, devendo o
plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o
orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades
nele contidas.

PDDU

Estudos técnicos

Processo político decisório

Anseios dos diversos atores que produzem e reproduzem a cidade



A ordenação do solo Municipal é o aspecto
fundamental do Plano Diretor. É nele que se
manifesta a fundamental competência dos Municípios
no sistema Constitucional Brasileiro. É no Plano
Diretor que se realiza a função urbanística
essencial aos Municípios que é o planejamento
territorial que se traduz no planejamento
urbanístico municipal visando transformar a
organização do solo no sentido da melhoria da
qualidade de vida da população local.
O conteúdo do Plano Diretor depende da
realidade a ser transformada e dos objetivos
que a desejada transformação exige.



DesenvolvimentoeconômicoEducação e Cultura

Meio ambiente

Habitação Saúde

Mobilidade Infraestrutura, 
equipamentos e 
serviços urbanos 
básicos

Desenvolvimento político-institucional
Ordenamento 
territorial 

Para estabelecer a política urbana, o PLANO DIRETORfixa objetivos  e define diretrizes relacionadas às seguintes áreas:



Art. 182

§1º

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

§2º

O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades
com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política
de desenvolvimento e de expansão urbana.
A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no
plano diretor.

A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-
estar de seus habitantes.



Art. 1º
Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece
normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da
propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar
dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.

ESTATUTO DA CIDADE 
LEI Nº 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001

Art. 2º
A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade
urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais ...



ESTATUTO DA CIDADE 
LEI Nº 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001Art. 39

A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no
plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos
cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao
desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes
previstas no art. 2º desta Lei.

Art. 40
O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico
da política de desenvolvimento e expansão urbana.



ESTATUTO DA CIDADE 
LEI Nº 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001Art. 40

O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento
municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o
orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas.

§1º
§2º O plano diretor deverá englobar o território do Município como

um todo.
A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada
dez anos.
No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua
implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais
garantirão:

§3º
§4º



ESTATUTO DA CIDADE 
LEI Nº 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001Art. 40, §4º

a promoção de audiências públicas e debates com a
participação da população e de associações
representativas dos vários segmentos da comunidade;
a publicidade quanto aos documentos e informações
produzidos;
o acesso de qualquer interessado aos documentos e
informações produzidos.

I
II
III



ESTATUTO DA CIDADE 
LEI Nº 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001

Art. 41
O plano diretor é obrigatório para cidades:IIIIII

Com mais de vinte mil habitantes;
Integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;
Onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos
previstos no § 4º do art. 182 da Constituição Federal;



ESTATUTO DA CIDADE 
LEI Nº 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001

Art. 41
O plano diretor é obrigatório para cidades:

IVV
VI

Integrantes de áreas de especial interesse turístico;
Inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com
significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional.
Incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência
de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos
geológicos ou hidrológicos correlatos. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012).



ESTATUTO DA CIDADE 
LEI Nº 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001

Art. 42
O plano diretor deverá conter no mínimo:

I
II
III

A delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento,
edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de
infraestrutura e de demanda para utilização, na forma do art. 5º desta Lei;
Disposições requeridas pelos arts. 25, 28, 29, 32 e 35 desta Lei;

Sistema de acompanhamento e controle.



O PDDU COMO MARCO DA RETOMADA DO PROCESSO DE 
PLANEJAMENTO EM CAMAÇARI

CAMAÇARI É:  CAMAÇARI É:  

Como a cidade é hoje? O que existe e o que falta?

CAMAÇARI TENDÊNCIA:  CAMAÇARI TENDÊNCIA:  

Se continuarmos neste caminho, como será a cidade no futuro? Quais são as tendências de crescimento e desenvolvimento?

CAMAÇARI QUE QUEREMOS:CAMAÇARI QUE QUEREMOS:

Quais são as necessidades e como desejamos que CAMAÇARI seja em nos próximos anos?

DIAGNÓSTICO PROGNÓSTICO VISÃO DE FUTURO



PLANO DE TRABALHO: ETAPAS
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

Planejamento 
do Trabalho

Diagnóstico e 
Prognóstico

Construção da 
Visão de Futuro

Modelagem 
Jurídica e 

Institucional(Cenários) (Proposições)(Fase preparatória) 
Produtos:
• Plano de Trabalho
• Plano de Mobilização e 

Participação Social 
• Plano de Comunicação Social e 

Institucional 

Produtos:
• Leitura Comunitária - Cenário 

Atual
• Leitura Técnica- Cenário Atual
• Leitura Institucional- Cenário 

Atual
• Cenários Tendenciais Pessimista 

e Otimista (Visão Técnica, 
Institucional e Comunitária)

• Propostas da Comunidade
• Propostas da Equipe Técnica 

(ajustadas com as demandas 
institucionais)

