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“Processo técnico instrumentado para 
transformar a realidade existente no 
sentido de objetivos previamente 
estabelecidos”

José Afonso da Silva

PLANEJAMENTO URBANO



HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO 
URBANO EM CAMPO GRANDE

1905 - Primeiro Código de Posturas de Campo 
Grande, que foi a primeira lei municipal com 
referências em seu texto, a temas ligados à
urbanização.

1909 - Surge o Rocio, que foi um plano de 
alinhamento de ruas e praças tornando-se a 
primeira planta urbana da desenvolvida e 
aplicada na cidade.



1938 - Saturnino de Brito desenvolve nova 
Planta Urbana de Campo Grande, desta vez 
com o levantamento topográfico e cadastral dos 
imóveis. 

O estudo trouxe, ainda, a localização precisa de 
todos os imóveis  bem como dos demais 
elementos urbanos existentes. 



O Plano de Saturnino de Brito culminou no 
Decreto – lei no 39, de 31 de Janeiro de 1941, 
que veio a ser o primeiro Plano de Uso do 
Solo de Campo Grande, determinando:

Zoneamentos.

Taxas máximas de ocupação e recuos. 

Tipologia construtiva.

Gabarito dos prédios. 

Regras para o parcelamento do solo.



Década de 1960 (final) - Cidade contrata seu 
primeiro Plano Diretor, elaborado pela 
empresa Hidroservice.

O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado –
PDDI - foi uma evolução, apesar de burocrata e 
de ter sido elaborado sem a participação 
popular.



1977 – Elaboração do Plano de 
Complementação Urbana de Campo Grande, 
por Jaime Lerner, e implementado no ano 
seguinte.

1987 - Criados: a Unidade de Planejamento 
Urbano de Campo Grande – PLANURB – e o 
Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano – CMDU.



A Constituição Federal (1988) e o Estatuto da 
Cidade (2001) estabeleceram a exigência do 
Plano Diretor aos municípios.

A partir de então os Planos Diretores 
necessariamente deveriam ser concebidos de 
forma participativa. 

Respeitando essas determinações foi criado o 
Plano Diretor, estabelecido pela Lei 
Complementar nº 5 de 22 de Novembro de 
1995.



A Lei Complementar n. 94 de 6 de Outubro de 
2006 instituiu a política de desenvolvimento e o 
Plano Diretor de Campo Grande (por meio da 
revisão obrigatória da Lei Complementar n.05 
de 22 de Novembro de 1995). 

Atualmente, a Lei Complementar n. 94/2006 é
o Plano Diretor vigente e o prazo para  sua 
revisão se esgotará em 2016.



PLANO DIRETOR

Conforme o Estatuto da Cidade, o Plano Diretor 
é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e expansão urbana e deve ser 
aprovado por lei municipal.

A obrigatoriedade do Plano Diretor foi 
determinada pela Constituição Federal do 
Brasil (1988).



Adoção de Plano Diretor é obrigatório
para cidades:

Com mais de vinte mil habitantes.

Integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações 
urbanas.

Integrantes de áreas de especial interesse turístico.

Inseridas em áreas sob influência de empreendimentos ou 
atividades com significativo impacto ambiental de âmbito 
regional ou nacional.

Incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas 
suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações dentre 
outros.



Itens obrigatórios para qualquer Plano 
Diretor:

Englobar o território do Município como um todo.

Revisões a cada dez anos, pelo menos.

Durante elaboração,  fiscalização e implementação, 
promover:

Audiências públicas e debates com a participação da 
população.
Divulgação dos documentos e informações produzidos.
Acesso a qualquer interessado aos documentos e 
informações produzidos.



O Plano diretor deverá determinar, 
também, a obrigatoriedade:

– Do plano plurianual.

– Das diretrizes orçamentárias

– Do orçamento anual.

– Das diretrizes e prioridades nele contidas.



O Estatuto da Cidade determina em seu 
Art. 42, que o Plano Diretor deva conter no 
mínimo:

A delimitação das áreas urbanas, nas quais 
poderão ser aplicados: o parcelamento, a 
edificação ou utilização, compulsórios, sempre 
que se tratar de áreas subutilizadas.

O direito de preempção em favor do Poder 
Público municipal, a ser aplicado sobre os 
imóveis urbanos objetos de alienação onerosa 
entre particulares.



A delimitação de área para aplicação das Operações 
Urbanas Consorciadas, possibilitando o exercício em 
outro local, ou alienação, mediante escritura pública, 
do direito de construir.

