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APRESENTAÇÃO
O presente relatório compõe o PLANO DE TRABALHO decorrente do Contrato de Prestação de
Serviços Nº 181/2016, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba e a FUNPAR Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e da
Cultura, para a Revisão do Plano Diretor Municipal e da Planta Genérica de Valores, elaboração do
Plano de Mobilidade e do Plano de Arborização Urbana do Munícipio de Telêmaco Borba, Paraná.
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I.

INTRODUÇÃO

O presente documento é resultado da compatibilização do Termo de Referência e da Proposta
Técnica da FUNPAR, prevendo a organização dos trabalhos para a Revisão do Plano Diretor vigente,
elaborado em 2006, e a elaboração do primeiro Plano de Mobilidade, em colaboração com a equipe
técnica da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, assegurando a integração e a complementaridade
entre os Planos. Concomitantemente, serão ainda realizados o Plano de Arborização Urbana e a
revisão da Planta Genérica de Valores, de forma integrada com o Plano Diretor e o Plano de
Mobilidade.
O Plano de Trabalho constitui, portanto, o documento no qual estão acordados os detalhes do
processo de elaboração dos Planos citados. Desta forma, adquire a função de referência para o
detalhamento e a delimitação de: escopo, atividades, métodos, produtos, prazos e sobretudo
responsabilidades de cada agente envolvido. Será referência também para avaliação do andamento
dos serviços entre a equipe técnico municipal e a equipe da FUNPAR. Além das especificações de
metodologia, resultados e produtos apresentados no corpo do documento, o Anexo I apresenta o
detalhamento das atividades conforme compatibilizado em reunião técnica realizada em 10/10/2016
entre as equipes de profissionais da FUNPAR e da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano,
Habitação e Meio Ambiente de Telêmaco Borba, tendo como documentos norteadores a Proposta
Técnica da FUNPAR e o Termo de Referência da SMPUHMA.
Para a execução dos trabalhos, são previstas também, capacitações e a proposição de uma
estrutura organizacional sustentável e articulada para a implementação do conjunto de ações e
projetos decorrentes de cada um dos Planos, complementadas por atividades de Monitoramento e
Avaliação.
Este trabalho será realizado em conformidade com as diretrizes da seguinte legislação principal:
 Constituição Federal de 1988;
 Constituição Estadual;
 Lei Orgânica Municipal, cuja redação estabeleceu a obrigatoriedade de elaboração do Plano
Diretor;
 Estatuto da Cidade (Lei Federal Nº 10.257/2001), que exige a revisão do Plano Diretor
vigente, bem como a atualização e revisão de suas leis complementares;
 Lei Federal da Política Nacional de Mobilidade (Lei Nº 12.587/2012), que estabelece o prazo
para a elaboração do Plano de Mobilidade Municipal.
Dentre as principais atividades previstas para a composição dos Planos, no prazo de 11 meses
estão:
 Revisão do Plano Diretor vigente;
 Elaboração do Plano de Mobilidade, incluindo um conjunto de ações emergenciais;
 Elaboração dos respectivos Planos de Ação e dispositivos de monitoramento e avaliação;
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 Proposição da estrutura organizacional que assegure a sustentabilidade do processo de
implementação das propostas;
 Compatibilização dos planos supracitados com o Plano de Saneamento Ambiental;
 Organização e supervisão de equipes multidisciplinares para a realização dos serviços
propostos;
 Realização de levantamentos e pesquisas, elaboração de análises e propostas necessários ao
cumprimento dos objetivos e a qualidade dos serviços;
 Organização e realização de oficinas com os servidores municipais para capacitação em
trabalho e realização dos serviços propostos;
 Organização e realização de oficinas com o Núcleo Gestor sobre os conteúdos tratados nos
planos;
 Apoio técnico à organização e coordenação de audiências e demais eventos públicos para
garantia do planejamento participativo.
Cabe destacar que os planos serão desenvolvidos de forma integrada e coerente. Diante disso,
o Plano Diretor, por seu caráter mais abrangente e estratégico, servirá como referência à elaboração
das propostas dos demais Planos. Ademais, a avaliação do Plano Diretor vigente já incluirá a avaliação
da mobilidade, possibilitando assim, o início da construção dos cenários do Plano de Mobilidade.

1.

AGENTES ENVOLVIDOS

A participação dos técnicos municipais e dos atores da sociedade civil deverá acontecer de
forma integrada, tanto pela qualificação das contribuições desses agentes, quanto pela otimização da
agenda de participação, considerando a quantidade de informações e de eventos necessários para a
consecução desta tarefa de planejamento.
Ao longo de todas as fases de elaboração dos planos, serão envolvidos agentes públicos,
responsáveis pelas tomadas de decisão e pela implementação de ações de planejamento municipal,
bem como agentes privados, principais interessados nas ações que propiciem o desenvolvimento do
município. Cada um destes agentes terá responsabilidades específicas e cumprirá um papel
determinante ao longo do processo de planejamento.
A identificação, as responsabilidades e o organograma de relacionamento e comunicação entre
os agentes públicos e privados são apresentados na Figura 1, a seguir.
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Figura 1: Organização dos agentes envolvidos no processo de elaboração dos planos territoriais.
Fonte: FUNPAR, 2016.

Conforme apresentado na Figura 1, o trabalho se organiza a partir de uma coordenação geral e
de grupos com atribuições diferenciadas, necessárias para a elaboração de um plano participativo,
sugerindo-se a seguinte composição:




Grupo Executivo (GE);
Comissão Técnica Municipal (CTM);
Núcleo Gestor (Conselho da Cidade).

Coordenação Geral dos Planos
A coordenação geral dos Planos será realizada de forma conjunta entre Governo Municipal e
Funpar. O Governo Municipal está representado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano,
Habitação e Meio Ambiente - SMPUHMA, tendo seu dirigente como coordenador geral dos Planos.
Dessa forma, a SMPUHMA ficará responsável pelo processo de comunicação com a equipe técnica e
pela convocação e agendamento das reuniões técnicas e audiências públicas. Também é função dessa
Secretaria o fornecimento das informações necessárias para a elaboração dos planos, em especial a
cartografia e dados relacionados ao ordenamento territorial.
Por parte da Funpar, a equipe técnica indicada no quadro abaixo terá a coordenação geral sob
responsabilidade dos arquitetos urbanistas, Luis Henrique Cavalcanti Fragomeni, Maurício Maas
(PDM), e Anive Alcântara Soares (PlanMob) cujas atribuições serão integrar as atividades e os produtos
dos Planos, bem como de articular as atividades com a coordenação municipal.
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Coordenação Geral
Coordenação PDM
Coordenação Mobilidade
Coordenação Arborização
Administrador Especialista em Adm Pública
Advogado Especialista em Direito Urbanístico
Arquiteta Urbanista JR
Arquiteta Urbanista JR
Engenheira Especialista em Transporte Público
Economista Especialista em Economia Regional
Geógrafo Especialista em meio ambiente
Socióloga
Sociólogo

Luis Henrique C. Fragomeni
Maurício Alexandre Maas
Anive Alcântara Soares
Marcio Bittencourt
Joel Souza e Silva
Guilherme Kirchter Fragomeni
Débora Furlan
Rafaela Amorim
Rosangela Battistella
Michelli Stumm
Fabiano Leal
Fabiane Baran
Leandro Martins

Grupos Executivos
Os Grupos Executivos serão formados pelos coordenadores técnicos de cada Plano (Funpar) e
os coordenadores da Prefeitura Municipal afins a cada um dos planos, cujas funções são de caráter
decisório, de planejamento, organização das atividades e mobilização da equipe local para os eventos
de discussão e seminários.

Comissão Técnica Municipal
Formada por representantes dos setores da prefeitura municipal envolvidos com as questões
tratadas em cada plano, com destaque para a Divisão de Projetos e Planejamento Urbano, que tem o
papel de coordenar o grupo e estabelecer o contato direto com a coordenação técnica da Funpar. Em
relação ao Plano de Mobilidade, ganha importância a representação da Divisão de Segurança Pública
e Trânsito e, no que tange ao Plano de Arborização, a Divisão de Meio Ambiente. A Comissão Técnica
Municipal já foi formalizada, chamando-se a atenção para a predominância de funcionários de carreira
da prefeitura. Essa característica traz vantagens para o processo de elaboração dos planos e para
formação do corpo técnico da prefeitura, considerando que a participação desses funcionários
possibilita a integração do conhecimento adquirido à administração municipal. A Comissão é formada
pelos seguintes técnicos:


Luciana Ramos Lemos - SMPUHMA - Chefe de Serviços de Programas Ambientais;



Arquiteta e Urbanista Valdinéia Gonçalves – SMPUHMA - Divisão de Projetos e Planejamento
Urbano;



Arquiteta e Urbanista Priscilla dos Santos Moreira – SMPUHMA - Divisão de Projetos e
Planejamento Urbano;



Arquiteta e Urbanista Ana Peruzzolo – SMPUHMA - Chefe de Seção do Plano Diretor e
informações urbanísticas, sócio econômicas e ambientais;



Engenheira Civil Isabelle Adamoviski – Secretária Municipal de Planejamento Urbano,
Habitação e Meio Ambiente;

8

PLANOS TERRITORIAIS - MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ETAPA 1 - PLANO DE TRABALHO



Engenheiro Civil Henrique Haruo Sakai – SMPUHMA - Divisão de Projetos e Planejamento
Urbano;



Engenheiro Civil Renan Dantas de Freitas – SMPUHMA - Divisão de Projetos e Planejamento
Urbano;



Engenheiro Eletricista Paulo Ehlert – SMPUHMA - Coordenador Técnico de Projetos Urbanos;



Engenheiro Agrônoma Kelly Rodrigues Bonotto – SMPUHMA - Divisão de Meio Ambiente;



Engenheiro Ambiental José Eduardo Munhoz Martins – SMPUHMA - Divisão de Meio
Ambiente;



Desenhista de Projetos Altevir Montanini – SMPUHMA - Divisão de Projetos e Planejamento
Urbano;



Hélio Ivan Lascoski – Secr. Geral do Gabinete – Chefe de Divisão Municipal de Segurança
Pública e Trânsito.

Conselho da Cidade
O PDDU de 2006 instituiu o Conselho da Cidade, com previsão para participação de 16 membros
do governo municipal e 16 membros da sociedade civil, modificado posteriormente para composição
total de 20 membros. Dentre as atribuições desse conselho destaca-se:
I - Acompanhar a implantação do Plano Diretor, analisando e propondo sobre questões
relativas à sua aplicação;
II - Propor e emitir pareceres sobre proposta de alteração da Lei do Plano Diretor;
III - Acompanhar a execução de planos e projetos de interesse do desenvolvimento
urbano, inclusive os planos setoriais.
Tendo em vista suas atribuições, o Conselho da Cidade teria papel fundamental no
acompanhamento da revisão do Plano Diretor e na elaboração dos planos de mobilidade e de
arborização urbana. Após a conclusão dos trabalhos, deverá acompanhar e contribuir para a
implementação dos planos. Tendo em vista essas responsabilidades, o Conselho da Cidade ficou
responsável pelas atribuições previstas para o Núcleo Gestor.
O Conselho da Cidade é composto de representantes do poder público e da sociedade civil
organizada. Da parte do poder público, estão representados os órgãos da prefeitura diretamente
relacionados ao planejamento e gestão territorial, incluindo a mobilidade. Ressalta-se a importância
da participação dos vereadores em todas as etapas do plano, tendo em vista que (i) são os
representantes oficiais da comunidade frente à administração pública; (ii) os planos devem integrar
as políticas públicas municipais e, para tanto, implicam em proposição e/ou modificações na legislação
municipal. Assim, faz-se necessário o convite endereçado à Câmara de Vereadores para participação
das reuniões do Conselho da Cidade específicas para a discussão dos Planos Integrados.
Em relação à composição dos membros da sociedade civil, estão representados a Associação
Comercial e Industrial de Telêmaco Borba – ACITEL, Sindicato Patronal, Associações de Moradores,
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Sindicato dos Trabalhadores, Conselho de Classe de profissionais com atuação em área afeta ao
urbanismo e cidadania e instituição de ensino e pesquisa.
Os representantes do Conselho da Cidade deverão ser apresentados na primeira Audiência
Pública.

Equipe Técnica - Funpar
São responsáveis pela produção e análise das informações necessárias à concepção das
diretrizes de ordenamento territorial e de mobilidade, assim como na elaboração das ações
necessárias para a mudança da realidade em direção ao cenário desejado.
A Funpar disponibilizará a equipe técnica necessária para a consecução do plano, formada por
profissionais qualificados nas áreas específicas de cada Plano. Fornecerá ainda, um espaço para o
desenvolvimento de atividades e para reuniões da equipe em Curitiba, conformando um ponto de
contato com a equipe técnica municipal.

2.

METODOLOGIA PARTICIPATIVA

No âmbito deste trabalho, entende-se por participação o exercício do direito que todo cidadão
possui de manifestar-se no processo de planejamento, discussão e decisão das medidas que, direta e
indiretamente, afetarão a sua vida.
A metodologia proposta para a elaboração dos planos Diretor e de Mobilidade visa privilegiar e
proporcionar a participação efetiva dos diversos atores sociais do município. A participação da
população, como ocasião para o exercício da cidadania, deve ser reconhecida como um processo,
amparado na transparência e na negociação com os setores organizados da sociedade.
Tendo em vista que os municípios brasileiros guardam singularidades físicas, geográficas e
socioculturais, assim também as formas de compartilhar as ideias devem ser específicas para cada
caso, ainda que o método participativo seja o mesmo na essência. Deste modo, as metodologias
propostas na sequência devem ser entendidas como sugestões que embasarão a construção do
processo participativo em parceria com o município. Elas serão debatidas, compreendidas e pactuadas
durante os encontros técnicos, integrando conceitos metodológicos à realidade do município ou
mesmo aprimorando metodologias participativas que já vêm sendo utilizadas pelo poder público local.
A prática do processo de participação comunitária tem como componentes fundamentais:
 A mobilização e divulgação, prevendo o estímulo à participação e à prática da construção
coletiva da cidade;
 A capacitação e o aperfeiçoamento, que consiste na transferência de um instrumental
complementar voltado a orientar a percepção coletiva e consciente da realidade;
 A abertura de canais que possibilitem a participação indireta e contínua da população;
 O engajamento do Conselho da Cidade no processo, com a função de acompanhar a
elaboração dos planos e contribuir para a formulação de propostas.
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 A realização de eventos de participação direta, como reuniões comunitárias e audiências
públicas: serão realizadas, a princípio, uma rodada de oficinas comunitárias, três Audiências
Públicas, e uma Conferência Municipal para encerramento dos trabalhos, caso se mostre
necessário.
Como parte das atividades de revisão do PDM, as reuniões comunitárias serão realizadas como
parte da construção coletiva do cenário atual e tendencial municipal, ampliando o espaço de
participação dos cidadãos na elaboração do plano. Considerando que o PDM abrange todo o território
municipal, estão previstas duas reuniões na área urbana e uma na área rural.
Em princípio, as oficinas serão organizadas em quatro momentos distintos: (i) breve explanação
aos presentes sobre o conteúdo do Plano Diretor e Plano de Mobilidade, processo de elaboração e
importância da participação; (ii) discussão em grupos quanto às potencialidades, deficiências e
propostas por temas; (iii) apresentação dos resultados discutidos em cada grupo aos demais
presentes; e (iv) elaboração de uma matriz, na qual foram sintetizadas as principais informações
oriundas do debate. Em relação ao conteúdo, propõe-se a divisão didática do conteúdo em cinco
temas: meio ambiente e saneamento básico; desenvolvimento econômico; uso do solo e habitação;
aspectos sociais e serviços públicos, e mobilidade.
As Audiências Públicas, por sua vez, são obrigatórias e têm por finalidade mobilizar a
comunidade, informar, dar publicidade, colher subsídios, debater, rever e analisar o conteúdo dos
Planos, garantindo a participação direta da comunidade no reconhecimento da realidade municipal e
na consolidação das diretrizes e propostas.
Tanto as reuniões comunitárias quanto as audiências públicas, serão divulgadas pela imprensa
local, seja em meio impresso como em mídias eletrônicas. Em particular, as audiências públicas
também deverão ser publicadas no Diário Oficial do Município com, no mínimo, 15 dias de
antecedência da realização do evento.
EVENTO

