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MATERIAL PARA CONSULTA PÚBLICA 

REFERENTE À 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA A REALIZAR-SE EM 26/04/2016, DAS 17 HORAS ÀS 
20 HORAS, NO CINE TEATRO ÓPERA – “LANÇAMENTO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO 
DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 2016” 

 

APRESENTAÇÃO 

Este trabalho refere-se à apresentação do planejamento para a execução das atividades 
relacionadas à elaboração do Plano Diretor Municipal (PDM) de Ponta Grossa 2016. 

O princípio adotado é o de que o plano deve ser compreendido como um processo de 
construção coletiva das estratégias, instrumentos e normas de produção do espaço do 
município de forma sustentável, democrática, socialmente justa e integradora dos 
contextos urbano, rural e regional. Para tanto, é necessário amplo conhecimento dos 
diversos aspectos territoriais e socioeconômicos que caracterizam o município, tanto 
pelos técnicos envolvidos, quanto pelos cidadãos e gestores municipais. Como 
consequência, as atividades previstas ao longo do desenvolvimento dos trabalhos 
devem ocorrer de forma articulada entre estes grupos, de forma a garantir a 
mobilização, a apropriação e a efetividade das questões abordadas. 

O ato de planejar pressupõe estabelecer uma base racional para a definição de 
objetivos, de modo a determinar: (i) formas, ações e instrumentos (meios) e (ii) técnicas 
de organização (métodos) para atingir estes objetivos de forma eficiente. Como 
consequência, todo o planejamento municipal deve constituir-se a partir de 
fundamentos voltados para a transformação da realidade. 

Nesse sentido, os planos de desenvolvimento se estruturam, de forma geral, em três 
momentos principais: (i) o diagnóstico, baseado em um levantamento de informações e 
uma interpretação da realidade que supõe determinados valores (os princípios da 
cidade desejada); (ii) as estratégias de ação, que definem o direcionamento da situação 
atual para a situação desejada e (iii) um modo de implementação (Plano de Ação).  

Sabendo-se que o planejamento do desenvolvimento sustentável municipal é 
fisicamente compreendido através da articulação entre o Plano Diretor, Planos Setoriais 
e demais planos estratégicos e projetos específicos, é importante que, em se tratando 
da orientação de desenvolvimento de um território, todos esses instrumentos apontem 
para a mesma direção. 

Não obstante, é imprescindível que a análise vinculada ao contexto regional faça parte 
do planejamento municipal, uma vez que a influência de elementos físicos, 
socioeconômicos ou políticos extrapolam os limites de uma unidade federativa.  

Portanto, é fundamental que todos os planos coincidam acerca de questões que 
envolvem território e aspectos transversais como cidade para todos, desenvolvimento 
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social, desenvolvimento econômico e emprego, qualidade e mobilidade urbana, 
financiamento da cidade, participação cidadã e articulação regional, além dos demais 
aspectos relevantes que caracterizam a complexidade da cidade. 
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Plano Diretor Municipal (PDM) de Ponta Grossa 2016 

O processo para elaboração do PDM, segundo o Termo de Referência que rege o projeto, está 
estruturado em quatro fases: 

1ª Fase – “Mobilização e estruturação para a elaboração do PDM de Ponta Grossa 2016” 

2ª Fase – “Análise temática integrada para elaboração do PDM de Ponta Grossa 2016” 

3ª Fase – “Diretrizes e propostas para o PDM de Ponta Grossa 2016” 

4ª Fase – “Plano de ações, investimentos e institucionalização do PDM de Ponta Grossa 2016” 

1ª FASE 

A primeira fase consiste na apresentação e discussão das metodologias e técnicas para a 
elaboração das demais fases do projeto. É neste momento que as demais etapas do plano são 
definidas e debatidas. Os produtos dessa fase são o Plano de Trabalho, contendo uma descrição 
geral do conceito do PDM, da forma como serão elaborados os diagnósticos (leitura técnica, 
leitura comunitária e síntese) e os demais planos que formam o todo, como o Plano de 
Mobilização, a Caracterização Administrativa atual e o Estado Atual de Implementação do Plano 
Diretor vigente. 

2ª FASE 

A segunda fase é o Diagnóstico. Ele é composto por três partes, a saber: 

Parte 1: trata-se do levantamento da situação atual do município baseado numa leitura técnica, 
ou seja, da análise de dados, de informações, da literatura disponível sobre os temas, entrevistas 
e pesquisas. As informações coletadas dizem respeito a vários aspectos da realidade de Ponta 
Grossa, como o meio físico (geologia, relevo, hidrografia) o ordenamento territorial (evolução 
da ocupação urbana, principais características do uso e ocupação do solo atuais e leitura e 
análise do zoneamento), o meio social (economia local, análise socioambiental) e aos demais 
aspectos considerados relevantes. Faz parte também desta etapa a leitura comunitária, que 
consiste em buscar informações diretamente com a população da cidade, espalhados pelo 
perímetro municipal. As informações são então organizadas e sistematizadas, de forma a obter 
um quadro geral da situação atual do município. 

Parte 2: com as informações obtidas na Parte 1, serão elaborados diversos cruzamentos de 
dados. Este trabalho será apresentado através de mapas-síntese, cuja função é ilustrar, de forma 
integrada, contextos diversos sobre uma mesma base cartográfica. Por exemplo, situações como 
a existência de vazios urbanos e ocupações irregulares poderão ser avaliadas conjuntamente 
pela sua ocorrência no território, permitindo assim, traçar um diagnóstico que traz em si mesmo 
uma ideia de estratégia de ação. Além disso será possível avaliar algumas tendências com a 
elaboração de mapas-síntese contendo um dado variável, o aumento populacional baseado em 
cálculo estatístico. Isto permitirá uma avaliação criteriosa através da análise de cenários de 
diagnóstico. 

