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TEMA 1
Apresentação e o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano Ambiental de 
Campo Grande (PDDUA): fundamentação, 

princípios fundamentais, conceitos da cidade, 
objetivos e diretrizes



Apresentação
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A Lei Complementar n. 341, de 4 de dezembro de 2018, suas alterações
e regulamentações são extensas, complexas e se integram no processo
de planejamento municipal, inter-relacionando-se com outras legislações.

O oferecimento da capacitação aos conselheiros é uma importante
oportunidade de ampliação dos conhecimentos sobre os temas por ela
abordados, visto que são multiplicadores de informação.

O objetivo é proporcionar ao participante uma visão abrangente do
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo
Grande (PDDUA) e prepará-lo para as discussões de suas
regulamentações.



A capacitação
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Público-alvo: conselheiros do Conselho Municipal da Cidade (CMDU), do
Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA) e dos Conselhos
Regionais das Regiões Urbanas de Campo Grande.

Módulos: Módulo 1 - painel geral e Módulo 2 - painel específico.



Plano Diretor no Estatuto da Cidade
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Um dos mais relevantes instrumentos previstos no Estatuto da Cidade
(Lei Federal n. 10.257/2001) é o Plano Diretor, previsto com o objetivo
de estruturar o planejamento do território municipal como um todo,
bem como fazer valer demais instrumentos que o próprio Estatuto
estabelece.

Desse modo, o Plano Diretor é um instrumento criado para permitir a
participação social no âmbito da gestão dos interesses públicos, uma
vez que para sua efetivação é fundamental que exista, na sua
formulação, a participação popular.



O Plano Diretor tem o 
objetivo de indicar a forma 

de desenvolvimento do 
município, fixando as regras 

e as estratégias de 
planejamento, para que se 

alcance o efetivo 
desenvolvimento 

econômico, social e físico 
de seu território.
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Campo Grande
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Área 8 092,951 km²

Área 
urbana

353,40 km²

População 906 092 hab. 
estimada IBGE/2020

Densidade 109,44 hab/km²

Altitude 592 m



Campo Grande
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Decreto-Lei n. 39
Divide a cidade 

de Campo 
Grande em zonas 

de construção

Lei Municipal n. 26
Dispõe sobre o Código 
de Obras e Posturas do 
Município de Campo 

Grande

Plano Diretor de 
Desenvolvimento 

Integrado de 
Campo Grande

Lei n. 1.747
Aprova as diretrizes da 
estrutura urbana de 

Campo Grande

Lei Municipal n. 2.567
Dispõe sobre o 

ordenamento do uso 
e da ocupação do 

solo no Município de 
Campo Grande

Lei Complementar n. 5
Institui o Plano Diretor 

de Campo Grande

Lei Complementar n. 94
Institui a Política de 

Desenvolvimento e o 
Plano Diretor de Campo 

Grande

Lei Complementar n. 341
Institui o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano 

Ambiental de Campo 
Grande
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Qual Plano Diretor nós queríamos?

 Um Plano Diretor integrado com a estrutura
urbana atual.

 Um Plano Diretor integrado com as definições
urbanas contemporâneas.

 Um Plano Diretor que descentralize e modernize
a gestão da cidade.
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Objetivos do PDDUA

 Ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e da propriedade;

 Garantir o bem-estar de seus habitantes, no
âmbito urbano e rural, sob o aspecto urbanístico,
ambiental, social, cultural, econômico e
administrativo, englobando o território do
Município.
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Planejamento Municipal
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O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo
Grande (PDDUA) é parte integrante do processo de planejamento
municipal.

O Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o
Orçamento Anual (LOA) deverão incorporar as diretrizes e as
prioridades contidas no PDDUA.



Diretrizes Gerais
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I - garantia do direito a uma cidade sustentável;

II - gestão democrática;

III - cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais
setores da sociedade;

IV - planejamento do desenvolvimento da cidade, da distribuição
espacial da população e das atividades econômicas;

V - oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e
serviços públicos;



Diretrizes Gerais
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VI - ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;

c) a implantação de empreendimentos/atividades quando o uso for
excessivo ou inadequado em relação à infraestrutura urbana;

d) a retenção especulativa de imóvel urbano;

e) a deterioração das áreas urbanizadas;

f) a poluição e degradação ambiental;



Diretrizes Gerais
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VII - integração e complementaridade entre as atividades urbanas e
rurais;

VIII - adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços
e de expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade
ambiental, social e econômica do Município e do território sob sua
área de influência;

IX - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo
de urbanização;



Diretrizes Gerais
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X - adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e
financeira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento
urbano ambiental;

XI - recuperação dos investimentos do Poder Público;

XII - proteção, preservação e conservação do meio ambiente natural e
construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e
arqueológico;

XIII – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por
população de baixa renda;



Diretrizes Gerais
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XIV - simplificação da legislação urbanística;

XV - isonomia de condições para os agentes públicos e privados;

XVI - estímulo à sustentabilidade nos parcelamentos do solo e nas
edificações urbanas;

XVII - tratamento prioritário às obras e edificações de infraestrutura de
energia, telecomunicações, abastecimento de água e saneamento;

XVIII - investimentos em tecnologia da informação articulados e
integrados.
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Conceitos de Cidade

 compacta e policêntrica;

 sustentável;

 com igualdades;

 independente e articulada;

 moderna, inteligente e segura;
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O PDDUA está estruturado com base nos seguintes
conceitos de cidade:

 que preserva o seu
patrimônio natural;

 integrada - áreas e
atividades urbanas e
rurais.
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Princípios Fundamentais

I - pleno cumprimento da função social da cidade e da propriedade 
urbana e rural;

II - garantia da participação social;

III - proteção do patrimônio cultural de interesse artístico, histórico, 
turístico, paisagístico e arqueológico;

IV - proteção do meio ambiente natural e construído;

V - uso racional e sustentável dos recursos naturais;
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Princípios Fundamentais

VI - acesso de todos os cidadãos à mobilidade urbana e acessibilidade;

VII - fortalecimento da gestão pública;

VIII - justa distribuição dos benefícios e ônus;

IX - desenvolvimento institucional do Poder Público Municipal;

X - garantia a uma cidade acessível;

XI - reafirmação da importância da atividade agropecuária,
das florestas e demais formas de vegetação nativa.



Como acessar?
Acesse a página do PDDUA no sítio eletrônico da PLANURB
(www.campogrande.ms.gov.br/planurb/pddua/) e tenha acesso a
todas as informações.
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OBRIGADA!