TEMÁTICA / ASSUNTO

DATA

1ª Audiência Pública

Lançamento dos Planos Integrados / Avaliação do
Plano Diretor Vigente

Dezembro de 2016

2ª Audiência Pública

Apresentação da Síntese do Diagnóstico e das
Diretrizes do Plano Diretor e do Plano de Mobilidade

Maio de 2017

3ª Audiência Pública

Apresentação dos Anteprojetos de Lei para o Plano
Diretor e Plano de Mobilidade

Agosto de 2017

Conferência Municipal

Encerramento do processo de planejamento

Setembro de 2017

Quadro 1: Cronograma previsto de Audiências e Conferência dos Planos.
Fonte: FUNPAR, 2016.
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Como descrito no quadro acima, a proposta de legislação para os planos Diretor e de Mobilidade
deve ser apresentada e debatida na terceira audiência pública. Caso haja necessidade de modificações
no nível estratégico da proposta, há a possibilidade de se reapresentar a legislação na conferência
municipal, já com as contribuições do debate anterior incorporadas ao corpo das minutas de lei.
Como mencionado anteriormente, o Conselho da Cidade tem a função de monitorar a
elaboração dos planos e participar ativamente da proposição das estratégias que comporão o PDM e
o Plano de Mobilidade. Nesse sentido, é fundamental que, além da representação dos setores da
administração pública pertinentes às atividades de ordenamento territorial, os principais grupos de
interesse do município estejam representados. Dessa forma, as reuniões do Conselho da Cidade para
discussão dos planos integrados se configuram como um espaço de negociação, buscando-se acordos
para a definição das estratégias de desenvolvimento territorial para Telêmaco Borba, ou seja, os
representantes da sociedade civil se posicionam como parceiros na elaboração das políticas públicas
municipais. Vale destacar a ideia contida na expressão ‘acordos’: o processo de negociação que
permeará toda a elaboração dos planos parte do princípio de que os cidadãos de Telêmaco Borba
possuem interesses próprios, originados por relações sociais específicas, campos de trabalho, etc; a
partir dos seus interesses, os cidadãos se organizam em grupos, formando as entidades que serão
convidadas a integrar o Conselho da Cidade; os interesses desses vários grupos podem convergir para
uma proposta comum, mas também podem divergir, levando à necessidade de negociações que
resultam em acordos acerca das estratégias que comporão os planos. Quanto mais os interesses forem
debatidos e acordados, maior a probabilidade de sucesso na implementação dos planos.
Vale ressaltar que outras entidades que porventura não fazem parte do Conselho da Cidade
também poderão ser convidadas, dada sua importância na definição de políticas territoriais e de
mobilidade, tais como associações da classe imobiliária, de classes profissionais ligadas ao
planejamento urbano, entidades educacionais, associações relacionadas à acessibilidade, ao
cicloativismo, etc. Como referência, considera-se importante a representação dos seguintes
segmentos nas reuniões do Conselho da Cidade voltadas para o acompanhamento dos Planos
Integrados:


Secretarias relacionadas à gestão territorial e mobilidade



Câmara de Vereadores



Ministério Público



Observatórios de políticas públicas



Entidades de Ensino Superior



Entidades da atividade imobiliária



Entidades de defesa do meio ambiente



Associação Comercial e Industrial



Associações de Engenheiros e arquitetos



Associações de moradores



Movimentos sociais ligados a questão habitacional



Associações ligadas ao transporte coletivo e trânsito



Associações relacionadas à acessibilidade
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3.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES INTEGRADO

Neste capítulo consta a definição das etapas de trabalho para a realização dos planos de forma
integrada. Nos itens subsequentes serão apresentados os cronogramas detalhados para cada um dos
planos.

3.1

Entrega de Produtos
Com vistas a facilitar a avaliação dos produtos pela Comissão Técnica, no caso dos Relatórios
Técnicos (excetuando-se os relatórios do processo participativo), será realizada uma
apresentação do conteúdo de cada relatório na ocasião de sua entrega. Nesse momento, os
arquivos do relatório a ser analisado serão enviados por email para a Comissão Técnica.
Após a aprovação do relatório, serão enviadas as cópias impressas, juntamente com o arquivo
digital atualizado.
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II.

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

1.

OBJETO

Elaborar, em colaboração com a equipe técnica da Prefeitura de Telêmaco Borba, a revisão do
Plano Diretor vigente, em associação ao Plano de Mobilidade, Plano de Arborização Urbana e revisão
da Planta Genérica de Valores, assegurando sua integração e complementaridade em todas as etapas
de trabalho, capacitando e propondo uma organização sustentável para sua implementação.

2.

ESCOPO

A fim de se realizar a revisão do Plano Diretor vigente, exigida por lei (Lei Federal Nº
10.257/2001 – Estatuto da Cidade e Lei Municipal Nº 1569/2006 – Plano Diretor de Desenvolvimento
Urbano), são previstas as seguintes atividades, que consistem no escopo deste trabalho:
 Revisão do conjunto de leis que compõe Plano Diretor vigente, a saber, Leis Complementares
Nº 1584, 1605, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1621, 1622,
1635; 1606.
 Organização de um Plano de Ação, integrado às atividades de Monitoramento e Avaliação,
parte do mesmo contrato, bem como uma proposta de organização institucional para
assegurar a sustentabilidade da implementação das propostas para o conjunto dos planos;
 Organização e supervisão de equipes multidisciplinares para a realização dos serviços
propostos;
 Realização de oficinas de trabalho com a Comissão Técnica e Conselho da Cidade para
capacitação e realização dos serviços propostos.

3.

ETAPAS DE EXECUÇÃO

O Plano de Trabalho para a revisão do Plano Diretor vigente, além de determinar a organização
e a definição das atividades técnicas para a elaboração de diagnósticos, diretrizes e proposições
(descritas adiante), propõe também as oficinas de capacitação a serem realizadas junto à equipe
técnica municipal.
A seguir, apresentam-se de forma sucinta e objetiva as atividades necessárias para a revisão do
Plano Diretor, estruturadas em cinco etapas:

3.2

ETAPA 1 – ESTRUTURAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E METODOLOGIA

A Etapa 1 tem início com a mobilização das equipes, tanto da FUNPAR quanto da prefeitura
municipal, que trabalharão diretamente na revisão do PDM. Parte desta mobilização consiste em
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nivelar conceitos, discutir a metodologia de elaboração dos planos, esclarecer detalhes e expectativas
referentes às atividades previstas no termo de referência, compatibilizando-as com a proposta técnica
enviada pela Funpar.
O resultado destas discussões está formalizado no presente Plano de Trabalho, que será
referência para a execução dos trabalhos, tanto pela equipe da FUNPAR como pela comissão técnica
municipal. Em seguida a prefeitura disponibilizará um espaço para dar acesso a materiais didáticos
acerca dos temas a serem tratados na revisão do PDM, bem como aos documentos produzidos
durante a execução do trabalho e que contribuirão para o processo participativo. A prefeitura deverá
disponibilizar técnicos para atender os cidadãos interessados em participar da revisão do PDM,
enquanto que a equipe da FUNPAR disponibilizará os documentos e as informações necessárias,
inclusive a programação dos eventos participativos.
Nesta fase, com vistas à instituição das reuniões do Conselho da Cidade, conforme item 2, serão
identificadas e convidadas as entidades da sociedade civil que poderão fazer parte do grupo de
acompanhamento dos trabalhos.
Concluindo e legitimando esta etapa será realizada a primeira Audiência Pública de lançamento
da revisão do PDM e elaboração do Plano de Mobilidade, na qual serão debatidos o plano de trabalho,
cronograma e formas de participação da sociedade, incluindo a composição e apresentação do
Conselho da Cidade. Aproveitando-se a ocasião de reunião dos vários grupos de interesse do
município, propõe-se, num segundo momento do encontro, atividades para a avaliação do Plano
Diretor vigente.
Como primeira atividade a ser realizada com o Conselho da Cidade, será realizada uma
capacitação para seus integrantes, abordando os conceitos básicos do Plano Diretor e Plano de
Mobilidade, a metodologia de execução dos trabalhos e o papel do grupo de acompanhamento no
processo.
Em resumo, esta etapa contempla as seguintes atividades e resultados:
Atividades:








Apresentação das equipes de trabalho.
Identificação dos principais atores.
Avaliação preliminar da disponibilidade e da atualidade de dados, informações e bases
cartográficas, e de imagens aéreas da área em estudo e em escala regional.
Organização do “Espaço Plano Diretor e Plano de Mobilidade Urbana”, por parte da
prefeitura, com apoio técnico da Funpar;
Elaboração do Plano de Trabalho contemplando: a metodologia de revisão do Plano
Diretor, a descrição das etapas do trabalho, os objetivos, produtos, equipe, prazo,
cronograma.
Audiência Pública de lançamento da elaboração do Plano Diretor, Plano de Mobilidade
Urbana e apresentação do Conselho da Cidade.
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Assessoria para formação do Grupo de Acompanhamento formado por membros do
Conselho da Cidade, apontando método e critérios para definição dos atores sociais de
modo a assegurar a participação de sociedade civil conforme lei do plano diretor.
Elaboração e realização de curso de capacitação do Conselho da Cidade e Comissão
técnica abrangendo, no mínimo: conteúdo do Plano Diretor e instrumentos da política
urbana; Papel do Conselho da Cidade; Metodologia e cronograma a serem utilizados na
elaboração do Plano Diretor.

Resultados:





3.3

Produto 01 - Plano de Trabalho - compatibilizando Termo de Referência com a
Metodologia de elaboração dos planos.
Espaço Plano Diretor e Plano de Mobilidade Urbana implantado.
Artes para audiência publica
Produto 02 – Relatório de Participação: Audiência Pública de Lançamento dos Planos e
capacitação da Comissão Técnica e Núcleo Gestor.

ETAPA 2 – LEITURA TÉCNICA E COMUNITÁRIA

Considerando-se que Telêmaco Borba possui um Plano Diretor em vigor desde 2006, o trabalho
de leitura da realidade deve abarcar a avaliação do processo de planejamento decorrente desse
instrumento, bem como a efetividade das propostas e ações estabelecidas no plano vigente para a
continuidade do processo de desenvolvimento do município.
Serão analisados os principais aspectos que nortearam tanto a elaboração do plano vigente,
quanto o processo de planejamento do município até o momento. A análise da eficiência, eficácia e
efetividade das propostas será feita acompanhada de incursões setoriais junto às secretarias
envolvidas, diagnosticando as dificuldades e incompatibilidades encontradas no processo de execução
do Plano Diretor.
No mesmo sentido, as diretrizes do plano serão avaliadas em relação às mudanças de
conjuntura, nos aspectos ambientais, socioeconômicos, políticos e institucionais, verificando se os
objetivos delimitados no plano continuam válidos frente ao cenário atual e tendencial. Tais análises
levam em conta os resultados das atividades realizadas na primeira audiência.
A avaliação do plano diretor vigente direcionará as pesquisas e levantamentos a serem
realizados para a leitura técnica da realidade municipal, que subsidiarão a análise integrada dos
diversos aspectos que incidem na realidade municipal de Telêmaco Borba, cujos resultados conduzirão
à proposição de diretrizes para o novo Plano Diretor.
Com base na organização dos dados quantitativos e qualitativos a serem realizados nessa etapa,
deverão ser avaliados os temas setoriais e suas inter-relações. Sempre que possível, as informações
deverão ser espacializadas em mapas, em escala adequada.
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Nesta etapa, deverá ser elaborada a análise das informações em cada sistema urbano dimensões (ver Capítulo 3 – Metodologia), sua inter-relação e sua inserção no contexto geral de
Telêmaco Borba, permitindo uma visão ampla das ameaças e oportunidades locais, relacionando tais
análises com a avaliação do plano atualmente em vigência. Com o intuito de identificar a dinâmica de
desenvolvimento do município, dados e mapas do PDM vigente poderão ser atualizados, resultando
em séries históricas de informações relevantes para a análise do cenário atual.
Os resultados da leitura serão estruturados sinteticamente na forma de um Cenário Atual
(indicando a situação atual frente a aspectos positivos e negativos) e de um Cenário Tendencial
(projeção temporal dos dados existentes), subsidiando as propostas da fase seguinte.
Serão abordados na análise integrada e na composição dos Cenários, os seguintes aspectos:
inserção regional, ambientais, socioeconômicos, socioespaciais (incluindo os aspectos históricoculturais), mobilidade, infraestrutura, equipamentos e serviços públicos, e institucionais.
Cabe mencionar que o diagnóstico e a composição dos cenários serão complementados tanto
por entrevistas direcionadas com atores relevantes à realidade de Telêmaco Borba, quanto pela
leitura comunitária a ser realizada conforme metodologia do Capítulo 3. Em resumo, esta etapa
contempla as seguintes atividades e resultados:
Atividades:










Caracterização do município, contemplando a análise da evolução histórica da cidade e
do território, identificando: núcleo inicial da cidade; marcos de origem; referências
históricas e culturais e principais períodos e fatores que determinaram a forma de
ocupação.
Análise da dimensão físico territorial, contemplando: revisão dos dados e considerações
realizadas na elaboração do PDM vigente, tratando de geologia, relevo, pedologia,
clima, hidrografia, direção dos ventos, identificação das áreas de risco (deslizamento,
poluição atmosférica, erosão, inundação, contaminação do subsolo);
Análise da dimensão ambiental, contemplando a revisão e atualização das considerações
realizadas na elaboração do PDM vigente quanto à leitura da cobertura vegetal, das
áreas de atividades de mineração, de agropecuária e reflorestamento de grande
extensão e Unidades de Conservação Ambiental;
Análise da dimensão socioeconômica, contemplando a revisão, atualização e
complementação das considerações realizadas na elaboração do PDM vigente quanto à
configuração econômica atual do município; demografia; qualidade dos serviços e
distribuição dos equipamentos de saúde, educação, assistência social, segurança,
esporte, cultura e lazer; identificação de programas sociais especiais; questão
habitacional contendo déficit habitacional, áreas de ocupação irregular, áreas com
habitação de interesse social.
Análise da Dimensão socioespacial, contemplando a revisão, atualização e
complementação das considerações realizadas na elaboração do PDM vigente quanto
a:
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o





