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1. INTRODUÇÃO 

  O presente documento corresponde ao Plano de Trabalho referente ao Contrato de 

Prestação de Serviços, celebrado entre a Prefeitura Municipal de São João de Meriti e a 

Autografics Arquitetura e Planejamento. A finalidade deste contrato é a realização de Revisão 

do Plano Diretor de São João de Meriti, juntamente com a regulamentação da Lei e 

atualização legislativa de seus instrumentos complementares. 

 

 Após quase vinte anos de vigência do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/10), tem se 

assistido um esforço de avaliação dos efeitos produzidos a partir deste marco institucional da 

política urbana no Brasil. O mesmo acontece com os Planos Diretores municipais, que tiveram 

sua primeira experiência de implementação de planos desenvolvidos a partir das diretrizes do 

Estatuto da Cidade e estão em período de avaliação dos resultados alcançados e identificação 

de necessidades de adequações. 

  O próprio Estatuto da Cidade, em seu art. 40, §3º, define que as leis que aprovam os 

planos diretores devem passar por revisão a cada 10 anos. São João de Meriti teve seu Plano 

Diretor aprovado em 2006 e inicia neste ato a atualização de seu planejamento territorial em 

conformidade com novas leis e regulamentações pertinentes e orientações para uma visão de 

futuro de novo tipo. 

  O plano de trabalho tem como escopo o detalhamento estratégico e metodológico do 

processo de apoio à formulação e elaboração da revisão do Plano Diretor, em todas as etapas 

previstas, incluindo entrega dos relatórios e produtos esperados, custos, cronograma físico e 

financeiro e a agenda das reuniões previstas.  

Visando atender ao que determina o Termo de Referência que baliza a execução da revisão do 

Plano Diretor, apresenta-se o presente Plano de Trabalho. 

 

2. METODOLOGIA 

  A equipe técnica especialmente formada para a condução deste trabalho, cujas 

experiências conjugam produção teórica e prática de planejamento e projetos urbanos, 

atendeu um requisito considerado fundamental: o conhecimento da cidade de São João de 

Meriti e da Baixa Fluminense. Com base neste perfil e como ponto de partida, a equipe, em 
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conjunto com o corpo técnico da Secretaria Municipal de Captação de Recursos, Urbanismo e 

Habitação de São João de Meriti, pretende formular hipóteses de projeto para um 

reordenamento do desenvolvimento urbano, com base em um diagnóstico local e regional, 

fruto da experiência aqui mobilizada e da oportunidade do recém-aprovado Plano Estratégico 

de Desenvolvimento Metropolitano do Rio de Janeiro, em junho de 2018..  

  A Metodologia que será utilizada para a Revisão do Plano Diretor de 2019 da cidade 

de São João de Meriti, deverá ser balizada pelos seguintes condicionantes básicos. 

1. A estrutura urbana existente de todo o território Municipal e a Ocupação do Território, como 

se dão hoje. 

2. O Plano Diretor em vigor relativamente recente, Lei Complementar n° 089 de 2006, que 

diagnosticou o município à exaustão, e com preceitos modernos, pós Estatuto das Cidades, o 

que permite não partir do zero, mas sim fazer uma atualização, principalmente utilizando os 

meios contemporâneos de comunicação e interação disponíveis, uma real "Revisão". 

3. A pactuação das ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) no âmbito da ONU, com 

real relação com as cidades e seu desenvolvimento e planejamento para enfrentar o futuro, 

com maior ênfase na redução das desigualdades, no acesso às infraestruturas de mobilidade 

urbana, na habitação de qualidade para os mais pobres, na redução do risco e produção de 

resiliência rumo à sustentabilidade, cumprindo os compromissos da Nova Agenda Urbana. 

4. A existência do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado para a Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro – PDUI/RMRJ, e as condições estratégicas pela localização ímpar de São 

João de Meriti, e suas conurbações com Pavuna, os municípios circundantes, e os eixos que 

cortam e limitam o território, na metrópole. 

5. A flexibilidade e abertura necessárias, para encaixar de um lado as demandas sociais no 

território constituído e as leituras técnicas delas decorrentes, sempre em comparação com o 

Plano Diretor em vigor, seu aprimoramento e atualização, e por outro lado a inserção 

meritiense na metrópole, e as consequências e limites disto, sempre de uma ótica meritiense, 

e defendendo os interesses do povo da terra. 

6. Transformar Meriti em lugar de vida plena qualificada, oferecendo comércio, serviços e 

facilidades, e tentando reduzir de um lado o movimento pendular com a capital, ao mesmo 

tempo em que melhora a eficiência e rapidez deste movimento. 
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7. Criar e fortalecer na cidade, funções de caráter econômico metropolitano, centralidades, 

capazes de atrair aos serviços e comércio oferecidos, toda uma clientela dos bairros e cidades 

vizinhas, reforçando a vocação de lugar central e centro de negócios e logisitca. São João de 

Meriti acabou se apropriando das ligações nacionais, estaduais e metropolitanas que "cortam" 

o território municipal, um dos mais densos em população do país. 

8. Estimular as raízes e fixação dos meritienses desenvolvendo seu orgulho e dando à cidade 

um alto valor de uso, para os seus cidadãos, atuais e por adquirir. 

9. Distribuir pelo território de modo a dar facilidade de acesso e fruição dos equipamentos 

sociais básicos, regulando as localizações das novas  construções nos bairros, a todos, e 

permitindo o acesso a pé, num raio aproximado de 500 metros dos postos de saúde, escolas 

e creches. 

10. Tomar posse coletivamente para o povo meritiense de todo o território municipal, para 

suas atividades de morar, usufruir, econômicas, sociais, culturais, e de acessibilidade 

universal e transporte eficiente e democrático. 

11. Trabalhar prioritariamente com eixos de habitação e transporte como função estruturante 

do território; 

12. Fomentar uma articulação intersetorial entre habitação e saúde pública de forma a 

transformar ações de assistência técnica de habitação de interesse social para redução de 

risco, insalubridade e inadequação, em territórios frágeis, como meta prioritária das políticas 

públicas de saúde e desenvolvimento urbano; 

13. Fomentar uma articulação intersetorial entre o desenvolvimento urbano e a educação 

promovendo a informação e formação dos estudantes de escolas públicas e ensino médio 

como agentes replicadores de ações do desenvolvimento urbano, para o horizonte de 

acompanhamento do Plano Diretor e suas próximas revisões; 

14. Considerar o patrimônio cultural material e imaterial do município como ação estruturante 

da política pública de desenvolvimento urbano associado à cultura da sociedade local. Nesta 

ação, fortificar a identidade local com ações de fortalecimento da identidade do morador com 

o território urbano de São João do Meriti, são os objetivos estruturadores. 
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A construção desta revisão do Plano Diretor de São João de Meriti deverá considerar 

premissas fundamentais que garantam a participação social, em especial: 

● A divulgação por meios tradicionais, assembleias,  audiências gerais e temáticas,  e 

de caráter geográfico; e através dos meios contemporâneos de comunicação dos canais de 

comunicação existentes na estrutura de governo  da cidade e do Plano Diretor em uso; 

● A ausculta da expressão popular, seja de ordem autóctone, livre de pré- conhecimento 

e pré conceitos, seja de resposta ao Plano Diretor vigente e sua aceitação e aprofundamento; 

● O Levantamento de dados secundários sobre a cidade e sua inserção metropolitana, 

ajustados aos apontamentos sociais do conhecimento local provenientes dos diferentes canais 

de comunicação; 

● A Comparação e avaliação dos últimos Planos locais realizados e também, de cidades 

em situações semelhantes, de forma a revelar diferentes paradigmas não suscitados no 

processo local, mas que tenham possibilidade de serem empregados. 

● A divulgação da metodologia de participação, nos Postos de Saúde, nas Escolas 

Públicas, nos Centros de Referência de Assistência Social e nos pontos de divulgação de 

políticas identitárias, além de se permitir divulgação nos equipamentos culturais municipais,  

onde o plano seja entendido como instrumento de articulação das diversas políticas públicas 

sobre o território. 

 

3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

  Neste Plano de Trabalho, iremos apresentar a descrição de todas as atividades a 

serem desenvolvidas na construção da Revisão do Plano Diretor de São João de Meriti. As 

ações foram divididas em Fases, conforme determinado pelo Termo de Referência do Plano 

Diretor. Cada Fase terá identificada o objetivo, a metodologia, os atores envolvidos e os 

resultados esperados, além de determinar o produto que será entregue. 

  Este Plano de Trabalho, etapa aqui desenvolvida, refere-se ao primeiro produto da 

Fase 1. Na sequência são apresentadas as demais fases de execução da revisão do Plano 

Diretor de São João de Meriti 2019:  
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3.1. Fase 1 – Mobilização e Diagnóstico 

 

  Esta fase tem como objetivo, realizar coleta de dados, contatos, discussões setoriais e 

visitas técnicas, de forma a produzir o Diagnóstico do Município. Em face do exposto, a 

equipe técnica parte de alguns pressupostos que serão apresentados por ocasião das 

discussões setoriais, que serão ajustadas nos diversos níveis de análise e proposição da 

revisão. São eles:  

 

HABITAÇÃO E USO DO SOLO 

● Análise das tendências do mercado imobiliário local (oferta e demanda) e seus 

motivos/consequências; 

● Estudo das hipóteses de risco geotécnico e ambiental, e modos de combater e eliminar 

seus efeitos negativos, como deslizamentos e inundações, através de reassentamentos 

responsáveis e democráticos, onde necessário, troca do uso de alguns territórios para 

renaturalização e pequena agricultura, ou até assentamento de famílias no local, com 

reengenharia e nova arquitetura e urbanismo, especialmente na região de morros a leste da 

cidade; 

● Estudo dos assentamentos "sub normais" como favelas, e criar metodologia de análise 

destes que permita decidir quais podem ser urbanizadas e receberem regularização 

urbanística fundiária, e fiscal completas; 

● Estudo do combate aos riscos construtivos e insalubridade, através de programas de 

Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social e Melhoria Habitacional; 

● Estímulo ao adensamento nos bairros e eixos mais bem servidos de infraestrutura. 

 

 TRANSPORTE DE PESSOAS E MERCADORIAS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL E NA 

METRÓPOLE 

● Avaliação concreta, inclusive econômica das hipóteses de modernização e melhoria de 

eficiência, da rede viária, de modo hierarquizado; até como regulador do adensamento do uso 
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do solo, onde possível, e implantação de modais de massa compatíveis com as características 

de densidade e do território da cidade, mas capazes de atrair empreendimentos e 

investimentos em habitação, comércio, serviços e equipamentos sociais; 

● Avaliação da possibilidade de estabelecer sistema tronco-alimentador de transporte 

coletivo com integração física e tarifária entre modais municipais e intermunicipais. 

● Enfase ao transporte não motorizados e modos alternativos de mobilidade; 

● A existência de estudos preliminares de mobilidade urbana; 

 

 SANEAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS EM REDE COMO ILUMINAÇÃO, ENERGIA 

ELÉTRICA, TELEFONIA, WI-FI 

● Definição de parâmetros para expansão e universalização das redes e obtenção dos 

recursos necessários; 

● Verificação da necessidade de recuperação dos rios Pavuna e Meriti, que fazem parte 

da memória e do cotidiano da população; 

● Análise da possibilidade de estabelecer corredores de serviços e infraestrutura troncal, 

onde se vá implantar corredores de tráfego, através da multiengenharia, ou seja, a articulação 

de decisões técnicas das disciplinas e conhecimentos, reduzindo custos e transtornos; 

● Utilização dos canais e faixas de proteção das divisas do município, para múltiplo uso, 

inclusive localização industrial e de equipamentos sociais; 

● Estudar formas de maior permeabilidade e comunicação dos bairros hoje isolados por 

“barreiras” tais como a Rodovia Presidente Dutra, as Estradas de Ferro, e os Eixos de grande 

circulação, sem prejuízo de sua fluidez. 

 

 EQUIPAMENTOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS PARA TODOS 

● Estudo sistemático dos vazios de atendimento no território, em função da densidade e 

barreiras físicas, de modo a dirigir os investimentos evitando em cenário de escassez de 

recursos, duplicação de meios para os mesmos fins; 
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● Estabelecimento do relacionamento comunitário cidadão exatamente através das redes 

de educação e saúde, distribuídas pelo território, agregadores que são por sua natureza na 

sociedade. 