O Estatuto da Cidade exige como conteúdo mínimo 
do Plano, que ele estabeleça prazos e maneiras de 
colocá-lo em prática, de ser implementado, 
determinando como será o sistema de 
acompanhamento e controle de sua aplicação.

O Estatuto exige que haja participação popular em 
todas as etapas do Plano Diretor. Porem, não 
estabelece regras rígidas sobre como isso deva 
acontecer. 



REVISÃO DO PLANO DIRETOR

O Órgão responsável pela organização do 
processo de revisão do Plano Diretor em nosso 
município é o Instituto Municipal de 
Planejamento Urbano - PLANURB.

As matérias são discutidas por um Grupo 
Técnico (GT) composto por representantes 
técnicos da Prefeitura Municipal e por 
representantes da sociedade civil (Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Urbano - CMDU).



O Grupo Técnico promoverá debates com a 
finalidade de se chegar a um consenso entre os 
técnicos e o CMDU sobre os mais diversos 
assuntos. 

Desta forma serão revistos os objetivos, as 
finalidades e as diretrizes do Plano Diretor 
vigente realinhando-os com as novas 
necessidades e anseios atuais.



Dentre outros assuntos, costumam integrar a pauta 
de discussões da revisão do Plano Diretor:

Meio Ambiente.
Transporte Público e da Mobilidade.
Habitação de Interesse Social.
Instrumentos de Gestão Urbanística.
Uso e a Ocupação do Solo.

Estas decisões irão orientar a empresa contratada 
para a elaboração do Plano Diretor a desempenhar 
seu trabalho em conformidade com aquilo que se 
espera para o nosso município.

Levando esses indicadores em conta, a empresa 
elaborará estudos, analisará os dados anteriores



ETAPAS DE UM PLANO 
DIRETOR

1ª Etapa: Preparação
Nesta etapa a comunidade deve ser mobilizada e 
sensibilizada a participar, divulgando o que é um Plano 
Diretor e que todos podem e devem participar.

2ª etapa: A Leitura da Cidade
A leitura da cidade tem como objetivo conhecer bem a 
realidade da cidade, seus problemas e suas potencialidades.

As atividades e reuniões para a leitura comunitária devem 
mostrar que esse é um momento em que não se discute 
apenas o seu bairro, ou seus interesses, mas o município 
como um todo.



3ª etapa: Escolhas dos Temas e Objetivos
O resultado da leitura técnica e comunitária deve ser 
apresentado para os cidadãos juntamente com uma seleção 
de temas e objetivos a serem trabalhados pelo Plano.

A participação popular é fundamental. Os participantes 
devem manifestar se concordam ou não com os temas e 
objetivos apresentados, dividindo com a sociedade a decisão 
sobre eles.

4ª etapa: Propostas
A equipe técnica deve apresentar propostas para cada tema 
prioritário, considerando o objetivo definido.

As propostas muitas vezes representam ganhos para alguns 
e perdas para outros. Por isso, os conflitos devem ser 
discutidos de forma pública para que sejam pactuados entre 
todos.



5ª etapa: Escolha dos instrumentos urbanísticos
A escolha dos instrumentos urbanísticos são importantes 
para que os objetivos do Plano sejam cumpridos.

Nesse momento deverá haver coerência dos instrumentos 
com os objetivos predefinidos de forma a colaborar para que 
estes sejam atingidos.

6ª etapa: Redação de Projeto de Lei
O Projeto de Lei é uma proposta de lei que ainda será
discutida, podendo ser alterada e será votada artigo por 
artigo. Quando aprovada é que será efetivamente uma Lei.

Na hora de escrever o Projeto de Lei, você também poderá
participar decidindo o que entra ou não no Projeto de Lei do 
Plano Diretor.



Geralmente, como essas discussões são muito 
detalhadas, acontecem junto a um grupo menor de 
representantes dos setores interessados.

Esses representantes devem sempre consultar sua base 
e retornar às reuniões junto à municipalidade, já com 
observações do grupo.

No entanto, o ideal é que a proposta de lei seja discutida 
e pactuada com todos. O que possibilita essas 
discussões são as Audiências Públicas, promovidas 
pelo Executivo, e a realização de uma Conferência da 
Cidade sobre o Plano Diretor.



7ª etapa: Discussão da proposta na Câmara de 
Vereadores

Depois de redigido o Projeto de Lei, do Plano Diretor, o 
mesmo deve ser encaminhado pelo Prefeito à Câmara 
Municipal onde é discutido novamente com toda a sociedade 
em Audiências Públicas e aprovado pelos vereadores.

