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Metodologia de Plano Diretor para Municípios com 
população inferior a 20 mil habitantes.

Eduardo Cairo Chiletto
Coordenador Nacional de Projetos da PAGE-MT.

A metodologia a ser apresentada objetiva contribuir para a transformação equi-
tativa e sustentável das estruturas com a finalidade de alcançar a sustentabili-
dade ambiental, a criação de empregos decentes, a redução da pobreza e a 
melhoria do bem-estar humano – Empregos Verdes, assim como oportunizar 
novos caminhos, melhorando a vida das pessoas através da implementação dos 
17 ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e da Nova Agenda Ur-
bana da ONU, com ações para acabar com a pobreza, promover a prosperidade 
e o bem-estar para todos, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças 
climáticas.

Esta cartilha que iremos apresentar a seguir, é um convite à participação de todas 
as pessoas para que, com total abertura ao diálogo, às diferenças e às diversas 
possibilidades que certamente surgirão no decorrer da caminhada, possam expor 
seus sonhos de se viver em um “habitat” adequado com espaços dignos, por 
meio de soluções compatíveis com a natureza das demandas socioeconômicas e 
culturais de todos os grupos que compõem a nossa sociedade.

O que me fez lembrar da poesia de Antônio Machado: “…. caminhante, não há 
caminho, se faz caminho ao andar ….”

Que o direito a esta caminhada, ao caminho que se pretende andar e as conquis-
tas e mudanças almejadas a serem alcançadas por você através do Plano Diretor 
Participativo de Desenvolvimento Municipal, sejam para todos, o direito de 
se ter um lugar para se viver, sonhar, trabalhar e morar com dignidade, alegria e 
esperança!

APRESENTAÇÃO
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Hospital Municipal

 

Colégio Estadual
Ensino Fundamental ao 

Médio

Departamento de 
Policia

Escola
Municipal

Edu, o que é esse tal de “Plano 
Diretor”? Maria, o Plano Diretor é a principal lei 

municipal de planejamento e gestão 
territorial. Na realidade, é o documento 

que todos nós sonhamos e que irá 
nos proporcionar um lugar para se 
viver, sonhar, trabalhar e morar com 

dignidade, alegria e esperança. 

Hospital Municipal

 

Colégio Estadual
Ensino Fundamental ao 

Médio

Departamento de 
Policia

Todos nós sonhamos em ter uma cidade 
bonita e sustentável, onde possamos 

trabalhar e ter rendimentos para amparar 
nossa família, que ofereça moradias dignas 
e locais agradáveis para se viver com toda 
infraestrutura, e que nos proporcione uma 

boa qualidade de vida.

Escola 
Municipal

O plano diretor
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Hospital Municipal

 

Colégio Estadual
Ensino Fundamental ao 

Médio

Departamento de 
Policia

Hospital Municipal

 

Colégio Estadual
Ensino Fundamental ao 

Médio

Departamento de 
Policia

Escola
Municipal

Escola
Municipal

O Plano Diretor é isso... Um Plano de Ação 
em que você irá participar opinando, 

listando e votando nas necessidades que 
você acredita serem importantes.

Ahhhh.... Veja se entendi, Dr. Eduardo.... O Plano Diretor 
expressa o projeto do município que queremos. Tanto na 
zona urbana quanto rural. E suas diretrizes de ações visam 
promover o desenvolvimento sustentável, a melhoria da 
qualidade de vida da população e o bem-estar de toda a 
comunidade.

Escola 
Municipal

Escola 
Municipal

Exatamente!
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Na prática, como o Plano diretor vai 
beneficiar meu município? 

hortifruti

Delegacia

 

da

 

mulher

 

O processo de planejamento e sua transformação acontecem no 
momento em que a sociedade, a olhar de forma crítica para os 
aspectos que influenciam sua qualidade de vida, reflete sobre os 
fatores sociais, políticos, econômicos e ambientais que originaram 
a situação atual e, ao corrigir o caminho, busque modificá-los 
de forma a melhorar seu desempenho e, consequentemente a 
qualidade de vida da população, principalmente daqueles que são 
“despossuídos” e não tem voz. 