Leitura de uso do solo: identificação dos diferentes tipos de uso consolidado
(residencial, comercial, serviço, institucional, industrial, e zonas especiais);
identificação dos empreendimentos de impacto; Identificação das áreas verdes
e arborização; qualidade do mobiliário urbano e da paisagem.
o Leitura da ocupação do solo: identificação dos perímetros urbanos, área
urbanizada (ocupação urbana consolidada), vazios urbanos públicos e privados;
identificação das áreas de verticalização; Identificação dos vetores de
crescimento e áreas de restrição à ocupação, expansão e adensamento.
Análise da dimensão de infraestrutura e equipamentos urbanos, contemplando a
revisão, atualização e complementação das considerações realizadas na elaboração do
plano diretor vigente quanto a:
o Saneamento básico: análise do plano de saneamento em fase de elaboração
junto à equipe para fins de compatibilização; sistema de abastecimento de
água, contemplando a localização de ETAs, ponto de captação e área atendida
pela rede de abastecimento; Sistema de tratamento de esgoto, contemplando
a localização de ETEs, pontos de lançamento de efluentes e área atendida pela
rede de esgotamento; Sistema de coleta e destinação de resíduos sólidos,
contemplando as áreas atendidas pela coleta de resíduos sólidos, Disposição
final de resíduos sólidos, depósitos clandestinos, sistema de tratamento do lixo
reciclável.
o Iluminação pública e rede de abastecimento de energia elétrica
o Serviços de comunicação
o Análise da Infraestrutura de transportes e sua relação com o uso do solo:
Infraestrutura viária, contemplando a adequação das dimensões e funções das
vias regionais, urbanas e rurais; acessos; conflitos viários; infraestrutura
ferroviária e teleférico; infraestrutura e equipamentos aeroviários. Este tema
será aprofundado no plano de mobilidade.
Análise da dimensão institucional, contemplando a revisão, atualização e
complementação das considerações realizadas na elaboração do PDM vigente quanto
a:
o Estrutura administrativa, contemplando o número, denominação e atuação das
secretarias municipais relacionadas à implementação do Plano Diretor;
o Processos e procedimentos administrativos correlatos ao ordenamento
territorial
o Capacidade institucional da prefeitura para implantação das ações do PDM
vigente;
o Números e natureza de convênios, contratos, termos de cooperação, dentre
outros instrumentos jurídicos, entre a prefeitura e demais entidades do poder
público.
o Análise da capacidade de investimento, base tributária e arranjos
financeiros municipais, contendo: diagnóstico da situação fiscal e financeira do
município; identificação dos responsáveis pela geração de riqueza no
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município; fontes de financiamento próprias e nível de arrecadação
tributária municipal; potencialidades de receitas não ou pouco exploradas;
fatores limitadores na arrecadação de receitas municipais; exame dos
mecanismos complementares de financiamento e sua possibilidade de uso
com base na Lei de Responsabilidade Fiscal.
o Adequação da legislação e aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade,
incluindo: Lei do Plano Diretor; Parcelamento do Solo; Zoneamento e Uso do
Solo; Transferência do Direito de Construir; Direito de Preempção; Operações
Urbanas Consorciadas; EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança; Sistema Viário;
IPTU Progressivo; Outorga Onerosa e alteração de uso do solo; Perímetro
Urbano; Código de Posturas; Perímetro do Distrito Industrial; Código de Obras;
Legislação ambiental, Lei de Ambiências de Monumentos Históricos, e similares.
Consolidação em mapas em escala adequada das informações passíveis de
territorialização;
Realização de oficinas comunitárias para identificação de problemas e potencialidades
relacionadas ao desenvolvimento territorial, a partir do ponto de vista dos moradores
de Telêmaco Borba.
Consolidação de mapas síntese dos Cenários Atual e Tendencial de Telêmaco Borba
(horizonte de 10 anos) nas escalas adequadas do território regional, municipal e urbana,
identificando déficits/problemas e potencialidades.

Resultados:






3.4

Identificação e registro das informações estratégicas para a construção do Cenário
Desejável (visão futura).
Definição de restrições e potencialidades no âmbito urbano, rural e regional.
Integração da visão dos principais atores ao diagnóstico.
Produto 3.1 – Relatório de Participação – oficinas comunitárias.
Produto 5.1 - Diagnóstico do Plano Diretor – cenário atual e tendencial.

ETAPA 3 – DIRETRIZES E PROPOSTAS

Na Etapa 3 será traçado o Cenário Desejável para o município de Telêmaco Borba, que
corresponde ao futuro desejado e possível para a localidade, estabelecido a partir de critérios de
análise advindos da etapa anterior. Nesta fase serão também elaboradas as diretrizes e eixos
estratégicos de desenvolvimento, com base nas conclusões geradas pelo diagnóstico abarcando as
várias dimensões temáticas analisadas.
Nesta etapa serão estabelecidas ainda as propostas de intervenções para curto, médio e longo
prazos. As propostas indicadas deverão corresponder aos eixos estratégicos estabelecidos e,
sobretudo, contemplar os temas priorizados pela administração municipal e pela comunidade em
reuniões e audiências públicas.
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Destaca-se que, para as diretrizes de uso e ocupação do solo, as discussões devem permear a
utilização dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, possibilitando a sua regulamentação em
Minutas de Lei. Nesta fase serão definidos o macrozoneamento municipal e o zoneamento das áreas
urbanas, estabelecendo, de forma preliminar, os parâmetros de uso e ocupação do solo.
Em resumo, esta etapa contempla as seguintes atividades e resultados:
Atividades:










Realização de seminário como parte das atividades de capacitação, com a participação
da comissão técnica municipal e do Conselho da Cidade para discussão e construção
coletiva do Cenário Desejável
Composição de mapa síntese contendo a proposta conceitual do Cenário
Desejável para uso e ocupação das áreas urbanas e rurais do município.
Definição de diretrizes e estratégias para: uso e ocupação do solo, sistema viário,
diretrizes de infraestrutura, equipamentos e serviços públicos, conservação dos bens
culturais e ambientais, e organização institucional.
Descrição das intervenções necessárias para a implementação das estratégias.
Elaboração do mapa preliminar de macrozoneamento municipal e zoneamento das
áreas urbanas.
Definição de Áreas preferenciais para implantação de equipamentos urbanos, públicos
e comunitários (inclusive no interior das zonas de expansão urbana).
Realização da segunda Audiência Pública para apresentação da síntese do diagnóstico,
cenário desejável, diretrizes e estratégias.

Resultados:







3.5

Diretrizes estratégicas para os sistemas analisados e, principais projetos e
instrumentos.
Zoneamento municipal e urbano preliminar
Internalização, por parte da equipe local, das noções sobre métodos e procedimentos
de construção de cenários, territorialização das diretrizes por meio de zoneamento,
noções básicas de instrumentos da política urbana para viabilização das diretrizes.
Produto 7.1 – Diretrizes e propostas do PDM.
Produto 8.1 – Relatório de Participação – Segunda Audiência Pública e capacitações.

ETAPA 4 – PROJETOS DE LEI – PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES

A Etapa 4 consiste na proposição da legislação básica para o município, a ser apresentada em
forma de minutas de leis do Plano Diretor, de regulamentação dos instrumentos do Estatuto da Cidade
e organização do Sistema de Informação e Avaliação Plano Diretor.
Este conteúdo será apresentado de forma preliminar para discussão, em um primeiro
momento, com a comissão técnica municipal e com o Conselho da Cidade. Nessas reuniões os temas
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principais do Plano diretor, como os parâmetros de uso e ocupação do solo e os instrumentos de
desenvolvimento territorial devem ser discutidos em detalhes, com o intuito de levar uma proposta
qualificada a partir do ponto de vista das entidades locais representativas para debate com a
comunidade em geral.
Assim, em um segundo momento, a proposta de legislação será colocada à disposição da
comunidade no site da prefeitura e no “Espaço Plano Diretor e Plano de Mobilidade” para, em seguida,
ser apresentada e discutida na terceira Audiência Pública.
Em síntese, a Etapa 4 contempla as seguintes atividades e resultados:
Atividades:













Consolidação dos mapas de perímetro urbano, zoneamento do uso e ocupação do solo
urbano e rural, com respectivos parâmetros de ocupação, incorporado à Lei do Plano
Diretor e Lei de Uso e Ocupação do Solo.
Revisão da lei de parcelamento, incluindo normas para aprovação e implantação de
condomínios;
Definição de critérios e procedimentos para os instrumentos de desenvolvimento
territorial, conformando leis específicas quando necessário, abarcando: Parcelamento,
edificação e utilização compulsórios; IPTU progressivo no tempo; Desapropriação com
pagamento em títulos; Usucapião Especial de Imóvel Urbano; Direito de Superfície;
Operação Urbana Consorciada; Outorga onerosa do direito de construir; Transferência
do direito de construir; Estudo de impacto de vizinhança; Direito de preempção;
avaliação dos instrumentos jurídico-tributários relacionados ao desenvolvimento
urbano do município, a partir da Planta Genérica de Valores atualizada;
Revisão da Lei de Sistema Viário, contemplando a hierarquização das vias, parâmetros
de construção de novas vias; traçado do sistema viário básico para as áreas de expansão
urbana, buscando sua integração com a área urbana já consolidada. Estas atividades
serão articuladas ao Plano de mobilidade.
Revisão do Código de Posturas e do Código de Obras;
Proposta do sistema de planejamento e gestão do Plano Diretor e do plano de
mobilidade, contemplando critérios para formação de conselhos e fundos relacionados
à temática;
Realização de reuniões com a comissão técnica e Núcleo Gestor para discussão da
legislação;
Realização de Audiência Pública apresentando a Lei do Plano Diretor e leis
complementares.

Resultados:



Anteprojeto de Legislação urbanística para discussão com a comunidade.
Produto 9.1 – Anteprojeto de legislação
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3.6

Produto 10.1 – Relatório de participação – Terceira Audiência Pública e oficinas de
discussão da legislação com Conselho da Cidade e Comissão Técnica.

ETAPA 5 – PLANO DE AÇÃO E INVESTIMENTOS

Na etapa 05 serão incorporadas as modificações aprovadas na terceira Audiência Pública na
legislação proposta, produzindo-se, nesse momento as minutas de lei a serem enviadas para a câmara
dos vereadores. As propostas de alterações impedidas de serem acatadas por motivos técnicos ou
legais serão justificadas em relatório a parte.
Como conteúdo novo, nesta etapa será elaborado o Plano de Ação e Investimentos, no qual
deverão ser indicadas as ações e os projetos prioritários, tendo em vista a implementação do Plano
Diretor e sua integração com os demais Planos em desenvolvimento, a hierarquização dos
investimentos e estimativas de custos. O plano de ação se integra a um sistema de Avaliação e
Monitoramento, definindo procedimentos de acompanhamento da execução dos programas e ações,
definição de variáveis e indicadores.
Por fim, o conjunto de documentos produzidos durante a revisão do PDM, incluindo a
cartografia, serão consolidados em formato digital, gravados em DVD e entregues para a prefeitura.
Os arquivos da cartografia serão entregues em PDF e no formato SHP, de forma a serem utilizados em
sistema de geoprocessamento, acompanhados de uma tabela indicando a fonte das informações,
escala, e descrição breve do conteúdo.
Em síntese, a Etapa 5 contempla as seguintes atividades e resultados:
Atividades:







Incorporação das contribuições da terceira Audiência Pública aos projetos de lei.
Elaboração de programas e ações consolidadas em um Plano de Ação.
Realização de reuniões técnicas de discussão das propostas de lei e do Plano de Ação,
identificando prazo de execução, responsabilidades, estimativa de valores e indicadores
de avaliação.
Realização de reunião na Câmara dos Vereadores para apresentação e discussão das
propostas de lei e do Plano de Ação.
Sistematização dos documentos e da cartografia em formato digital.

Resultados:






Legislação urbanística consolidada para envio para votação na Câmara dos Vereadores.
Plano de ação com estimativa de custo e instrumentos esclarecidos e aprovados.
Equipe local capacitada para a implementação do PPDM.
Produto 11.1 – Plano de Ação e Projetos de Lei
Produto 11.3 – Arquivos da cartografia digital
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4.

METODOLOGIA DE ANÁLISE

Como já mencionado, a revisão do Plano Diretor partirá de uma base legal municipal já
existente, buscando analisar com profundidade a sua eficiência mediante experiência de aplicação
pela Prefeitura Municipal, seus setores e técnicos desde a sua aprovação em 2006.
A metodologia proposta para a consolidação do novo Plano Diretor tem como objetivo analisar
o Plano vigente, buscando a revisão do conjunto de diretrizes, instrumentos e ações que possam ser
de fato efetivadas, com a garantia de cumprimento dos princípios estabelecidos pelo Estatuto da
Cidade, fundamentados na função social da cidade e propriedade, do desenvolvimento sustentável,
da participação popular, da igualdade e da justiça social.
A elaboração da leitura técnica e comunitária será norteada por princípios de metodologia de
planejamento estratégico participativo, estruturada na definição do tripé: multissetorialidade de
temas, territórios transescalares e agentes de construção.

Figura 2: Elementos estruturadores de construção do planejamento estratégico.
Fonte: FUNPAR, 2016.

Os Temas Multissetoriais consideram 6 (seis) dimensões estratégicas de análise, segundo
conhecimentos especializados:







Aspectos regionais;
Aspectos ambientais;
Aspectos socioeconômicos;
Aspectos socioespaciais (incluindo aspectos histórico-culturais);
Aspectos de infraestrutura, equipamentos e serviços públicos; e
Aspectos institucionais.