Produto:
• Relatório integrado das 

proposições (Visão de Futuro)

Produtos:
• Modelagem do Sistema de 

Gestão do Plano Diretor
• Elaboração do Anteprojeto de 

Lei do PDDU
• Elaboração do Anteprojeto de 

Lei do Código Urbanístico
• Elaboração do Anteprojeto de 

Lei do Código Ambiental



Lei do PDDU

Código 
Urbanístico

(Revisão do atual 
código urbanístico e 

ambiental +
código de obras)

Código 
Ambiental

(Revisão do atual 
código urbanístico e 

ambiental)

CAMAÇARI DO FUTUROCAMAÇARI 
HOJE

*Setor de comércio, servIços, indústria, turismo/hotéis e ensino.

Propostas para a Camaçari 
do futuro a partir das 
contribuições técnicas, 
institucionais e da comunidade:
 Estudos técnicos
 Reuniões Institucionais
 Oficinas de Participação 

Social (coleta de propostas e 
de projetos nas comunidades)

 Fóruns temáticos com 
especialistas, gestores públicos 
e players da iniciativa privada* 
para coleta de propostas para 
construção das estratégias de 
desenvolvimento.

 Audiências públicas

Diagnóstico e Prognóstico 
a partir das leituras técnicas, 
institucionais e da 
comunidade:
 Levantamento de 

dados e informações 
 Estudos técnicos
 Reuniões Institucionais
 Oficinas de 

Participação Social 
(coleta de informações nas 
comunidades)

 Audiências públicas



Código Urbanístico
É o instrumento 
competente pelo 

ordenamento do uso e 
ocupação do solo no 

Município em 
consonância com o 
PDDU, cabendo-lhe a 

definição final das matérias 
pertinentes aos os índices 

urbanísticos, permissividade e 
condições de instalação das 

atividades (usos) e os demais 
parâmetros de ocupação 

incidentes (REGRAS PARA 
CONSTRUÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE 

ATIVIDADES).

Dispõe sobre a política 
municipal de meio 

ambiente e 
desenvolvimento 
sustentável em 

consonância com o PDDU, 
institui o cadastro municipal de 

atividades potencialmente 
degradadoras e utilizadoras de 

recursos naturais, define os 
instrumentos de planejamento 
e gestão territorial (REGRAS 
PARA O LICENCIAMENTO) 

como condição para a 
estruturação das políticas 

ambientais de âmbito municipal.

Código Ambiental
Institui normas relativas à 

execução de obras e 
serviços no Município 

norteando a execução de toda 
e qualquer obra e serviço no 

território municipal, em 
consonância com o Plano 

Diretor de Desenvolvimento 
Urbano - PDDU e com o 

Código Urbanístico e 
Ambiental.

Código de Obras



PLANO DE MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL
O Plano de Mobilização e Participação Social envolve os mecanismos e estratégias para a participação social no
processo de construção do PDDU através do engajamento de cidadãos, da sociedade civil organizada (de
trabalhadores, empresários, profissionais autônomos, de movimentos sociais), do poder judiciário, do executivo e do
legislativo dos três níveis.
Serão utilizados como recursos para mobilização afim de garantir a participação social nos eventos do PDDU:
Banners, cartazes, outdoors, busdoor, faixas, carro de som, rádios, comunicação em sites de internet de
grande acesso, divulgação no portal da Prefeitura, redes sociais, entre outros meios disponíveis.
Em todas as fases de construção do Novo Plano Diretor de Camaçari estarão asseguradas diversas formas de
participação social são elas:  Audiências Públicas

 Oficinas de Participação Social
 FórunsTemáticos
 Reuniões do CONCIDADE
 Reuniões do COMAM
 Reuniões Institucionais (Secretarias e Autarquias Municipais,

Câmara Municipal, concessionárias de serviços públicos, órgãos
estaduais, etc.)

 Portal colaborativo na internet



OFICINAS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL
As Oficinas de Participação Social são encontros entre a população e a prefeitura, sendo um dos eventos de
mobilização social para a construção do novo PDDU de Camaçari.
No âmbito do Plano de Trabalho, as Oficinas compõem tanto a etapa de Diagnóstico e Prognóstico (Cenários), como
também, a etapa em que serão coletadas as propostas de modo a possibilitar a construção da Visão de Futuro
(Proposições), que conduza o município a um novo patamar de desenvolvimento socioeconômico e urbano, ou seja, do
ambiente desejado.
As Oficinas ocorrerão em duas etapas e terão metodologias distintas aplicadas para a coleta de contribuições da
sociedade participante desses eventos de construção do PDDU.



AUDIENCIAS PÚBLICAS
As Audiências Públicas são espaços para viabilizar e fomentar a participação de múltiplos e diferentes atores na
construção do PDDU e tem por objetivo apresentar, informar, colher subsídios e propostas, debater, rever e analisar os
conteúdos atinentes a cada etapa prevista no Plano de Trabalho de elaboração do novo PDDU.