O Plano Diretor contribuirá para a formação de cidadãos 
comprometidos em atuar coletivamente e rumo à construção de 
cidades sustentáveis e resilientes, como recomendam os ODS - 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a Economia Verde .

E o que é essa tal de Economia 
Verde, Edu?

Maria, a Economia Verde objetiva 
contribuir para a transformação justa 

e sustentável das estruturas com a 
finalidade de alcançar a sustentabilidade 

ambiental, a criação de empregos 
decentes, a redução da pobreza e a 

melhoria do bem-estar humano.
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Vamos poder elencar as nossas necessidades diárias 
como: Saúde; Educação de qualidade para nossos 
filhos; Segurança pública; Áreas de lazer com praças 
iluminadas; Asfalto na nossa rua; Saneamento 
básico – água, esgoto, coleta de lixo, drenagem, 
enfim.... Tudo aquilo que julgarmos importante para 
que, com total abertura ao diálogo, às diferenças e 
às diversas possibilidades que certamente surgirão 
no decorrer do processo, possamos expor os nossos 
sonhos de se viver em um local adequado com 
espaços dignos na área urbana e rural.

Fomenta conceitos, valores e conhecimentos aplicados em 
Empreendedorismo, ou seja, no trabalho, emprego e renda. Possui 
visão estratégica para uma administração empreendedora e justa, 
fundamentada pelos princípios e diretrizes da sustentabilidade. 
Alcançar a sustentabilidade ambiental, a criação de empregos 
decentes, a redução da pobreza e a melhoria do bem-estar 
humano.

Economia Verde
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quem pode participar do plano diretor?

hortifruti

Delegacia

 

da

 

mulher

 

É preciso mais que sonhar... É preciso agir para a construção de 
um futuro melhor e mais justo. É urgente identificarmos as 
questões prioritárias, refletirmos sobre a possibilidade de atuação e 
construirmos processos organizados e colaborativos de participação 
da sociedade para a construção coletiva a fim de que possamos 
compatibilizar o crescimento socio-econômico do município 
com as questões ambientais: Mitigar as mudanças climáticas, 
protegendo o meio ambiente com uma economia de baixo 
carbono, e sobretudo na garantia do emprego pleno/produtivo e 
trabalho decente/digno para todos. 

Edu, quem pode participar do processo 
de elaboração e implementação do Plano 

Diretor? Maria, toda a população..., mas 
principalmente você como cidadã. É muito 
importante que você participe, além dos 
gestores municipais, o empresariado, os 
empreendedores, às donas e donos de 
casa, os pais e as mães desempregadas, às 
pessoas com deficiência, os “moradores 
de rua”, às comunidades rurais, enfim, 
todos aqueles que de alguma forma 
se sentem possuídos ou despossuídos 
de seus Direitos Constitucionais e 
querem melhorias para a sua cidade e  

comunidade rural.



9

AS etapas do plano diretor

1ª Etapa: Sensibilização / Mobilização / 
Capacitação da Sociedade e dos Gestores 

Esta etapa busca incentivar a participação dos diversos atores 
da sociedade envolvidos ou que desejam envolver-se na 
elaboração e implementação do Plano Diretor Participativo de 
Desenvolvimento Municipal, partindo do pressuposto de que 
cada pessoa da sociedade pode colaborar com o seu conhecimento 
e trabalho, assumindo responsabilidades em prol da melhoria da 
qualidade de vida de sua comunidade e interesses coletivos. Neste 
sentido, as pessoas devem atentar sobre as questões relacionadas a 
infraestrutura urbana e rural do seu município.
 
Ou seja, esta importantíssima etapa aborda a necessidade 
de articulação entre os diversos atores sociais envolvidos e 
apresenta diversas possibilidades de contribuição desses atores no 
desenvolvimento dos trabalhos.
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Nesta etapa os trabalhos terão como ponto de partida as leituras 
técnicas e comunitárias das percepções dos gestores municipais,  
e principalmente da população, identificando os problemas da 
zona urbana e rural do município. Nesse sentido, deve-se rever os 
registros básicos: legislações, mapas, fotos, tradições transmitidas 
verbalmente, entre outros.

