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1. INTRODUÇÃO 

 

O Plano Diretor Participativo - PDP - dos municípios é exigido por lei desde 2001 

conforme o Estatuto das Cidades em seu artigo 41. 

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

I – com mais de vinte mil habitantes;  

II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;  

III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos 

previstos no 4o do art. 182 da Constituição Federal;  

IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico;  

V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades 

com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional.  

§ 1o No caso da realização de empreendimentos ou atividades 

enquadrados no inciso V do caput, os recursos técnicos e financeiros para a 

elaboração do plano diretor estarão inseridos entre as medidas de 

compensação adotadas.  

§ 2o No caso de cidades com mais de quinhentos mil habitantes, deverá 

ser elaborado um plano de transporte urbano integrado, compatível com o 

plano diretor ou nele inserido.” 

 

A primeira movimentação local para elaboração do plano iniciou-se por uma 

empresa especializada em tal atividade, ação que integrava os Programas Ambientais da 

BR-163, por meio do Programa de Apoio Técnico às Prefeituras Municipais, realizado no 

segundo semestre de 2010. Os Programas Ambientais da BR-163, incluindo o Programa 

de Apoio Técnico às Prefeituras e o Programa de Comunicação Social estavam 

diretamente vinculados ao DNIT e eram executados pelo Governo Federal e parceiros ao 

longo do trecho em obras da rodovia, incluindo seu entorno. Esses Programas buscaram 

atender tanto à sociedade, aos atores sociais envolvidos no processo de pavimentação do 

empreendimento, quanto ao meio ambiente. 

Entretanto, o trabalho elaborado pela empresa não atendia as expectativas e 

necessidades do município, portanto, o mesmo foi rejeitado pela Câmara Municipal de 
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Vereadores e desde então várias outras gestões tem tentado dar continuidade ao processo 

sem a obtenção de êxito. 

Em meados de agosto de 2015, Marcelo Castro ocupando o cargo de secretário da 

cidade, juntamente com o Conselho da Cidade, retomou a idéia da elaboração do plano, 

visando a organização do município sempre pensando em uma linha do tempo contínua, 

levando em conta o grande número de investimentos que tem sido feitos no município 

como a abertura de novos loteamentos, a chegada do IFMT, etc. 

Para esta tarefa, com o aval do Conselho da Cidade e ouvindo os diversos setores 

da comunidade, e que após discussão e deliberação, conforme comunicação do Sr. 

Presidente do Conselho, uma comissão de representantes da sociedade civil organizada, 

técnicos, empresários e representantes do poder legislativo, para discutir uma estratégia 

adequada que pudesse dar sequência e conclusão na elaboração do plano. Na 

oportunidade, ficou indicado pelo Conselho, que o técnico da Secretaria da Cidade, Sr. 

Pedro Amon, será o intermediador responsável por coordenar o grupo técnico inserido no 

processo de elaboração do PDP. 

Após cinco reuniões que ocorreram no período de novembro de 2015 a fevereiro 

de 2016, este grupo representativo da sociedade, apoiado pelos técnicos do poder 

executivo, encontra-se motivado e compromissado em concluir a tarefa de elaboração do 

PDP de Guarantã, que vem se arrastando por significativo período. 

Diante disso, será apresentado um apanhado de todo o processo de discussão 

realizado por esta comissão que se encarregou da discussão prévia, sobre quais 

estratégias adotar para a elaboração do Plano Diretor de Guarantã do Norte. 

Cabe informar à perfeita que para entendimento da tarefa que se avizinhava, esta 

comissão prévia, adotou como estratégia, a leitura conjunta da minuta do Projeto de Lei 

anterior do PD que houvera sido rejeitado, para que assim, o grupo se inteirasse dos 

assuntos e desafios que se encontrava pela frente, bem como entender qual a estrutura 

técnica que deve ter um Plano Diretor. 
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1.1. Primeira reunião de discussão do plano: 

 

A primeira reunião de revisão da minuta da lei foi realizada no dia 10 de 

novembro de 2015 em que foi iniciada a apresentação do projeto de lei para a comissão, 

juntamente com acadêmicos da Faculdade UNIFLOR. Foi realizado um breve histórico 

da tentativa de confecção do Plano Diretor e a partir daí iniciaram-se os apontamentos 

referentes ao projeto de lei e sugestões para melhorias e adequações do corpo do texto. 