8ª etapa: Sanção da lei pelo Prefeito
Em sequência, o Projeto de Lei deve ser aprovado pelo 
prefeito, que assina e publica como Lei Municipal. 
Chamamos esse processo de sanção.

Nesse momento, o Prefeito pode vetar partes da lei aprovada 
pela Câmara de Vereadores. É certo de que pode vetar 
emendas abusivas, que privilegiam apenas poucos cidadãos, 
mas também é certo que pode vetar partes fundamentais do 
plano. Por isso, a pressão sobre o Prefeito deve ser grande 
para que isso não aconteça.



Algumas considerações:

• As informações sobre o Plano Diretor devem ser feitas 
através de ampla comunicação pública, em linguagem 
acessível.

• O cronograma e os locais das reuniões poderão ser 
adquiridos no PLANURB ou através do Diário Oficial 
do Município, onde necessariamente as informações 
sobre o Plano devem estar disponibilizadas.

• O Plano deve ter um conteúdo que permita sua 
aplicação imediata, logo após a sua aprovação. Isso 
significa ser autoaplicável.



POLÍTICA DE ADENSAMENTO 
DO ATUAL PLANO DIRETOR

Os Vazios Urbanos estão diretamente ligados 
às Políticas de Adensamento e à Função Social 
da Terra Urbana.

O Plano Diretor estabelece uma classificação 
da área urbana em macrozonas de 
adensamento, sendo elas:

Macrozona de Adensamento Prioritário - MZ1.

Macrozona de Adensamento Secundário - MZ2.

Macrozona de Adensamento Restrito - MZ3.





Macrozona de Adensamento Prioritário - MZ1
– A MZ1 é a área destinada à intensificação do uso e ocupação do 

solo, principalmente quanto a ocupação dos vazios urbanos - lotes e 
glebas não utilizadas ou subutilizadas, de forma a otimizar a 
infraestrutura e os serviços públicos existentes.

Macrozona de Adensamento Secundário - MZ2
– A MZ2 é a área destinada ao uso e ocupação gradual, 

acompanhando a expansão da infraestrutura e serviços públicos à
medida que sejam disponibilizados, face às condições estabelecidas na 
Legislação Municipal específica.

Macrozona de Adensamento Restrito - MZ3
– A MZ3 é constituída por áreas reservadas para futuro adensamento

estimulando-se os usos de lazer, recreação e cultura, habitacional 
unirresidencial, hortifruticultura, bem como parcelamento com lotes com 
área mínima de 5.000m².



MAPA DE INFRAESTRUTURA



MAPA DA EXCLUSÃO SOCIAL



FERRAMENTAS DE GARANTIA 
DA FUNÇÃO SOCIAL

O Plano Diretor determina que, ouvido o CMDU, por 
meio de Lei municipal específica deverá eleger e 
priorizar parcelas do território da MZ1, fixar 
condições e prazos para aplicação das sanções pelo 
descumprimento da função social, podendo ser 
utilizados os seguintes instrumentos:

Parcelamento, edificação ou utilização compulsória do solo 
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado.

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 
progressivo no tempo.

Desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública.



ASPECTOS PARA APLICAÇÃO 
DAS SANÇÕES
CONTRA O DESCUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL

As sanções pelo descumprimento da função social 
são aplicadas prioritariamente na MZ1 de acordo 
com os seguintes aspectos:

Maior incidência de imóveis não edificados, não utilizados 
ou subutilizados.

Existência de rede de abastecimento de água, energia 
elétrica, iluminação pública, pavimentação e drenagem e 
serviços públicos.

Valorização por investimentos públicos em obras e 
melhorias urbanas.



FERRAMENTAS PARA 
INDUÇÃO DO ADENSAMENTO 
NA MZ1

Os instrumentos urbanísticos a serem aplicados 
com a finalidade de induzir o adensamento da 
MZ1 são:

Outorga onerosa do direito de construir.

Transferência do direito de construir.

Operações urbanas consorciadas.

Direito de superfície.



Muito obrigado!Muito obrigado!

Instituto Municipal de
Planejamento Urbano - PLANURB

Rua Hélio de Castro Maia, 279 - Jardim Paulista
CEP: 79050-020 · Campo Grande MS

(67) 3314-5164 / (67) 3314-5175 ·
planurb@planurb.capital.ms.gov.br 