Após este trabalho, fazer uma releitura 
conduzindo as análises para a perspectiva 
integrada, caracterizando a realidade do 
município e sua territorialidade.

2ª Etapa: Diagnóstico
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Se trata da fase em que se discutem as ações a serem implementadas 
cuja as bases foram os diagnósticos da etapa anterior, e que 
nortearão os procedimentos a serem adotados.

Assim, os levantamentos que se constituem providências da 
leitura da cidade, deverão ser organizados de forma a constituir 
bases específicas de informações capazes de serem atualizadas 
sistematicamente, formando uma estrutura de avaliação e controle 
de resultados das políticas aplicadas.

3ª Etapa: Estratégias de Ação
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Edu, como o Plano Diretor pode melhorar 
meu bairro e a comunidade rural onde 

minha mãe e meu pai moram?
Maria, o Plano Diretor será um 

verdadeiro Plano de Ações que será 
pactuado entre a Prefeitura, a população 

e os Órgãos de Controle, tendo como 
principal foco a Economia Verde, os 

ODS – Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável e da Nova Agenda Urbana. 

Desta forma, garantiremos que será 
executado.

Um lugar socialmente justo; seguro; economicamente vibrante, com 
oportunidades para todos; e ambientalmente     comprometido 
com os esforços para mitigar as mudanças climáticas, com um estilo 
de vida harmonioso com a natureza e resiliente - com capacidade 
própria para superar adversidades. 

Nova Agenda Urbana 
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Os 17 ODS, com suas 169 metas e respectivos indicadores de 
seguimento, são importantes parâmetros para nortear ações na 
busca de soluções para problemas sociais e de alternativas para um 
desenvolvimento mais justo. 

Foram instituídos no documento Transformando Nosso Mundo: a 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, da ONU.

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
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como posso participar das decisões 
sobre o meu município?

Maria, em todas as 3 fases do processo 
serão realizadas oficinas para capacitar 
as pessoas que irão participar, ou seja, 
você receberá orientações através de 
aulas expositivas, diálogos e recursos 
audiovisuais na apresentação de cada 
conteúdo... Tudo isso facilitado pela 

equipe da PAGE/PNUD.

Edu, como posso participar das decisões 
se não entendo muito disso?

Nossa!!! Que chick.... Somos os pais 
da Maria e moramos na zona rural e 
seremos capacitados por quem têm 
experiência internacional e entende do 

assunto. Que legal!!

Oba!!!  Toda a comunidade que 
participar será capacitada!!!! 

Aí sim... Estamos nos sentindo 
importantes e vamos ser 

ouvidos!!!!

Você sabe, né? PNUD é o 
Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento da ONU 
– Organização das Nações Unidas.
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A decisão está nas suas mãos!

Maria, se você sonha em trabalhar e morar 
no seu município com dignidade... E se 
ainda sonha em ver seus pais, que moram 
no campo e vivem da agricultura familiar, 
se transformarem em empreendedores 
com renda decente... Participe do Plano 
Diretor! A decisão está em suas mãos... 

Participe!!!

Pode deixar Edu.... Vou fazer minha 
parte e participar ativamente de todo o 

processo.

Você vai ter orgulho de mim!!!!
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Todos os moradores podem participar 
diretamente, comparecendo as oficinas de 
capacitação, aos seminários, audiências 
públicas, e ainda, acompanhar as discussões 
pela internet e pela imprensa, rádio e televisão.

Ainda podem participar por meio de 
organizações populares, associações 
profissionais e  empresariais, sindicatos, 
entidades governamentais e não 
governamentais, instituições de ensino 
e pesquisa, e por meio da Câmara de 
Vereadores.
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faça a sua parte!

A Cidade, somos nós!

Planejar a cidade que queremos não é tarefa somente do 
Prefeito e dos técnicos da prefeitura, mas de todos nós 

moradores...

Portanto, participar é um dever seu também!

Posto Policial 
Escola Municipal

Hospital
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Programa das 
Nações Unidas para o 

Desenvolvimento 
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O que você quer para o seu município, seu 
bairro e sua rua? 
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