 

 LIMITES DE INTERVENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANÍSTICO 

● Identificação onde centrar e intensificar a ação municipal e dos meritienses, seus 

investimentos econômicos, poupança e energia, e onde/quando isto não é possível. 

 

 ECONOMIA 

● Estudo dos modos econômicos de atrair investimentos, principalmente aqueles que 

geram emprego, renda e tributos municipais, manter a poupança dos meritienses na cidade, e 

criar "venda" de serviços e mercadorias, capazes de recolher a poupança das pessoas de 

outros lugares que os busquem pela excelência em Meriti, subcentro metropolitano 

consolidado, como o eixo Pavuna/Centro/Vilar dos Teles; 

● Estudos dos modos de evitar/impedir a evasão de recursos tributários de fato gerador 

em Meriti ou dos meritienses; 

● Estudo dos modos de como atrair e estimular empreendimentos não poluentes, de 

convivência possível na malha urbana constituída, com preferência para aqueles de uso de 

mão de obra intensiva, de alto valor agregado, absorvedores e disseminadores de novas 

tecnologias limpas; 

● Estímulo de empreendimentos logísticos nas áreas imediatas aos corredores nacional, 

metropolitanos e mesmo municipais. 

 

PLANEJAMENTO E GESTÃO 

● Estudos das zonas fiscais da planta genérica de valores 2010 e código tributário 

municipal de 2019, atualizando regiões que contenham os valores apreciativos/depreciativos 

listados nestas leis de forma a atualizar os instrumentos de planejamento e gestão do 

território; 
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● Relacionar os instrumentos, formas de viabilização e fundos de financiamento para as 

propostas listadas para fins de otimizar sua aplicação no território;  

 

MEIO AMBIENTE 

● O meio ambiente deverá ser um dos pontos de amparo para a análise do território 

tendo em vista a estrutura urbana do território meritiense, a baixa cobertura vegetal de seu 

território extremamente antropizado e fragilizado por impactos existentes entre o processo de  

urbanização estão associados com: 

• Areas impróprias ao assentamento urbano, presentes nos estudos do plano municipal 

de redução de risco; 

• Areas impróprias nas margens dos rios e encostas presentes na região de Venda 

Velha;  

• Alto índice de temperaturas urbanas associadas à inexistencia de cobertura vegetal 

saisfatoria do sistema viário; 

• Presença de problemas de saneamento ambiental presente em áreas de extrema 

fragilidade social como o caso de Jardim Metrópole; 

O município aderiu á agenda 2030 e aos ODS e, portanto possui a tarefa de acompanhar e 

articular políticas públicas como inteface ambiental, dentro do seu território. 

 

3.1.1.  Capacitação da equipe Técnica Local 

 

  Este subproduto da Fase 1 consta da realização de reuniões e capacitação junto à 

equipe técnica municipal que estará envolvida no desenvolvimento da revisão do Plano 

Diretor. 

  Nessa etapa também serão identificados os diferentes segmentos socioeconômicos, 

como: associações, conselhos, empresários, profissionais, trabalhadores, movimentos 

populares, entre outros. 

  Palestra e Oficina de "aproximação" e nivelamento da equipe técnica da Secretaria 

Municipal de Captação de Recursos, Urbanismo e Habitação, de integrantes de outras 
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Secretarias afins ao Plano, notadamente da Secretaria de Obras, contratante do Plano de 

2006 e zeladora principal de seu cumprimento, pela aprovação de projetos e sua adequação 

ao Uso do solo, aprovado na Lei 089 2006. 

  A Secretaria Municipal de Captação de Recursos, Urbanismo e Habitação de São João 

de Meriti será responsável por compor um Comitê de Acompanhamento da Revisão do Plano 

Diretor que será formado por membros de diversas secretarias municipais. 

  Cada secretaria que participar do Comitê deverá nomear um representante que 

participará das reuniões e deverá executar ações de apoio ao desenvolvimento da revisão do 

Plano Diretor. Esse Comitê terá a incumbência de apoiar as avaliações técnicas e definições 

de trabalhos. O conhecimento sobre o cotidiano da secretaria, dados e informações e diversas 

questões com interferência territorial serão fundamentais para auxiliar na construção do 

diagnóstico setorial, diretrizes e propostas para essa revisão do Plano Diretor. 

  Este Comitê ou Comissão deverá ser montado a partir de convite feitos para cada 

membro das Secretarias de Governo, aproveitando-se a estrutura já criada para a Captação de 

Recursos, que está a cargo da Secretaria de Urbanismo e Habitação. Sua composição e suas 

atribuições deverão ser tornadas públicas através de portaria ou Similar da Secretaria e 

publicada no Diário Oficial do Município. 

  Para iniciar o desenvolvimento da revisão do plano e nivelar conhecimentos sobre a 

temática, deverá ser feita uma capacitação com o Comitê de Acompanhamento. Esta 

capacitação deverá abordar o papel do Comitê, versar sobre o plano diretor vigente e os atuais 

instrumentos da política urbana, apresentar a metodologia de elaboração da revisão, assim 

como seu cronograma de execução, e também agregar o conhecimento local sobre as leis 

vigentes, a participação social e opiniões de melhorias. 

 

METODOLOGIA DA CAPACITAÇÃO 

 

  A Capacitação do Comitê de Acompanhamento terá dois momentos:  

  Na parte da manhã haverá palestras sobre o Plano Diretor, a inserção de São João de 

Meriti na região metropolitana e os instrumentos de política urbana. Essas palestras serão 

para situar o momento de revisão do plano.  
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  Na parte da tarde serão feitas duas oficinas de debates onde a equipe da prefeitura 

abordará seus conhecimentos sobre a situação atual do Plano Diretor de São João de Meriti e 

a mobilização social para esta revisão. Em ambas as oficinas os membros do Comitê de 

Acompanhamento serão divididos em grupos (de 4 ou 5 pessoas) que deverão opinar sobre os 

assuntos pautados. 

            Para as oficinas cada grupo formado deverá eleger entre seus membros um mediador, 

que ficará responsável por controlar o tempo, dar vez a que todos se manifestem e organizar 

as opiniões dentro do tema sugerido. Também será eleito um anotador que fará a transcrição 

do debate para uma folha de flipchart de forma itemizada e sucinta para facilitar na 

apresentação. Por fim, deverão escolher um ou mais membros para apresentarem os 

resultados do grupo. 

 

PROGRAMAÇÃO DA CAPACITAÇÃO: 

 

Data: 29 de agosto de 2019 

Local: a ser definido pela Prefeitura de São João do Meriti 

Duração: todo o dia. 

  1 (um) dia das 9:00 horas às 16:00 horas com intervalo de uma hora para o almoço 

Horário Descrição da Atividade 

9h:30min – 9h:50min Abertura. A Expectativa da Secretaria com a Revisão do Plano 
Diretor e a programação da Capacitação 

9H:50min – 10h:20min O Plano de Trabalho da Revisão do PD 

10h:20min – 10h:50min Explanação sobre o Plano Diretor de 2006 

10h:50min – 11h:10min Estrutura físico urbanística e do sistema viário da Cidade de 
São João de Meriti 

11h:10min – 11h:20min Coffee Break 

11h:20min – 11h:50:min A dimensão metropolitana do Planejamento do município de 
São João de Meriti. 
(A visão da Câmara de Planejamento Metropolitano do Estado 
do Rio de Janeiro, sobre a leitura que fazem de São João de 
Meriti, e o previsto e recomendado pelo PDUI - Plano 
Metropolitano de Desenvolvimento Urbano Integrado - para a 
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cidade). 
Será convidado Representante da Câmara Metropolitana para 
ministrar a palestra. 

11h:50min – 12h:30min Os atuais instrumentos de política urbana e as ODS 
● Conceito proposto para a revisão do plano; 
● Os ODS, seu significado e sua aplicabilidade em São João 
de Meriti.  
Será convidado representante da ONU-HABITAT para 
ministrar a palestra. 

12h:30min – 13h:45min ALMOÇO 

14h:00min – 14h:45min 

Oficina – “O que você faria?” 
(Visando a produção de um “mapa mental” construção de 
cenários para a Revisão do Plano Diretor) 
Perguntas:  
● O que funcionou e permaneceu do PD 2006? 
(Instrumentos previstos, avaliação código de obras, posturas, 
outras contribuições de quem implantou e o plano vigente) 
● O que merecia revisão ou aprofundamento? 
(Como se avalia a implantação do PD? Como é a gestão? Como é 
a integração entre pastas?) 

14h:45min – 15h:15min Apresentação e Debate pelos grupos. 

15h:15min – 15h:40min 

Mobilização, Comunicação e Organização da Revisão do Plano 
Diretor - Pensar estratégias de comunicação para mobilização e 
participação.  
● Participação social (canais, etapas, lideranças) 
● Canais de Comunicação 
● Organização dos atores (Equipe Técnica terceirizada e 
prefeitura, Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, 
especialistas, lideranças, etc.) 
● Levantar com os presentes outras ideias para o processo 
participativo e também locais onde as oficinas regionais possam 
ocorrer. 
● Identificar lideranças que possam contribuir para 
mobilizar localmente as oficinas do PD. 

15h:40min – 15h:55min Resumo dos resultados da Oficina - Relatoria  
15h:55min – 16h:00min Encerramento 

MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DA OFICINA: 

● Datashow 

● Notebook 

● Flipchart 

● Caneta 

● Folhas para anotações dos participantes. 
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RESULTADOS ESPERADOS: 

  Análise da legislação e dos seus impactos positivos e negativos sobre o território, 

ampliando o debate sobre as diretrizes do LM 089 de 2006 e os instrumentos 

utilizados/aplicados na Gestão Democrática aferindo seu real potencial de aplicação ou o grau 

de sua utilização para atingir os objetivos gerais do artigo 11, ou da Política Urbana sobre o 

território por parte do Comitê de Acompanhamento. 

  Aperfeiçoar os meios de mobilização e comunicação da revisão do Plano Diretor e 

obter lista de possibilidades de apoio para as oficinas regionais de leitura comunitária. 

 

PRODUTO ENTREGUE: 

  Relatório da oficina de capacitação, com ata, lista de presença, inventário fotográfico e 

relatório digital e impresso das contribuições.  

 

3.1.2.  Diagnóstico 

 

  O diagnóstico é um instrumento fundamental para a revisão do Plano Diretor de São 

João de Meriti. É uma etapa de levantamento da situação atual para conhecimento da 

percepção técnica e comunitária com objetivo de construir uma análise comum dos problemas 

da cidade referente ao desenvolvimento urbano. 

  Esta etapa será dividida em duas análises complementares, sendo as Leituras 

Técnicas e Comunitárias sobre o território. Nesta estrutura estão considerados os 

levantamentos de dados secundários do perfil da população e do município, levantamento, 

atualização e análises de informações referentes à configuração urbana municipal e o 

diagnóstico por região para conhecimento das características das localidades através da 

participação social na construção desta visão comunitária. 
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3.1.2.1. Leitura Técnica 

   

  Serão realizadas análises da configuração urbana atual da cidade para evidenciar, 

problematizar e elaborar cenários de desenvolvimento, considerando, impreterivelmente, 

estudos já realizados em especial a do próprio Plano Diretor de São João de Meriti de 2006 e 

o Plano Metropolitano de Desenvolvimento Urbano Integrado, entre outros. Da mesma forma, 

serão identificados os vetores de expansão territorial considerando sua estrutura física 

(infraestruturas viárias, de transporte, de saneamento, equipamentos públicos, tipologias 

construtivas, situação fundiária) e socioeconômica (distribuição espacial da população, da 

densidade, das atividades produtivas e do emprego). Pretende-se detalhar informações 

territoriais de forma a identificar e classificar: imóveis não utilizados ou subutilizados 

existentes no perímetro urbano; áreas com potencial de adensamento com relação ao sistema 

viário e de transporte atual e proposto e a capacidade de suporte da infraestrutura, áreas já 

saturadas e áreas com restrições ambientais para o adensamento, de forma subsidiar a etapa 

de proposição. 

  Realizar um balanço da LM 089 avaliando, junto aos aplicadores da lei, em seu 

cotidiano, sua repercussão no território municipal e a compreensão dos aspectos positivos e 

negativos de suas diretrizes, propostas ainda em 2006, para o território, tendo como 

consideração a vocação de São João de Meriti para um lugar central metropolitano.  