A análise regional considerará as diversas temáticas (ambiental, territorial, infraestrutura, social
etc.), destacando o contexto econômico, conforme resultados das análises de dados produzidos por
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órgãos municipais, estaduais e federais. Almeja-se, portanto, a definição de elementos que façam
frente ao desafio de se planejar o município dentro de uma visão integrada.
As demais dimensões serão desdobradas em componentes mais específicos, os quais serão
analisados nas Escalas Territoriais de Abrangência, contemplando três esferas de planejamento:
 Regional: consiste na contextualização do plano, considerando o território do município e
suas relações com os municípios vizinhos;
 Municipal: abrange o território do município;
 Urbana: formada pela malha urbana da sede municipal e, se for o caso, pelas sedes dos
distritos rurais com características urbanas.
Leitura Técnica e Comunitária
A leitura técnica constitui-se na análise de cada um dos temas abordados para a elaboração do
plano, realizada a partir de dados secundários, levantamentos em campo e realização de reuniões
técnicas. A leitura comunitária, por sua vez, constitui-se do resultado das oficinas a serem realizadas
em reuniões comunitárias e de informações coletadas via consulta pública no site da prefeitura. Estas
duas atividades se iniciam concomitantemente e, na síntese do Diagnóstico, as questões levantadas
pela comunidade são averiguadas, interpretadas e incorporadas à análise da realidade municipal,
gerando os cenários atual e tendencial.
Método Sistêmico
Para a análise das temáticas e suas diferentes escalas, será empregada uma Metodologia
Sistêmica que procura manter a perspectiva do conjunto ao se analisar cada uma das dimensões
destacadas. Por meio desta metodologia, ao traçar as análises para cada dimensão temática, são
também consideradas as condicionantes dos demais setores, promovendo assim uma visão holística
da área de intervenção.
Esta técnica é um instrumento útil na inter-relação entre escalas, multissetores e agentes
envolvidos, pois possibilita o planejamento e organização da leitura técnica do espaço de forma
compreensível e de fácil visualização da realidade, para futura discussão com a comunidade. Por meio
desse método de análise é possível organizar e definir estratégias e ações específicas de forma
sistêmica.
A matriz a seguir demonstra a relação entre as dimensões temáticas x escalas de análise, cujos
dados foram categorizados em potencialidades (características ou situações que podem ser
traduzidas como oportunidades para a consolidação das diretrizes e propostas) e deficiências
(características ou situações que, identificadas como problemas, deverão resultar em propostas de
solução ou minimização).
A matriz permite a visualização das sínteses por temas (nas linhas) e das sínteses por escalas
(nas colunas), podendo-se representar uma síntese geral em uma leitura diagonal.
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Figura 3: Matriz de Análise.
Fonte: Vertrag, 2010.

A partir da metodologia sistêmica, a análise se referenciará na classificação dos dados
levantados nas categorias potencialidades e deficiências, conduzindo, pela construção do Cenário
Atual, o desenvolvimento de Cenários Tendencial e Desejável.
A técnica de cenários é utilizada como complemento ao processo de planejamento estratégico.
Através dela são criados cenários alternativos que possibilitam considerar as diversas possibilidades
de futuro na formulação dos objetivos, das diretrizes e das estratégias da organização.

5.

EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E AVALIAÇÃO

Durante a revisão do Plano Diretor, estão previstos dez encontros de capacitação / reuniões
técnicas, cinco direcionadas para a Comissão Técnica e cinco para o Conselho da cidade. Para a
viabilização destes eventos, a equipe da FUNPAR se responsabiliza em preparar o conteúdo e
materiais a serem utilizados em cada atividade, bem como em coordenar as atividades de capacitação
e reuniões.
Em contrapartida, a Prefeitura se responsabiliza pela divulgação e convite dos participantes,
bem como pela infraestrutura de realização dos encontros.
A programação das reuniões está descrita a seguir:
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5.1

REUNIÕES TÉCNICAS

As reuniões técnicas têm por objetivo a discussão, o aprimoramento e o acompanhamento da
revisão do PDM pelos técnicos municipais, buscando também o início de um processo de interação
destes agentes que conduzirão a política urbana municipal, tanto em relação às decisões políticas
como na esfera cotidiana de implantação dos instrumentos previstos pelo Plano Diretor.
Os temas tratados nas reuniões técnicas correspondem às atividades de cada etapa do plano.
Sendo assim, tais reuniões contemplam desde a avaliação conjunta de cenários atual e tendencial até
a proposição de políticas e estratégias para o município. Devido à complexidade do tema, a fase de
elaboração da legislação concentra o maior número de reuniões.
Caso ocorram, as reuniões técnicas extraordinárias deverão ser previamente pactuadas entre
os membros da Comissão Técnica e FUNPAR, de modo a serem compatibilizadas com o cronograma
de campo.

5.2

CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO

A capacitação tem como objetivo o desenvolvimento das habilidades individuais e coletivas da
comissão técnica municipal e, quando for o caso, dos componentes do Conselho da cidade, buscando
o aperfeiçoando dos conhecimentos técnicos, administrativos e legais sobre o plano diretor e o
planejamento territorial.
As atividades de capacitação terão como principais finalidades:
 A transmissão de conhecimentos que auxiliem os participantes na tomada de decisões,
definições de diretrizes e proposições durante todas as etapas de elaboração do PDM;
 A construção de um conceito de planejamento territorial voltado ao interesse coletivo e ao
processo participativo e contínuo;
 O entrosamento entre os técnicos dos diversos departamentos municipais e destes com as
demais esferas superiores e com a sociedade civil organizada;
 A formação de agentes multiplicadores da capacitação.
Os eventos de participação previstos possuem a seguinte programação:
Evento 1: tem o objetivo de nivelar os conceitos básicos do planejamento territorial de forma a
subsidiar as discussões e avaliações a serem realizadas durante a revisão do plano. A apresentação e
capacitação da Comissão Técnica aconteceu no dia 21 de setembro de 2016. O Conselho da cidade
deverá ser capacitado logo após à primeira Audiência Pública. O conteúdo dessa capacitação é
formado por:
 Conceitos básicos do planejamento territorial – marco lógico de planejamento, ciclo de
políticas públicas, estrutura da política urbana nacional.
 Metodologia de planejamento territorial.
 Conteúdo de um Plano Diretor.
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Evento 2: Focado nas atividades de leitura técnica da realidade municipal. Deverão ser
apresentados os critérios de análise e principais aspectos a serem analisados em relação ao PDM
vigente para, em seguida, elencar e debater os pontos positivos e negativos das políticas propostas,
obstáculos e dificuldades de implementação, incompatibilidades com a realidade atual. Também
serão abordadas as metodologias de análise da realidade, bem como a discussão dos seus resultados.
Previsto para acontecer em março de 2017.
Evento 3: Seminário de construção coletiva de propostas. Deverá abarcar a metodologia de
elaboração de macrozoneamento municipal e zoneamento das áreas urbanas; exercício de elaboração
desses instrumentos para o município de Telêmaco Borba; conceitos e funcionamento dos
instrumentos da política urbana que poderão ser utilizados no caso de Telêmaco Borba. Previsto para
acontecer em maio de 2017.
Evento 4: Seminário sobre a Legislação do Plano Diretor. Deverá se dar continuidade à discussão
sobre os instrumentos de desenvolvimento territorial, tomando-se como exercício a proposição da
legislação para Telêmaco Borba, considerando-se suas especificidades. Essa capacitação deve ser
conjugada com as reuniões técnicas para discussão das propostas de lei. Previstas para acontecer nos
meses de junho e julho de 2017.
Evento 5: Seminário sobre a Implementação do PDM. Deverá apresentar os procedimentos
necessários para a execução dos instrumentos propostos para gestão territorial, bem como dos
programas e ações constantes no Plano de Ação, incluindo a elaboração de projetos especiais
advindos das diretrizes propostas. Deve se articular à capacitação sobre Monitoramento e Avaliação
dos Planos de Desenvolvimento Municipal, Plano Diretor e Plano de Mobilidade, no qual se tratará
dos mecanismos de avaliação, indicadores vinculados ao Plano de Ação e sua relação com as leis
orçamentárias. Previsto para acontecer em agosto de 2017.

6.

CRONOGRAMA

Neste capítulo consta a definição das etapas de trabalho para a realização da revisão do Plano
Diretor, segundo os produtos e atividades, e de acordo com a interdependência entre as ações.
O cronograma apresentado a seguir, estabelece:
 O período de realização de cada produto e atividades estabelecidas;
 A realização das viagens, dos encontros técnicos com as equipes locais e com os membros
da sociedade.
 A realização das audiências públicas para discutir as propostas e validar o novo Plano Diretor.
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Cronograma da Revisão do Plano Diretor
mês
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1
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Revisão do Plano Diretor Municipal
Estruturação, Mobilização e Metodologia
Criação do “Espaço Plano Diretor e Plano de Mobilidade Urbana”
Oficina de Capacitação da Comissão técnica
Oficina de Capacitação do Conselho da Cidade
Audiência Pública 01 (PD e Pmob)
PRODUTOS
P1- PLANO DE TRABALHO
P2.1 - RELATORIO DE PARTICIPAÇÃO - Audiência 01 e capacitações
Leitura Técnica e Comunitária
Oficinas Comunitárias de Qualificação da Leitura
Oficina de Capacitação da Comissão técnica e Conselho da Cidade
PRODUTOS
P3.1 RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO - oficinas comunitárias
P5.1 DIAGNOSTICO PDM
Diretrizes e Propostas
Oficina de Capacitação da Comissão técnica e Conselho da Cidade
Audiência Pública 02 (PD e Pmob)
PRODUTOS
P7 DIRETRIZES E PROPOSTAS
P8 RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO - Audiência 02 e capacitações
Projetos de Lei - Plano Diretor e Leis Complementares
Oficina de Capacitação da Comissão técnica e Conselho da Cidade
Audência 3 (PD e PMOB)
PRODUTOS
P9.1 ANTEPROJETO LEGISLAÇÃO
P10 RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO - Audiência 03 e capacitações
Plano de Ação e Investimentos
Oficina de Qualificação das Ações, Investimentos
Oficina de Projetos Especiais
Conferência Municipal (PD, Ações, Investimentos)
4. Outros municípios
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III. PLANO DE MOBILIDADE MUNICIPAL
1.

INTRODUÇÃO

O Plano de Trabalho para o desenvolvimento do Plano de Mobilidade – PlanMob de Telêmaco
Borba - estrutura-se pela caracterização do seu objetivo; justificativa que identifica a necessidade do
seu desenvolvimento; metodologia a ser adotada para a sua realização; e cronograma de ações.
O desenvolvimento do Plano de Mobilidade – PlanMob de Telêmaco Borba visa, entre outras,
a adequação ao preceituado pela Lei Nº 12.587/2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana, que é o instrumento da política de desenvolvimento urbano para a integração
entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e
cargas no território do Município.
O Plano de Trabalho para o PlanMob de Telêmaco Borba objetiva apresentar o seu processo de
desenvolvimento, em consonância com os preceitos da Política Nacional de Mobilidade Urbana,
contribuindo para o acesso universal à cidade, o fomento e a concretização das condições que
contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento
urbano, por meio do planejamento, a gestão e a avaliação dos sistemas de mobilidade, além da gestão
democrática do processo.
O Plano de Trabalho do PlanMob de Telêmaco Borba estrutura-se pela caracterização do seu
objetivo, a justificativa que identifica a necessidade do seu desenvolvimento; a apresentação da
metodologia a ser adotada para a sua realização; e o cronograma de ações.

2.

OBJETIVO E JUSTIFICATIVA

O PlanMob é o instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana, de acordo
com a Lei Federal Nº 12.587/2012, conhecida como a Lei da Mobilidade Urbana, que visa orientar e
instituir diretrizes para a legislação local e regulamentar a política de mobilidade urbana da Secretaria
Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana.
A Lei da Mobilidade Urbana define que a elaboração do PlanMob é uma exigência para cidades
com mais de vinte mil habitantes, tal como o estabelecido no Estatuto da Cidade no que se refere à
necessidade do Plano Diretor de Desenvolvimento do Município, sendo que o PlanMob pode estar
inserido no Plano Diretor e é um requisito para o acesso a recursos federais para investimentos no
setor.
A Política Nacional de Mobilidade Urbana orienta o uso do solo urbano por meio da mobilidade
urbana sustentável, considerando os aspectos ambientais, econômicos e sociais, privilegiando o
transporte não motorizado em detrimento do motorizado e o público coletivo - em detrimento do
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individual motorizado. Para validar o processo e as propostas apresentadas é incorporada a
participação da sociedade, tendo como objetivos: reduzir as desigualdades sociais, promover a
acessibilidade e qualificar as condições urbanas de mobilidade e de ocupação do espaço público.
O PlanMob deverá contemplar os princípios, os objetivos e as diretrizes estabelecidos na Lei da
Mobilidade Urbana; ações para os serviços de transporte público coletivo; a circulação viária; as
infraestruturas do sistema de mobilidade urbana; a acessibilidade para pessoas com deficiência e
restrição de mobilidade; a integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os
não motorizados; a operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária; os
polos geradores de viagens, as áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos;
as áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada; os mecanismos e instrumentos de
financiamento do transporte público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana; e a
sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de Mobilidade Urbana em prazo
não superior a 10 (dez) anos.
Além da legislação mencionada, serão consideradas a atualidade e a inter-relação da legislação
municipal sobre o tema.

3.

METODOLOGIA

A metodologia adotada identifica as atividades e etapas, estabelecendo um roteiro de trabalho,
de modo a facilitar o processo para a construção e implementação do PlanMob de Telêmaco Borba.
São estabelecidos seus procedimentos, proporcionando uma visão dos recursos e esforços
necessários para o desenvolvimento de um conjunto de atividades que precisam ser planejadas,
providenciadas e organizadas.
As atividades são agrupadas em etapas, segundo vários critérios, abrangendo:
 A similaridade de assunto tratado: transporte não motorizado, transporte motorizado,
transporte de bens e serviços, circulação viária e interfaces, infraestrutura e gestão, segundo
uma abordagem técnica, considerando os atributos e relações espaciais, com indicadores
qualitativos e quantitativos que expressem algumas variáveis importantes à análise;
 A similaridade de processos de trabalho, de técnicas empregadas ou de natureza dos
trabalhos: pesquisas de campo, análises, representação dos dados coletados (mapas,
desenhos, esquemas ilustrativos, etc.);
 A equipe envolvida, definindo o perfil dos participantes, caracterizada pelo Grupo Executivo,
e Comissões Técnica Municipal e Conselho da Cidade.

4.

ETAPAS

As etapas estabelecidas consideram a elaboração de 6 (seis) produtos específicos do Plano de
Mobilidade, que abrangem o presente Plano de Trabalho, como descrito a seguir.
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4.1

ETAPA 01 – ESTRUTURAÇÃO E MOBILIZAÇÃO

A etapa de estruturação e mobilização é realizada em conjunto com os outros planos objeto
desse contrato, e está descrita no item 2.1 deste documento.