Parte 3: Uma vez concluída a Parte 2 e de posse das informações, análise de tendências e 
ilustração do contexto no território através dos mapas-síntese, será elaborada uma síntese geral 
do contexto municipal, também utilizando a base cartográfica como suporte para definição de 
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objetivos. A síntese e os objetivos servirão como base para a Fase 3 do trabalho, a elaboração 
de diretrizes. 

3ª FASE 

Nesta fase serão elaboradas as diretrizes e propostas para o município. Utilizando o 
conhecimento e as informações analisadas e debatidas nas fases anteriores serão delineadas 
orientações para o reordenamento territorial, para a aplicação de instrumentos urbanísticos do 
Estatuto da Cidade e sugestões de projetos relevantes para Ponta Grossa. As diretrizes e 
propostas apresentadas nesta fase serão referenciadas no território através de mapeamento, 
de forma a permitir sua melhor apreensão e apropriação pela sociedade. 

4ª FASE 

Na quarta fase será apresentado o Plano de Ações e Investimentos (PAI), ferramenta que 
auxiliará na tomada de decisões sobre a ação mais adequada entre todas aquelas oferecidas 
para um determinado contexto. O PAI deverá servir como uma referência para definição de 
estratégias e de melhor uso dos recursos públicos. Nesta fase, serão elaboradas as minutas dos 
anteprojetos de lei para a institucionalização do PDM, como, por exemplo, a própria lei do plano 
diretor e a lei de zoneamento. Serão objeto desta fase também, propostas para melhor executar 
a gestão do novo plano diretor pela estrutura de planejamento da Prefeitura Municipal, 
apontando modelos organizacionais e técnicas de avaliação, acompanhamento e monitoração 
do processo. 

PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE 

Ao longo de todo o processo de elaboração do plano, desde sua fase inicial, haverá um grande 
número de eventos e oportunidades para a participação da sociedade. Ao todo serão quatro 
audiências públicas, uma conferência de pactuação, três blocos de oito reuniões distribuídas 
territorialmente pelo município, totalizando 24 encontros realizados em bairros e distritos, além 
de outros espaços de participação popular vinculados a temáticas centrais à elaboração do Plano 
Diretor. 

Soma-se a este processo reuniões de caráter técnico para o acompanhamento contínuo do 
processo pelos grupos constituídos, formados por integrantes da Prefeitura Municipal e de 
segmentos da sociedade, como a Equipe Técnica Municipal (ETM), o Conselho Municipal da 
Cidade (CMC) e o Grupo de Acompanhamento (GA) do PDM (a ser indicado na primeira 
Audiência Pública), além de representantes dos poderes executivo, legislativo e do Ministério 
Público. 

MAPEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES POR ÁREAS DE ATUAÇÃO  

Para melhor ilustrar e organizar os diversos momentos do processo de elaboração do PDM, 
considerando a produção de conteúdo e a participação da sociedade, o conjunto de todas as 
atividades a serem executadas foi organizado através de uma tabela, apresentada na sequência 
deste texto: 
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ETAPAS E FASES DO PLANO 

1ª Fase – Mobilização e estruturação para elaboração do PDM de Ponta Grossa 2016 
Eixo Descrição Itens Área 
    
3.1 Ação: Reunião técnica na assinatura do contrato de prestação de serviços (realizada em 23/03/2016). 
 
3.2 Ação: Reunião técnica de capacitação – apresentar os métodos e técnicas a serem utilizados para a elaboração da caracterização da administração municipal, estado 
atual do planejamento e da gestão urbana do município, plano de mobilização, plano de trabalho e cronograma. Participantes: Ambiens, ETM e CMC (realizada em 
31/03/2016 – 10h45/12h00). 
    

2.1 Caracterização da 
administração 
municipal para 
desempenho de 
funções de 
planejamento e gestão 
urbana 

Avaliar a capacidade 
institucional do município 
para desempenhar as 
funções pertinentes ao 
planejamento urbano e à 
gestão urbana 

i) estrutura administrativa  (Adm. / Gestão) 
ii) recursos humanos e materiais disponíveis  (Adm. / Gestão) 
iii) processos de tomada de decisão  (Adm. / Gestão) 
iv) meios utilizados para comunicação social, participação popular e 
controle social 

 (Adm. / Gestão) 

v) relação com outras esferas de governo (outras Secretarias 
Municipais, Poder Legislativo, Conselhos Municipais, Ministério 
Público, órgãos estaduais e federais) 

 (Adm. / Gestão) 

 

2.2 Estado atual do 
planejamento urbano e 
gestão urbana do 
município 

Fazer a leitura das 
condições e do estado atual 

i) efetivação das diretrizes e proposições do PDM vigente  (Arq. / Gestão) 
ii) monitoramento, controle e avaliação do PDM vigente (Arq. / Gestão) 

iii) implementação do Plano de Ações e Investimentos (PAI) (Econ.) 
iv) regulamentação e aplicação da legislação urbanística vigente (Adv.) 
v) implementação dos instrumentos do Estatuto da Cidade (Arq.) 
vi) execução das atividades de licenciamento e fiscalização do 
parcelamento do solo para fins urbanos, edificações e obras, 
localização e funcionamento das atividades econômicas e 
cumprimento das demais posturas municipais 

 (Arq. / Gestão) 

vii) provisão de infraestrutura e equipamentos e a prestação de 
serviços 

 (Eng. Civil) 

 

2.3 Plano de 
Mobilização, Plano de 
Trabalho e 
Cronograma Físico 

Definir ações para a 
mobilização e sensibilização 
da população quanto à 
importância da participação 
no processo de elaboração 

Plano de Trabalho  (Arq. / Adv.) 
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1ª Fase – Mobilização e estruturação para elaboração do PDM de Ponta Grossa 2016 
Eixo Descrição Itens Área 

do PDM. Definir, justificar e 
apresentar os métodos e 
técnicas a serem utilizados 
para a execução dos 
serviços. Elaborar 
cronograma identificando 
fases, datas e prazos das 
atividades propostas 

Plano de Mobilização  (Soc.) 