  Nesta etapa, será feito o levantamento, atualização e análise referente à configuração 

urbana municipal, através de análise de capacidades atuais e previstas do município, 

reconhecimento de campo, ausculta à profissionais locais, mapas e instrumentos existentes, 

em especial para: 

● Questão habitacional do município; 

● Infraestrutura urbana e social municipal; 

● Uso e ocupação do solo atual; 

● Distribuição populacional e condições socioeconômicas; 

● Áreas de restrição à ocupação; 

● Vetores de expansão e adensamentos; 
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● Índices de ocupação do solo e histórico de ocupação; 

● Situação fundiária e urbanística; 

● Sistema de transporte e mobilidade; 

● Inserção meritiense na região metropolitana; 

● Capacidade institucional e de investimento do município. 

● Situação ambiental com enfase nos condicionantes climáticos  e no diagnótico do 

Plano Municipal de Redução de Risco; 

● Cultura, turismo e desenvolvimento local e metropolitano; 

  Para execução destes trabalhos, faz-se necessário elaborar reuniões participativas que 

poderão se desdobrar em oficinas, seminários, workshops, cuja intenção é colocar para os 

participantes, os pressupostos deste plano de trabalho, como linha mestra para realização do 

Diagnóstico.  

 

OBJETIVO:  

  Realizar a interpretação a questão urbana do município, consolidada a partir da leitura 

técnica, por seus diversos agentes. 

METODOLOGIA: 

  Realizar leitura de mapas, de dados e documentos municipais, dos elementos da lei 

anterior, para fins de elaboração técnica dos pressupostos do Plano Diretor de 2019, 

conforme o momento histórico e a conjuntura política, social e econômica deste momento 

com participação dos agentes técnicos convidados. 

  Realizar visita a campo para entendimento das diversas áreas e identificação dos 

distritos e centralidades e fronteiras existentes no município com a presença de técnicos da 

Secretaria de Captação de Recursos, Urbanismo e Habitação  ou de outra indicada  pelo 

contratante.  

  Realizar reuniões setoriais para levantamento de dados, demandas e sugestões; 

  Realizar reuniões com a Câmara Metropolitana; 
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  Levantar dados quantitativos, coletados nas reuniões e em fontes existentes e analisá-

los; 

PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS: 

  Faz-se necessário para isso, elaborar convites do município ao Governador e através 

dele, a Câmara Metropolitana, fiel depositária do PDUI. Para efeito de organização da 

contribuição, haverá constituição do Grupo de Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor 

com representantes de cada secretaria e indicação do Suplente, para casos de impedimento.  

COMO PROVIDÊNCIAS TEM-SE QUE: 

  Elaborar a articulação com as secretarias, fazer convites e solicitar de dados 

necessários para a revisão com lista de dados necessários por secretaria uma vez que o 

levantamento da base dados quantitativa terá como ponto de partida, o diagnóstico anterior e 

a análise do resultado alcançado pelo atual plano diretor em atingir seus objetivos, desde 

2006, feito através das secretarias. 

ATORES ENVOLVIDOS:  

  Serão desenvolvidos dois tipos de reuniões técnicas para coleta de dados:  

1. Técnicos das diversas secretarias da Prefeitura de São João do Meriti, incluso aquelas 

que são responsáveis pela defesa civil, serviços públicos, transporte, meio ambiente, 

desenvolvimento econômico e assistência social. 

2. Técnicos da Câmara Metropolitana, convidados pelo Prefeito Municipal, visto que o 

Plano atual deverá ter uma interface com a região metropolitana tendo por base as 

diretrizes propostas no PDUI da RMRJ.  

3. Agentes de Saúde da Família, Conselheiros Tutelares, e Agentes Sociais, distribuídos 

nos CRAS - Centro de Referência que tratam das políticas de redução das 

desigualdades, assistência à saúde e às políticas afirmativas para apresentação e 

discussão dos termos da revisão, tendo por base a importância e o nível de 

abrangência das reuniões setoriais.  

Observação: o item 3 é somado à proposta de participação do corpo técnico,pois os objetivos 

de articulação intersetorial com as políticas públicas de saúde, educação, cultura e identitárias 

se estruturam com o entendimento de como estes grupos conseguem visualizar o território. 

 



 
 

19 
 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

  Leitura Técnica de caráter abrangente e participativo, com análise da legislação e dos 

seus impactos positivos e negativos sobre o território, ampliando o debate sobre as diretrizes 

do LM 089 2006 e os instrumentos utilizados/aplicados na Gestão Democrática aferindo seu 

real potencial de aplicação ou o grau de sua utilização para atingir os objetivos gerais do 

artigo 11, ou da Política Urbana sobre o território. 

 

PRODUTO ENTREGUE: 

  Relatório das oficinas e reuniões  técnicas, das visitas de campo, ou atividades 

realizadas com atas, lista de presença, inventário fotográfico e relatórios digitais das 

contribuições também coletadas de forma impressa  e  digital. 

 

3.1.2.2. Leitura Comunitária 

   

  A leitura comunitária consiste na interpretação do território de São João de Meriti a 

partir da vivência dos moradores, organizados em grupos de interesse ou mobilizados por 

conta de sua visão pessoal do problema urbano, das políticas públicas com interface com a 

política urbanas e a estruturação e oferta destas políticas no território do município. 

  Nesta fase, análogo ao que foi feito com a equipe técnica, serão feitas oficinas e 

reunioes planejadas para esta etapa, onde serão identificados os vetores de expansão 

territorial considerando sua estrutura física (infra estruturas viárias, de transporte, de 

saneamento, equipamentos públicos, tipologias construtivas, situação fundiária) e 

socioeconômica (distribuição espacial da população, da densidade, das atividades produtivas 

e do emprego).  

  Pretende-se detalhar informações territoriais de forma a identificar e classificar os 

imóveis não utilizados ou subutilizados existentes no perímetro urbano; áreas com potencial 

de adensamento com relação ao sistema viário e de transporte atual e proposto e a 

capacidade de suporte da infraestrutura, áreas já saturadas e áreas com restrições ambientais 
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para o adensamento, de forma subsidiar a etapa de proposição. Além disso, partindo-se do 

pressuposto da recepção das políticas públicas, será necessário qualificar a percepção dos 

moradores, ampliar o debate sobre a transparência da Gestão Participativa, proposta no 

parágrafo ùnico da LM 089/2006, de forma a elaborar cenários de desenvolvimento, 

considerando, impreterivelmente, estudos já realizados em especial a do próprio Plano Diretor 

de São João de Meriti de 2006 e o Plano Metropolitano de Desenvolvimento Urbano 

Integrado, entre outros, atendendo ao Inciso XVIII do Artigo 11 da LM 089/2006.  

  A participação dos conselhos setoriais com interface na Gestão participativa será 

solicitada, sendo proposto a formação de um grupo de acompanhamento da Sociedade civil, 

formado paritariamente com representantes das 9 regiões e acompanhados por membros 

representantes dos Conselhos Representativos por parte da Sociedade Civil, perante ao 

município. Os conselhos pensados são: Cidades, Patrimônio Cultural, Meio Ambiente, Defesa 

Civil, Saúde, Educação. Os conselhos ligados diretamente à Gestão democrática da Cidade 

poderão ter mais de um membro da representação a ser levantada na eleição  de 2019, para 

renovação dos mandatos. 

A incorporação de propostas do PD para além das leituras técnicas participativas será 

proposto como política pública da Secretaria de Urbanismo através de implantação de 

espaços populares para difusão do desenvolvimento urbano com implantação dos Postos 

Avançados de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social dentro de equipamentos 

públicos de Assistência Social ou Postos de Saúde.  

OBJETIVO:  

  Realizar um balanço da LM 089 avaliando, junto aos receptores da lei e usuários do 

espaço territorial, em seu cotidiano, sua repercussão no território municipal e a compreensão 

dos aspectos positivos e negativos de suas diretrizes, propostas ainda em 2006, para o 

território, tendo como consideração a vocação de São João Meriti para um lugar central 

metropolitano. 

  Buscar conhecimento experimental inerte à população meritiense para com seus 

respectivos locais de moradia, trabalho, estudo e lazer. O saber cotidiano da população de 

determinada região que verse sobre o senso comum daqueles que utilizam o território. 
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METODOLOGIA: 

  Realizar Oficinas Técnicas, de caráter participativo, regionalizadas, a partir da 

subdivisão relacionada com as 9 centralidades observadas e admitidas como regiões 

administrativas municipais. O material deverá ser preparado antecipadamente, aprovado pela 

secretaria previamente.  

  Definir os locais de realização e datas, com base nas contribuições recebidas pelo 

Comitê de Acompanhamento. 

  Informar, pelos meios de divulgação constante no plano de comunicação, os locais das 

9 reuniões.  

  A configuração dessas reuniões locais serão da seguinte forma: 

  Organização destas reuniões/oficinas em dois momentos: 1- explicação sobre o 

território. 2- Leitura comunitária participativa com produção de leitura sobre mapas, 

assumindo como verbalização de problemas encontrados, desenhos, frases, contribuições 

mapeadas.  Conclusão destes dois momentos com a construção de um diagrama/ matriz ou 

mapa resumo de principais pontos apontados com aferição final do Diagnóstico apresentado. 

  A partir das Reuniões ou Oficinas, abre-se canal digital onde todo o material 

desenvolvido possa ser compartilhado através de redes sociais, demandando retorno com 

ideias e sugestões dentro de um prazo pré-estabelecido para a coleta dessas informações 

necessárias para a consolidação das contribuições das oficinas locais. O resultado será 

apresentado em audiência pública para validação dos resultados.  

  Definir enquetes digitais com perguntas a serem realizadas em todo território 

meritiense, mas com análise dos resultados por região. O formato da enquete, a divulgação e 

a tabulação do retorno será feito em conjunto com a equipe da Sub-Secretaria de 

Comunicação de São João de Meriti. 

  Os materiais de participação e divulgação em meio digital (mídias sociais) deverão ser 

formatados com conteúdo de fácil compreensão por parte dos envolvidos. 

ATORES ENVOLVIDOS: 

  Associações Comunitárias, Organização da Sociedade Civil, Movimentos Sociais, 

atores sociais participativos e identificados com a mobilização efetuada e devidamente 
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identificados para a subscrição ao processo, munidos de nome, email, telefone, de forma que 

os retornos digitais e comunicações sejam devolvidos ao munícipe da forma como melhor lhe 

convier. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

  Leitura participativa comunitária de São João Meriti por região. 

PRODUTO ENTREGUE: 

  Relatório das oficinas participativas com atas, lista de presença, inventário fotográfico 

e relatórios tabulado das contribuições também coletadas de forma digital. 

    

3.1.2.3. Relatório de Consolidação do Diagnóstico 

  Diagnóstico Participativo de São João do Meriti, com dados obtidos demonstrados por 

gráficos, tabelas, inseridos em mapas que reflitam o local e o metropolitano.  

RESULTADOS ESPERADOS: 

  A análise das Oficinas regionais e os resultados das reuniões setoriais, além do retorno 

efetivo da participação digital dos moradores, com as ponderações elencadas pela Câmara 

Metropolitana, fechado em forma de relatório geral, serão parte do Diagnóstico elaborado para 

revisão do Plano Diretor, conforme o que se prevê no levantamento de Dados Qualitativos 

para o Diagnóstico. 

 

3.2. Fase 2 – Análise Temática Integrada 

    

  A Leitura Técnica e Comunitária consolidará um diagnóstico territorial que 

necessariamente remete a uma subdivisão temática que, embora se dê de forma integrada, 

facilita o estudo e a pactuação social das análises e propostas. Este diagnóstico será 

consolidado pela equipe técnica e apresentado nas Câmaras Temáticas com elencamento dos 

eixos de relevância na revisão do PD. 
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  Desta forma, pretende-se formar eixos temáticos para aglutinar o conhecimento 

alcançado e permitir ampla discussão e debates sociais de modo que se obtenham pertinentes 

demandas, sugestões, propostas e diretrizes específicas e também articuladas. 

  Esta equipe técnica terceirizada responsável pela execução deste plano de ação 

considera a experiência adquirida, o breve conhecimento prévio do município e o diagnóstico 

consolidado, para insuflar os eixos temáticos que devem ser abordados durante a fase de 

pactuação dos resultados do diagnóstico e proposições. Contudo, caberá a decisão do 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de São João de Meriti definir as datas e os 

locais das 3 câmaras temáticas que serão desenvolvidas durante a Fase 2 de elaboração da 

Revisão do Plano Diretor, previsão de uma reunião de fechamento. 

