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Como eu posso participar?

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

Traga suas opiniões e ideias, 
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



Revisão do Plano Diretor 
de Itaú de Minas

informativo nº 01 - maio/2018

O que é um Plano diretor? 

O Plano Diretor é realizado pela Prefeitura e serve para 
organizar e planejar o desenvolvimento do município, in-
cluindo os serviços e as infraestruturas públicas, o cresci-
mento 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 importantes!  
O Plano tem como objetivo a organização do funcionamen-
to, da gestão pública, no presente e no futuro. É o principal 
instrumento do poder público local para garantia, promo-
ção e ampliação do acesso aos direitos sociais básicos. Edu-
cação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, 
lazer, segurança, entre outros assuntos, fazem parte desta 
discussão. Participe!

Traga suas opiniões e ideias, 
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

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 discus-

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 parte fundamental de todo o processo de planeja-
mento 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 inves-
timento adequadas a situação atual.



Quem está revisando o Plano Diretor?

A revisão do Plano Diretor é responsabilidade da Prefeitura Municipal 
de Itaú de Minas/MG, acompanhada de um Conselho da Cidade for-
mado por representantes do poder público local e da sociedade em 
geral.
 

Este trabalho está sendo realizado pelo programa de Apoio à Gestão 
Pública, possibilitado pela parceria entre o Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BNDES), o Instituto Votorantim (IV), 
contando com a assessoria técnica da Risco Arquitetura Urbana.

Por quê revisar o Plano Diretor?

Itaú de Minas, tem seu último Plano Diretor publicado em 2010 (Lei 
Complementar nº31/2010), com revisão prevista em lei para o pra-
zo de até 05 anos. O período inicial de gestão do governo executivo 
municipal, democraticamente eleito, é o período ideal para realizar 
este trabalho, pois além de estruturar a própria gestão quadrienal, 
atualizará o planejamento público de curto, médio e longo prazo no 
município. 

Quais são as etapas previstas da revisão?

Produto 1: Plano de Trabalho Detalhado e Metodologia - março/abril
Produto 2: Diagnóstico técnico participativo - abril/junho
Produto 3: Finalização da propostas de Plano Diretor - julho/agosto
Produto 4: Sumário Executivo e Minuta de Lei - agosto/setembro
Produto 5: Plano de Execução - outubro