Cronograma de atividades  (Arq. / Adv. / Gestão) 

 
3.3 Ação: Oficina técnica – promover meios para identificação, análise e discussão da caracterização da administração municipal, estado atual do planejamento e da gestão 
urbana no município, do plano de mobilização, do plano de trabalho e do cronograma. Participantes: Ambiens, ETM, CMC, representantes dos poderes executivo e legislativo 
e do MP (realizada em 05/04/2016 – 14h00/17h00). 
 
3.4 Ação: reunião técnica preparatória – apresentar os resultados da caracterização da administração municipal, estado atual do planejamento e da gestão urbana no 
município, do plano de mobilização, plano de trabalho e cronograma para aprovação da CMC e ETM. Definir procedimentos para realização da 1ª Audiência Pública. 
Participantes: Ambiens e ETM (realizada em 08/04/2016 – 14h00/17h00). 
 
3.5 Ação: 1ª Audiência Pública – “Lançamento do processo de elaboração do PDM de Ponta Grossa 2016” - informar à sociedade o início do processo, motivos e 
importância do PDM, apresentar o plano de mobilização, plano de trabalho, cronograma e proceder à instituição de um Grupo de Acompanhamento (GA). Disponibilizar 
online o material a ser apresentado na audiência 15 dias antes (mínimo). Participantes: Ambiens (incluindo facilitador), ETM, CMC, representantes do poder executivo, 
legislativo, MP, população e associações representativas dos segmentos da sociedade (data prevista: 26/04/2016 – 16h00/20h00). 
 
3.6 Ação: reunião técnica de capacitação – capacitar o GA instituído na 1ª Audiência Pública de forma a garantir o nivelamento do conhecimento do trabalho realizado até 
o momento. Participantes: Ambiens, ETM, CMC e GA (data prevista: 28/04/2016 – 10h00/12h00). 
 
3.7 Ação: reunião técnica de consolidação e de coordenação – discutir ajustes necessários dos produtos da 1ª fase, avaliar o andamento dos trabalhos até o momento e 
definir ajustes, caso seja necessário. Participantes: Ambiens (coordenadores) e ETM (data prevista: 28/04/2016 – 14h00/16h00). 
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2ª Fase – Análise Temática Integrada para elaboração do PDM de Ponta Grossa 2016 
Parte 1 – Diagnosticar a realidade atual do município a partir de dados disponíveis em cadastros, imagens, fotos aéreas, levantamentos de campo, planos setoriais (quando 
existentes) e legislação vigente (decretos, leis, portarias, etc.) 
Eixo Descrição Itens Área 
 
3.8 Ação: reunião técnica de capacitação – apresentar os métodos e técnicas a serem utilizados para a elaboração do diagnóstico da realidade do município, para a 
avaliação temática integrada e para a definição de objetivos. Participantes: Ambiens, ETM, CMC e GA (data prevista: a confirmar). 
 

2.4 Inserção e 
características 
regionais do município 

 i) identificar, localizar e caracterizar as atuais condições da 
infraestrutura de acesso ao município pelos diferentes modais de 
transporte; 

 (Geog.) 

ii) caracterizar a participação na economia regional;   (Geog.) 
iii) identificar o papel do município na rede urbana brasileira com base 
na publicação Regiões de Influência das Cidades (IBGE, 2007) e em 
outros estudos do IBGE;  

 (Geog.) 

 

2.5 Caracterização 
Socioeconômica 

Levantar e mapear os 
aspectos demográficos com 
base nos censos do IBGE. 
Caracterizar a dinâmica 
econômica, o perfil 
produtivo, as atividades 
predominantes e os 
indicadores de trabalho. 
 

i) população total, urbana e rural  (Soc.) 
ii) distribuição, densidade e crescimento populacional  (Soc.) 

iii) renda  (Soc.) 
iv) pobreza  (Soc.) 
v) migração  (Soc.) 
vi) pirâmide etária  (Soc.) 
vii) índice de desenvolvimento humano  (Soc.) 
viii) população economicamente ativa  (Soc.) 
ix) educação   (Soc.) 
x) saúde  (Soc.) 
xi) assistência social  (Soc.) 
xii) segurança pública  (Soc.) 
xiii) moradia  (Soc.) 

 

2.6 Projeção 
populacional 

 i) calcular projeção populacional para os próximos 10 e 20 anos, com 
base nos censos do IBGE e em outros estudos demográficos (o 
método adotado deverá ser justificado e teoricamente referenciado) 

(Est. / Soc.) 

