
Campo Grande - MS

TEMA 13
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

Ambiental de Campo Grande (PDDUA):

Desenvolvimento Social e 

Sistema de Equipamentos Urbanos e Sociais



Conceito
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O Sistema de Equipamentos Urbanos e Sociais é composto pelas redes de
equipamentos urbanos e sociais voltados para a efetivação e
universalização de direitos sociais, compreendidos como direito do cidadão
e dever do Estado, com participação da sociedade civil nas fases de
decisão, execução e fiscalização dos resultados.



Componentes do Sistema de Equipamentos 
Urbanos e Sociais Públicos
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I - os equipamentos de educação;

II - os equipamentos de saúde;

III - os equipamentos de esportes;

IV - os equipamentos de cultura;

V - os equipamentos de assistência social;

VI - os equipamentos de segurança urbana.



Do Plano de Articulação e Integração das 
Redes de Equipamentos
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Art. 87. A Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social – SAS,
coordenada pela PLANURB, elaborará o Plano de Articulação e
Integração das Redes de Equipamentos Urbanos e Sociais, por
intermédio de ação conjunta das secretarias municipais envolvidas e de
ampla participação popular.



Do Plano de Articulação e Integração das 
Redes de Equipamentos

Campo Grande - MS

O plano deverá 
apresentar critérios 

para dimensionamento 
de demandas por 

equipamentos urbanos 
e sociais 

compatibilizados com os 
critérios de localização 
e integração com os 

equipamentos 
existentes.
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§ 3º A distribuição de equipamentos e serviços sociais deve respeitar as 
necessidades regionais e as prioridades definidas a partir de estudo de 
demanda, priorizando as áreas de urbanização precária e/ou de 
vulnerabilidade.
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§ 4º O plano deverá estabelecer uma estratégia que garanta no horizonte 
temporal previsto nesta Lei a implantação da rede básica de equipamentos 
e de serviços públicos de caráter local, preferencialmente articulada, em 
todas as regiões urbanas e nos distritos, dimensionada para atender à 
totalidade da população residente.

§ 5º  A  implementação  dos  equipamentos  urbanos  e  sociais  públicos  
será viabilizada também por meio de Termos de Compromisso de 
empreendimentos privados.
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TEMA 13
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

Ambiental de Campo Grande (PDDUA):

Política Municipal de Desenvolvimento 
Econômico



Objetivo Principal - Art. 88
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Buscar o pleno 
desenvolvimento do 
potencial econômico

Incentivar as 
atividades econômicas 

sustentáveis

Através do estímulo às atividades econômicas
que possibilitem uma melhor relação entre 

emprego/moradia

Na zona rural, descentralizada, gerando emprego 
e renda para reduzir as desigualdades sociais no 
acesso aos bens e serviços públicos essenciais

A melhoria da qualidade de vida e do meio 
ambiente

Nas áreas da indústria, comércio, serviços,
agronegócio, ciência e tecnologia e agricultura 

familiar

ALINHADO



Gestão democrática, descentralizada e compartilhada
por meio da participação da população e de associações representativas dos 

vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento 
de planos, programas e projetos de desenvolvimento econômico urbano e rural

Implantação de programas
que consolidem a condição do município de Campo Grande como polarizador 

econômico e centro de distribuição da produção e prestação de serviços

Gestão inovadora e profissional com ferramentas eficazes de gestão

Previsão dos impactos das políticas públicas
para medir as influências e atrativos da instalação e/ou ampliação de 

empreendimentos e/ou atividades que propiciem o desenvolvimento econômico

Investir em infraestrutura para atrair investimentos em atividades econômicas, sejam urbanas ou rurais

Induzir a desconcentração das atividades econômicas visando uma distribuição mais equilibrada do emprego

Proteger as áreas industriais existentes e incentivar sua expansão de maneira sustentável

Criação de benefícios fiscais
para a implantação de novas atividades econômicas em determinadas áreas de 

interesse do município

Estimular parcerias com entidades acadêmicas
no intuito de estimular a capacidade criativa, o conhecimento científico e a 

geração de atividades econômicas de alto valor agregado

Criar distritos industriais através de legislação específica destinado as indústrias de grande porte

A promoção de incentivos fiscais, tributários, editalícios
e/ou comerciais

ao produtor rural do município

Implantar o programa de desenvolvimento rural da Agenda 21
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Objetivo Principal - Art. 89
Da Indústria, Comércio e Serviços
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Buscar o pleno 
desenvolvimento da 

economia

Urbana e rural

Cumprimento da função social da cidade e da 
propriedade



Diretrizes dos Planos, Programas,
Projetos e Ações
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1. consolidar e fortalecer os diversos setores da indústria, comércio e serviço;

2. fortalecer o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico;

3. estabelecer termos de cooperação e realizar parcerias público-privadas;

4. fortalecer o programa de incubadoras municipais;

5. estruturar o município como polo centralizador na prestação de serviços;

6. fomentar a instalação e utilização de fontes energéticas alternativas, para alavancar o
setor produtivo;

7. desenvolver a infraestrutura logística do município, criando meios para o transporte e o
escoamento da produção;

8. fomentar a instalação de novos polos empresariais e parques tecnológicos do município.



Objetivo Principal - Art. 93
Da Ciência, Tecnologia e Inovação
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Promover o desenvolvimento 
científico e tecnológico ao alcance da população



Diretrizes dos Planos, Programas,
Projetos e Ações
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DIRETRIZ QUALIFICAÇÃO

Estimular a ampliação de investimentos empresariais em pesquisa e desenvolvimento

Utilizar instrumentos governamentais de apoio a inovação

Fomentar a criação e consolidação de empresas 
inovadoras intensivas em conhecimento, em especial 
as incubadoras de empresas e parques tecnológicos

Promover a ampla divulgação e o acesso à ciência, tecnologia e 
inovação

Estabelecer ambiente favorável para a economia criativa e o 
empreendedorismo

Desenvolver e implantar soluções tecnológicas inovadoras visando 
a uma cidade sustentável

Ampliar a oferta de projetos de inclusão digital

Estabelecer parcerias na área da ciência, tecnologia e inovação



Da Agricultura Urbana
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Art. 90. O Plano Municipal de Agricultura Urbana tem como objetivo viabilizar formas de
desenvolvimento sustentáveis tendo como diretrizes:

I - incentivar o plantio e a comercialização de produtos hortifrutigranjeiros;

lI - fortalecer a agricultura familiar e a segurança alimentar, bem como a certificação de
produtos, com vistas a inclusão econômica, produtiva e social no meio urbano;

IlI - promover a produção sustentável;

IV - contribuir para o desenvolvimento sustentável de comunidades tradicionais.



Da Agricultura Urbana
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Art. 91. Nos termos da legislação em vigor, o Poder Executivo Municipal, em parceria
com as entidades que atuam no meio rural e em conjunto com o governo estadual e
federal, promoverá incentivos para a utilização de lotes e glebas desocupados no
perímetro urbano visando a implantação de sistemas de agricultura urbana, em áreas
constantes do Anexo 24 - agricultura urbana em glebas e agricultura urbana em lotes,
desta lei, para abastecimento da população e de programas de segurança alimentar,
especialmente para as famílias mais carentes e unidades que atendem crianças,
adolescentes e idosos.

Art. 92. As atividades permitidas para exploração de áreas urbanas, bem como os
sistemas de cultivo, serão regulamentadas por Ato do Poder Executivo Municipal em até 12
(doze) meses contados da vigência desta Lei Complementar, ouvido os Conselhos próprios



Regulamentação da Agricultura Urbana
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Será tema da aula de número 25
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OBRIGADO!