  O envolvimento do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de São João de 

Meriti é fundamental para a elaboração desta revisão do Plano Diretor, assim como para sua 

implementação pós aprovação da Câmara de Vereadores. O Comitê de Acompanhamento da 

Revisão do Plano Diretor deverá se fazer presente nas reuniões, mediante convocação com 

datas pré-definidas para garantir a máxima participação. 

  As Câmaras Temáticas serão realizadas em reuniões extraordinárias do Conselho de 

forma que será de responsabilidade de seus membros se fazerem presentes e convidar atores 

locais, especialistas, membros de outros conselhos e demais interessados para participarem 

desses eventos. 

  Esta fase de debates sobre o diagnóstico da revisão do Plano Diretor e início das 

propostas de adequação e novas ideias por temática fortalece a importâncias e a necessidade 

do conselho de desenvolvimento urbano como um instrumento de gestão democrática da 

cidade de São João de Meriti. Neste momento, é oportuna a revisão da composição do 

conselho, de suas atribuições e regulamentação, assim como seu papel na efetivação da 

revisão do Plano para os próximos anos. 

  Cabe destacar que o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano poderá ser um 

órgão que delibere sobre questões omissas na revisão do Plano Diretor ou em novas situações 

não previstas na ocasião da sua aprovação. 
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3.2.1. Relatório de Consolidação das Câmaras Temáticas 

  O relatório de consolidação das reuniões temáticas será o produto da Fase 2. Este 

produto a ser entregue será a descrição e a análise técnica dos eventos e deverá conter 

materiais de divulgação/convocação dos atores, lista de presença das reuniões temáticas, 

fotografia dos eventos, material de apresentação e de sensibilização utilizados, registros/atas 

das reuniões, relatório técnico em meio digital e impresso dos resultados alcançados que 

deverão constar no PD. 

 

3.3. Fase 3 – Diretrizes e Proposições 

  Com base nos resultados do diagnóstico e das Câmaras Temáticas serão definidos os 

eixos estratégicos estruturantes do Plano Diretor, bem como as diretrizes e proposições para 

curto, médio e longo prazo com elencamento das sugestões de diretrizes ou áreas prioritárias 

no produto do plano diretor, a partir das maiores carências a serem mitigadas, definidos a 

partir da análise da fase 2.  

  A estrutura da revisão do Plano diretor deverá considerar os capítulos da lei e as 

proposta de diretrizes, estratégias, mapas e regras desenhadas para o município, em especial 

para os seguintes eixos: 

● Macrozoneamento municipal 

● Uso e ocupação do solo 

● Parcelamento do solo 

● Perímetro e expansão urbana 

● Regulamentação de obras 

● Instrumentos de gerenciamento 

● Regulamentação dos Instrumentos de política urbana 

● Regulamentação de proteção ao patrimônio histórico, arquitetônico e paisagístico 

● Parâmetros urbanísticos 
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● Sistema viário 

● Instrumento de gestão ambiental  

● Outros instrumentos que couberem conforme acordado com o Núcleo de 

Acompanhamento 

  Os instrumentos urbanísticos de acordo com o Estatuto das Cidades a serem 

considerados na minuta da Revisão do Plano Diretor também deverão ser ponderados com as 

propostas de regulamentação que farão parte do capítulo específico da minuta do texto da lei 

de revisão do PD. 

  Também deve será esboçado nessa etapa uma sistemática de planejamento e gestão 

municipal do (re) ordenamento urbano de São João de Meriti que considere a participação 

social como condição sine qua non no sistema permanente de acompanhamento e controle 

popular e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano como órgão protagonista das 

decisões deliberativas da configuração urbana municipal. 

 

OBJETIVO: 

  Elaborar as diretrizes e propostas por tema da Revisão do Plano Diretor para ser 

debatido e pactuado com a população meritiense. 

METODOLOGIA: 

  Analisar e cruzar os dados coletados da leitura técnica e comunitária para compor as 

diretrizes e propostas da revisão do Plano Diretor de acordo com cada capítulo a ser 

considerado na primeira aproximação da minuta de lei. 

  Detalhar a regulamentação de instrumentos urbanísticos que propõe-se instituir nas 

regras do plano;  

  Realizar as discussões com o Comitê de Acompanhamento para aferição da percepção 

sobre as análises elaboradas. 

 ATORES ENVOLVIDOS: 

  Equipe Técnica da Autografics e o Comitê de Acompanhamento da Revisão do Plano 

Diretor. 
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RESULTADOS ESPERADOS: 

  Construção das diretrizes e proposições do PD, sistemática permanente e participativa 

de planejamento e gestão urbana municipal e definição dos instrumentos de planejamento 

urbano a serem inseridos na revisão do Plano Diretor de São João de Meriti; 

PRODUTO ENTREGUE: 

  Relatório de consolidação das Diretrizes e Proposições previstas para a Revisão do PD 

com as definições para o (re) ordenamento territorial, a partir das seguintes diretrizes: 

1. Definição de instrumentos urbanísticos; 

2. Estabelecimento de uma sistemática permanente e participativa de planejamento e 

Gestão municipal; 

 

3.4. Fase 4 – Disponibilidade das Informações e Primeira Audiência Pública 

A equipe contratada deverá assessorar a equipe técnica da Prefeitura na criação de 

Espaços do Plano Diretor, tanto físico quanto virtual, através do site da Prefeitura, bem como 

espaço de atendimento presencial na Secretaria de Captação de Recursos, Urbanismo e 

Habitação (Sala do Plano Diretor), a saber: 

• Página Virtual: Link disponibilizado no website da Prefeitura contendo o Plano Diretor 

Atual, os canais de comunicação disponibilizados nesta revisão do Plano Diretor, o 

Cronograma do Projeto e espaço para contribuição da população; 

• Sala do Plano Diretor: Espaço físico com endereço e horário de atendimento 

especificados pela Secretaria, disponibilizando profissional de referência da Secretaria 

para atendimento e esclarecimentos referentes ao Plano Diretor, bem como acesso aos 

materiais – como materiais didáticos, mapas e documentos -, informações sobre a 

data, o local e a pauta de todas as reuniões a serem realizadas, com o mínimo de 10 

dias de antecedência, representação física do cronograma da revisão do plano diretor, 

com indicação do momento atual, além de ouvidoria das sugestões e reclamações 

recebidas. 

Deverá ainda realizar divulgação da Primeira Audiência Pública, através da criação de 

materiais publicitários de divulgação, contendo data, local e tema, com antecedência mínima 

de 15 dias da realização da audiência. A programação da audiência deverá ser elaborada pela 
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equipe contratada, considerando as etapas anteriores, em que pesem os resultados do 

Diagnóstico e das Câmaras Temáticas. A programação deverá ser avaliada e aprovada pela 

equipe técnica da Prefeitura.  

 

OBJETIVO:  

Democratizar o acesso às informações da Revisão do Plano Diretor, através de espaço físico e 

virtual e audiência pública 

METODOLOGIA: 

Elaboração de materiais para ampla divulgação da audiência pública com 

antecedência mínima de 10 dias (jornais, gravações em rádio, televisão, etc). Elaboração da 

programação da audiência e cronograma preliminar a ser pactuado com a prefeitura. 

PRODUTO ENTREGUE 

Relatório das atividades, com apresentação de diferentes registros que comprovem 

ampla divulgação da audiência pública, bem como publicação em Diário Oficial,  de 

lançamento da revisão do Plano Diretor, contendo o local, a data e o tema da audiência, a 

composição da equipe técnica. Deverá constar ainda do relatório os registros da audiência, 

como lista de presença, fotografias, resumo das palestras e compilação dos resultados.  

 

3.5. Fase 5 – Revisão do Plano Diretor  

OBJETIVO: 

Revisar a LEI COMPLEMENTAR N.º 089, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2006 que 

instituiu o Plano Diretor do Município de São João de Meriti nos termos do artigo 182 da 

Constituição Federal, da Lei N° 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da 

Cidade, e da Lei Orgânica Municipal de São João de Meriti, em substituição à Lei n° 679 de 

26 de setembro de 1991. 

METODOLOGIA: 

Elaboração da revisão do Plano Diretor estruturado com a especificação dos 

instrumentos urbanísticos a serem implantados no município conforme descritos no Estatuto 
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das Cidades, incorporando mapa e descrição do perímetro urbano. Deverão ser elaborados 

Mapa de Macrozoneamento com definições e diretrizes para as respectivas macrozonas e 

também Mapa de Zoneamento Urbano com definições e diretrizes para as respectivas zonas. 

PRODUTO ENTREGUE: 

Minuta de Projeto de Lei contendo as propostas discutidas e aprovadas na audiência 

pública de apresentação da revisão do Plano Diretor, tendo como anexos: 

 

• Descrição do perímetro urbano; 

• Mapa de Macrozoneamento (território municipal) com a delimitação do 

perímetro urbano, delimitação das zonas e sistema viário existente e projetado; 

• 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; 

• Tabela de parâmetros urbanísticos por zona; 

• Mapa de macro diretrizes municipais contendo: i) macro diretrizes para a 

ocupação das ZEUs: Zona de Estrutura Urbana, (compreendendo traçado 

viário proposto) e para os vazios urbanos; áreas preferenciais para implantação 

de equipamentos urbanos, públicos e comunitários; diretrizes para demais 

áreas do município (se for o caso); 

• Mapa com a delimitação das áreas de aplicação dos instrumentos da política 

urbana e condicionantes ambientais; 

O Projeto de Lei deverá ser pactuado com a equipe da Secretaria Municipal de 

Captação de Recursos, Urbanismo e Habitação e também com o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano de forma que seja entregue à Câmara de Vereadores um produto 

aprovado pelo executivo municipal. 

 

3.6. Fase 6 – Audiência Pública para Apresentação da Revisão do Plano 

Diretor 

OBJETIVO: 

Realizar a audiência publica da revisão do Plano Diretor. 
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METODOLOGIA: 

Criação de materiais publicitários de divulgação  contendo data, local e tema, com 

antecedência mínima de 15 dias da realização da audiência. Elaboração da programação da 

audiência, que deve prever a apresentação da revisão do Plano Diretor conforme as temáticas 

abordadas e instrumentos elencados anteriormente passíveis de avaliação e espaço para 

debates. A condução da audiência deverá ser moderada pela Equipe Técnica, que registrará 

as discussões realizadas, sugestões e críticas apresentadas. 

PRODUTO ENTREGUE: 

Relatório das atividades, com apresentação de diferentes registros que comprovem 

ampla divulgação da audiência pública. Deverá constar ainda do relatório os registros da 

audiência, como lista de presença, fotografias, resumo das palestras e compilação dos 

resultados.  

 

4. PROCESSO PARTICIPATIVO E PLANO DE COMUNICAÇÃO 

4.1. Processo Participativo 

  Considera-se como premissa dos trabalhos da revisão do Plano Diretor que a 

participação popular é o fator determinante para que tal lei de ordenamento físico do território 

que  expresse as reais necessidades e demandas dos grupos sociais envolvidos e para que, 

inclusive, seja favorecida a sustentabilidade da lei, uma vez que ela é debatida e construída 

junto da população e não apenas para a população. 

  “A metodologia deve ser participativa, entendendo-se a participação como um 

processo pedagógico de construção de cidadania e um direito do cidadão”. 

 

  As políticas governamentais no Brasil nas duas últimas décadas caracterizaram-se 

pela inclusão do componente participação social. Nesse sentido, há considerável acúmulo de 

conhecimento. No entanto, apesar de ainda não ter sido feita uma avaliação abrangente dessa 

experiência, o resultado parece ter sido muito diversificado. Existem desde experiências 

marcadas por práticas clientelísticas e cooptativas até iniciativas inovadoras com predomínio 

da participação democrática e mesmo empoderamento dos atores sociais.  
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  Sendo assim, a orientação normativa dos entes governamentais para a participação da 

sociedade civil não garante, necessariamente, um processo pedagógico de construção da 

cidadania e a garantia de direito do cidadão. É necessário estabelecer o sentido da 

participação em cada etapa do processo de elaboração de uma intervenção governamental 

para garantir, efetivamente, sua efetividade e mais ainda a sustentabilidade. 