 

2.7 Análise ambiental i) clima  (Eng. Amb.) 
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2ª Fase – Análise Temática Integrada para elaboração do PDM de Ponta Grossa 2016 
Parte 1 – Diagnosticar a realidade atual do município a partir de dados disponíveis em cadastros, imagens, fotos aéreas, levantamentos de campo, planos setoriais (quando 
existentes) e legislação vigente (decretos, leis, portarias, etc.) 
Eixo Descrição Itens Área 

Caracterizar os aspectos 
ambientais; levantar o 
patrimônio natural, unidades 
de conservação, áreas 
verdes relevantes e 
reservas legais; identificar 
e mapear áreas aptas, 
aptas com restrições e 
inaptas ao uso e ocupação 
antrópicos; 

ii) relevo (Geólogo) 

iii) solo  (Geólogo) 
iv) recursos hídricos, bacias, sub-bacias e microbacias hidrográficas;  (Eng. Amb.) 
v) flora (Biol.) 
vi) fauna  (Biol.) 
vii) levantamento de unidades de conservação e patrimônio natural (Biol.) 
viii) levantamento de áreas verdes relevantes e reservas legais (Biol.) 

 

2.8 Uso e ocupação do 
solo 

 i) histórico da ocupação  (Arq.) 
ii) produção do espaço urbano, em especial dos últimos dez anos  (Arq.) 
iii) relacionar o processo de ocupação e de produção do espaço urbano 
ao plano diretor municipal vigente 

 (Arq.) 

iv) mapear o uso e a ocupação do solo atual do município (Arq.) 
v) identificar centralidades no território municipal  (Arq.) 
vi) análise do desenho e da paisagem urbanos  (Arq.) 

 

2.9 Aspectos 
fundiários 

 i) caracterizar e mapear os padrões existentes de parcelamento do 
solo urbano 

 (Arq.) 

ii) identificar ocupações irregulares  (Arq.) 
iii) identificar loteamentos regulares, irregulares e clandestinos  (Arq.) 
iv) identificar condomínios horizontais e loteamentos fechados  (Arq.) 
v) demarcar glebas e vazios urbanos  (Arq.) 

 

2.10 Infraestrutura e 
equipamentos urbanos 

Identificar, caracterizar e 
mapear a capacidade de 
atendimento e a 
abrangência dos 
equipamentos públicos. 

i) saúde, educação, lazer, cultura, esporte e segurança  (Arq. / Eng. Cart.) 

ii) iluminação pública, redes de eletricidade, comunicação, sistema de 
água e de coleta de esgoto, drenagem urbana e destinação dos 
resíduos sólidos 

 (Eng. Civil / Eng. Cart.) 
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2ª Fase – Análise Temática Integrada para elaboração do PDM de Ponta Grossa 2016 
Parte 1 – Diagnosticar a realidade atual do município a partir de dados disponíveis em cadastros, imagens, fotos aéreas, levantamentos de campo, planos setoriais (quando 
existentes) e legislação vigente (decretos, leis, portarias, etc.) 
Eixo Descrição Itens Área 

Avaliar as condições da 
infraestrutura urbana 

iii) mapear as linhas de alta tensão e as linhas férreas (Eng. Civil / Eng. Cart.) 

 

2.11 Mobilidade 

Identificar, caracterizar, 
mapear e avaliar as 
condições gerais de 
mobilidade 

i) sistema viário existente  (Arq. / Eng. Civil / Eng. Cart.) 

ii) hierarquia e infraestrutura viária  (Arq. / Eng. Civil / Eng. Cart.) 
iii) sistemas de transporte coletivo: urbano, municipal e intermunicipal  (Arq. / Eng. Civil / Eng. Cart.) 
iv) áreas atendidas e não atendidas pelo sistema de transporte público  (Arq. / Eng. Civil / Eng. Cart.) 
v) condições para o deslocamento individual não motorizado   (Arq. / Eng. Civil / Eng. Cart.) 
vi) condições de acessibilidade universal  (Arq. / Eng. Civil / Eng. Cart.) 
vii) deslocamento motorizado de cargas e serviços  (Arq. / Eng. Civil / Eng. Cart.) 
viii) polos geradores de tráfego  (Arq. / Eng. Civil / Eng. Cart.) 

 

2.12 Patrimônio 
histórico e cultural 

 i) mapear os bens históricos e culturais tombados, em processo de 
tombamento e com interesse de tombamento 

 (Arq. / Eng. Cart.) 

ii) identificar bens com potencial interesse de preservação  (Arq. / Eng. Cart.) 
iii) caracterizar a política municipal atual de preservação do patrimônio  (Arq. / Eng. Cart.) 
iv) identificar potenciais instrumentos urbanísticos para preservação do 
patrimônio 

 (Arq. / Eng. Cart.) 

v) levantar a legislação de proteção do patrimônio vigente (decretos, 
leis, portarias) 

 (Adv. / Eng. Cart.) 

 

2.13 Turismo 
Caracterizar a atividade 
turística no município e a 
sua organização 

i) identificar potencial turístico (turismo natural, histórico-cultural, 
ecoturismo, turismo rural, etc.) 

 (Tur. / Eng. Cart.) 

 

2.14 Análise legislativa 

 i) identificar as leis vigentes relativas às questões territorial e urbana, 
analisando sua pertinência e aplicabilidade, conteúdo e identificando 
conflitos 

 (Arq. / Adv.) 

ii) identificar carências  (Arq. / Adv.) 
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2ª Fase – Análise Temática Integrada para elaboração do PDM de Ponta Grossa 2016 
Parte 1 – Diagnosticar a realidade atual do município a partir de dados disponíveis em cadastros, imagens, fotos aéreas, levantamentos de campo, planos setoriais (quando 
existentes) e legislação vigente (decretos, leis, portarias, etc.) 
Eixo Descrição Itens Área 
2.15 Capacidade de 
investimento do 
município 

 i) avaliar a capacidade de investimento do município, atual e futura, 
visando a elaboração do Plano de Ações e Investimentos (PAI) e a 
viabilização das diretrizes e propostas do PDM 

 (Econ.) 

