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OBJETIVO: Analisar como a Gestão Democrática pode qualificar a elaboração do Plano Diretor nos 

Municípios 

METODOLOGIA: A pesquisa utilizará do método dedutivo, que parte do geral para o particular, com o estudo da 

legislação aplicável aos casos locais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: Constatou-se que o Plano Diretor está previsto no art. 182 § 1° da Constituição 

Federal de 1988, que obriga a sua elaboração para os nos municípios com população acima de 20.000 habitantes. 

Cabe ao Plano Diretor Municipal cumprir a premissa constitucional da garantia da função social da cidade e das 

propriedades urbanas. Ou seja, é justamente o Plano Diretor o instrumento legal que vai definir, no nível municipal, as 

faculdades e as obrigações envolvendo a propriedade urbana (ROLNIK, 2002, p. 41). Na sua elaboração, os 

municípios não podem deixar de observar as diretrizes dispostas no art. 2° do Estatuto da Cidade. Entre elas, 

destaca-se a diretriz geral da Gestão Democrática Municipal. Assim dispõe o inciso II do art 2° do Estatuto da Cidade: 

“Gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos 

da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento 

urbano”. 

É uma diretriz que torna obrigatória a participação da população nos atos citados acima. Não se trata apenas de a 

população ser chamada a discutir questões técnicas que desconhece, mas, de assumir, tomar conhecimento do 

projeto de cidade e para auxiliar e especialmente opinar na sua forma de construção. (RECH;RECH, 2010, p. 49). Por 

meio de uma gestão democrática e participativa intenta-se atender as necessidades de todos, otimizando as decisões 

político-administrativas. 

 

CONCLUSÃO: Conclui-se pela importância da participação da população na elaboração e posterior 

acompanhamento da implantação do Plano Diretor, para que seja uma cidade justa a todos, capaz de atender ao 

interesse social e também contribuir com o princípio da dignidade humana, para que todos tenham uma moradia 

digna em um ambiente sustentável. 
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