 

a)Apontamentos: 

 

- Breve histórico das tentativas de construir o plano realizadas por uma empresa 

contratada na época do asfaltamento da BR-163 Disponível em: 

<http://www.asplemat.com.br/noticias/noticia.asp?id=179&noticia=guaranta_do_norte_s

e_prepara_para_expansao_urbana>. 

Sugestão: contratação da empresa METAMATE para a realização de estudos 

aprofundados referente ao solo já que a mesma é uma empresa mineradora. Disponível 

em:<http://www.metamat.mt.gov.br/> 

- Realização de um estudo para estabelecer o sentido de crescimento da cidade, 

sendo esta em sentido Sul (Guarantã – Cuiabá), ou sentido Leste (Bairro Cotrel). 

Sugestão: de realizar o zoneamento em forma de halos (anéis). 

- Estudo das áreas de importância ambiental com profissionais do Meio ambiente 

da região (Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA, Profissionais Autônomos e 

Empresas de engenharia Florestal, e Agronomia, Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente, Conselho Municipal do Meio Ambiente – CONDEMA, etc.).Sugestão: 

determinar quais são as atividades que podem ser realizadas nas zonas de proteção 

ambiental. 
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- Realização de um estudo semelhante ao de Sinop para saber o que cabe ou não a 

nossa realidade para ser implantado no plano. 

- Sugestão da criação de um conselho que fomente a vinda de empresas para a 

cidade 

- Atualização dos mapas de macro e micro zoneamento, áreas de interesse 

ambiental, mapas viários, mapeamento de bacias hidrográficas, etc.. 

- Inclusão das Agrovilas nas zonas de especial interesse, ou onde couber. 

- Implantação do IPTU progressivo. 

- Estudo dos tamanhos de calçadas e estacionamentos, principalmente no centro 

da cidade 

 

1.2. Segunda reunião de discussão do plano 

 

A segunda reunião referente ao plano foi realizada no dia 18 de novembro de 

2015. Foi mantida a mesma dinâmica de apresentação da minuta do projeto de lei, da 

qual foram sugeridas alterações e readequações. 

 

a)Apontamentos: 

 

- Seção I das áreas de especial interesse social – AEIS: Sugestão:verificar o 

tamanho da área útil das casas para serem consideradas de interesse social (verificar a lei 

minha casa Minha Vida). 

- Seção III das áreas de interesse industrial: Sugestão:verificar o anexo dos tipos 

de incomodidade. 

- Verificar o conceito de Área de especial interesse ambiental (Art. 34) 

- Artigo 39 e 41 estão em dissonância. 
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- Verificar a possibilidade de usar a calçada ecológica como uma área verde, para 

a permeabilização do solo. Para fins de regularização de lotes que tenham ultrapassado a 

porcentagem de área construível. 

- Parcelamento, uso e ocupação do solo (ver lei municipal 02/88). Observar as 

novas regras de desmembramento determinadas. 

- Estimar um mecanismo para a idealização de uma zona de interesse social que 

em um determinado momento passe a deixar de ser de interesse social. 

- Verificar a questão de APPs URBANAS CONSOLIDADAS. Foi bastante 

frisada a questão da ocupação das áreas do córrego central. 

- Retirar a exigência de EIA/RIMA para o empréstimo de terras para 

aterramentos, bota foras e outras obras públicas e provadas que impliquem degradação do 

meio ambiente (Art. 42) Verificar os níveis de impacto ao meio ambiente das obras 

(Resolução Consema 085). 

 

1.3. Terceira reunião de discussão do Plano Diretor  

 

Reunião realizada dia 24 de novembro de 2015. 