 

2.16 Estrutura e 
funcionamento dos 
Conselhos Municipais 
existentes 

Identificar os conselhos 
existentes que estão 
relacionados à temática do 
desenvolvimento urbano, de 
forma direta e indireta 

i) avaliar a natureza dos conselhos  (Soc.) 

ii) avaliar as atribuições dos conselhos  (Soc.) 

iii) avaliar as composições dos conselhos, o funcionamento e a 
oportunidade ou não de unificação 

 (Soc.) 

 
3.11 Ação: Dois Espaços de participação popular “Análise temática integrada para a elaboração do PDM de Ponta Grossa 2016” – análise e discussão dos conteúdos para 
elaboração dos mapas temáticos e análises integradas. Participantes: Ambiens, ETM, CMC, GA e demais definidos na 1ª fase (data prevista: a confirmar). 
 
3.12 Ação: Oito Oficinas de leitura comunitária – referência: cinco na sede do município e três em distritos - “Análise temática integrada para a elaboração do PDM de Ponta 
Grossa 2016” – análise e discussão dos conteúdos para elaboração dos mapas temáticos e análises integradas. Participantes: Ambiens (incluindo facilitador), ETM, CMC, 
GA, população e associações representativas (data prevista: a confirmar). 
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2ª Fase – Análise Temática Integrada para elaboração do PDM de Ponta Grossa 2016 
Parte 2 – Construir análises integradas e mapas-síntese, a partir da relação entre os dados e características levantados na Parte 1, no mínimo as seguintes: 
Mapa-síntese / 
simulação 

Descrição / Itens Área 

2.17 Capacidade de 
suporte ambiental 

Analisar a capacidade atual e futura de suporte ambiental, considerando as relações entre os aspectos 
ambientais, o uso e a ocupação do solo atual, aspectos fundiários, distribuição da população no 
território municipal, estimativa de crescimento populacional, a legislação urbana vigente; 
 
Avaliar a compatibilidade da estrutura de planejamento municipal, bem como sua capacidade de gerir 
o cenário proposto;  
 
Avaliar a viabilidade de planejamento e gestão por sub-bacias e microbacias hidrográficas e de 
instituição de um sistema de áreas livres no município; 
 

 (Arq. / Eng. Cart. / Biol.) 

 

2.18 Capacidade de 
suporte de 
infraestrutura e dos 
equipamentos 
públicos 

Analisar as capacidades atuais e futuras de suporte de infraestrutura urbana e dos equipamentos 
urbanos, estabelecendo relações entre as condições atuais de infraestrutura, equipamentos urbanos 
e comunitários existentes, uso e ocupação do solo atual, caracterização socioeconômica atual, 
distribuição atual da população no território municipal, estimativa de crescimento populacional e 
aspectos fundiários; 

 (Arq. / Eng. Civil. / Eng. Cart.) 

 

2.19 Capacidade de 
suporte do sistema de 
mobilidade 

Analisar a capacidade atual e futura de suporte do sistema de mobilidade, avaliar a necessidade de 
complementação, ampliação e/ou melhoria do sistema, estabelecendo relações entre as 
características socioeconômicas do município, o uso e a ocupação do solo atual, a distribuição da 
população no território, a projeção populacional, a localização dos equipamentos urbanos e as 
condições de infraestrutura; 

 (Eng. Civil / Arq. / Eng. Cart.) 

 

2.20 Acesso à terra 
urbana e condições de 
moradia 

Analisar as condições de acesso à terra urbana e à moradia, considerando as políticas habitacionais 
municipais atuais (incluindo o PLHIS), a capacidade institucional para a implantação destas políticas; 
 
Estabelecer relação (mapa-síntese) entre a caracterização socioeconômica, os aspectos fundiários, o 
uso e a ocupação do solo atual, a distribuição da população no território, a projeção populacional, as 
condições de infraestrutura e dos equipamentos urbanos. 

 (Adv. / Arq. / Eng. Cart.) 
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2ª Fase – Análise Temática Integrada para elaboração do PDM de Ponta Grossa 2016 
Parte 2 – Construir análises integradas e mapas-síntese, a partir da relação entre os dados e características levantados na Parte 1, no mínimo as seguintes: 
Mapa-síntese / 
simulação 

Descrição / Itens Área 

 

2.21 Expansão urbana 

Analisar a necessidade ou não de expansão urbana, com a eventual necessidade de adequação de 
áreas atualmente não infraestruturadas e/ou não ocupadas dentro do perímetro urbano, 
estabelecendo relações entre a caracterização socioeconômica, a projeção populacional, os aspectos 
fundiários, a capacidade de suporte ambiental, de infraestrutura, de equipamentos e do sistema de 
mobilidade urbana e a capacidade de investimento do município. 

 (Eng. Civil / Arq. / Eng. Cart.) 

   
3.9 Ação: reunião técnica preparatória – apresentar os resultados preliminares do diagnóstico, das análises temáticas, da síntese e dos objetivos. Definir procedimentos 
para a realização das oficinas de leitura técnica, leitura comunitária, espaços de participação popular e da 2ª Audiência Pública. Participantes: Ambiens e ETM (data 
prevista: a confirmar). 
 
3.10 Ação: Três Oficinas de leitura técnica “Análise temática integrada para a elaboração do PDM de Ponta Grossa 2016” – análise e discussão dos conteúdos para 
elaboração dos mapas temáticos e análises integradas. Participantes: Ambiens, ETM, CMC, GA, representantes dos poderes executivo e legislativo (data prevista: a 
confirmar). 

