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Conteúdos 



Gestão Democrática  

Compartilhamento de espaços de planejamento 

com a sociedade - Abrange  mecanismos de 

interação, consulta e diálogo com a sociedade e 

instâncias de caráter consultivo e ou deliberativo 

para tomada de decisões sobre políticas e 

projetos, bem como para  controle e  avaliação 

da implementação das políticas 

 

 

Instâncias e mecanismos de participação – 

devem ser complementares e articulados – cada 

qual  desempenha uma função dentro do 

SISTEMA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO.  

(em construção). 



      Avanços do PL 

688/2013 e o Sistema 

Participativo Municipal 

 

Principais Avanços do PL 688:  
• Reforço do papel das subprefeituras e do Conselho 

Participativo Municipal.  

• Reforço do papel de planejamento e controle 

desempenhado pelo  CMPU 

• Ampliação do Sistema de Informações – fundamental 

para viabilizar a participação social ( em implantação) 

 

Ações de Governo 
Construção do Sistema Municipal de Participação ( em 

processo de discussão interna)  

Ciclo Participativo de Planejamento e Orçamento ( em 

implantação) 



Sistema de 

Planejamento Urbano 

Planos Setoriais 

Órgãos Municipais 

Planos Regionais 

Planos de  

Desenvolvimento  

de Bairro 

MECANISMOS DE 

PARTICIPAÇÃO 

Sistema de  

Informações 



Sistema Municipal de 

Participação Social 

Mecanismos Instâncias 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

POLÍTICAS PÚBLICAS 



  Mecanismos de 

Participação – 

Abrangência 
 

Territorial  

 

Setorial  

 

Municipal   



  Mecanismos de 

Participação – 

Abrangência 
 

Territorial  

 

Setorial  

 

Municipal   



  Mecanismos de 

Abrangência 

Territorial  

Prevista a exigência de implantar mecanismos de 

participação e controle social na definição de:  

 

 

• Áreas de Estruturação Local – Articulados aos 

Conselhos Gestores de ZEIS 

• AIU 

• OUC 

• EIV RIV 

• Planos Regionais  

• Planos de Bairro 

• Territórios de Reordenamento Urbanístico Integrado  

 



  Mecanismos de 

Abrangência 

Setorial  
 

Garantia de  processos participativos envolvendo os 

diversos setores da sociedade, na definição: 

 

Sistema de Mobilidade /Plano de Mobilidade 

Sistema de Drenagem/Plano de Drenagem 

Sistema de Saneamento/ Plano de saneamento 

Estruturação do Sistema de Equipamentos Urbanos/ 

Plano de Articulação e Integração de Redes e 

Equipamentos 

Plano Municipal de Habitação 

Plano Municipal de Redução de Riscos  

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos  

Planos Setoriais de educação, saúde, esportes, 

Assistência e Cultura 

 

 

 



  Mecanismos de 

Abrangência 

Municipal  
 

Audiências Publicas – Necessidade de ampla 

divulgação de informações 15 dias antes e dos 

resultados até 20 dias após a realização; transcrição 

integral dos resultados 

Iniciativa Popular de Planos Programas e Projetos de 

Desenvolvimento Urbano – 2% dos eleitores da cidade 

( quando o impacto for estrutural na cidade) ; 2% dos 

eleitores de cada subprefeitura (quando impacto for 

territorial. Apreciado em até 120 dias. 

Iniciativa Popular de Projetos de Lei, Plebiscito e 

Referendo – de acordo com a Lei Orgânica.  

Instrumentos de Promoção da Cidadania – Promoção 

de atividades de formação como cursos, seminários e 

oficinas para ampliar a troca de informações sobre 

politicas de desenvolvimento urbano 



INSTÂNCIAS DE 
PARTICIPAÇÃO 

Territoriais  

Conselhos de ZEIS 

Conselhos Gestores de Concessões Urbanísticas 

Conselho Participativos Municipais 

Setoriais 

Conselhos de Transporte  

Conselho de Habitação 

Conselho de Saneamento  

Conselho de Meio Ambiente 

Cidade  

CMPU 

FUNDURB 

CPOP ( em formatação) 



SISTEMA DE 
INFORMAÇÕES  

Reforço à ampla publicidade a documentos e 

informações  produzidos no processo de 

implementação do PDE; 

Elaboração de indicadores de monitoramento e 

avaliação das políticas públicas apontadas no PDE, de 

forma participativa 

Integração dos cadastros públicos inclusive sobre 

planos, programas e projetos 

Compatibilização topológica entre lotes, quadra, 

setores censitários e areas de ponderação do IBGE 

Mapeamento dos investimentos, programas e projetos 

das diversas secretarias, órgãos descentralizados e 

concessionários de serviços  

Mapeamentos de licenciamentos de projetos 

programas e investimento públicos e seus estágios de 

aprovação 



SISTEMA DE 

INFORMAÇÕES 
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SISTEMA DE 

INFORMAÇÕES 

Mapeamento  e caracterização de remoções e fluxos 

de moradores removidos: previsto, em curso e sua 

evolução temporal  

Elaboração de indicadores de acompanhamento do 

PDE, de forma participativa, apontando no mínimo: 

resultados alcançados em relação aos objetivos do 

PDE, das macroáreas e das Zonas especiais, avanços 

em relação á realização das ações prioritárias 

previstas no PDE e desempenho de todos os 

instrumentos de política urbana e gestão ambiental. 
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