 

a)Apontamentos: 

 

- Tamanho mínimo de testada dos lotes, para os já instalados ser diferente dos 

novos empreendimentos. Tamanhos sugeridos de lotes: testada de 5m  e área de 140m²; 

testada de 7m área de 140m²; testada de 10m e área de 300m² 

- Analisar a porcentagem de impermeabilização do solo com construções que se 

sugere está no valor de 75%. 
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2.INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

Houve uma conversa prévia com o coordenador de finanças responsável pela 

Faculdade Uniflor, no qual se previa que a instituição de ensino disponibilizaria um 

auditório para a realização das reuniões do plano diretor que ocorreriam nas quartas 

feiras. (O local para reuniões foi transferido mais tarde para a sede do Rotary Club por 

motivo de recesso acadêmico) 

Foram realizadas 3 reuniões com apresentação da minuta, a qual foi revista até o 

artigo 66, que trata da porcentagem de ocupação dos pavimentos nos lotes. 

Para 2016 seria realizada uma mudança na metodologia de construção do plano, 

de modo a inserir os alunos no processo de construção do mesmo. 

A princípio, seriam divididos quatro subtemas dentro da minuta, os quais seriam 

distribuídos entre grupos de alunos, para que os mesmos buscassem informações em 

campo, através da aplicação de questionários para diagnóstico da situação socioambiental 

do município. 

Um dos professores da universidade auxiliaria a proposição de uma metodologia 

de inserção dos discentes no processo. O calendário juntamente com a ementa do curso 

de Administração seria ainda definido. O professor faria a inserção de uma matéria ligada 

a Administração Pública para incluir o plano diretor como componente da nota dos 

alunos. 

Os trabalhos de levantamento de dados poderiam posteriormente ser usados como 

trabalho de conclusão de curso dos acadêmicos. 

Houve um acordo também que as audiências públicas do Plano Diretor seriam 

elaboradas e presididas pelos acadêmicos, cumprindo com o papel de extensão da 

universidade. 
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3. ENCAMINHAMENTOS 

 

Vencidas as etapas relatadas acima, foi uma percepção do grupo, a dimensão que 

se trata a tarefa de elaborar um Plano Diretor Participativo, garantindo-se minimamente 

duas estratégias: (i) garantir a participação popular e; (ii) produzir um marco regulatório 

municipal, que atenda as exigências da legislação federal e estadual. 

O empenho do poder executivo, através da atuação do Vice Prefeito, outros 

Secretários Municipais edo corpo técnico multidisciplinar da Prefeitura, foi decisivo para 

que este conjunto de colaboradores, chegasse na construção de uma proposta 

metodológica, seguindo um cronograma de execução de tarefas factível. 

 

Mantendo a tônica da decisão coletiva, este grupo reuniu-se novamente na data de 

11 de fevereiro de 2015, em uma reunião ampliada na sede do Rotary Club, oportunidade 

na qual, avaliou-se com mais profundidade a proposta metodológica sugerida pelo corpo 

técnico administrativo do município, julgando-a factível de execução. 

 

- CONSIDERANDO que foi aprovada a proposta metodológica de elaboração do 

PDP de Guarantã pela unanimidade dos presentes na reunião de 11/02/2016; 

 

- CONSIDERANDO o explícito apoio e comprometimento do poder público 

municipal na conclusão do PDP nesta empreitada, e; 

 

- CONSIDERANDO a afirmação do compromisso dos integrantes dessa comissão 

de trabalho, representantes da sociedade civil de Guarantã; 

 

Nós, abaixo assinado, SUGERIMOS a Exma. Sra. Prefeita Sandra Martins, que 

no cumprimento de suas atribuições legais e em atendimento ao art. 40 da Lei Federal 
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10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e o Capítulo II – Da Política Urbana, da Constituição 

Federal, artigos 182 e 183: 

 

1 – ORDENE, por parte do Executivo Municipal, que garantindo a participação 

popular e a presença de representantes da sociedade local, o início das atividades de 

elaboração do Plano Diretor Participativo de Guarantã, nos moldes do Capítulo III da Lei 

Federal 10.257/2001.  

 

OBS: PORTARIA Nº 154 de 29 de Fevereiro de 2016 

 

2 – NOMEIE, desde que referendados por seus respectivos órgãos, instituições, 

clubes, associações e/ou empresas, os membros integrantes desta comissão prévia de 

elaboração do PDP de Guarantã, efetivando-os enquanto Comissão de Elaboração do 

Plano Diretor Participativo de Guarantã do Norte – MT. 

 

       OBS: COMISSÃO NOMEADA PELO  DECRETO Nº 09 de 29 de Fevereiro de 2016 

 