  Por outro lado, os diferentes contextos urbanos e a diversidade das dinâmicas sócio 

políticas, necessitam o estabelecimento de estratégias diferenciadas para a implantação do 

processo participativo. Neste contexto, propõe-se o desenvolvimento de uma metodologia 

participativa, através da qual se estabelece um processo dinâmico de interação entre 

população e equipes técnicas, com vistas à definição clara dos direitos e responsabilidades de 

cada uma das partes, durante todo o processo de trabalho.   

  Nesse processo cabe à equipe técnica conhecer a realidade do município, a fim de 

desenvolver a revisão do plano diretor de maneira adequada às características do território, 

inclusive no que diz respeito à adesão da população ao processo de desenvolvimento das 

atividades, com vistas a acompanhar, participar, apoiar e se comprometer com a melhoria da 

qualidade do trabalho, garantindo uma semente de transformação e sustentabilidade das 

ações realizadas. 

  A população será sensibilizada a participar de todo o processo, garantindo assim o 

acesso à informação e o entendimento quanto ao escopo do trabalho.  Para tanto, faz-se 

necessário criar espaços de troca e conhecimento dos direitos e deveres. É importante 

assegurar que este seja um processo participativo e de aliança, e não de transferência de 

responsabilidade a cada esfera envolvida. 

  O processo de participação compreenderá 4 níveis, a saber: 

● Aproximação – É o primeiro estágio da participação. Trabalhar esse nível em todo o 

processo de intervenção significa estar permanentemente mobilizando a população e 

lideranças sociais para que sejam conhecidas as demandas comunitárias e dos procedimentos 

necessários para respondê-las e superá-las. 

● Conhecimento - Trabalhar esse nível em todo processo da elaboração da revisão do 

Plano Diretor significa desenvolver um sistema de informações constante, através do qual se 

possa integrar o “saber técnico” ao “saber popular”.  
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● Tomada de Decisão – Trata-se de um estágio mais avançado da participação.  

Trabalhar esse nível em todas as etapas do processo de desenvolvimento do trabalho significa 

fornecer os elementos necessários para que equipes técnicas e sociedade civil possam propor 

e decidir a melhor forma de resolução das demandas levantadas no processo participativo.  

● Sustentabilidade - Trata-se do objetivo final do processo participativo, quando equipe 

técnica e população assumem compromissos com vistas à sustentabilidade do Plano Diretor.  

Metodologicamente o município será dividido em grupos setorizados ou por bairros, visando: 

● Atingir o maior número de moradores através do acesso a informação, buscando a 

compreensão e a adesão à revisão do Plano Diretor de São João de Meriti; 

● O atendimento diferenciado às demandas espontâneas e àquelas oriundas das 

atividades realizadas; 

● O contato direto com lideranças para atividades com câmaras temáticas e 

desdobramentos sociais. 

  Cabe ressaltar ainda, que os esforços dos últimos anos para ultrapassar as cicatrizes 

do fim recente de um regime de ditadura militar e ampliar a efetividade da participação da 

sociedade civil em uma jovem democracia foram muitos, inclusive da equipe técnica 

responsável pela condução deste trabalho. Mesmo com o envolvimento das 

representatividades públicas e lideranças locais, instituições presentes no território, extensivo 

trabalho de campo, realização de grupos focais por vizinhança e com diferentes recortes da 

população, os canais mais utilizados, como assembleias, pequenas e grandes reuniões, entre 

outros, confrontavam com as dificuldades do dia-a-dia da população local e consequente falta 

de disponibilidade para efetiva participação, através de presença nos espaços promovidos 

para debate e participação. 

  Em paralelo pode-se ver a velocidade e força com que se avançam as mídias sociais e 

seu enorme alcance, como foi possível vivenciar nas eleições de 2018. Neste sentido, propõe-

se para este trabalho o uso mídias sociais como Facebook e Whatsapp para a comunicação 

do projeto, como estratégia de ampliar resultados de participação, uma vez que a equipe de 

comunicação possui vasta experiência e recursos tecnológicos para tal. Sendo assim, será 

utilizado o sistema de comunicação via Whatsapp e Facebook da prefeitura, divulgando peças 

gráficas, mini vídeos, formulários de fácil preenchimento e mapas. Serão utilizados como 

registros a tabulação dos dados fornecida pelo sistema da prefeitura. 
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4.2. Plano de Comunicação 

  Este plano tem como objetivo definir a estratégia de ação das atividades de 

comunicação, sensibilização e divulgação da revisão do PLANO DIRETOR para o município de 

São João de Meriti, ressaltando a mobilização e participação comunitária como eixo norteador 

deste Plano. Sendo assim, são propostas estruturas e canais de participação popular que 

serão discutidas e pactuadas entre equipe técnica (Assessoria e Secretarias Municipais) e 

moradores. Tais estruturas e canais de participação se dividirão nos quatro níveis a seguir: 

4.2.1. Aproximação 

Encontram-se aí os primeiros espaços de participação. 

● Deverá ser elaborada identidade visual para o projeto que promova adequada 

assimilação pela população sobre o plano e que atenda os diferentes canais de comunicação a 

serem utilizados. 

● Deverá ser realizada campanha via Facebook e Whatsapp, em conjunto com a equipe 

de comunicação da Prefeitura de São João de Meriti, com os objetivos de: 

▪ Divulgar o início dos trabalhos 

▪ Esclarecer o que é a Revisão do Plano Diretor (Objetivos, Escopo, 

Importância e possibilidades) 

▪ Disponibilizar/Dar acesso a informações como Plano Diretor atual, 

agenda de trabalhos, canais de participação, entre outros. 

● Promover através de parcerias a divulgação do Plano Diretor nas escolas do município, 

de forma a ampliar o envolvimento dos jovens e crianças neste processo. 

4.2.2. Conhecimento  

  Buscará aí a integração entre “saber técnico” e “saber popular”: 

● Deverá ser realizada campanha via Facebook e Whatsapp, em conjunto com a equipe 

de comunicação da Prefeitura de São João de Meriti, de forma a promover a reflexão sobre a 

“São João de Meriti” que queremos. Nesta campanha a população deve ser sensibilizada a 
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“olhar” para o seu território, através de mapas e imagens, identificando os aspectos negativos 

e positivos, bem como os riscos e possibilidades do território; 

● Deverá ser realizada campanha via Facebook e Whatsapp, em conjunto com a equipe 

de comunicação da Prefeitura de São João de Meriti, de forma a promover o debate sobre as 

vocações do município e construção participativa de uma visão de futuro do território; 

● Deverão ser realizadas atividades de campo, em que os técnicos possam dialogar com 

moradores, através de entrevistas pontuais, nas quais são identificadas características físicas e 

sociais do território. São identificados e mobilizados ainda representantes das instituições 

locais (Igrejas, Organizações sem Fins Lucrativos) e os equipamentos/serviços públicos 

atuantes (como Centro de Referência de Assistência Social, escolas, agentes do Programa 

Saúde da Família, entre outros) objetivando a ampliação da participação e do conhecimento 

das demandas locais; 

● O Fluxo de comunicação virtual será definido em conjunto com a equipe de 

comunicação da Prefeitura, a partir de sua expertise, e através do Plano de Comunicação ora 

efetuado. 

4.2.3. Tomada de Decisão  

  Aqui devem ser fornecidos espaços para que equipes técnicas e sociedade civil 

possam propor e decidir a melhor forma de resolução das demandas levantadas no processo 

participativo. 

● Deverão ser realizadas reuniões através Câmaras Temáticas, com público de áreas 

específicas de interesse identificadas neste processo de “conhecimento” do território; 

● Deverá ser realizada a 1ª Audiência Pública da Revisão do Plano Diretor, com objetivo 

de debater com a sociedade civil as diretrizes e proposições da lei, a partir das leituras técnica 

e comunitária realizadas. 

4.2.4. Sustentabilidade  

  Aqui equipe técnica e população devem assumir compromissos com vistas à 

sustentabilidade do Plano Diretor. 
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● Deverão ser realizados informativos periódicos via Facebook e Whatsapp, em conjunto 

com a equipe de comunicação da Prefeitura de São João de Meriti, de forma a promover o 

conhecimento da população sobre o andamento do projeto e os próximos passos; 

● Deverá ser realizada Audiência Pública Final para apresentação da Revisão do Plano 

Diretor; 

● Deverá ser realizada campanha via Facebook e Whatsapp, em conjunto com a equipe 

de comunicação da Prefeitura de São João de Meriti, de forma a promover o conhecimento da 

nova lei do Plano Diretor. 

 

Material de Divulgação e Pontos de Divulgação: 

  Os materiais de divulgação, a serem detalhados no decorrer das etapas de execução, 

darão suporte às atividades de comunicação, sensibilização e divulgação do projeto. Todo 

material será produzido respeitando a Logotipo dos órgãos envolvidos no projeto e de 

respectivas parcerias, sendo necessária aprovação de todo material pela equipe da Secretaria 

de Capitação de Recursos , Urbanismo e Habitação. 

  Serão produzidos peças gráficas a serem impressas e peças para circulação em mídias 

virtuais como Facebook e Whatsapp, contando com o suporte da equipe de comunicação da 

Prefeitura para elaboração de recursos como gifs, animações e vídeos. 

  Para atingir os objetivos de mobilização da maioria dos moradores é fundamental que 

sejam mapeados os pontos estratégicos de comunicação. 

  A equipe técnica da Prefeitura apoiará na identificação estabelecimentos comerciais, 

equipamentos sociais e outras instituições a serem mapeadas para que seja acordada junto 

aos respectivos responsáveis a utilização de espaço para divulgação das atividades. 

 

Seminários da Política Urbana: 

  De forma a qualificar o processo de construção participativa do Plano Diretor, podem 

ser realizados 2 seminários para debater política urbana pela equipe da Prefeitura e 

convidados, com suporte da equipe técnica contratada. A proposta de debater com os 

municípios limítrofes as possibilidades e oportunidades do Plano Diretor para a Baixada 
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Fluminense reforça premissas já encontradas no processo de revisão em curso, de uma 

legislação que tem em seu conteúdo, a articulação regional e metropolitana como uma 

diretriz. . 

 

