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Temas
Orientações gerais para o debate
(Texto Preliminar)

TEMA: Sistema de Planejamento e Gestão Territorial
Objetivos gerais Assuntos Pertinentes
Aprimorar o sistema de planejamento territorial
existente para o fortalecimento da gestão
democrática e participativa.

- Aperfeiçoamento dos instrumentos de regulamentação do uso e ocupação do solo
(fiscalização e monitoramento)

- Fortalecimento de canais de participação da sociedade na formulação e
implementação das políticas públicas

- Formação de parcerias, convênios e consórcios
- Modernização institucional e democratização do acesso à informação
- Mecanismos e instrumentos direcionados para o disciplinamento de usos e atividades

que causam impactos sobre as áreas urbanas
- Mecanismos e instrumentos voltados à regularização urbanística e fundiária

TEMA: Mobilidade Urbana e transporte
Objetivos gerais Assuntos Pertinentes
Garantir a circulação da população em todo o
território municipal a partir de um sistema de
mobilidade que priorize os modos de transportes
coletivos e a incorporação dos preceitos da
acessibilidade: inclusão social, equiparação de
oportunidades e o exercício pleno da cidadania da
pessoa com deficiência e idosos.

- Estruturação e qualificação do sistema de transporte e trânsito que integra as
diferentes localidades do território

- Estruturação do sistema viário das áreas urbanas
- Eliminação de barreiras arquitetônicas que dificultem a circulação de pedestres,

deficientes e idosos na área urbana
- Integração do sistema de transporte e trânsito local, considerando a inserção do

Distrito Federal na sua região de influência.
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TEMA: Proteção do patrimônio ambiental e cultural
Objetivos gerais Assuntos Pertinentes
Promoção da qualidade de vida local através da
proteção do meio ambiente, contemplando tanto a
preservação dos recursos naturais, como a
valorização dos bens culturais e históricos que
integram o patrimônio ambiental do Distrito
Federal.

- Utilização sustentável dos recursos naturais em todo o território
- Qualificação do patrimônio ambiental das áreas urbanas
- Promoção do saneamento ambiental (abastecimento de água, esgotamento sanitário,

manejo das águas pluviais e gestão dos resíduos sólidos)
- Conservação e proteção dos recursos hídricos
- Valorização do patrimônio histórico e cultural – bens materiais e imateriais

TEMA: Desenvolvimento sustentável e geração de emprego e renda
Objetivos gerais Assuntos Pertinentes
Promoção do desenvolvimento local através da
atração de atividades econômicas diversificadas e
complementares (indústrias, comércios e serviços)
e inserção da população menos favorecida no
mercado de trabalho.

- Identificação das potencialidades econômicas
- Atração de indústrias adequadas à proteção do patrimônio ambiental do território
- Fomento ao turismo local
- Qualificação profissional
- Alternativas de geração de trabalho e renda

TEMA: Habitação, equipamentos e infra-estrutura urbana
Objetivos gerais Assuntos Pertinentes
Promover o aproveitamento adequado da infra-
estrutura existente e direcionar novos
investimentos para a promoção da moradia digna.

- Identificação das áreas de especial interesse social
- Identificação das áreas com potencial de crescimento e expansão urbana
- Integração de programas de assistência social, saúde e educação e, áreas de

especial interesse social
- Promoção de novas moradias que atendam as demandas dos diferentes grupos

sociais
- Qualificação dos espaços de moradias existentes, seja pela regularização urbanística

e fundiária ou através do provimento de equipamentos urbanos e sociais
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LEITURAS COMUNITÁRIAS

Conceituação preliminar dos temas gerais propostos para discussão nas reuniões de

conclusão das leituras comunitárias:

I – Sistema de Planejamento e Gestão Territorial Democrático

Planejamento e gestão envolvem conceitos distintos e complementares. Planejamento

remete ao futuro; planejar significa tentar prever os desdobramentos de um processo a

fim de evitar problemas ou aproveitar oportunidades. Já a gestão remete ao presente,

significando administrar uma situação tendo em vista os recursos disponíveis e as

necessidades.

Um sistema de planejamento e gestão democrática do território é uma importante

ferramenta de promoção do desenvolvimento urbano e deve prever:

• mecanismos de participação da sociedade;

• modernização institucional, com qualificação do quadro de servidores;

• democratização do acesso à informação;

• regulamentação do uso do solo, com disciplinamento dos usos e atividades, e seus

impactos sobre as áreas urbanas;

• mecanismos de regularização fundiária e urbanística, garantindo acesso democrático

à terra e aos serviços a ela ligados.