4.2

ETAPA 2 - CENÁRIO ATUAL: DIAGNÓSTICO

A etapa de diagnóstico busca delinear o cenário atual da mobilidade em Telêmaco Borba,
contemplando uma série de atividades descritas a seguir:






Mobilização: preparação de recursos; organização das equipes locais e externas;
planejamento das atividades; preparação dos instrumentos de informações (softwares,
bases cartográficas viárias), estabelecimento das formas de controle, organização de
fontes de informações e consultas.
Pré-diagnóstico: caracterização dos problemas, características espaciais e dos modos
de transporte, características dos aspectos institucionais e legais.
Análise da mobilidade no Plano de Desenvolvimento e no Plano Diretor: identificação
dos fatores intervenientes na mobilidade urbana.
Realização de levantamentos e pesquisas:
 Dados primários: pesquisas e levantamentos de campo, metodologia,
formulários, planejamento de campo, mobilização de recursos humanos e
materiais, execução dos trabalhos de campo, codificação, tabulação e triagem,
digitação (planilhas, banco de dados), análise de consistência de dados e
correções, processamento final; compreendendo:
- Levantamentos das condições da infraestrutura urbana destinada à
circulação, incluindo o transporte não motorizado - circulação de pedestres,
ciclistas, veículos de propulsão humana e de tração animal, acessibilidade;
transporte motorizado – transporte público coletivo, táxi, escolar e
fretamento; transporte de bens, mercadorias e serviços – transporte de
cargas; infraestrutura da mobilidade – sistema viário e circulação de veículos,
hierarquia das vias, estacionamento, mobiliário urbano, equipamentos do
transporte público coletivo, equipamentos de controle da circulação viária e
os polos geradores de tráfego; o sistema de gestão da mobilidade e os modos
de participação;
- Realização de pesquisas de trânsito com a pesquisa de contagem volumétrica
de veículos para identificação das horas de pico; e contagem classificada de
veículos em interseções;
- Realização de pesquisas de transporte público coletivo com a pesquisa
operacional e a de embarque e desembarque de passageiros, se for
necessário.
 Dados secundários: coleta, leitura, análise e sistematização de informações de
documentos existentes (leis, decretos, planos, dados estatísticos, projetos,
etc.); abrangendo:
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- Informações socioeconômicas que impactam o perfil de mobilidade da
população do Município, segundo dados de diversas fontes;
- Informações gerais do setor de transporte para identificar os modos e
condições de transporte no Município, especialmente com relação aos órgãos
municipais que atuam no setor;
- Levantamento da legislação para identificar os condicionantes que interferem
nos serviços e nas políticas urbana referentes à mobilidade, especialmente as
normas de uso e ocupação do solo urbano e as concessões de serviços públicos;
- Estudos e projetos existentes na área de mobilidade, visando subsidiar o
diagnóstico e as propostas.
Avalição da organização municipal para o planejamento e fiscalização do trânsito e do
transporte público.
Identificação dos conflitos: transporte não motorizado, transporte motorizado,
transporte de bens e serviços, circulação viária e sinalização e interfaces, infraestrutura
e gestão.
Estudo dos indicadores: avaliação e discussão dos indicadores a serem estabelecidos.
Realização do 1º evento de capacitação da equipe local.

Resultados:




4.3

Delineamento do cenário atual da mobilidade em Telêmaco Borba.
Produto 2.2 – Relatório de pesquisas e levantamentos
Produto 3.2 – Cenário atual – Diagnóstico

PRODUTO 02 - DIRETRIZES E INDICADORES: PROGNÓSTICO

A segunda etapa consiste na elaboração das proposições e diretrizes para a melhoria da
mobilidade no município, com base nos resultados da etapa de diagnóstico, contemplando as
seguintes atividades:




Estabelecimento das diretrizes: definição das diretrizes norteadoras.
Estabelecimento dos indicadores: definição dos indicadores de avaliação das ações
propostas.
Caracterização e avaliação dos cenários: estabelecimento dos cenários, em sintonia
com os do Plano de Desenvolvimento, potencial de geração de atividades econômicas,
e do Plano Diretor, considerando a expansão urbana, o zoneamento de uso e ocupação
do solo, áreas para habitação, localização de novos empreendimentos, projeção
quantitativa e qualitativa dos impactos nos cenários na mobilidade urbana.
 Cenário Atual: identifica o estado da arte da mobilidade urbana de Telêmaco
Borba, caracterizando o ano 0 do projeto, ou seja, a situação em 2015;
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Cenário Operacional: formata uma visão de futuro que considera as
intervenções previstas para o curto prazo, ou seja, em cinco anos, entre 2015 e
o ano horizonte de 2020;
 Cenário Tático: abrange os planos, programas, projetos e ações que definem
uma visão de futuro para o médio prazo, isto é, o período de cinco anos, entre
2020 e 2025;
 Cenário Estratégico: formula uma visão de futuro com planos, programas,
projetos e ações projetados para longo prazo, em um período de cinco anos,
entre 2025 e 2030.
Hierarquização de alternativas: a análise e a comparação entre os cenários permitem
a definição de alternativas, com o estabelecimento de uma hierarquia, de acordo com
os impactos positivos e negativos que as ações podem gerar em situações futuras.
Ações emergenciais: identificação de ações que podem ser implementadas durante o
processo de elaboração do PlanMob, de forma a reduzir os conflitos, melhorando a
mobilidade urbana.

Resultados:





4.4

Diretrizes estratégicas para melhoria da mobilidade.
Delineamento dos cenários futuros de curto, médio e longo prazo.
Produto 5.2 – Cenários e diretrizes
Produto 6.1 – Ações emergenciais

ETAPA 03 – MINUTAS DE LEI

A elaboração dos anteprojetos de lei relacionados à mobilidade abarca não só as normas que
regerão as atividades de mobilidade no município, mas também a definição de princípios,
fundamentos e formas de participação da sociedade na gestão municipal. Essa etapa contempla as
seguintes atividades:



Estabelecimento dos fundamentos, princípios, diretrizes e objetivos do PlanMob.
Estabelecimento dos temas gerais e de presença obrigatória:
 A difusão dos conceitos de mobilidade;
 A avaliação dos impactos ambientais e urbanísticos dos sistemas de transporte;
 O planejamento integrado da gestão urbana e de transporte;
 O modelo para a participação da população no planejamento e
acompanhamento da gestão do transporte;
 A execução continuada dos instrumentos de planejamento;
 A acessibilidade universal;
 A difusão dos conceitos de circulação em condições seguras e humanizadas;
 A gestão pública da política de mobilidade urbana (planejamento, operação e
fiscalização).
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Estabelecimento dos temas particulares:
 Transporte não motorizado: pedestres, ciclista, cadeirante, veículo de carga de
propulsão humana, veículo de carga de tração animal;
 Transporte motorizado: transporte público coletivo terrestre, transporte
público por táxis, transporte público escolar, transporte público por
fretamento, transporte individual, por automóvel ou motocicleta;
 Transporte de bens e serviços: a logística dos serviços e circulação do
transporte de carga, urbano, rural e regional;
 Circulação Viária e interfaces: interfaces entre os diferentes modais de
transporte.
 Infraestrutura:
 O sistema viário, sua classificação e hierarquização;
 A pavimentação;
 Os sentidos únicos de circulação de veículos;
 O estacionamento, público e privado;
 O mobiliário urbano;
 Os equipamentos de controle: sinalização viária (horizontal, vertical e
semafórica), os equipamentos de controle (radar, lombada eletrônica e outros);
 A operação, considerando a atuação do poder público, segundo a equação do
planejamento e implementação da engenharia de tráfego e de transporte
coletivo, da implementação da fiscalização do trânsito e do transporte coletivo
e da educação para a mobilidade sustentável; e
 Os acidentes de trânsito, visando a redução da sua ocorrência e severidade.
 Gestão: com o estabelecimento dos instrumentos institucionais (leis, decretos,
regulamentos e portarias), a estrutura da gestão da mobilidade, para a implementação
dos planos, programas, projetos e ações propostos; e
 Modos de participação:
 Da sociedade: as entidades e as formas de participação;
 Do Município: os conselhos pertinentes à mobilidade urbana; e as formas de
participação.
 Realização do 2º evento de capacitação da equipe local.
Resultados:


4.5

Produto 9.2 – Propostas e legislação – anteprojeto.

ETAPA 04 - PLANO DE AÇÃO E INVESTIMENTOS

A etapa 04 consiste, inicialmente, na incorporação das modificações aprovadas na terceira
Audiência Pública na legislação proposta, dando origem às minutas de lei que serão apresentadas
posteriormente na Câmara de vereadores.
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Em seguida, será elaborado o Plano de Ação e Investimentos, no qual deverão ser indicadas as
ações e os projetos prioritários, a hierarquização dos investimentos e estimativas de custos, definição
de variáveis e indicadores.
Em síntese, a Etapa 4 contempla as seguintes atividades:



Incorporação das contribuições da terceira Audiência Pública aos projetos de lei.
Planos, programas, projetos e ações: estabelecimento dos instrumentos para a
melhoria da mobilidade urbana, em quadros com as informações necessárias:
localização das intervenções, as ações, as prioridades e prazos previstos, as
responsabilidades pela execução (Poder Público, setor privado ou sociedade), o custo,
as possíveis fontes de financiamento, e o horizonte para a implementação.
 Ações estratégicas: estabelecimento da priorização de planos, programas, projetos e
ações.
 Instrumentos legais: elaboração da minuta da Lei de Mobilidade Urbana de Telêmaco
Borba, definição da estrutura da gestão, necessários para a implementação e
institucionalização do PlanMob.
 Plano de investimentos: estabelecimento dos investimentos necessários para a
implementação dos planos, programas, projetos e ações definidos, considerando as
fontes de recursos e os prazos de realização.
 Fontes de recursos: verificação das disponibilidades de recursos em diversas fontes,
orçamentárias, empréstimos, financiamentos e outras fontes, para viabilização dos
planos, programas, projetos e ações propostos.
 Acompanhamento e monitoramento: estabelecimento do processo, com a definição
da estrutura de coordenação, o detalhamento de planos, programas, projetos e ações;
a realização de estudos complementares; a elaboração de programas, principalmente,
enfocando os aspectos operacionais, executivos e de obtenção de recursos financeiros;
a frequência de reuniões de acompanhamento do andamento dos planos, programas,
projetos e ações; do monitoramento segundo os indicadores estabelecidos,
considerando a participação da sociedade e do Município; bem como os ajustes e de
revalidação durante a sua vigência.
 Realização do 3º evento de capacitação da equipe local.
Resultados:



5.

Minutas de lei para envio à Câmara de vereadores
Produto 11.2 – Plano de ação e projetos de lei.

EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E AVALIAÇÃO

Durante a elaboração do Plano de Mobilidade, conforme indicado na descrição das atividades,
estão previstos 5 (cinco) momentos de capacitação. Para a viabilização destes eventos, a FUNPAR se
responsabiliza em preparar o conteúdo e materiais a serem utilizados em cada atividade, bem como
em coordenar as atividades de capacitação e reuniões.
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A programação das capacitações é descrita a seguir:
Evento 1: ocorre na fase de mobilização e estruturação, será realizado em conjunto com o Plano
Diretor. É direcionado à Comissão Técnica e ao Conselho da Cidade, tendo como objetivo nivelar os
conceitos básicos acerca do tema da mobilidade de forma a subsidiar as discussões e avaliações a
serem realizadas durante a elaboração do plano. A capacitação da Comissão Técnica aconteceu no dia
21 de setembro de 2016. O Conselho da Cidade deverá ser capacitado logo após à primeira Audiência
Pública. O conteúdo dessa capacitação é formado por:
 Conceitos básicos do tema da mobilidade e estrutura da política nacional de mobilidade.
 Metodologia de planejamento voltada à mobilidade.
 Conteúdo de um Plano de Mobilidade.
Evento 2: o processo de realização das pesquisas de trânsito, visando o conhecimento das
demandas, especialmente as de circulação viária. O evento está previsto para novembro de 2016.
Evento 3: o processo de elaboração de cenários, de definição de diretrizes e fundamentos
necessários para a estruturação do sistema de mobilidade municipal. Esse evento inclui também a
discussão acerca das ações emergenciais necessárias para a dissolução dos principais gargalos
identificados na fase de diagnóstico. Tem previsão para acontecer em maio de 2017.
Evento 4: gestão da mobilidade, incluindo os subsistemas – transporte não motorizado,
transporte motorizado, transporte de bens e serviços; a infraestrutura para a circulação de veículos e
administração dos subsistemas; e os processos referentes à gestão da mobilidade, especialmente com
relação às atividades pertinentes às funções dos órgãos públicos. O evento está previsto para junho
de 2017.
Evento 5: qualificação das ações e o processo de implementação e monitoramento do Plano de
Mobilidade. O evento está previsto para agosto de 2017.

6.

CRONOGRAMA

Neste capítulo consta a definição das etapas de trabalho para a realização do PlanMob, segundo
os produtos e atividades, e de acordo com a interdependência entre as ações.
O cronograma apresentado a seguir, estabelece:
 O período de realização de cada produto e atividades estabelecidas;
 A realização das viagens, dos encontros técnicos com as equipes locais e com os membros
da sociedade.
 A realização das audiências públicas para discutir as propostas e validar o PMob.
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Cronograma do Plano de Mobilidade
mês
semana

setembro
1

2

3

outubro
1

2

3

novembro
4

5

6

7

8

dezembro
9

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54

Plano de Mobilidade
Estruturação e Mobilização
Criação do “Espaço Plano Diretor e Plano de Mobilidade Urbana”
Oficina de Capacitação da Comissão técnica
Oficina de Capacitação do Conselho da Cidade
Audiência Pública 01 (PD e Pmob)
PRODUTOS
P1- PLANO DE TRABALHO
Diagnóstico
Pesquisas e Levantamentos
Oficinas Comunitárias de Qualificação da Leitura
Oficina de Capacitação da Comissão Técnica e Conselho da Cidade
PRODUTOS
P2.2 RELATÓRIO DE PESQUISAS E LEVANTAMENTOS
P3.2 DIAGNOSTICO PMOB
Cenários e Diretrizes
Oficina de Capacitação da Comissão Técnica e Conselho da Cidade
Audiência Pública 02 (Síntese diagnóstico + propostas / PD e Pmob)
PRODUTOS
P5.2 CENÁRIOS E DIRETRIZES
P6 AÇÕES EMERGENCIAIS
P8 RELATORIO DE PARTICIPAÇÃO
Minutas de Lei
Oficina de Capacitação da Comissão Técnica e Conselho da Cidade
PRODUTOS
P9.2 PROPOSTAS E LEGISLAÇÃO - ANTEPROJETO
Plano de Ação e Investimentos
Oficina de Qualificação das Ações, Investimentos
Oficina de Projetos Especiais
Conferência Municipal (PD, Ações, Investimentos)
PRODUTOS
P11.2 PLANO DE AÇÃO/PROJETOS DE LEI

A1

1.2

2.2
3.2
n

n

A2

5.2
6.1
8.2
n

n

n

n

N

9.2

n

n

n

n

n

n

n

n

n

A3
11.2
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IV.

REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES

Tem como objetivo a atualização dos valores venais dos imóveis no perímetro urbano do
município para os efeitos de cobrança do IPTU associado aos instrumentos de orientação do
desenvolvimento urbano e a promoção da justiça social. Terá início após a conclusão das diretrizes do
PDM. As atividades propostas estão organizadas em 5 etapas, conforme a seguir:

Etapa 1: Pesquisa preliminar do comportamento do mercado imobiliário urbano.
Atividades: Identificação
valorização e desvalorização.

das

tendências

de

crescimento

urbano,

áreas

com

Método: Visitas locais e entrevistas com técnicos da PMTB do setor de cadastro, imobiliárias
e corretores.
Prazo: trinta dias

Etapa 2: Avaliação da planta genérica de valores existente e dos métodos aplicados
Atividades: Obtenção da planta junto ao município e discussão com a comissão de valores
imobiliários
Método: Comparativo da planta atual com a planta básica e métodos utilizados para cálculo.
Prazo: 15 dias
Produto 6.2: Planta básica de tendências do mercado e texto de avaliação da PGV.