 
5. CRONOGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE
	SÃO JOÃO DE MERITI
	PLANO DE TRABALHO
	APRESENTAÇÃO
	Este documento refere-se ao Primeiro Produto, a saber, Plano de Trabalho (Item 1.1 do Cronograma), dos Serviços de Elaboração da Revisão do Plano Diretor Municipal de São João de Meriti-RJ.
	Rio de Janeiro, 16 de Agosto de 2019.
	Claudia Pires
	Autografics arquitetura & planejamento
	ÍNDICE
	1. INTRODUÇÃO
	O presente documento corresponde ao Plano de Trabalho referente ao Contrato de Prestação de Serviços, celebrado entre a Prefeitura Municipal de São João de Meriti e a Autografics Arquitetura e Planejamento. A finalidade deste contrato é a realização...
	Após quase vinte anos de vigência do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/10), tem se assistido um esforço de avaliação dos efeitos produzidos a partir deste marco institucional da política urbana no Brasil. O mesmo acontece com os Planos Direto...
	O próprio Estatuto da Cidade, em seu art. 40, §3º, define que as leis que aprovam os planos diretores devem passar por revisão a cada 10 anos. São João de Meriti teve seu Plano Diretor aprovado em 2006 e inicia neste ato a atualização de seu planeja...
	O plano de trabalho tem como escopo o detalhamento estratégico e metodológico do processo de apoio à formulação e elaboração da revisão do Plano Diretor, em todas as etapas previstas, incluindo entrega dos relatórios e produtos esperados, custos, cr...
	Visando atender ao que determina o Termo de Referência que baliza a execução da revisão do Plano Diretor, apresenta-se o presente Plano de Trabalho.
	2. METODOLOGIA
	A equipe técnica especialmente formada para a condução deste trabalho, cujas experiências conjugam produção teórica e prática de planejamento e projetos urbanos, atendeu um requisito considerado fundamental: o conhecimento da cidade de São João de M...
	A Metodologia que será utilizada para a Revisão do Plano Diretor de 2019 da cidade de São João de Meriti, deverá ser balizada pelos seguintes condicionantes básicos.
	1. A estrutura urbana existente de todo o território Municipal e a Ocupação do Território, como se dão hoje.
	2. O Plano Diretor em vigor relativamente recente, Lei Complementar n  089 de 2006, que diagnosticou o município à exaustão, e com preceitos modernos, pós Estatuto das Cidades, o que permite não partir do zero, mas sim fazer uma atualização, principal...
	3. A pactuação das ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) no âmbito da ONU, com real relação com as cidades e seu desenvolvimento e planejamento para enfrentar o futuro, com maior ênfase na redução das desigualdades, no acesso às infraestrutur...
	4. A existência do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro – PDUI/RMRJ, e as condições estratégicas pela localização ímpar de São João de Meriti, e suas conurbações com Pavuna, os municípios circundantes...
	5. A flexibilidade e abertura necessárias, para encaixar de um lado as demandas sociais no território constituído e as leituras técnicas delas decorrentes, sempre em comparação com o Plano Diretor em vigor, seu aprimoramento e atualização, e por outro...
	6. Transformar Meriti em lugar de vida plena qualificada, oferecendo comércio, serviços e facilidades, e tentando reduzir de um lado o movimento pendular com a capital, ao mesmo tempo em que melhora a eficiência e rapidez deste movimento.
	7. Criar e fortalecer na cidade, funções de caráter econômico metropolitano, centralidades, capazes de atrair aos serviços e comércio oferecidos, toda uma clientela dos bairros e cidades vizinhas, reforçando a vocação de lugar central e centro de negó...
	8. Estimular as raízes e fixação dos meritienses desenvolvendo seu orgulho e dando à cidade um alto valor de uso, para os seus cidadãos, atuais e por adquirir.
	9. Distribuir pelo território de modo a dar facilidade de acesso e fruição dos equipamentos sociais básicos, regulando as localizações das novas  construções nos bairros, a todos, e permitindo o acesso a pé, num raio aproximado de 500 metros dos posto...
	10. Tomar posse coletivamente para o povo meritiense de todo o território municipal, para suas atividades de morar, usufruir, econômicas, sociais, culturais, e de acessibilidade universal e transporte eficiente e democrático.
	11. Trabalhar prioritariamente com eixos de habitação e transporte como função estruturante do território;
	12. Fomentar uma articulação intersetorial entre habitação e saúde pública de forma a transformar ações de assistência técnica de habitação de interesse social para redução de risco, insalubridade e inadequação, em territórios frágeis, como meta prior...
	13. Fomentar uma articulação intersetorial entre o desenvolvimento urbano e a educação promovendo a informação e formação dos estudantes de escolas públicas e ensino médio como agentes replicadores de ações do desenvolvimento urbano, para o horizonte ...
	14. Considerar o patrimônio cultural material e imaterial do município como ação estruturante da política pública de desenvolvimento urbano associado à cultura da sociedade local. Nesta ação, fortificar a identidade local com ações de fortalecimento d...
	A construção desta revisão do Plano Diretor de São João de Meriti deverá considerar premissas fundamentais que garantam a participação social, em especial:
	● A divulgação por meios tradicionais, assembleias,  audiências gerais e temáticas,  e de caráter geográfico; e através dos meios contemporâneos de comunicação dos canais de comunicação existentes na estrutura de governo  da cidade e do Plano Diretor ...
	● A ausculta da expressão popular, seja de ordem autóctone, livre de pré- conhecimento e pré conceitos, seja de resposta ao Plano Diretor vigente e sua aceitação e aprofundamento;
	● O Levantamento de dados secundários sobre a cidade e sua inserção metropolitana, ajustados aos apontamentos sociais do conhecimento local provenientes dos diferentes canais de comunicação;
	● A Comparação e avaliação dos últimos Planos locais realizados e também, de cidades em situações semelhantes, de forma a revelar diferentes paradigmas não suscitados no processo local, mas que tenham possibilidade de serem empregados.
	● A divulgação da metodologia de participação, nos Postos de Saúde, nas Escolas Públicas, nos Centros de Referência de Assistência Social e nos pontos de divulgação de políticas identitárias, além de se permitir divulgação nos equipamentos culturais m...
	3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
	Neste Plano de Trabalho, iremos apresentar a descrição de todas as atividades a serem desenvolvidas na construção da Revisão do Plano Diretor de São João de Meriti. As ações foram divididas em Fases, conforme determinado pelo Termo de Referência do ...
	Este Plano de Trabalho, etapa aqui desenvolvida, refere-se ao primeiro produto da Fase 1. Na sequência são apresentadas as demais fases de execução da revisão do Plano Diretor de São João de Meriti 2019:
	3.1. Fase 1 – Mobilização e Diagnóstico
	Esta fase tem como objetivo, realizar coleta de dados, contatos, discussões setoriais e visitas técnicas, de forma a produzir o Diagnóstico do Município. Em face do exposto, a equipe técnica parte de alguns pressupostos que serão apresentados por oc...
	HABITAÇÃO E USO DO SOLO
	● Análise das tendências do mercado imobiliário local (oferta e demanda) e seus motivos/consequências;
	● Estudo das hipóteses de risco geotécnico e ambiental, e modos de combater e eliminar seus efeitos negativos, como deslizamentos e inundações, através de reassentamentos responsáveis e democráticos, onde necessário, troca do uso de alguns territórios...
	● Estudo dos assentamentos "sub normais" como favelas, e criar metodologia de análise destes que permita decidir quais podem ser urbanizadas e receberem regularização urbanística fundiária, e fiscal completas;
	● Estudo do combate aos riscos construtivos e insalubridade, através de programas de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social e Melhoria Habitacional;
	● Estímulo ao adensamento nos bairros e eixos mais bem servidos de infraestrutura.
	TRANSPORTE DE PESSOAS E MERCADORIAS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL E NA METRÓPOLE
	● Avaliação concreta, inclusive econômica das hipóteses de modernização e melhoria de eficiência, da rede viária, de modo hierarquizado; até como regulador do adensamento do uso do solo, onde possível, e implantação de modais de massa compatíveis com ...
	● Avaliação da possibilidade de estabelecer sistema tronco-alimentador de transporte coletivo com integração física e tarifária entre modais municipais e intermunicipais.
	● Enfase ao transporte não motorizados e modos alternativos de mobilidade;
	● A existência de estudos preliminares de mobilidade urbana;
	SANEAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS EM REDE COMO ILUMINAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, WI-FI
	● Definição de parâmetros para expansão e universalização das redes e obtenção dos recursos necessários;
	● Verificação da necessidade de recuperação dos rios Pavuna e Meriti, que fazem parte da memória e do cotidiano da população;
	● Análise da possibilidade de estabelecer corredores de serviços e infraestrutura troncal, onde se vá implantar corredores de tráfego, através da multiengenharia, ou seja, a articulação de decisões técnicas das disciplinas e conhecimentos, reduzindo c...
	● Utilização dos canais e faixas de proteção das divisas do município, para múltiplo uso, inclusive localização industrial e de equipamentos sociais;
	● Estudar formas de maior permeabilidade e comunicação dos bairros hoje isolados por “barreiras” tais como a Rodovia Presidente Dutra, as Estradas de Ferro, e os Eixos de grande circulação, sem prejuízo de sua fluidez.
	EQUIPAMENTOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS PARA TODOS
	● Estudo sistemático dos vazios de atendimento no território, em função da densidade e barreiras físicas, de modo a dirigir os investimentos evitando em cenário de escassez de recursos, duplicação de meios para os mesmos fins;
	● Estabelecimento do relacionamento comunitário cidadão exatamente através das redes de educação e saúde, distribuídas pelo território, agregadores que são por sua natureza na sociedade.
	LIMITES DE INTERVENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANÍSTICO
	● Identificação onde centrar e intensificar a ação municipal e dos meritienses, seus investimentos econômicos, poupança e energia, e onde/quando isto não é possível.
	ECONOMIA
	● Estudo dos modos econômicos de atrair investimentos, principalmente aqueles que geram emprego, renda e tributos municipais, manter a poupança dos meritienses na cidade, e criar "venda" de serviços e mercadorias, capazes de recolher a poupança das pe...
	● Estudos dos modos de evitar/impedir a evasão de recursos tributários de fato gerador em Meriti ou dos meritienses;
	● Estudo dos modos de como atrair e estimular empreendimentos não poluentes, de convivência possível na malha urbana constituída, com preferência para aqueles de uso de mão de obra intensiva, de alto valor agregado, absorvedores e disseminadores de no...
	● Estímulo de empreendimentos logísticos nas áreas imediatas aos corredores nacional, metropolitanos e mesmo municipais.
	PLANEJAMENTO E GESTÃO
	● Estudos das zonas fiscais da planta genérica de valores 2010 e código tributário municipal de 2019, atualizando regiões que contenham os valores apreciativos/depreciativos listados nestas leis de forma a atualizar os instrumentos de planejamento e g...
	● Relacionar os instrumentos, formas de viabilização e fundos de financiamento para as propostas listadas para fins de otimizar sua aplicação no território;
	MEIO AMBIENTE
	● O meio ambiente deverá ser um dos pontos de amparo para a análise do território tendo em vista a estrutura urbana do território meritiense, a baixa cobertura vegetal de seu território extremamente antropizado e fragilizado por impactos existentes en...
	 Areas impróprias ao assentamento urbano, presentes nos estudos do plano municipal de redução de risco;
	 Areas impróprias nas margens dos rios e encostas presentes na região de Venda Velha;
	 Alto índice de temperaturas urbanas associadas à inexistencia de cobertura vegetal saisfatoria do sistema viário;
	 Presença de problemas de saneamento ambiental presente em áreas de extrema fragilidade social como o caso de Jardim Metrópole;
	O município aderiu á agenda 2030 e aos ODS e, portanto possui a tarefa de acompanhar e articular políticas públicas como inteface ambiental, dentro do seu território.
	3.1.1.  Capacitação da equipe Técnica Local
	Este subproduto da Fase 1 consta da realização de reuniões e capacitação junto à equipe técnica municipal que estará envolvida no desenvolvimento da revisão do Plano Diretor.
	Nessa etapa também serão identificados os diferentes segmentos socioeconômicos, como: associações, conselhos, empresários, profissionais, trabalhadores, movimentos populares, entre outros.
	Palestra e Oficina de "aproximação" e nivelamento da equipe técnica da Secretaria Municipal de Captação de Recursos, Urbanismo e Habitação, de integrantes de outras Secretarias afins ao Plano, notadamente da Secretaria de Obras, contratante do Plano...
	A Secretaria Municipal de Captação de Recursos, Urbanismo e Habitação de São João de Meriti será responsável por compor um Comitê de Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor que será formado por membros de diversas secretarias municipais.
	Cada secretaria que participar do Comitê deverá nomear um representante que participará das reuniões e deverá executar ações de apoio ao desenvolvimento da revisão do Plano Diretor. Esse Comitê terá a incumbência de apoiar as avaliações técnicas e d...