II – Mobilidade Urbana e Transporte

A mobilidade urbana integra um conjunto de aspectos que caracterizam a circulação da

população e de mercadorias, ampliando as ligações entre as diversas áreas do território e

facilitando o alcance aos fluxos locais, metropolitanos e regionais. Para isto, é necessário

estruturar o sistema viário das áreas urbanas, integrando as diferentes localidades do

território, e garantir formas de transporte adequadas e eficientes para a locomoção de

pessoas e produtos.
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Estes dois aspectos – sistema viário e condições de locomoção – estão interligados. Os

meios de locomoção envolvem diretamente o transporte, numa dinâmica intensa e

ininterrupta, que caracteriza o trânsito em seus desdobramentos urbanos.

Entende-se por mobilidade urbana o resultado de um conjunto de políticas de transporte e

circulação que têm como objetivo proporcionar acesso amplo e democrático ao espaço

urbano, priorizando o transporte coletivo, os pedestres e outros modos não motorizados

de locomoção que não gerem segregações espaciais e que sejam socialmente inclusivas

e sustentáveis.

III – Proteção do Patrimônio Ambiental e Cultural

O ambiente urbano engloba os aspectos físicos, históricos, culturais e simbólicos da

cidade. O patrimônio ambiental e cultural é o conjunto dos bens materiais e imateriais de

uso comum dos cidadãos, essenciais à qualidade de vida da cidade e à preservação da

identidade e memória da comunidade.

Os espaços que representam o patrimônio ambiental devem ter seu uso e ocupação

disciplinada de forma a garantir sua perpetuação e assegurar a conservação da

biodiversidade. É importante mapear e controlar as atividades degradadoras do meio

ambiente, ao mesmo tempo em que se promove o saneamento ambiental, incluindo o

tratamento e abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo das águas pluviais e

gestão dos resíduos sólidos.

A proteção e valorização do patrimônio histórico-cultural têm como objetivo resgatar a

história do Distrito Federal, através da preservação da identidade e da memória de seu

povo, por meio de relatos, manifestações culturais, tradições e festas populares, bem

como a preservação dos bens materiais, arquitetônicos e urbanísticos que integram o

território.
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IV – Desenvolvimento Sustentável e Geração de Emprego e Renda

O desenvolvimento urbano sustentável deve ser entendido como um processo de

mudança que leva à melhoria da qualidade de vida e aumento da justiça social para as

gerações presentes e futuras.

Uma forma eficaz de se buscar esse desenvolvimento, de forma que alcance os diversos

grupos sociais, é direcionar as ações do poder público e dos diferentes agentes da

sociedade para a atração de atividades econômicas que sejam compatíveis com as

características do território e com as singularidades ambientais, econômicas, sociais e

culturais locais. Além disso, deve-se buscar a multiplicação das oportunidades de

trabalho, através de ações sistemáticas de qualificação profissional da população e

promoção de atividades que gerem trabalho e renda para as diferentes comunidades

locais.

V – Habitação, Equipamentos e Infra-estrutura Urbana

O conceito de habitação compreende atributos ligados ao imóvel em si (tamanho, tipo,

materiais utilizados, serviços disponíveis), à localização (distância do trabalho, tipo de

vizinhança, impostos incidentes) e à estruturação sócio-espacial da cidade (acesso a

equipamentos e infra-estrutura urbana). Entende-se por infra-estrutura o conjunto dos

serviços que permitem o funcionamento da cidade, tais como o abastecimento de água e

energia, gestão de resíduos e transporte, entre outros. Já os equipamentos referem-se às

edificações de uso coletivo, tais como postos de saúde, escolas, museus, centros

comunitários, postos policiais e outros destinados a prestar um atendimento à população.

A distribuição espacial justa e eficiente das atividades e funções da cidade – entre elas a

habitação – deve procurar compatibilizar a oferta de infra-estrutura, equipamentos e

serviços comunitários, de forma a redistribuir os benefícios sociais gerados na cidade,

otimizando investimentos e aproveitando áreas já equipadas, preservando os recursos

naturais e garantindo qualidade ambiental nas áreas urbanizadas e rurais do território.