Etapa 3: Pesquisas no setor de rendas (ITBI) da PMTB e cartórios
Atividades: Levantamento do valor, características do imóvel e localização das transações
imobiliárias realizados nos últimos anos.
Método: elementos da pesquisa: Características do imóvel; valor de venda, uso (comercial
residencial etc...), área construída, tempo de construção aproximado, dimensões do terreno,
Documentação: regular/irregular, alvarás, registros. Localização; Zoneamento e distância do
local de maior valorização,
Prazo: 40 dias
Resultado: Tabela preliminar de valores segundo características do imóvel e das zonas.

Etapa 4: Elaboração de planta preliminar de valores
Atividades: Delimitação de zonas homogêneas de valores; Aferição do resultado com a
comissão de valores imobiliários da PMTB.
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Método: Distribuição da pesquisa de valores em planta e discussão com a Comissão sobre as
zonas homogêneas de valores.
Prazo: 15 dias
Resultado: Planta preliminar de valores e texto explicativo.

Etapa 5: Construção do modelo de avaliação
Atividades: Ponderação dos fatores de avaliação de valor e calibragem
Método: Ponderação dos fatores de Localização: Fatores do mercado imobiliário local e
Características do imóvel; Calibragem do modelo -Comparação de valores calculados com
avaliações locais.
Prazo: 20 dias
Resultado: Equação de avaliação em planilha eletrônica

Etapa 6: Elaboração da planta genérica de valores
Atividades: Associação dos valores obtidos na etapa anterior ao cadastro técnico e planta
cadastral; Definição de método para atualização anual dos valores e associação aos
instrumentos urbanísticos
Método: Transferência dos valores numéricos para o sistema do cadastro técnico municipal e
fiscal; Modelo de pesquisa e confirmação de valores; Sugestões para utilização de alíquotas
diferenciadas para promoção da justiça social e da orientação do desenvolvimento urbano.
Prazo: 15 dias
Produto 9.3: Planta Genérica de Valores atualizada
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Cronograma da Planta Genérica de Valores
mês
semana

setembro
1

2

3

outubro
1

2

3

novembro
4

5

6

7

8

dezembro
9

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54

Revisão da Planta Genérica de Valores
Pesquisa preliminar do comportamento do mercado imobiliário
Avaliação da planta genérica de valores existente
Pesquisas no setor de rendas (ITBI) da PMTB e cartórios
Elaboração de planta preliminar de valores
Construção do modelo de avaliação
Elaboração da planta genérica de valores
PRODUTO
P11.3 PROPOSTA PLANTA GENERICA DE VALORES

n

6.2

9.3
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V.

PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA
1. INTRODUÇÃO

A arborização urbana é caracterizada principalmente pela plantação de arvores de porte em
praças, parques, nas calçadas de vias públicas e nas alamedas e se constitui hoje em dia uma das mais
relevantes atividades da gestão urbana, devendo fazer parte dos planos, projetos e programas
urbanísticos das cidades. Todo o complexo arbóreo de uma cidade quer seja plantado ou natural,
compõe em termos globais a sua área verde. Todavia, costuma-se excluir a arborização ao longo das
vias públicas como integrante de sua área verde, por se considerar acessória e ter objetivos distintos,
já que as áreas verdes são destinadas principalmente à recreação e ao lazer e aquela tem a finalidade
estética, de ornamentação e sombreamento (José Afonso da Silva. Direito Urbanístico Brasileiro, 2.
ed. São Paulo. Malheiros, 1997, pg247-248 - in http://www.aultimaarcadenoe.com.br/arborizacaourbana/).
De acordo PIVETTA e SILVA FILHO (2002) a vegetação urbana desempenha funções muito
importantes nas cidades. As árvores, por suas características naturais, proporcionam muitas
vantagens ao homem que vive na cidade, sob vários aspectos, a saber:


Proporcionam bem-estar psicológico aos habitantes;



Determinam uma melhoraria significativa na paisagem urbana e melhor efeito estético;



Favorecem o sombreamento das calçadas e ruas favorecendo o conforto térmico para os
pedestres e veículos;



Podem interferir na direção e intensidade dos ventos;



Amortecem a propagação de ruídos urbanos, amenizando a poluição sonora;



Reduzem o impacto da água de chuva e seu escorrimento superficial;



Auxiliam na diminuição da temperatura urbana através da absorção dos raios solares,
mantendo a umidade e até determinando a melhoria da qualidade do ar;



Proporcionam a existência de uma fauna urbana, entre outros benefícios.

2. OBJETIVO
Dotar a administração municipal de Telêmaco Borba de um Plano Municipal de Arborização
Urbana que contemple Cadastro e Diagnóstico da Arborização atual, Programa de Ampliação e
requalificação da cobertura vegetal urbana, Diretrizes gerais para a implantação da Arborização em
Vias e Áreas Públicas e fornecimento de subsídios aos regimentos legais para o tema.
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3. ETAPAS DE EXECUÇÃO
O plano de arborização será desenvolvido em duas etapas, conforme descrito a seguir.

3.1 ETAPA 1 – DIAGNÓSTICO
Consiste na etapa de avaliação da situação de Telêmaco Borba em relação à arborização urbana,
abarcando as seguintes atividades:


Avaliação e adequação da planta base urbana de Telêmaco Borba (geoprocessamento –
readequação da planta existente);



Mapeamento das áreas verdes remanescentes no meio urbano (bosques Nativos
Relevantes – banco de dados);



Levantamento e diagnóstico qualiquantitativo da arborização urbana atual
(cadastramento por vias - espécies, porte, distanciamento, posição na calçada, estado
sanitário, impactos ambientais e localização georeferenciada – banco de dados);



Avaliação da estrutura viária e suas adequabilidades à arborização (largura mínima de
calçadas, sinalização vertical, infraestrutura urbana superficial ou de subsolo, etc.).
Resultado:



Produto 4.1 – Diagnóstico da Arborização Urbana.

3.2 ETAPA 2 – PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA
Consiste das proposições para melhoria da arborização urbana, incluindo diretrizes para
institucionalização do plano. Essa etapa é composta das seguintes atividades:


Elaboração de programa de planejamento, ampliação e readequação da arborização viária
da cidade (espécies/produção/aquisição, distanciamentos, procedimento/implantação,
informação/divulgação e equipamentos urbanos existentes, programa de plantio,
remoção/substituição árvores, métodos recomendados de podas, manutenção,
fitossanitaríssimo, poda e seus resíduos, controle e monitoramento, cronogramas de
atividades);



Apresentação de cronograma detalhado referente à implantação do Plano Municipal de
Arborização Urbana



Fornecimento de diplomas legais de referência para implementação de legislação
municipal especifica sobre o tema (fundamentação, bem difuso, legislações Federal e
Estadual);



Fornecimento de subsídios à legalização de um Plano Municipal de arborização e Sistema
Municipal de áreas Verdes.
Resultado:



Produto 7.2 – Plano de Arborização Urbana.
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Cronograma do Plano Diretor de Arborização Urbana
mês
semana

setembro
1

2

3

outubro
1

2

3

novembro
4

5

6

7

8

dezembro
9

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54

Elaboração do Plano Diretor de Arborização Urbana
Mapeamento das áreas verdes remanescentes
Levantamento e diagnóstico qualiquantit. da arborização urbana
Avaliação da estrutura viária e suas adequabilidades á arborização
Fornecimento de diplomas legais de referência
PRODUTO
P4.1 DIAGNOSTICO
P7.2. PLANO DE ARBORIZAÇÃO

4.1
7.2
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ANEXO I – DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DOS PLANOS

1. REVISÃO DO PLANO DIRETOR

1.1. Leitura Comunitária, Processos Participativos, comunicação.
1.1.1. Elaboração do Plano de Trabalho contendo a descrição da metodologia de
revisão do Plano Diretor e para elaboração do Plano de Mobilidade, descrevendo as
etapas do trabalho, os objetivos, produtos, equipe, prazo, cronograma.
1.1.2. Criação do “Espaço Plano Diretor e Plano de Mobilidade Urbana”
1.1.3. Consiste na disponibilização de espaço físico nas instalações da Prefeitura
Municipal (ou de entidade parceira), bem localizado e de fácil acesso:
1.1.3.1. Dois servidores municipais encarregados disponíveis para realizar atividades
de coletas de informações, tirar ou encaminhar dúvidas;
1.1.3.2. Materiais didáticos (ex: cartilhas) contendo explicações sobre o plano diretor;
1.1.3.3. Informações sobre a data, o local e a pauta de todas as reuniões a serem
realizadas, com o mínimo de 15 dias de antecedência;
1.1.3.4. A representação física do cronograma de elaboração do plano diretor, com
indicação do momento atual;
1.1.3.5. Os produtos e subprodutos já elaborados;
1.1.3.6. As atas das reuniões realizadas;
1.1.3.7. Formulários em branco contendo no mínimo os campos “tema”, “principal
problema” e “solução proposta”, para preenchimento pelos cidadãos interessados;
1.1.4. Elaboração do espaço virtual contendo todas as informações acima (ex: site
exclusivo, blog, site da prefeitura, sites de compartilhamento de arquivos etc).
1.1.5. A empresa contratada deverá assessorar a equipe técnica da Prefeitura
Municipal na disponibilização dessas informações ao acesso público, atualizando- as
ao longo de todo o processo de elaboração dos Planos Diretor e de Mobilidade Urbana.
1.1.6. A proposta metodológica que aponte para as formas com que os temas
abrangidos bem como a forma de recolhimento e sistematização das contribuições
dos munícipes deverá ser apresentada para discussão e aprovação da comissão
responsável pela análise, acompanhamento e fiscalização da elaboração/revisão do
plano diretor antes da realização das oficinas regionais e audiências desta etapa e das
etapas subsequentes.
1.1.7. Deverá estabelecer critérios de mobilização, monitoramento e avaliação social,
compatíveis com a fase de levantamento de campo das outras equipes do projeto,
estabelecer instrumentos de sistematização e registro dos dados.
1.1.8. Criação e Capacitação do Núcleo Gestor e definição da equipe técnica:
1.1.8.1. O Núcleo Gestor consiste na formação de um grupo de atores sociais que
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represente a sociedade de Telêmaco Borba e que possa atuar na discussão, difusão
e validação dos produtos que serão elaborados.
1.1.8.2. Realizar o levantamento dos atores sociais de modo a assegurar a
participação de sociedade civil, associação de bairro, associação comercial e industrial
– em pelo menos 30% da representação no Núcleo Gestor.
1.1.8.3. Os convites para participar do Núcleo Gestor bem como todas as convocações
para reuniões, audiências e demais atos que se fizerem necessários serão de
competência da Prefeitura cabendo a empresa contratada assessorar a equipe técnica
da Prefeitura Municipal na disponibilização das informações e materiais pertinentes.
1.1.8.4. O núcleo gestor deverá ser formada pelos atores sócias definidos na
Audiência Pública, com 30% da representação do Núcleo Gestor;
1.1.8.5. A coordenação da equipe será constituída no âmbito do poder executivo
municipal;
1.1.8.6. O núcleo gestor deverá ter caráter técnico multidisciplinar de acordo com as
particularidades do município de Telêmaco Borba;
1.1.8.7. Elaboração e realização de curso de capacitação do Núcleo Gestor cujo
conteúdo deve abranger, no mínimo:
a) Conteúdos do Plano Diretor e instrumentos da política urbana;
b) Papel do Núcleo Gestor;
c) Metodologia e cronograma a serem utilizados na elaboração do Plano Diretor.
1.2. Leitura Técnica da realidade do município: levantamentos e diagnóstico
1.2.1. Avaliação da capacidade institucional da administração municipal para
desempenhar as funções pertinentes às áreas de planejamento e gestão urbana no
que se refere aos aspectos:
1.2.1.1. Objetivos, diretrizes e proposições do Plano Diretor vigente;
1.2.1.2. Implementação ao Plano de Ação e Investimentos – PAI;
1.2.1.3. Regulamentação da legislação urbanística vigente;
1.2.1.4. Implementação dos instrumentos do Estatuto da Cidade;
1.2.1.5. Atividades de licenciamento e fiscalização do parcelamento de uso do solo
para fins urbanos, edificações; obras e localização e funcionamento das atividades
econômicas e ainda do cumprimento de demais posturas municipais;
1.2.1.6. Provisão de Infraestrutura e equipamentos, e prestação de serviços públicos;
1.2.1.7. Sistema de planejamento e gestão do Plano Diretor vigente;
1.2.1.8. Desempenho do conselho Municipal da Cidade.
1.2.2. Caracterização do município (fontes: IBGE Cidades@, estudos e planos
existentes);
1.2.3. Análise da evolução histórica da cidade e do território, identificando:
1.2.3.1. Núcleo inicial da cidade;
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1.2.3.2. Seus marcos de origem;
1.2.3.3. Referências históricas e culturais e principais períodos e fatores que
determinaram a forma de ocupação;
1.2.4. Análise da legislação correlata existente:
1.2.4.1. Fundo e Conselho de Habitação;
1.2.4.2. Conselho de Meio Ambiente COMDEPA;
1.2.4.3. Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
1.2.4.4. Parcelamento do Solo;
1.2.4.5. Zoneamento e Uso do Solo;
1.2.4.6. Transferência do Direito de Construir;
1.2.4.7. Direito de Preempção;
1.2.4.8. Operações Urbanas Consorciadas;
1.2.4.9. EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança;
1.2.4.10. Sistema Viário, Anexos;
1.2.4.11. IPTU Progressivo;
1.2.4.12. Outorga Onerosa e alteração de uso do solo;
1.2.4.13. Perímetro Urbano;
1.2.4.14. Código de Posturas;
1.2.4.15. Perímetro do Distrito Industrial;
1.2.4.16. Trafego de Veículos;
1.2.4.17. Transporte Coletivo;
1.2.4.18. Código de Obras;
1.2.4.19. Legislação ambiental, Lei de Ambiências de Monumentos Históricos, e
similares;
1.2.5. Análise da questão habitacional, contendo:
1.2.5.1. Déficit habitacional;
1.2.5.2. Áreas com habitação de interesse social;
1.2.5.3. Loteamentos e ocupações informais / irregulares de qualquer faixa de renda;
1.2.6. Análise do plano de saneamento em fase de elaboração junto à equipe para
fins de compatibilização;
1.2.7. Identificação das áreas atendidas pela coleta de resíduos sólidos.
1.2.8. Localização das áreas atendidas por iluminação pública e domiciliar;
1.2.9. Análise do uso e ocupação do solo, contendo:
1.2.9.1. Levantamento do(s) perímetro(s) urbano(s) atual (is);
1.2.9.2. Identificação do(s) perímetro(s) de ocupação urbana consolidada;
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1.2.9.3. Identificação dos diferentes tipos de uso consolidado
comercial, serviço, institucional, industrial e zonas especiais);