	Este Comitê ou Comissão deverá ser montado a partir de convite feitos para cada membro das Secretarias de Governo, aproveitando-se a estrutura já criada para a Captação de Recursos, que está a cargo da Secretaria de Urbanismo e Habitação. Sua compos...
	Para iniciar o desenvolvimento da revisão do plano e nivelar conhecimentos sobre a temática, deverá ser feita uma capacitação com o Comitê de Acompanhamento. Esta capacitação deverá abordar o papel do Comitê, versar sobre o plano diretor vigente e o...
	METODOLOGIA DA CAPACITAÇÃO
	A Capacitação do Comitê de Acompanhamento terá dois momentos:
	Na parte da manhã haverá palestras sobre o Plano Diretor, a inserção de São João de Meriti na região metropolitana e os instrumentos de política urbana. Essas palestras serão para situar o momento de revisão do plano.
	Na parte da tarde serão feitas duas oficinas de debates onde a equipe da prefeitura abordará seus conhecimentos sobre a situação atual do Plano Diretor de São João de Meriti e a mobilização social para esta revisão. Em ambas as oficinas os membros d...
	Para as oficinas cada grupo formado deverá eleger entre seus membros um mediador, que ficará responsável por controlar o tempo, dar vez a que todos se manifestem e organizar as opiniões dentro do tema sugerido. Também será eleito um anotad...
	PROGRAMAÇÃO DA CAPACITAÇÃO:
	Data: 29 de agosto de 2019
	Local: a ser definido pela Prefeitura de São João do Meriti
	Duração: todo o dia.
	1 (um) dia das 9:00 horas às 16:00 horas com intervalo de uma hora para o almoço
	MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DA OFICINA:
	● Datashow
	● Notebook
	● Flipchart
	● Caneta
	● Folhas para anotações dos participantes.
	RESULTADOS ESPERADOS:
	Análise da legislação e dos seus impactos positivos e negativos sobre o território, ampliando o debate sobre as diretrizes do LM 089 de 2006 e os instrumentos utilizados/aplicados na Gestão Democrática aferindo seu real potencial de aplicação ou o g...
	Aperfeiçoar os meios de mobilização e comunicação da revisão do Plano Diretor e obter lista de possibilidades de apoio para as oficinas regionais de leitura comunitária.
	PRODUTO ENTREGUE:
	Relatório da oficina de capacitação, com ata, lista de presença, inventário fotográfico e relatório digital e impresso das contribuições.
	3.1.2.  Diagnóstico
	O diagnóstico é um instrumento fundamental para a revisão do Plano Diretor de São João de Meriti. É uma etapa de levantamento da situação atual para conhecimento da percepção técnica e comunitária com objetivo de construir uma análise comum dos prob...
	Esta etapa será dividida em duas análises complementares, sendo as Leituras Técnicas e Comunitárias sobre o território. Nesta estrutura estão considerados os levantamentos de dados secundários do perfil da população e do município, levantamento, atu...
	3.1.2.1. Leitura Técnica
	Serão realizadas análises da configuração urbana atual da cidade para evidenciar, problematizar e elaborar cenários de desenvolvimento, considerando, impreterivelmente, estudos já realizados em especial a do próprio Plano Diretor de São João de Meri...
	Realizar um balanço da LM 089 avaliando, junto aos aplicadores da lei, em seu cotidiano, sua repercussão no território municipal e a compreensão dos aspectos positivos e negativos de suas diretrizes, propostas ainda em 2006, para o território, tendo...
	Nesta etapa, será feito o levantamento, atualização e análise referente à configuração urbana municipal, através de análise de capacidades atuais e previstas do município, reconhecimento de campo, ausculta à profissionais locais, mapas e instrumento...
	● Questão habitacional do município;
	● Infraestrutura urbana e social municipal;
	● Uso e ocupação do solo atual;
	● Distribuição populacional e condições socioeconômicas;
	● Áreas de restrição à ocupação;
	● Vetores de expansão e adensamentos;
	● Índices de ocupação do solo e histórico de ocupação;
	● Situação fundiária e urbanística;
	● Sistema de transporte e mobilidade;
	● Inserção meritiense na região metropolitana;
	● Capacidade institucional e de investimento do município.
	● Situação ambiental com enfase nos condicionantes climáticos  e no diagnótico do Plano Municipal de Redução de Risco;
	● Cultura, turismo e desenvolvimento local e metropolitano;
	Para execução destes trabalhos, faz-se necessário elaborar reuniões participativas que poderão se desdobrar em oficinas, seminários, workshops, cuja intenção é colocar para os participantes, os pressupostos deste plano de trabalho, como linha mestra...
	OBJETIVO:
	Realizar a interpretação a questão urbana do município, consolidada a partir da leitura técnica, por seus diversos agentes.
	METODOLOGIA:
	Realizar leitura de mapas, de dados e documentos municipais, dos elementos da lei anterior, para fins de elaboração técnica dos pressupostos do Plano Diretor de 2019, conforme o momento histórico e a conjuntura política, social e econômica deste mom...
	Realizar visita a campo para entendimento das diversas áreas e identificação dos distritos e centralidades e fronteiras existentes no município com a presença de técnicos da Secretaria de Captação de Recursos, Urbanismo e Habitação  ou de outra indi...
	Realizar reuniões setoriais para levantamento de dados, demandas e sugestões;
	Realizar reuniões com a Câmara Metropolitana;
	Levantar dados quantitativos, coletados nas reuniões e em fontes existentes e analisá-los;
	PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS:
	Faz-se necessário para isso, elaborar convites do município ao Governador e através dele, a Câmara Metropolitana, fiel depositária do PDUI. Para efeito de organização da contribuição, haverá constituição do Grupo de Acompanhamento da Revisão do Plan...
	COMO PROVIDÊNCIAS TEM-SE QUE:
	Elaborar a articulação com as secretarias, fazer convites e solicitar de dados necessários para a revisão com lista de dados necessários por secretaria uma vez que o levantamento da base dados quantitativa terá como ponto de partida, o diagnóstico a...
	ATORES ENVOLVIDOS:
	Serão desenvolvidos dois tipos de reuniões técnicas para coleta de dados:
	1. Técnicos das diversas secretarias da Prefeitura de São João do Meriti, incluso aquelas que são responsáveis pela defesa civil, serviços públicos, transporte, meio ambiente, desenvolvimento econômico e assistência social.
	2. Técnicos da Câmara Metropolitana, convidados pelo Prefeito Municipal, visto que o Plano atual deverá ter uma interface com a região metropolitana tendo por base as diretrizes propostas no PDUI da RMRJ.
	3. Agentes de Saúde da Família, Conselheiros Tutelares, e Agentes Sociais, distribuídos nos CRAS - Centro de Referência que tratam das políticas de redução das desigualdades, assistência à saúde e às políticas afirmativas para apresentação e discussão...
	Observação: o item 3 é somado à proposta de participação do corpo técnico,pois os objetivos de articulação intersetorial com as políticas públicas de saúde, educação, cultura e identitárias se estruturam com o entendimento de como estes grupos consegu...
	RESULTADOS ESPERADOS:
	Leitura Técnica de caráter abrangente e participativo, com análise da legislação e dos seus impactos positivos e negativos sobre o território, ampliando o debate sobre as diretrizes do LM 089 2006 e os instrumentos utilizados/aplicados na Gestão Dem...
	PRODUTO ENTREGUE:
	Relatório das oficinas e reuniões  técnicas, das visitas de campo, ou atividades realizadas com atas, lista de presença, inventário fotográfico e relatórios digitais das contribuições também coletadas de forma impressa  e  digital.
	3.1.2.2. Leitura Comunitária
	A leitura comunitária consiste na interpretação do território de São João de Meriti a partir da vivência dos moradores, organizados em grupos de interesse ou mobilizados por conta de sua visão pessoal do problema urbano, das políticas públicas com i...
	Nesta fase, análogo ao que foi feito com a equipe técnica, serão feitas oficinas e reunioes planejadas para esta etapa, onde serão identificados os vetores de expansão territorial considerando sua estrutura física (infra estruturas viárias, de trans...
	Pretende-se detalhar informações territoriais de forma a identificar e classificar os imóveis não utilizados ou subutilizados existentes no perímetro urbano; áreas com potencial de adensamento com relação ao sistema viário e de transporte atual e pr...
	A participação dos conselhos setoriais com interface na Gestão participativa será solicitada, sendo proposto a formação de um grupo de acompanhamento da Sociedade civil, formado paritariamente com representantes das 9 regiões e acompanhados por memb...
	A incorporação de propostas do PD para além das leituras técnicas participativas será proposto como política pública da Secretaria de Urbanismo através de implantação de espaços populares para difusão do desenvolvimento urbano com implantação dos Post...
	OBJETIVO:
	Realizar um balanço da LM 089 avaliando, junto aos receptores da lei e usuários do espaço territorial, em seu cotidiano, sua repercussão no território municipal e a compreensão dos aspectos positivos e negativos de suas diretrizes, propostas ainda e...
	Buscar conhecimento experimental inerte à população meritiense para com seus respectivos locais de moradia, trabalho, estudo e lazer. O saber cotidiano da população de determinada região que verse sobre o senso comum daqueles que utilizam o território.
	METODOLOGIA:
	Realizar Oficinas Técnicas, de caráter participativo, regionalizadas, a partir da subdivisão relacionada com as 9 centralidades observadas e admitidas como regiões administrativas municipais. O material deverá ser preparado antecipadamente, aprovado...
	Definir os locais de realização e datas, com base nas contribuições recebidas pelo Comitê de Acompanhamento.
	Informar, pelos meios de divulgação constante no plano de comunicação, os locais das 9 reuniões.
	A configuração dessas reuniões locais serão da seguinte forma:
	Organização destas reuniões/oficinas em dois momentos: 1- explicação sobre o território. 2- Leitura comunitária participativa com produção de leitura sobre mapas, assumindo como verbalização de problemas encontrados, desenhos, frases, contribuições ...
	A partir das Reuniões ou Oficinas, abre-se canal digital onde todo o material desenvolvido possa ser compartilhado através de redes sociais, demandando retorno com ideias e sugestões dentro de um prazo pré-estabelecido para a coleta dessas informaçõ...
	Definir enquetes digitais com perguntas a serem realizadas em todo território meritiense, mas com análise dos resultados por região. O formato da enquete, a divulgação e a tabulação do retorno será feito em conjunto com a equipe da Sub-Secretaria de...
	Os materiais de participação e divulgação em meio digital (mídias sociais) deverão ser formatados com conteúdo de fácil compreensão por parte dos envolvidos.
	ATORES ENVOLVIDOS:
	Associações Comunitárias, Organização da Sociedade Civil, Movimentos Sociais, atores sociais participativos e identificados com a mobilização efetuada e devidamente identificados para a subscrição ao processo, munidos de nome, email, telefone, de fo...
	RESULTADOS ESPERADOS:
	Leitura participativa comunitária de São João Meriti por região.
	PRODUTO ENTREGUE:
	Relatório das oficinas participativas com atas, lista de presença, inventário fotográfico e relatórios tabulado das contribuições também coletadas de forma digital.
	3.1.2.3. Relatório de Consolidação do Diagnóstico
	Diagnóstico Participativo de São João do Meriti, com dados obtidos demonstrados por gráficos, tabelas, inseridos em mapas que reflitam o local e o metropolitano.
	RESULTADOS ESPERADOS:
	A análise das Oficinas regionais e os resultados das reuniões setoriais, além do retorno efetivo da participação digital dos moradores, com as ponderações elencadas pela Câmara Metropolitana, fechado em forma de relatório geral, serão parte do Diagn...
	3.2. Fase 2 – Análise Temática Integrada
	A Leitura Técnica e Comunitária consolidará um diagnóstico territorial que necessariamente remete a uma subdivisão temática que, embora se dê de forma integrada, facilita o estudo e a pactuação social das análises e propostas. Este diagnóstico será ...
	Desta forma, pretende-se formar eixos temáticos para aglutinar o conhecimento alcançado e permitir ampla discussão e debates sociais de modo que se obtenham pertinentes demandas, sugestões, propostas e diretrizes específicas e também articuladas.
	Esta equipe técnica terceirizada responsável pela execução deste plano de ação considera a experiência adquirida, o breve conhecimento prévio do município e o diagnóstico consolidado, para insuflar os eixos temáticos que devem ser abordados durante ...
	O envolvimento do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de São João de Meriti é fundamental para a elaboração desta revisão do Plano Diretor, assim como para sua implementação pós aprovação da Câmara de Vereadores. O Comitê de Acompanhamento ...
	As Câmaras Temáticas serão realizadas em reuniões extraordinárias do Conselho de forma que será de responsabilidade de seus membros se fazerem presentes e convidar atores locais, especialistas, membros de outros conselhos e demais interessados para ...
	Esta fase de debates sobre o diagnóstico da revisão do Plano Diretor e início das propostas de adequação e novas ideias por temática fortalece a importâncias e a necessidade do conselho de desenvolvimento urbano como um instrumento de gestão democrá...
	Cabe destacar que o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano poderá ser um órgão que delibere sobre questões omissas na revisão do Plano Diretor ou em novas situações não previstas na ocasião da sua aprovação.