FÓRUNS TEMÁTICOS
Os fóruns temáticos são espaços estruturados para debates, discussões e contribuições sobre os diversos temas
estratégicos ligados ao desenvolvimento de Camaçari, envolvendo a participação de públicos específicos ou
especializados. É mais um espaço de mobilização e participação criado para fomentar o protagonismo de
representações da sociedade civil (de trabalhadores, empresários, profissionais autônomos, de movimentos sociais), do
poder judiciário, do executivo e do legislativo. Promove a participação de públicos específicos, mas também acolhe o
ativismo de qualquer morador do município, interessado em contribuir na formulação do Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano.
Serão convidados especialistas dos cenários regional e nacional para apresentação e discussão de conteúdos temáticos
referentes às suas respectivas áreas de atuação, a saber: Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social
e Cultura, Mobilidade e Estrutura Urbana, Meio Ambiente, Instrumentos da Política Urbana - temas
destacados como fundamentais para construção da estratégia de desenvolvimento.
Os Fóruns somam-se a outros espaços criados pela Prefeitura (Oficinas, Audiências e Portal do PDDU) para viabilizar e
fomentar a participação de múltiplos e diferentes atores na construção do PDDU. As discussões travadas e
contribuições deles derivadas constituirão matérias fundamentais para a definição de estratégias de desenvolvimento
para Camaçari.



EVENTOS PÚBLICOS
 15 Audiências Públicas:

 1ª e 2ª AP – Apresentação do Plano de Trabalho: Metodologia, Cronograma e Plano de Mobilização Social 
 3ª e 4ª AP – Apresentação do Diagnóstico e Prognóstico – Cenários atual e tendencial
 5ª e 6ª AP – Apresentação da Visão de Futuro – A Camaçari que Queremos
 7ª, 8ª, 9ª AP - Apresentação do Anteprojeto de Lei do PDDU
 10ª, 11ª e 12ª AP - Apresentação do Anteprojeto de Lei do Código Urbanístico
 13ª, 14ª e 15ª AP - Apresentação do Anteprojeto de Lei do Código  Ambiental

 16 Oficinas de Participação Social:
 8 oficinas na 1ª Etapa (5 na sede e 3 na orla)
 8 oficinas 2ª Etapa (5 na sede e 3 na orla)

 05 Fóruns Temáticos:
 1.Desenvolvimento Econômico, 
 2. Desenvolvimento Social e Cultura
 3. Mobilidade e Estrutura Urbana
 4. Meio Ambiente
 5. Instrumentos da Política Urbana

Total: 36 eventos.



TERRITORIALIZAÇÃO DOS EVENTOS
A escolha dos locais para a realização dos eventos devem ter como premissas a fácil acessibilidade por meio do
transporte público, deslocamentos a pé e condições de acesso ao interior das edificações adaptadas à portadores de
deficiência. Além desses aspectos, deverão ser levados em consideração à escolha da localidade a partir da macro
divisão do município estabelecida:

ABRANTES 

BARRA 
DO 

POJUCA

MONTE GORDO

Na orla:  3 regiões

Na sede:  5 regiões



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Criada 
Comissão 
Executiva 

para revisão 
do PDDU

31/8 Posse dos 
conselheiros do 
CONCIDADE e 

do COMAM
25/9

1ª reunião da 
Comissão 
Executiva

+ 
Deflagração da 
licitação para 

contratação de 
consultoria 

especializada

1ª e 2ª 
Audiências 

Públicas
Oficinas 
1ª Etapa Minuta 

do PL do PDDU

Oficinas 
2ª Etapa

Fóruns 
Temáticos

3ª e 4ª 
Audiências 

Públicas
5ª e 6ª 

Audiências 
Públicas

7ª, 8ª, 9ª 
Audiências 

Públicas
Envio do 

PL do 
PDDU à 
Câmara

AGO
18 SET

18
OUT/18
à MAI/19 JUN

19
JUL
19

AGO
19 SET

19
OUT

19
NOV

19 DEZ
19

Planejamento do Trabalho
Diagnóstico e Prognóstico

(Cenários)
Construção da 

Visão de Futuro
(Proposições)

JAN
20

FEV
20 MAR

20

Modelagem Jurídica e Institucional

10ª, 11ª, 12ª, 
13ª, 14ª e 15ª 
Audiências 

Públicas Expectativa 
de aprovação 
do PDDU na 

Câmara
Envio do PL 

do Cód. Urb e 
do Cod. Amb. 

à Câmara

ABR
20

MAI
20 JUN

20
JUL
20

Expectativa 
de aprovação 
do Cód. Urb

e do Cód. 
Amb. na 
Câmara

AGO
20

+
Minuta do PL 
do Cód. Urb e 
do Cod. Amb. 

+