(residencial,

1.2.9.4. Identificação dos imóveis não edificados (vazios urbanos) públicos e privados;
1.2.9.5. Identificação das áreas verdes e arborização;
1.2.9.6. Identificação do mobiliário urbano;
1.2.9.7. Identificação dos equipamentos públicos comunitários;
1.2.9.8. Identificação das
respectivas diretrizes);

áreas

de

incidência

de

programas

especiais

(e

1.2.9.9. Identificação das áreas de indústria e mineração;
1.2.9.10. Identificação das áreas com decreto de lavra;
1.2.9.11. Identificação das áreas de atividades de agropecuária e reflorestamento de
grande extensão, com base em imagem de satélite fornecida pela PMTB.
1.2.10. Identificação das áreas de restrição à ocupação, expansão e adensamento,
contendo restrições relativas a:
1.2.10.1. Leis ambientais;
1.2.10.2. Patrimônio cultural;
1.2.11. Áreas de risco, identificando risco de escorregamento, erosão, inundação,
contaminação do subsolo ou outros fenômenos desse tipo;
1.2.12. ETEs e ETAs;
1.2.13. Pontos de captação de água;
1.2.14. Direção dos ventos predominantes;
1.2.15. Disposição final de resíduos sólidos;
1.2.16. Faixas de domínio;
1.2.17. Empreendimentos de impacto;
1.2.18. Aeroporto.
1.2.19. Análise da capacidade institucional, contendo:
1.2.19.1. Número, denominação e atuação das secretarias municipais existentes
relacionadas às atividades de ordenamento territorial;
1.2.19.2. Número de conselhos municipais existentes em atuação;
1.2.19.3. Levantamento de
informações sobre associações, cooperativas e
demais entidades da sociedade civil organizada;
1.2.19.4. Números e natureza de convênios, contratos, termos de cooperação, dentre
outros instrumentos jurídicos, entre a prefeitura e demais entidades do poder público.
1.2.20. Análise da capacidade de investimento, base tributária e arranjos financeiros
municipais, contendo:
1.2.20.1. Diagnóstico da situação fiscal e financeira do município;
1.2.20.2. Identificação dos responsáveis pela geração de riqueza no município;
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1.2.20.3. Fontes de financiamento próprias e nível de arrecadação tributária municipal;
1.2.20.4. Potencialidades de receitas não ou pouco exploradas;
1.2.20.5. Fatores limitadores na arrecadação de receitas municipais;
1.2.20.6. Exame dos mecanismos complementares de financiamento e sua
possibilidade de uso com base na Lei de Responsabilidade Fiscal.
1.2.21. Proposta metodológica contendo:
1.2.21.1. Regionalização do município;
1.2.21.2. Proposta de
metodologia para abordagem e
das contribuições advindas da sociedade civil.

sistematização

1.2.21.3. Realização de oficinas locais (eventos distribuídos pelo território do
município, e divulgadas com 15 dias de antecedência) de apresentação e discussão
da leitura técnica, com a finalidade de aprimorar o diagnóstico a partir da percepção
dos munícipes;
1.3. Síntese das leituras Técnica e Comunitária
1.3.1. Elaboração de mapas temáticos, com base nos mapas existentes
devidamente compatibilizados com base em ortofotos, imagens de satélite ou
levantamento in loco quando houver necessidade:
1.3.1.1. Mapa temático: Habitação
1.3.1.2. Mapa de risco da ocupação urbana
1.3.1.3. Mapa temático: Mobilidade
1.3.1.4. Mapa temático: Iluminação pública e abrangência de rede de energia elétrica
1.3.1.5. Mapa com distribuição predominante da população conforme condições
socioeconômicas;
1.3.1.6. Mapa com marcação das áreas com declividade acima de 30%, topos de
morro e fundos de vale;
1.3.1.7. Mapa com marcação dos cursos d´água e bacias hidrográficas;
1.3.1.8. Mapa com delimitação das áreas verdes (praças, parques, áreas com mata
nativa e de reflorestamento);
1.3.1.9. Mapa com marcação de áreas degradadas;
1.3.1.10. Mapa com marcação do crescimento da mancha urbana por fase (décadas);
1.3.1.11. Mapa de classificação viária;
1.3.1.12. Mapa com linhas de transporte coletivo;
1.3.1.13. Mapa com informações dos tipos de pavimentação;
1.3.1.14. Mapa com demarcação da tipologia urbanística predominante (horizontal e
vertical) e uso do solo;
1.3.1.15. Mapa com delimitação dos vazios urbanos e lotes vagos;
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1.3.1.16. Planta Genérica de Valores venais;
1.3.1.17. Mapa com indicação da infraestrutura instalada (abastecimento de água,
coleta e tratamento de esgoto, iluminação pública, rede de distribuição de energia
elétrica, coleta e destino de resíduos sólidos);
1.3.1.18. Mapa síntese para o desenvolvimento e a expansão urbana do município,
acompanhado de relatório sucinto interpretando as tendências daí resultantes
1.3.1.19. Expansão e adensamento (áreas com carência de infraestrutura básica e
capacidade/hierarquização do sistema viário).
1.3.1.20. Deve ser estabelecido um critério para identificar as áreas com carência de
infraestrutura, levando em consideração: drenagem pluvial, iluminação pública,
esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e
domiciliar, vias pavimentadas e distância mínima a um posto de saúde escola primária
ou outro equipamento.
1.3.1.21. Sistematização dos conteúdos dos formulários preenchidos nas audiências
e no “Espaço Plano Diretor” e encaminhamento para Secretaria de Planejamento
Urbano, Habitação e Meio Ambiente.
1.4. Diretrizes e Propostas do Plano Diretor
1.4.1. Apresentação de diretrizes estratégicas para o desenvolvimento territorial do
município contemplando:
1.4.2. Proposta de cenário desejável, baseada nos resultados da leitura técnica e
comunitária;
1.4.3. Proposta de Estratégias de transformação da realidade, buscando reforçar a
potencialidades e minimizar as restrições referentes ao desenvolvimento territorial
identificadas na leitura técnica e comunitária
1.4.4. Proposta de projetos especiais a serem desenvolvidos durante a
implementação do Plano Diretor
1.4.5. Estudo preliminar de macrozoneamento municipal e parâmetros básicos de
uso e ocupação do solo.
1.5. Anteprojeto de Lei Plano Diretor
1.5.1. Em seu conjunto, o Plano Diretor deverá prever de forma coerente os
conteúdos mínimos indicados no Art. 1º da Resolução nº 34, de 01 de julho de 2005
do Conselho das Cidades e em conjuntos com as necessidades levantadas do
município de Telêmaco Borba:
1.5.1.1. As ações e medidas para assegurar o cumprimento das funções sociais do
município de Telêmaco Borba, considerando o território rural e urbano;
1.5.1.2. As ações e medidas para assegurar o cumprimento da função social da
propriedade urbana, tanto privada como pública;
1.5.1.3. Os objetivos, temas prioritários e estratégias para o desenvolvimento da
cidade e para a reorganização territorial do município, considerando sua adequação
aos espaços territoriais adjacentes;
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1.5.1.4. Os instrumentos da política urbana previstos pelo art. 42 do Estatuto da
Cidade, vinculando-os aos objetivos e estratégias estabelecidos no Plano Diretor.
1.5.2.

Seguem os instrumentos mínimos para definição daqueles conteúdos:

1.5.2.1. Definir perímetro(s) urbano(s);
1.5.2.2. Definir o zoneamento municipal:
a) Macrozoneamento, considerando as seguintes alternativas:


Zona de Uso Industrial e Reflorestamento;



Zona de Uso Agropecuário;



Zona de preservação;



Zona Institucional;



Zona Urbana,



Zona Rural.

b) Zoneamento Urbano, considerando entre outras:


Zonas de Adensamento Preferencial;



Zonas de Adensamento Restrito;



Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS 1 – para áreas ocupadas e ZEIS 2
para os vazios urbanos);



Zonas de Expansão Urbana – ZEU;



Áreas de Diretrizes Especiais – ADE (sobrepostas ao zoneamento).

1.5.2.3. Definir os seguintes parâmetros urbanísticos para o Zoneamento Urbano,
por zona e ADEs:
a) Lote mínimo;
b) Gabarito;
c) Coeficiente de aproveitamento (básico, mínimo e máximo);
d) Taxa de ocupação;
e) Taxa de permeabilidade;
f) Afastamentos frontal, lateral e de fundos;
g) Testada mínima do lote.
1.5.2.4. Definir especificações para condomínios urbanísticos e loteamentos;
1.5.2.5. Determinar critérios e áreas para aplicabilidade dos instrumentos do
Estatuto da Cidade, dentre eles:
a) Parcelamento, edificação e utilização compulsórios;
b) IPTU progressivo no tempo;
c) Desapropriação com pagamento em títulos;
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d) Usucapião Especial de Imóvel Urbano;
e) Direito de Superfície;
f) Operação Urbana Consorciadas;
g) Outorga onerosa do direito de construir;
h) Transferência do direito de construir;
i) Estudo de impacto de vizinhança;
j) Direito de preempção.
1.5.2.6. Estabelecer macro diretrizes municipais, contendo:
a) Áreas preferenciais para implantação de equipamentos urbanos, públicos e
comunitários (inclusive no interior das ZEUs).
a) Diretrizes para o sistema viário, determinando:
b) Hierarquização de vias;
c) Declividade máxima das vias;
d) Largura mínima de vias e calçadas;
e) Traçado básico das vias principais projetadas (inclusive para as ZEUs) que busque
sua integração com a área urbana já consolidada e viabilize a expansão urbana.
Tal traçado deverá ser respeitado como diretriz para o parcelamento do solo.
1.5.2.7. Determinar as ações prioritárias para habitação, saneamento e mobilidade.
1.5.2.8. Determinar o sistema de acompanhamento e controle social, devendo ser
destacados os critérios para formação do Conselho de Desenvolvimento Urbano.
1.6. Projeto de Lei do Plano Diretor
1.6.1. Consolidação em projeto de lei das propostas discutidas e aprovadas na
audiência pública de apresentação do Anteprojeto de lei Plano Diretor.
1.6.2.

Mapa e descrição do perímetro urbano;

1.6.3. Mapa de Macrozoneamento (território municipal) com a delimitação do
perímetro urbano, delimitação das zonas e sistema viário existente e projetado;
1.6.4. Mapa(s) de Zoneamento Urbano (área(s) urbana(s)) com a delimitação do
perímetro urbano, delimitação das zonas, sistema viário existente e projetado e sua
hierarquização;
1.6.5.

Tabela de parâmetros urbanísticos por zona;

1.6.6. Tabela contendo características das vias por tipologia (largura das vias,
calçadas, declividades máximas, por tipo de via);
1.6.7.

Mapa de macro diretrizes municipais contendo:

1.6.7.1. Macro diretrizes para a ocupação das ZEUs e vazios urbanos incluindo,
traçado básico das vias principais projetadas que busque sua integração com a área
urbana já consolidada e viabilize a expansão urbana;
1.6.7.2. Áreas preferenciais para implantação de equipamentos urbanos, públicos e

52

PLANOS TERRITORIAIS - MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ETAPA 1 - PLANO DE TRABALHO

comunitários;
1.6.7.3. Diretrizes para demais áreas do município (se for o caso);
1.6.8. Mapa com a delimitação das áreas de aplicação dos instrumentos da política
urbana;
1.6.9. Plano de ações prioritárias para habitação, saneamento e mobilidade, com
sua vinculação às peças orçamentárias.
1.6.10. Revisão da Planta Cadastral e Planta Genérica de Valores:
1.6.10.1. Elaboração ou revisão da planta cadastral, e da planta genérica de valores
para atualização da cobrança do IPTU e para a aplicação do IPTU progressivo no
tempo.
1.6.10.2. A revisão da Planta cadastral se dará através do georreferenciamento e
atualização da Planta vigente utilizando plantas de loteamentos, imagens e/ou
ortofotos a serem fornecidas pela contratante e, caso necessário, a complementação
através de imagens de satélite utilizando o software Google Earth.
1.6.10.3. Através desse material será realizado o levantamento cadastral a partir da
vetorização dos seguintes elementos: quadra, lotes (área e perímetro do terreno) e
rede viária com intuito de complementar a base existente.
1.6.10.4. Essa atualização contemplará somente os novos parcelamentos aprovados,
desde que georreferenciados.
1.6.10.5. A planta cadastral será elaborada em softwares específicos para desenho
técnico (CAD - Computer Aided design e/ou software de SIG - Sistema de Informação
Geográfica) georreferenciada, ou seja, em sistema de coordenadas planas utilizando
a projeção Universal Transversa de Mercator (UTM) no sistema geodésico de
referência SIRGAS 2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas) e
entregue em meio digital e físico em escala apropriada de visualização.
1.6.11. Revisão da Lei 1.584 que institui o Fundo e Conselho de Habitação, Revisada
e decretos;
1.6.12. Revisão da Lei 1.605 que institui o Conselho de Meio Ambiente
COMDEPA, Revisada e Decretos;
1.6.13. Revisão da Lei 1.610 de Parcelamento do Solo, Lei Revisada e Decretos,
contemplando:
1.6.13.1. Análise e detalhamento dos padrões de parcelamento;
1.6.13.2. Hierarquização e definição de padrões de vias;
1.6.13.3. Dispositivos gerais e requisitos urbanísticos para parcelamento, incluindo
condomínios;
1.6.13.4. Detalhamento do processo de licenciamento (apresentação dos projetos)
para parcelamento.
1.6.13.5. Impedimentos legais (fiscalização e penalidades).
1.6.14. Revisão da Lei 1.611 de Zoneamento e Uso do Solo, Anexos, Lei
Revisada e Decretos;
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1.6.15. Revisão da Lei 1612 de Transferência do Direito de Construir, Lei
Revisada e Decretos;
1.6.16. Revisão da Lei 1.613 do Direito de Preempção, Lei Revisada e Decretos;
1.6.17.
1.6.18. Revisão da Lei 1.614 de Operações Urbanas Consorciadas, Lei Revisada
e Decretos;
1.6.19. Revisão da Lei 1.615 do EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança, Lei Revisada
e Decretos;
1.6.20. Revisão da Lei 1.616 do Sistema Viário, Anexos, Lei Revisada e
Decretos;
1.6.21. Revisão da Lei 1.617 do IPTU Progressivo, Lei Revisada e Decretos;
1.6.22. Avaliação
dos
instrumentos
jurídico-tributários
relacionados
ao
desenvolvimento urbano do município, a partir da Planta Genérica de Valores
atualizada e demais leis auxiliares elaboradas no escopo deste trabalho.
1.6.23. Revisão da Lei 1.618 da Outorga Onerosa e alteração de uso do solo, Lei
Revisada e Decretos;
1.6.24. Revisão da Lei 1.619 do Perímetro Urbano, Lei Revisada e Decretos;
1.6.25. Revisão da Lei 1.621 Código de Posturas, Lei Revisada e Decretos;
1.6.26. Atualização das regras de utilização do espaço público e do bem estar comum
de acordo com a proposta do Plano Diretor:
1.6.26.1. A regulação da utilização dos espaços públicos;
1.6.26.2. O controle e manutenção do ambiente urbano nos aspectos de higiene
pública, sossego, conforto, salubridade;
1.6.26.3. O estabelecimento de condições para a instalação e funcionamento das
atividades econômicas não permanentes (sazonais e/ou periódicas) que se realizam
nos espaços públicos.
1.6.27. Revisão da Lei 1.622 do Perímetro do Distrito Industrial Lei Revisada e
Decretos;
1.6.28. Revisão da Lei 1.623 do Trafego de Veículos, Lei Revisada e Decretos;
1.6.29. Revisão da Lei 1.626 do Transporte Coletivo, Lei Revisada e Decretos;
1.6.30. Revisão da Lei 1.635 do Código de Obras, Lei Revisada e Decretos;
1.6.31. Além da definição de critérios para que a execução de obras cause menos
impacto à cidade (canteiro de obras, tapumes etc.) e dos critérios que garantam às
edificações conforto para si e seu entorno, é necessário que seja estabelecido na
legislação os trâmites referentes ao processo de aprovação do projeto e licenciamento
da obra, bem como se dará a fiscalização e quais serão as penalidades.
1.6.32. Documento contendo as especificações para funcionamento e o modelo de
gestão do Sistema de Acompanhamento e Controle Social do plano diretor
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2. PLANO DE MOBILIDADE URBANA

2.1. Análise da mobilidade urbana atual do município, contendo:
2.1.1. Localização das vias, estradas e teleférico, com atenção para as condições
das calçadas e travessias com base nas informações fornecidas pela PMTB;
2.1.2.

