Os principais objetivos do
Plano Diretor são:

Planejar o desenvolvimento
do Município

Propiciar qualidade
de vida e justiça social

Preservar e reabilitar o
patrimônio cultural e ambiental

Garantir a boa aplicação
dos recursos públicos

REVISÃO DO

planodiretorpvh2018@gmail.com
Propiciar o desenvolvimento
local sustentável

/PlanoDiretorParticipativoPVH

Garantir que as terras urbanas e
rurais beneﬁciem a coletividade

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
O Plano Diretor deve ser revisado tomando
como referência o Estatuto da Cidade
(Lei Federal nº 10.257/2001).

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG

Endereço: Av. Abunã, 2625 - Liberdade
CEP 76.803-889, Porto Velho - RO
Telefone: (69) 3901-3004
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PARTICIPATIVO
D O M U N I C Í P I O D E P O R T O V E L H O

O que é a revisão do Plano Diretor?

A Revisão do Plano Diretor é um processo de
discussão sobre as leis vigentes no município.
“Art. 1° Todos os municípios devem elaborar
seus Planos Diretores de acordo com o
determinado pela Lei Federal 10.257/01
(Estatuto da Cidade).
Art. 3° O processo de elaboração, implementação
e execução do Plano Diretor deve ser participativo,
nos termos do art. 40, § 4° e do art. 43
do Estatuto da Cidade.
Art. 8° As audiências públicas determinadas
pelo art. 40, § 4°, inciso I, do Estatuto da Cidade,
no processo de elaboração do plano diretor, têm
por ﬁnalidade informar, colher subsídios, debater,
rever e analisar o conteúdo do Plano Diretor
Participativo.”
Texto extraído da RESOLUÇÃO N° 25, DE 18 DE
MARÇO DE 2005 do MINISTÉRIO DAS CIDADES.

Quem pode participar da
revisão do Plano Diretor?

TODOS OS
CIDADÃOS
DO MUNICÍPIO
DE PORTO VELHO

Porque devo participar da
revisão do Plano Diretor?

Quem coordena a
revisão do Plano Diretor?

A revisão do Plano Diretor parte da ideia de
que o planejamento territorial é um processo,
portanto demanda a mobilização e o envolvimento da sociedade na discussão dos problemas da cidade, de forma a construir um pacto
em torno das soluções para a gestão da terra
urbana e rural.

Equipe Técnica Municipal

Por isso, fazer um Plano Diretor deve ser fruto de
uma decisão coletiva. TODOS devem participar.
As discussões sobre o que queremos para a
cidade, muitas vezes, mostram os diferentes
pontos de vista e os conﬂitos. Por isso, você
deve participar para garantir que seus interesses sejam debatidos, negociados e pactuados.
Você tem papel ativo nessa discussão.
O resultado do processo será traduzido em um
projeto de lei que deverá ser enviado para discussão e aprovação na Câmara de Vereadores.
Sua participação é fundamental para o monitoramento das proposições pactuadas, de forma
a assegurar sua legitimidade e efetividade.
Dessa forma, todo o processo de elaboração
do Plano Diretor, será acompanhado por uma
equipe técnica de proﬁssionais de diversas
áreas e discutido em reuniões públicas, que
serão amplamente divulgadas.

Coordenadoria da Equipe Técnica Municipal
Conselho da Cidade de Porto Velho
A revisão do Plano Diretor do Município de
Porto Velho será feita com a consultoria do
Instituto Brasileiro de Administração Municipal.

O que é a Equipe Técnica
Municipal - ETM?
A ETM participará ao longo de todo o processo
de revisão do PDM e dará suporte para a realização de todas as tarefas e atividades previstas.
Essa comissão será formada por 1 representante titular e 1 suplente de cada um dos seguintes
órgãos da administração municipal:
GABINETE DO PREFEITO
SEMPOG

SEMFAZ

SEMUSA

SEMED

SEMISB

SEMAS

SEMES

SEMTRAN

SEMAGRIC

SEMI

SEMDESTUR

SEMUR

EMDUR

FUNCULTURAL

Quem faz parte da Coordenadoria da
Equipe Técnica Municipal?

PARTICIPAR
É UM DIREITO!

A coordenadoria é formada por representantes dos
seguintes órgãos Municipais:
SEMPOG SEMFAZ SEMTRAN

SEMI

SEMUR

