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O que é um Plano diretor? 

É um Plano realizado pela Prefeitura, aberto a partici-
pação de toda Itaú de Minas, e serve para organizar e 
planejar o desenvolvimento do município, incluindo os 
serviços e as infraestruturas públicas, o crescimento 
da cidade, as melhorias, as regras de zoneamento e os 
demais assuntos de interesse coletivo de nossa cidade. 
Por isso sua participação e opinião são muito impor-
tantes!  O Plano tem como objetivo a organização do 
funcionamento, da gestão pública, no presente e no 
futuro. Ele é o principal instrumento do poder público 
local para garantia, promoção e ampliação do acesso 
aos direitos sociais básicos, tais como educação, saúde, 
alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segu-
rança. Participe!

Traga suas opiniões e ideias, 
e ajude a construir a Itaú de Minas que você deseja!

Acesse a página oficial do Plano Diretor e contribua:
www.itaudeminas.mg.gov.br/planodiretor

www.itaudeminas.mg.gov.br/planodiretor



Administração 2017-2020

Datas importantes:
Conferência Pública de Lançamento: 
08/05/2018  TERÇA - 19h00 Escola Engenheiro José Oliva - Rua João Kirchner, nº 
829 Centro.

Oficinas Participativas:
09/05 - TERÇA 18h00 - Escola Monsenhor Ernesto R. José Martins Lins, nº409 
22/05 - TERÇA 18h00 - Escola Pré Dona Nem - R Massaud Mattar ,nº356
22/05 - TERÇA 18h00 - Escola Carmelita Dramis - R Joaquim Vitor Santana, nº234 
23/05 - QUARTA 18h00 - Escola Cristiano Machado - Rua Dr. José Balbino, nº282 
23/05 - QUARTA 18h00 - Quadra do Poliesportivo - Rua Juventino Dias, nº1.410

Como participar?

Você pode contribuir com a elaboração do Plano Diretor parti-
cipando dos eventos presenciais, respondendo ao questionário 
disponivel na internet, acompanhando o trabalho do Conselho da 
Cidade , ou ainda participando das Conferências (de lançamento 
e Audiência Pública) e Oficinas Participativas que ocorrerão nos 
diversos bairros da Cidade!

Traga suas opiniões e ideias, 
e ajude a construir a Itaú de Minas que você deseja!

Acesse a página oficial do Plano Diretor e contribua:
www.itaudeminas.mg.gov.br/planodiretor



Estatuto das Cidades. Lei nº 10.257/2001 

O Estatuto das Cidades é a principal referência para o processo de 

revisão do Plano Diretor. Ele é uma Lei Federal, que regulamenta 
os artigos nº182 e 183 da Constituição Federal, estabelecendo para-
metros e diretrizes da Política Urbana do Brasil.

Nele estão previstos instrumentos para que o município possa intervir 
nos processos de planejamento  e gestão urbana territorial, visando 

a Garantia do Direito à Cidade, ou seja, o direito ao livre acesso 

às infraestruturas e serviços adequados, e também a Função So-
cial da Propriedade. 

Saúde, escolas, trabalho, lazer, equipamentos públicos, habitação de 
qualidade, saneamento básico, meio ambiente, transportes, mobili-
dade, trânsito seguro, entre outros assuntos, serão temas de discu-

são, para que todos possam viver com mais dignidade.

O processo deve ser realizado em diálogo com a Câmara Municipal 
de Vereadores (Poder Legislativo) que no final do processo deverá 

transformar o Plano Diretor em Lei Municipal.

O Plano Diretor é também parte fundamental de todo o processo de 
planejamento orçamentário do municipio, e deve ser o norteador dos 
Planos Plurianuais (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e 
da Lei Orçamentária, dimensionando as demandas e necessidades de 
investimento adequadas a situação atual.
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Quem está revisando o Plano Diretor?
A revisão do Plano Diretor é responsabilidade da Prefeitura Municipal, que conta 
com uma equipe de coordenação e técnica para desenvolvimento do trabalho. Essa 
equipe será também acompanhada de um Conselho da Cidade formado por repre-
sentantes do poder público local e da sociedade em geral. A revisão do Plano Dire-
tor de Itaú de Minas está sendo realizado pelo programa de Apoio à Gestão Pública, 
possibilitado pela parceria entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), o Instituto Votorantim (IV) e a Votorantim Cimentos (VC). O pro-
ceso conta ainda com assessoria técnica da Risco Arquitetura Urbana.

E por quê revisar o Plano Diretor?
O atual Plano Diretor de Desenvolvimento Participativo de Itaú de Minas/MG foi 
instituído pela Lei Complementar n.º31, de Dezembro de 2010, tendo revisão pre-
vista para cada 5 anos. Ao identificar, no seu artigo 7º, fatores favoráveis e restri-
tivos ao desenvolvimento municipal, o atual PD elenca uma priorização de temas, 
dispositivos e políticas que devem nortear os esforços da gestão municipal, caben-
do ao atual processo de revisão analisar os desenvolvimentos recentes, avanços e 
lacunas. Além de uma proposta de macrozoneamento e zoneamento urbanos, o 
Plano conta com definições e estipulação de área mínima de lote, testada, coefi-
cientes de aproveitamento, índice de ocupação do solo, delimitação, usos, recuos, 
afastamentos, parâmetros de parcelamento e edificação, requisitos de loteamento, 
obras, desmembramentos, penalidades, entre outros. Os itens que compõem o Có-
digo de Posturas, entretanto, estão em peça própria, separada, na Lei Complemen-
tar n.º 02, do ano de 1993. Esse código foi recorrentemente atualizado, com pelo 
menos 18 leis alterando e complementando seu conteúdo. Já o Plano Diretor conta 
com 2 leis complementares, nesse mesmo sentido, a Lei Complementar n.º45/2016 
e n.º52/2017.Por fim, o PD possui normas e considerações sobre instrumentos 
urbanísticos incomuns ou inexistentes em municípios de porte similar, como por 
exemplo, as operações urbanas consorciadas. Cabe avaliar no processo de revisão 
as contribuições que o PD trouxe ao município e sua gestão, o que ainda necessita 
de regulamentação específica e que instrumentos se mostraram ineficazes ou sem 
uso na realidade municipal.

Quais são as etapas previstas?
Etapa 1: Plano de Trabalho Detalhado e Metodologia - março/abril
Etapa 2: Diagnóstico técnico participativo - maio/junho
Etapa 3: Plano Diretor - julho/agosto
Etapa 4: Sumário Executivo e Minuta de Lei - agosto
Etapa 5: Plano de Execução - outubro de 2018