Tipologia viária com base em informações fornecidas pela PMTB;

2.1.3. Tipos de pavimentação e seu estado de conservação, estado da sinalização
viária e dimensões das vias do sistema viário básico;
2.1.4. Identificação das vias com fluxo intenso realizado por pesquisa de
observação;
2.1.5. Identificação das vias com fluxo de veículos pesados realizado por pesquisa
de observação;
2.1.6.

Identificação da área de abrangência do transporte público.

2.1.7.

Identificação e análise das demandas de transporte intermunicipal;

2.1.8.

Identificação de demanda por sistema cicloviário;

2.1.9. transporte coletivo: pesquisa sobe-desce e identificação de parâmetros
operacionais
2.1.10. Identificação dos vetores de crescimento urbano e das áreas de expansão
populacional, sinalizadas no plano diretor;
2.1.11. Identificação de novos parcelamentos de solo urbano em tramitação na
prefeitura ou de áreas de expansão para as quais haja especulação sobre futuro
aproveitamento para parcelamento;
2.1.12. Identificação de novos empreendimentos empresariais, na área de comércio,
serviços e indústrias;
2.1.13. Identificação de projetos existentes, com atenção para projetos de outras
instâncias, como o governo estadual;
2.1.14. Identificação e análise da regulamentação em vigor sobre os transportes,
especialmente sobre o transporte público por modos coletivos e individuais;
2.1.15. Identificação e análise da organização da gestão pública da mobilidade, em
especial prevendo a elevação das demandas e das complexidades inerentes ao
crescimento urbano.
2.1.16. Identificação do sistema viário de interesse para a circulação do transporte
coletivo, independente da via ser muito ou pouco utilizado atualmente pelo transporte
coletivo.
2.1.17. Identificação e análise dos conflitos de tráfego rodoviário de passagem
porventura existentes;

55

PLANOS TERRITORIAIS - MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ETAPA 1 - PLANO DE TRABALHO

2.1.18. Identificação do estacionamento públicos e privados ;
2.1.19. Identificação dos pontos de descontinuidade viária entre bairros ou regiões,
incluindo barreiras de transposição naturais ou artificiais;
2.1.20. Identificação de áreas de tráfego local a serem preservadas mediante projetos
de trânsito calmo ou restrições de circulação.
2.1.21. Mapeamento da rede de transporte deverá ser realizado em software
adequado, apresentando os seguintes componentes:
2.1.21.1. Route System Layer – Apresenta as rotas das diversas linhas do transporte
coletivo.
a) O layer deverá ser elaborado tomando-se o cuidado de representar o fluxo real das
rotas.
2.1.21.2. Route Stop Layer – Apresenta os pontos de parada das linhas do transporte.
a) Deverá conter a informação de todas as linhas que passam por este ponto.
b) Os layers citados acima deverão ser elaborados na rede viária que será
disponibilizada no momento de realização do diagnóstico.
2.1.22. Projeção de cenários socioeconômicos que embasarão os projetos com
impacto em mobilidade, tanto aqueles de intervenções no sistema de transporte como
aqueles de ocupação urbana. O levantamento é base para composição do Plano de
Investimentos.
2.1.22.1. A metodologia de projeção de cenários deverá apresentar consistências, tais
como equivalências dos valores agregados com a soma dos valores desagregados,
entre outros critérios que demonstrem confiabilidade das projeções.
2.1.23. O diagnóstico da situação atual será o cenário referencial para construção de
cenários tendenciais com intervalos de cinco anos atingindo o horizonte de dez anos.
2.1.24. Proposta de incentivo ao Transporte Não Motorizado Realizado a pé ou por
bicicletas e, eventualmente, por outros veículos de propulsão humana, é um eficiente
instrumento de combate à poluição atmosférica e sonora, diminuindo o impacto sobre
o meio ambiente e garantindo uma melhora significativa na qualidade de vida da
população. Além disso, esse tipo de transporte tem a capacidade de gerar redução
nos custos individuais e coletivos de mobilidade e ainda diminuir os índices de
acidentes de trânsito. Para a elaboração da Proposta deverão ser cumpridas as
seguintes etapas:
2.1.24.1. Identificação de áreas passíveis de implantação de faixas cicloviárias
(canteiros centrais, avenidas ou ruas com largura suficiente);
2.1.24.2. Levantamento de melhorias necessárias à adequação de passeios e faixas
de passagem.
2.1.25. Levantamento da circulação viária e trânsito, com a realização de pesquisas
de contagem volumétrica de veículos; de contagem classificada de veículos,
levantamentos das condições do sistema de transporte não motorizado, do sistema de
transporte motorizado, do sistema de transporte de bens, mercadorias e serviços, da
infraestrutura do sistema viário e sentidos de circulação, das questões relativas ao
estacionamento, à sinalização viária e seus equipamentos, dos polos geradores de
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tráfego, além da gestão da mobilidade e dos modos de participação.

2.2. Plano de Mobilidade Urbana versão final
2.2.1. Definir as diretrizes e investimentos necessários para composição dos Planos
de Ação e Investimento que comporão o Plano Municipal de Mobilidade Urbana
conforme disposições da lei federal 12.587/2012.
2.2.2. Definição do Plano de Ação com apontamento das diretrizes gerais que
nortearão a implementação de ações de mobilidade no município, contemplando:
2.2.2.1. Diretrizes e instrumentos para a difusão dos conceitos de mobilidade;
2.2.2.2. Diretrizes para avaliação dos impactos ambientais e urbanísticos dos
sistemas de transporte;
2.2.2.3. Diretrizes e normas gerais para o planejamento integrado da gestão urbana
e de transporte;
2.2.2.4. Diretrizes normas gerais e modelo para a participação da população no
planejamento e acompanhamento da gestão do transporte;
2.2.2.5. Diretrizes para a execução continuada dos instrumentos de planejamento;
2.2.2.6. Diretrizes e meios para a acessibilidade universal no ambiente físico de
circulação, e no serviço de transporte;
2.2.2.7. Diretrizes e meios para a difusão dos conceitos de circulação em
condições seguras e humanizadas;
2.2.2.8. Diretrizes e modelo de gestão pública da política de mobilidade urbana.
2.2.3. Elaboração do Plano de Investimento com conjunto de propostas,
contemplando:
2.2.3.1. Classificação e hierarquização do sistema viário;
2.2.3.2. Tratamento viário para transporte coletivo;
2.2.3.3. Sistemas integrados de transporte coletivo;
2.2.3.4. Sistemática para avaliação permanente da qualidade do transporte coletivo
e de indicadores de trânsito;
2.2.3.5. Regulamentação da circulação do transporte de carga;
2.2.3.6. Acessibilidade, transporte coletivo e escolar para a área rural;
2.2.3.7. Implantação e qualificação de calçadas e áreas de circulação a pé;
2.2.3.8. Criação de condições adequadas à circulação de bicicletas;
2.2.3.9. Organização da circulação em áreas centrais e pólos locais;
2.2.3.10. Ações prioritárias e seu horizonte de implementação.
2.2.4. Sistematização dos relatórios produzidos nas etapas anteriores, constituindo
o Plano de Mobilidade.
2.2.5. Proposta de instrumentos para operações especiais decorrentes de aumento
sazonal de demanda.
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3. PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA MUNICIPAL

3.1. O Plano deverá ser elaborado para avaliar e adequar à planta base urbana de
Telêmaco Borba (geoprocessamento –readequação da planta existente fornecida pela
Contratante);
3.2. Mapeamento das áreas verdes remanescentes no meio urbano (bosques Nativos
Relevantes – banco de dados);
3.3. Levantamento e diagnóstico quali-quantitativo da arborização urbana atual
(cadastramento por vias - espécies, porte, distanciamento, posição na calçada, estado
fitossanitário, impactos ambientais e localização georreferenciada – banco de dados);
3.4. Levantamento de
arborização de ruas;

informações

quali-quantitativas

por

amostragem

da

3.4.1. Avaliação de árvores a serem substituídas ou com risco de queda –
levantamento realizado em todas as vias, anotando-se a localização das árvores com
risco, por georreferenciamento e referência de numeração das edificações próximas;
3.4.2. As informações pertinentes referentes a arborização devem ser coletadas em
uma ficha de inventário:
3.4.3. Características da arborização: identificação das espécies (nome popular e
botânico), altura da arborização, condição fitossanitária, presença de pragas,
necessidade de manejo (poda etc.) no arruamento, quando necessário;
3.4.4. Características do meio: presença de redes de serviços (eletricidade, telefonia
etc.), presença de marquises.
3.4.5.

Elaboração de mapa temático de arborização por vias.

3.4.6. Avaliação da estrutura viária superficial em relação a sua adequabilidade à
arborização (largura mínima de calçadas, sinalização vertical, etc.); a infraestrutura de
subsolo somente será avaliada pela presença de bueiros ou outras estruturas que
denotem a sua ocorrência através da superfície (não será realizada inspeção de
subsolo).
3.5. Elaboração de programa de planejamento, ampliação e readequação da
arborização viária da cidade (espécies/produção/aquisição, distanciamentos,
procedimento/implantação, informação/divulgação e equipamentos urbanos
existentes, programa de plantio, remoção/substituição de árvores, métodos
recomendados de podas, manutenção, controle fitossanitário, destinação dos
resíduos, controle e monitoramento, cronogramas de atividades);
3.5.1. Realizar considerações sobre a atual situação da arborização do município,
elencando os pontos críticos, como, por exemplo, os seguintes:
3.5.1.1. Espécies exóticas invasoras;
3.5.1.2. Árvores senescentes;
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3.5.1.3. Arborização composta por uma única espécie;
3.5.1.4. Podas drásticas;
3.5.1.5. Acessibilidade de pedestres;
3.5.1.6. Bairros pouco arborizados etc.
3.5.2. Fornecimento de diplomas legais de referência para implementação de
legislação municipal especifica sobre o tema (fundamentação, bem difuso, legislações
Federal e Estadual);
3.5.3. Fornecimento de subsídios à legalização de um Plano Municipal de
arborização e Sistema Municipal de áreas Verdes.
3.5.4. Apresentar um cronograma detalhado referente à implantação do Plano
Municipal de Arborização Urbana, no qual devem constar todas as etapas, prazos e
responsáveis por colocar em prática cada um dos itens previstos no planejamento da
arborização de ruas. O cronograma deve ser periodicamente revisado.
3.5.5. A contratada realizará o Plano considerando a metodologia recomendada pelo
CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente), SEMA (Secretaria Estadual de
Meio Ambiente do Paraná), CEMA (Conselho Estadual do Meio Ambiente), IAP
(Instituto Ambiental do Paraná), EPA (Environmental Protection Agency) e ABNT/NBR
(Associação Brasileira de Normas Técnicas);
3.6. Os serviços serão executados sob a supervisão da Comissão determinada pela
contratante.
4. PROCESSO PARTICIPATIVO

4.1. Audiências Públicas
4.1.1. Deverão ser realizadas três (3) Audiências Públicas conforme cronograma de
atividades apresentado no item 7, convocadas pela Prefeitura, para tratamento das
questões do Plano Diretor Municipal e do Plano de Mobilidade Urbana:
I.

Audiência Pública de lançamento da elaboração do Plano Diretor,
Plano de Mobilidade Urbana e apresentação do Núcleo Gestor.

II.

Audiência Pública de apresentação de Síntese de Leituras
Técnicas, Diagnóstico e Diretrizes do Plano Diretor, Plano de
Mobilidade Urbana.

III.

Audiência Pública de apresentação da Legislação do Plano Diretor,
Plano de Mobilidade Urbana.
4.1.2. Para todas as Audiências a empresa contratada dará suporte à Prefeitura
Municipal nas seguintes atividades:
4.1.2.1. Divulgação da audiência através da criação de materiais publicitários de
ampla divulgação (jornais locais, carro de som, rádio, faixas, etc.), contendo data, local
e tema, com antecedência mínima de 15 dias da realização da audiência;
4.1.2.2. Da disponibilização dos conteúdos da audiência com no mínimo 15 dias de
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antecedência;
4.1.2.3. Elaboração da programação da audiência;
4.1.2.4. Elaboração de listas de presença constando, no mínimo, os campos nome,
entidade representada, telefone e e-mail. As listas deverão ser digitalizadas e
disponibilizadas ao poder público em formato de banco de dados (arquivo em excel);
4.1.2.5. Registro das discussões realizadas, sugestões e críticas apresentadas;
4.1.2.6. Auxílio na condução da audiência.
4.2. Reuniões Comunitárias
4.2.1. A empresa contratada realizará oficinas comunitárias em três (3) regiões do
município abrangendo temas de diagnóstico e de prognóstico de elaboração dos
Planos para colher impressões e divulgar as atividades.
4.2.2. As reuniões poderão ocorrer concomitantemente às realizadas pelas equipes
que atuam na elaboração do Plano de Saneamento Básico do Município.
4.2.3.

As reuniões comunitárias serão convocadas pela Prefeitura.

4.2.4. A empresa contratada deverá apresentar metodologia para abordagem e
sistematização das contribuições advindas da sociedade civil;
4.2.5. A empresa contratada fará o registro das reuniões por meio de lista de
presença, fotografias e sistematização dos resultados.
4.3. Capacitações
4.3.1. Serão realizadas capacitações para a Comissão Técnica e para o Núcleo
Gestor conforme o cronograma de atividades apresentado no item 7, buscando o
nivelamento das informações, apresentação dos conceitos relacionados a cada etapa
da elaboração do Plano Diretor e do Plano de Mobilidade.
4.4. Conferência Municipal
4.4.1. Na conclusão dos trabalhos os Planos e os Projetos de Lei serão
apresentados em uma Conferência Municipal
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