 

2ª Fase – Análise Temática Integrada para elaboração do PDM de Ponta Grossa 2016 
Parte 3 – Síntese e objetivos 
Documento Descrição / Itens Área 

2.22 Síntese da análise 
temática integrada 

Sistematizar os resultados obtidos das partes 1 e 2 em forma de tabelas, mapas e texto – síntese, de 
modo a explicitar condicionantes, deficiências e potencialidades relacionados ao desenvolvimento 
territorial do município.   
 
Os resultados servirão como base para a formulação de objetivos, diretrizes e propostas de ações. 
 

Equipe núcleo. 

 

2.23 Objetivos para o 
desenvolvimento 
municipal 

A partir da síntese da análise temática integrada definir os objetivos para o desenvolvimento territorial 
do município, observando a Constituição Federal e o Estatuto da Cidade. 

Equipe núcleo. 
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2ª Fase – Análise Temática Integrada para elaboração do PDM de Ponta Grossa 2016 
Parte 3 – Síntese e objetivos 
Documento Descrição / Itens Área 
3.13 Ação: 2ª Audiência Pública – “Análise Temática Integrada” – apresentar o conteúdo desenvolvido durante a fase de diagnóstico, considerando as leituras técnica 
e comunitária. O material deve ser disponibilizado online com 15 dias de antecedência (mínimo). Participantes: Ambiens (incluindo facilitador), ETM, CMC, GA, 
representantes dos poderes executivo e legislativo, MP, população e associações representativas (data prevista: a confirmar). 
 
3.14 Ação: reunião técnica de consolidação e coordenação: discutir a necessidade de ajustes das análises e conteúdos desenvolvidos durante a 2ª fase, considerando as 
ações realizadas. Participantes: Ambiens (coordenadores) e ETM (data prevista: a confirmar). 

 

  



14 
 

Plano Diretor de Ponta Grossa/ PR                                                                           
 

3ª Fase – Diretrizes e propostas para o PDM de Ponta Grossa 2016 
 
Diretrizes Descrição / Itens Área 
 
3.15 Ação: reunião técnica de capacitação – apresentar métodos e técnicas a serem utilizados para a elaboração de diretrizes e propostas. Participantes: Ambiens, ETM, 
CMC e GA. (data prevista: a confirmar) 
 

2.24 Reordenamento 
territorial 

i) macrozoneamento municipal e urbano 
 
 

 (Arq. / Biol. / Eng. Cart.) 

ii) perímetro urbano 
 

 (Arq. / Biol. / Eng. Cart.) 

iii) áreas de expansão urbana (se forem entendidas como necessárias) 
 

 (Arq. / Biol. / Eng. Cart.) 

iv) zoneamento de uso e ocupação do solo 
 

 (Arq. / Biol. / Eng. Cart.) 

v) sistema viário (incluindo necessidades de pavimentação, alargamento e diretrizes viárias) 
 

 (Arq. / Eng. Civil / Eng. Cart.) 

vi) parcelamento do solo urbano  (Arq. / Adv.) 

2.25 Propostas de ação 

Definir e mapear propostas específicas (parques, equipamentos urbanos, etc. (?)) a partir dos 
objetivos e das diretrizes estabelecidos. 

 (Arq. / Eng. Cart.) 

 

2.26 Instrumentos 
urbanísticos 

Definir e mapear os instrumentos urbanísticos (Estatuto da Cidade e outros considerados necessários) 
como concessão especial para fins de moradia, concessão do direito real de uso, demarcação 
urbanística, de acordo com os objetivos e com a necessidade de intervenção na realidade local, 
visando o desenvolvimento das funções sociais da propriedade e da cidade sustentável. 

 (Arq. / Adv. / Eng. Cart.) 

 
3.16 Ação: Reunião técnica preparatória – apresentar os resultados preliminares da elaboração de diretrizes e propostas para o PDM. Definir procedimentos para a 
realização das ações e da 3ª Audiência Pública. Participantes: Ambiens (coordenadores) e ETM (data prevista: a confirmar). 
 
3.17 Ação: duas oficinas de leitura técnica “Diretrizes e Propostas para o PDM de Ponta Grossa 2016”. Discutir as diretrizes e propostas elaboradas. Participantes: Ambiens, 
ETM, CMC, GA e representantes dos poderes executivo e legislativo (data prevista: a confirmar). 
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3ª Fase – Diretrizes e propostas para o PDM de Ponta Grossa 2016 
 
Diretrizes Descrição / Itens Área 
3.18 Ação: dois espaços de participação popular “Diretrizes e Propostas para o PDM de Ponta Grossa 2016”. Discutir as diretrizes e propostas elaboradas. Participantes: 
Ambiens, ETM, CMC, GA e participantes definidos na 1ª fase (data prevista: a confirmar). 
 
3.19 Ação: oito oficinas de leitura comunitária – referência: cinco na sede do município e três em distritos - “Diretrizes e Propostas para o PDM de Ponta Grossa 2016”. 
Discutir as diretrizes e propostas elaboradas. Participantes: Ambiens (incluindo facilitador), ETM, CMC, GA, população e associações representativas (data prevista: a 
confirmar). 
 
3.20 Ação: 3ª Audiência Pública “Diretrizes e Propostas para o PDM de Ponta Grossa 2016”. Apresentar o trabalho desenvolvido durante a 3ª fase do PDM. O material 
deve ser disponibilizado online com 15 dias de antecedência (mínimo). Participantes: Ambiens (incluindo facilitador), ETM, CMC, GA, representantes do poder executivo, 
legislativo, MP, população e associações representativas (data prevista: a confirmar). 
 
