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TEMA 2
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

Ambiental de Campo Grande (PDDUA): 
Políticas, Planos, Programas, Projetos e Ações



Políticas Públicas
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É comum se afirmar que a função do Estado é promover o
bem-estar da sociedade. Para tanto, ele necessita desenvolver
uma série de ações e atuar diretamente em diferentes áreas,
tais como saúde, educação, meio ambiente e ordenamento
territorial.

Para atingir resultados em diversas áreas e promover o bem-
estar da sociedade, os governos se utilizam das Políticas
Públicas.



“Políticas Públicas são um 

conjunto de ações e 

decisões do governo, 

voltadas para a solução de 

problemas da sociedade”
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Políticas no PDDUA
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- PDDUA (Lei Complementar n.
341/2018 e suas alterações)
determina que as políticas
indicarão planos, programas,
projetos e ações e devem ser
implementadas pelo Município
em observância ao PDDUA.

Políticas

Planos

Programas

Projetos

Ações

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande



Definições
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Planos Programas Projetos Ações

É o documento
mais abrangente e 

geral, contém 
estudos, análises 
situacionais ou 
diagnósticos 
necessários à 

identificação dos 
pontos a serem 
atacados nos 
demais níveis.

É o documento que 
indica um conjunto 
de projetos cujos 

resultados permitem 
alcançar o objetivo 

maior de uma 
política pública.

É o documento que 
sistematiza e 
estabelece o 

traçado prévio de 
operação de um 

conjunto de ações. 
É a unidade 

elementar do 
processo 

sistemático de 
racionalização de 

decisões.

As ações são o 
conjunto de práticas 

e atividades que 
dará base para a 
realização dos 

projetos. 
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Política de Uso e Ocupação Territorial

Consiste em promover uma organização territorial fundamentada na:

a) ocupação racional do solo, fortalecimento dos bairros, das 
centralidades urbanas e dos eixos de adensamento;

b) diversidade econômica;

c) multifuncionalidade e conexões de mobilidade;

d) articulação com a preservação do patrimônio cultural

e ambiental;

e) Informações do Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM).
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Política de Preservação e
Conservação Ambiental

Consiste na:

a) aplicação específica do ordenamento territorial;

b) efetivação do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE);

c) preservação e conservação dos recursos naturais, em especial da

biodiversidade e da geodiversidade no território municipal;

d) implementação e efetivação da Política Municipal

de Saneamento.



Campo Grande - MSPensão Pimentel (Morada dos Baís)

Consiste em reconhecer e adotar medidas de proteção e conservação 
de bens de interesse histórico-cultural que valorizem a identidade 

arquitetônica e a memória do Município.

Política de Preservação e 
Conservação do Patrimônio Cultural

Marco Zero (Monumento aos Desbravadores)

Colégio Oswaldo Cruz

Comunidade Tia Eva

Santuário Estadual Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro
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Política de Mobilidade e Acessibilidade
É fundamentada na:

a) coordenação e organização dos deslocamentos de pessoas e cargas;

b) melhoria da acessibilidade, observando os princípios de desenho 
universal e propiciando autonomia e segurança para todos os cidadãos 

na vivência da cidade;

c) estímulo ao desenvolvimento da modalidade

urbana e acessibilidade sustentável.
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Política de Desenvolvimento 
Econômico

Consiste em:

a) estimular a modernização e o crescimento sustentável das atividades 
econômicas;

b) estimular a formação de organizações produtivas locais;

c) fomentar as atividades de produção, comércio e serviços

nos bairros, de forma à descentralização territorial e ao

incremento, diversificação e à especialização das atividades

econômicas.
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Política de Habitação de Interesse 
Social

Consiste em incentivar habitações dotadas de infraestrutura completa, 
promovendo a inclusão social, econômica e ambiental em novos 

empreendimentos, nas requalificações e nas regularizações fundiárias.
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Política de Saneamento Básico
Fundamentada na busca pela universalização do acesso aos serviços

de abastecimento d’água; esgotamento sanitário; drenagem e manejo

das águas pluviais urbanas, dos resíduos sólidos e da limpeza urbana. 
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Política da Paisagem e do Sistema 
dos Espaços Livres

Consiste na aplicação específica do ordenamento territorial das áreas 
consideradas de valor paisagístico e dos espaços edificados ou não, 
visando salvaguardar a paisagem e a articulação e qualificação dos 

espaços livres. 

Parque das Nações Indígenas

Lagoa Itatiaia

Lago do Amor

Orla Morena
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Política de Arte Pública
Consiste na qualificação da paisagem urbana e natural e na promoção 

do desenvolvimento sociocultural da população.

Monumento das Araras

Escultura Manoel de Barros

Painel Papagaio Verdadeiro

Escultura O Beijo
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Política de Desenvolvimento Rural 
Sustentável

Consiste em promover as atividades econômicas e sociais na área rural 
do Município de maneira sustentável e adequada ao Zoneamento 

Ecológico Econômico.
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Políticas Sociais Públicas
Constituídas das Políticas de Educação, Saúde, Segurança Pública, 

Assistência Social, Esporte e Lazer.

Educação Saúde Segurança Pública

Assistência Social Esporte e Lazer



Ampla Participação
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O processo de elaboração das políticas sociais públicas deve contemplar
a realização de reuniões e ou audiências públicas permitindo que elas
sejam discutidas, por meio de ampla participação dos Conselhos
Regionais, Conselhos Setoriais, sociedade civil organizada e setor público,
em todas suas etapas/fases (mobilização; discussão; elaboração da
legislação pertinente que será encaminhada ao Legislativo Municipal para
aprovação).



Articulação
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Cumprindo o que determina o artigo 109 da Lei Orgânica de Campo
Grande, os planos, programas, projetos e ações deverão se articular
com os planos nacionais, estaduais e regionais e elaborados com
participação popular e em observância às legislações e normas vigentes.

Art. 109. A elaboração e a execução dos planos e dos programas do governo
municipal obedecerão às diretrizes do plano diretor e terão acompanhamento
e avaliação permanentes, de modo a garantir o seu êxito e assegurar sua
continuidade no horizonte do tempo necessário.

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE-MS
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OBRIGADA!