3.21 Ação: reunião técnica de consolidação e coordenação - discutir a necessidade de ajustes do trabalho desenvolvido durante a 3ª fase, considerando as ações realizadas. 
Participantes: Ambiens (coordenadores) e ETM (data prevista: a confirmar). 
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4ª Fase – Plano de Ações, Investimentos e Institucionalização do PDM de Ponta Grossa 2016 
 
Plano / Estratégia Descrição  Itens Área 

 

3.22 Ação: reunião técnica de capacitação - apresentar métodos e técnicas a serem utilizados para a elaboração do plano de ações e investimentos, institucionalização do 
PDM, para as propostas de melhorias no sistema de planejamento e gestão do PDM e de ajustes na estrutura organizacional. Participantes: Ambiens, ETM, CMC e GA 
(data prevista: a confirmar). 

 

2.27 Plano de Ações e 
Investimentos (PAI) 

Definir as ações e investimentos prioritários para 
a implementação do PDM, considerando as 
atividades das fases anteriores, com identificação 
de cada ação ou investimento; 
 

Identificação: 
i) responsável 
ii) dimensão (temática) 
iii) objetivo 
iv) localização 
v) meta 
vi) custo 
vii) prazo 
viii) indicador de monitorização 
ix) fontes de recursos 

 (Econ.) 

2.28 
Institucionalização do 
PDM 

Elaborar minutas de anteprojetos para os 
instrumentos jurídicos relacionados na coluna 
seguinte; 

i) Lei do Plano Diretor Municipal contendo no 
mínimo: 
a) diretrizes para o reordenamento territorial 
(macrozoneamento municipal e urbano) 
b) perímetro urbano e definição de áreas de 
expansão urbana (se forem entendidas como 
necessárias) 
c) zoneamento de uso e ocupação do solo urbano 
d) sistema viário 
e) parcelamento do solo para fins urbanos e lei de 
condomínios 
f) propostas para garantir o direito à cidade 
sustentável 
g) regulamentação dos instrumentos urbanísticos 
aplicáveis no território municipal 

 (Arq. / Adv.) 

ii) divisão territorial dos bairros  (Arq. / Eng. Cart.) 
iii) código de obras e edificações (Arq.) 
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4ª Fase – Plano de Ações, Investimentos e Institucionalização do PDM de Ponta Grossa 2016 
 
Plano / Estratégia Descrição  Itens Área 

iv) código de posturas municipais  (Adv.) 
v) lei que institui o conselho municipal da cidade, 
caso seja entendida como necessária à sua 
adequação à nova lei do plano diretor municipal 

 (Adv.) 

vi) decretos regulamentadores dos 
procedimentos administrativos, fluxograma e 
formulários necessários aos trâmites para 
licenciamento das atividades relacionadas ao uso 
e ocupação do solo urbano e para edificações. 

 (Arq. / Eng. Civil / Adv.) 

 

2.29 Sistema de 
planejamento e gestão 
do PDM 

Elaborar proposta para os itens definidos na 
coluna seguinte. 

i) estrutura organizacional e atribuições das 
unidades administrativas competentes 

(Adm. / Gestão) 

ii) sistema de informações municipais (Adm. / Gestão) 
iii) perfil técnico da equipe municipal (Adm. / Gestão) 
iv) equipamentos e programas de informática (Adm. / Gestão) 
v) estrutura física e instrumentos de trabalho (Adm. / Gestão) 
vi) sistema de indicadores de monitoramento (Adm. / Gestão) 

 

2.30 Estrutura 
organizacional 

A partir dos resultados observados na elaboração 
do Sistema de planejamento e gestão do PDM 
e visando os ajustes para a implementação do 
PDM, elaborar minutas de legislação para os 
itens definidos na coluna seguinte. 

i) estrutura organizacional (Adm. / Gestão) 
ii) Regimento interno da Prefeitura Municipal (Adv. / Gestão) 

iii) Plano de cargos, carreiras e salários (Adv. / Gestão) 
iv) Regimento interno do Conselho Municipal da 
cidade 

(Adv. / Gestão) 

v) Código tributário (Adv. / Gestão) 
 
3.23 Ação: Reunião técnica preparatória – apresentar os resultados preliminares da elaboração dos conteúdos da 4ª Fase. Definir procedimentos para a realização das 
ações e da 4ª Audiência Pública. Participantes: Ambiens (coordenadores) e ETM. 
 
3.24 Ação: duas oficinas de leitura técnica “Plano de Ações e Investimentos e Institucionalização do PDM de Ponta Grossa 2016”. Analisar e discutir as propostas elaboradas 
durante a 4ª Fase. Participantes: Ambiens, ETM, CMC, GA e representantes dos poderes executivo e legislativo (data prevista: a confirmar). 
 
3.25 Ação: dois espaços de participação popular “Plano de Ações e Investimentos e Institucionalização do PDM de Ponta Grossa 2016”. Analisar e discutir as propostas 
elaboradas durante a 4ª Fase. Participantes: Ambiens, ETM, CMC, GA e participantes definidos na 1ª fase (data prevista: a confirmar). 
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4ª Fase – Plano de Ações, Investimentos e Institucionalização do PDM de Ponta Grossa 2016 
 
Plano / Estratégia Descrição  Itens Área 
3.26 Ação: oito oficinas de leitura comunitária – referência: cinco na sede do município e três em distritos - “Plano de Ações e Investimentos e Institucionalização do PDM 
de Ponta Grossa 2016”. Analisar e discutir as propostas elaboradas durante a 4ª Fase. Participantes: Ambiens (incluindo facilitador), ETM, CMC, GA, população e 
associações representativas (data prevista: a confirmar). 
 
3.27 Ação: 4ª Audiência Pública “Plano de Ações e Investimentos e Institucionalização do PDM de Ponta Grossa 2016”. Apresentar o trabalho desenvolvido durante 
a 4ª fase do PDM. O material deve ser disponibilizado online com 15 dias de antecedência (mínimo). Participantes: Ambiens (incluindo facilitador), ETM, CMC, GA, 
representantes dos poderes executivo e legislativo, MP, população e associações representativas (data prevista: a confirmar). 
 
3.28 Ação: reunião técnica de consolidação e coordenação - discutir a necessidade de ajustes do trabalho desenvolvido durante a 4ª fase, considerando as ações realizadas. 
Participantes: Ambiens (coordenadores) e ETM (data prevista: a confirmar). 
 
3.29 Ação: Conferência “Pactuação do PDM de Ponta Grossa 2016” – apresentar a síntese da versão final do PDM para pactuação.O material deve ser disponibilizado 
online com 15 dias de antecedência (mínimo). Participantes: Ambiens (incluindo facilitador), ETM, CMC, GA, representantes dos poderes executivo e legislativo, MP, 
população e associações representativas (data prevista: a confirmar). 
 
3.30 Ação: reunião técnica de consolidação - discutir a necessidade de ajustes do trabalho desenvolvido durante a 4ª fase, considerando conferência de pactuação. 
Participantes: Ambiens (coordenadores) e ETM (data prevista: a confirmar). 

 

 

 



19 
 

Plano Diretor de Ponta Grossa/ PR                                                                           
 

FLUXOGRAMA GERAL DAS ETAPAS E DA METODOLOGIA DO PLANO 
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CRONOGRAMA 
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1ª Audiência Pública – “Lançamento do processo de elaboração do PDM de Ponta Grossa 2016” 

Programação 

Atividade Responsável Duração 
Apresentação do Processo do Plano 
Diretor Municipal de Ponta Grossa 2016 

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa 20 minutos 

Apresentação do Plano de Trabalho e 
Cronograma 

Equipe consultora - Ambiens 25 minutos 

Palestra – “Experiências de Planos 
Diretores no Brasil pós-Estatuto da 
Cidade: Limites e Possibilidades 

Prof. Dr. José Ricardo Vargas de Faria - 
UFPR 

45 minutos 

Debate 30 minutos 
Intervalo 20 minutos 
Instituição do Grupo de Acompanhamento 
(GA) 

 40 minutos 

 

O Grupo de Acompanhamento a ser instituído na 1ª Audiência Pública será 
composto por representantes do poder público federal, estadual, concessionárias de 
serviços públicos, câmara de vereadores e das associações representativas dos vários 
segmentos da comunidade, atuantes no território do município. 

O Grupo de Acompanhamento deverá ter como atribuições: 

a) Acompanhar as reuniões, audiências públicas e conferência da 
elaboração do PDM de Ponta Grossa 2016; 

b) Participar de reuniões técnicas de capacitação, oficinas de leitura técnica, 
audiências públicas e conferência municipal; 

c) Contribuir na elaboração coletiva do PDM; 
d) Cumprir as prerrogativas estabelecidas pelo Estatuto da Cidade no que 

diz respeito à participação democrática de representação da sociedade 
na elaboração do PDM; 

e) Auxiliar na mobilização da sociedade durante o processo participativo de 
elaboração do PDM. 

 
Procedimentos para indicação dos integrantes do GA (revisado em 14/04/2016): 
 
 

Segmento Vagas 
Empresários Definir na audiência pública 

Sindicatos de trabalhadores Definir na audiência pública 
Setor Acadêmico Definir na audiência pública 

Entidades de classe Definir na audiência pública 
Movimentos sociais Definir na audiência pública 

Poder Público Federal Definir na audiência pública 
Poder Público Estadual Definir na audiência pública 

Concessionárias de Serviços Público Definir na audiência pública 
Câmara de Vereadores Definir na audiência pública 

Instituições de Ensino Superior Definir na audiência pública 
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Distribuição territorial urbana do Distrito Sede (revisado em 14/04/2016): 
 

Bairro  Vagas 
Centro Definir na audiência pública 

Uvaranas Definir na audiência pública 
Órfãs Definir na audiência pública 

Nova Rússia Definir na audiência pública 
Ronda Definir na audiência pública 
Estrela Definir na audiência pública 

Oficinas Definir na audiência pública 
Olarias Definir na audiência pública 
Neves Definir na audiência pública 

Jardim Carvalho Definir na audiência pública 
Boa Vista Definir na audiência pública 
Chapada Definir na audiência pública 
Piriquitos Definir na audiência pública 

Colônia Dona Luiza Definir na audiência pública 
Cará Cará Definir na audiência pública 
Contorno Definir na audiência pública 

 
 
Distribuição territorial rural (revisado em 14/04/2016): 
 

Distrito Vagas 
Guaragi Definir na audiência pública 

Itaiacoca Definir na audiência pública 
Uvaia Definir na audiência pública 

Piriquitos Definir na audiência pública 
 
 
O procedimento para indicação consiste na escolha de representantes por integrantes 
dos próprios grupos. Por exemplo, no segmento dos empresários, os próprios 
empresários irão eleger seu representante, sem a interferência dos demais grupos, da 
Prefeitura Municipal ou da consultora (Ambiens). 
 
A composição do GA estará aberta a acréscimo de representatividades no seu momento 
de formação durante a Audiência Pública, podendo ser incluídas representatividades de 
novos segmentos (entidades, lideranças, associações) e outros interessados. O número 
de vagas será adequado a representatividade manifesta na audiência. 
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