	3.2.1. Relatório de Consolidação das Câmaras Temáticas
	O relatório de consolidação das reuniões temáticas será o produto da Fase 2. Este produto a ser entregue será a descrição e a análise técnica dos eventos e deverá conter materiais de divulgação/convocação dos atores, lista de presença das reuniões t...
	3.3. Fase 3 – Diretrizes e Proposições
	Com base nos resultados do diagnóstico e das Câmaras Temáticas serão definidos os eixos estratégicos estruturantes do Plano Diretor, bem como as diretrizes e proposições para curto, médio e longo prazo com elencamento das sugestões de diretrizes ou ...
	A estrutura da revisão do Plano diretor deverá considerar os capítulos da lei e as proposta de diretrizes, estratégias, mapas e regras desenhadas para o município, em especial para os seguintes eixos:
	● Macrozoneamento municipal
	● Uso e ocupação do solo
	● Parcelamento do solo
	● Perímetro e expansão urbana
	● Regulamentação de obras
	● Instrumentos de gerenciamento
	● Regulamentação dos Instrumentos de política urbana
	● Regulamentação de proteção ao patrimônio histórico, arquitetônico e paisagístico
	● Parâmetros urbanísticos
	● Sistema viário
	● Instrumento de gestão ambiental
	● Outros instrumentos que couberem conforme acordado com o Núcleo de Acompanhamento
	Os instrumentos urbanísticos de acordo com o Estatuto das Cidades a serem considerados na minuta da Revisão do Plano Diretor também deverão ser ponderados com as propostas de regulamentação que farão parte do capítulo específico da minuta do texto d...
	Também deve será esboçado nessa etapa uma sistemática de planejamento e gestão municipal do (re) ordenamento urbano de São João de Meriti que considere a participação social como condição sine qua non no sistema permanente de acompanhamento e contro...
	OBJETIVO:
	Elaborar as diretrizes e propostas por tema da Revisão do Plano Diretor para ser debatido e pactuado com a população meritiense.
	METODOLOGIA:
	Analisar e cruzar os dados coletados da leitura técnica e comunitária para compor as diretrizes e propostas da revisão do Plano Diretor de acordo com cada capítulo a ser considerado na primeira aproximação da minuta de lei.
	Detalhar a regulamentação de instrumentos urbanísticos que propõe-se instituir nas regras do plano;
	Realizar as discussões com o Comitê de Acompanhamento para aferição da percepção sobre as análises elaboradas.
	ATORES ENVOLVIDOS:
	Equipe Técnica da Autografics e o Comitê de Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor.
	RESULTADOS ESPERADOS:
	Construção das diretrizes e proposições do PD, sistemática permanente e participativa de planejamento e gestão urbana municipal e definição dos instrumentos de planejamento urbano a serem inseridos na revisão do Plano Diretor de São João de Meriti;
	PRODUTO ENTREGUE:
	Relatório de consolidação das Diretrizes e Proposições previstas para a Revisão do PD com as definições para o (re) ordenamento territorial, a partir das seguintes diretrizes:
	1. Definição de instrumentos urbanísticos;
	2. Estabelecimento de uma sistemática permanente e participativa de planejamento e Gestão municipal;
	3.4. Fase 4 – Disponibilidade das Informações e Primeira Audiência Pública
	A equipe contratada deverá assessorar a equipe técnica da Prefeitura na criação de Espaços do Plano Diretor, tanto físico quanto virtual, através do site da Prefeitura, bem como espaço de atendimento presencial na Secretaria de Captação de Recursos, U...
	 Página Virtual: Link disponibilizado no website da Prefeitura contendo o Plano Diretor Atual, os canais de comunicação disponibilizados nesta revisão do Plano Diretor, o Cronograma do Projeto e espaço para contribuição da população;
	 Sala do Plano Diretor: Espaço físico com endereço e horário de atendimento especificados pela Secretaria, disponibilizando profissional de referência da Secretaria para atendimento e esclarecimentos referentes ao Plano Diretor, bem como acesso aos m...
	Deverá ainda realizar divulgação da Primeira Audiência Pública, através da criação de materiais publicitários de divulgação, contendo data, local e tema, com antecedência mínima de 15 dias da realização da audiência. A programação da audiência deverá ...
	OBJETIVO:
	Democratizar o acesso às informações da Revisão do Plano Diretor, através de espaço físico e virtual e audiência pública
	METODOLOGIA:
	Elaboração de materiais para ampla divulgação da audiência pública com antecedência mínima de 10 dias (jornais, gravações em rádio, televisão, etc). Elaboração da programação da audiência e cronograma preliminar a ser pactuado com a prefeitura.
	PRODUTO ENTREGUE
	Relatório das atividades, com apresentação de diferentes registros que comprovem ampla divulgação da audiência pública, bem como publicação em Diário Oficial,  de lançamento da revisão do Plano Diretor, contendo o local, a data e o tema da audiência, ...
	3.5. Fase 5 – Revisão do Plano Diretor
	OBJETIVO:
	Revisar a LEI COMPLEMENTAR N.º 089, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2006 que instituiu o Plano Diretor do Município de São João de Meriti nos termos do artigo 182 da Constituição Federal, da Lei N  10.257, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da Cidade, e...
	METODOLOGIA:
	PRODUTO ENTREGUE:
	Minuta de Projeto de Lei contendo as propostas discutidas e aprovadas na audiência pública de apresentação da revisão do Plano Diretor, tendo como anexos:
	O Projeto de Lei deverá ser pactuado com a equipe da Secretaria Municipal de Captação de Recursos, Urbanismo e Habitação e também com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de forma que seja entregue à Câmara de Vereadores um produto aprovado ...
	3.6. Fase 6 – Audiência Pública para Apresentação da Revisão do Plano Diretor
	OBJETIVO:
	Realizar a audiência publica da revisão do Plano Diretor.
	METODOLOGIA:
	Criação de materiais publicitários de divulgação  contendo data, local e tema, com antecedência mínima de 15 dias da realização da audiência. Elaboração da programação da audiência, que deve prever a apresentação da revisão do Plano Diretor conforme a...
	PRODUTO ENTREGUE:
	Relatório das atividades, com apresentação de diferentes registros que comprovem ampla divulgação da audiência pública. Deverá constar ainda do relatório os registros da audiência, como lista de presença, fotografias, resumo das palestras e compilação...
	4. PROCESSO PARTICIPATIVO E PLANO DE COMUNICAÇÃO
	4.1. Processo Participativo
	Considera-se como premissa dos trabalhos da revisão do Plano Diretor que a participação popular é o fator determinante para que tal lei de ordenamento físico do território que  expresse as reais necessidades e demandas dos grupos sociais envolvidos ...
	“A metodologia deve ser participativa, entendendo-se a participação como um processo pedagógico de construção de cidadania e um direito do cidadão”.
	As políticas governamentais no Brasil nas duas últimas décadas caracterizaram-se pela inclusão do componente participação social. Nesse sentido, há considerável acúmulo de conhecimento. No entanto, apesar de ainda não ter sido feita uma avaliação ab...
	Sendo assim, a orientação normativa dos entes governamentais para a participação da sociedade civil não garante, necessariamente, um processo pedagógico de construção da cidadania e a garantia de direito do cidadão. É necessário estabelecer o sentid...
	Por outro lado, os diferentes contextos urbanos e a diversidade das dinâmicas sócio políticas, necessitam o estabelecimento de estratégias diferenciadas para a implantação do processo participativo. Neste contexto, propõe-se o desenvolvimento de uma...
	Nesse processo cabe à equipe técnica conhecer a realidade do município, a fim de desenvolver a revisão do plano diretor de maneira adequada às características do território, inclusive no que diz respeito à adesão da população ao processo de desenvol...
	A população será sensibilizada a participar de todo o processo, garantindo assim o acesso à informação e o entendimento quanto ao escopo do trabalho.  Para tanto, faz-se necessário criar espaços de troca e conhecimento dos direitos e deveres. É impo...
	O processo de participação compreenderá 4 níveis, a saber:
	● Aproximação – É o primeiro estágio da participação. Trabalhar esse nível em todo o processo de intervenção significa estar permanentemente mobilizando a população e lideranças sociais para que sejam conhecidas as demandas comunitárias e dos procedim...
	● Conhecimento - Trabalhar esse nível em todo processo da elaboração da revisão do Plano Diretor significa desenvolver um sistema de informações constante, através do qual se possa integrar o “saber técnico” ao “saber popular”.
	● Tomada de Decisão – Trata-se de um estágio mais avançado da participação.  Trabalhar esse nível em todas as etapas do processo de desenvolvimento do trabalho significa fornecer os elementos necessários para que equipes técnicas e sociedade civil pos...
	● Sustentabilidade - Trata-se do objetivo final do processo participativo, quando equipe técnica e população assumem compromissos com vistas à sustentabilidade do Plano Diretor.
	Metodologicamente o município será dividido em grupos setorizados ou por bairros, visando:
	● Atingir o maior número de moradores através do acesso a informação, buscando a compreensão e a adesão à revisão do Plano Diretor de São João de Meriti;
	● O atendimento diferenciado às demandas espontâneas e àquelas oriundas das atividades realizadas;
	● O contato direto com lideranças para atividades com câmaras temáticas e desdobramentos sociais.
	Cabe ressaltar ainda, que os esforços dos últimos anos para ultrapassar as cicatrizes do fim recente de um regime de ditadura militar e ampliar a efetividade da participação da sociedade civil em uma jovem democracia foram muitos, inclusive da equip...
	Em paralelo pode-se ver a velocidade e força com que se avançam as mídias sociais e seu enorme alcance, como foi possível vivenciar nas eleições de 2018. Neste sentido, propõe-se para este trabalho o uso mídias sociais como Facebook e Whatsapp para ...
	4.2. Plano de Comunicação
	Este plano tem como objetivo definir a estratégia de ação das atividades de comunicação, sensibilização e divulgação da revisão do PLANO DIRETOR para o município de São João de Meriti, ressaltando a mobilização e participação comunitária como eixo n...
	4.2.1. Aproximação
	Encontram-se aí os primeiros espaços de participação.
	● Deverá ser elaborada identidade visual para o projeto que promova adequada assimilação pela população sobre o plano e que atenda os diferentes canais de comunicação a serem utilizados.
	● Deverá ser realizada campanha via Facebook e Whatsapp, em conjunto com a equipe de comunicação da Prefeitura de São João de Meriti, com os objetivos de:
	▪ Divulgar o início dos trabalhos
	▪ Esclarecer o que é a Revisão do Plano Diretor (Objetivos, Escopo, Importância e possibilidades)
	▪ Disponibilizar/Dar acesso a informações como Plano Diretor atual, agenda de trabalhos, canais de participação, entre outros.
	● Promover através de parcerias a divulgação do Plano Diretor nas escolas do município, de forma a ampliar o envolvimento dos jovens e crianças neste processo.
	4.2.2. Conhecimento
	Buscará aí a integração entre “saber técnico” e “saber popular”:
	● Deverá ser realizada campanha via Facebook e Whatsapp, em conjunto com a equipe de comunicação da Prefeitura de São João de Meriti, de forma a promover a reflexão sobre a “São João de Meriti” que queremos. Nesta campanha a população deve ser sensibi...
	● Deverá ser realizada campanha via Facebook e Whatsapp, em conjunto com a equipe de comunicação da Prefeitura de São João de Meriti, de forma a promover o debate sobre as vocações do município e construção participativa de uma visão de futuro do terr...
	● Deverão ser realizadas atividades de campo, em que os técnicos possam dialogar com moradores, através de entrevistas pontuais, nas quais são identificadas características físicas e sociais do território. São identificados e mobilizados ainda represe...
	● O Fluxo de comunicação virtual será definido em conjunto com a equipe de comunicação da Prefeitura, a partir de sua expertise, e através do Plano de Comunicação ora efetuado.
	4.2.3. Tomada de Decisão
	Aqui devem ser fornecidos espaços para que equipes técnicas e sociedade civil possam propor e decidir a melhor forma de resolução das demandas levantadas no processo participativo.
	● Deverão ser realizadas reuniões através Câmaras Temáticas, com público de áreas específicas de interesse identificadas neste processo de “conhecimento” do território;
	● Deverá ser realizada a 1ª Audiência Pública da Revisão do Plano Diretor, com objetivo de debater com a sociedade civil as diretrizes e proposições da lei, a partir das leituras técnica e comunitária realizadas.
	4.2.4. Sustentabilidade
	Aqui equipe técnica e população devem assumir compromissos com vistas à sustentabilidade do Plano Diretor.
	● Deverão ser realizados informativos periódicos via Facebook e Whatsapp, em conjunto com a equipe de comunicação da Prefeitura de São João de Meriti, de forma a promover o conhecimento da população sobre o andamento do projeto e os próximos passos;
	● Deverá ser realizada Audiência Pública Final para apresentação da Revisão do Plano Diretor;
	● Deverá ser realizada campanha via Facebook e Whatsapp, em conjunto com a equipe de comunicação da Prefeitura de São João de Meriti, de forma a promover o conhecimento da nova lei do Plano Diretor.
	Material de Divulgação e Pontos de Divulgação:
	Os materiais de divulgação, a serem detalhados no decorrer das etapas de execução, darão suporte às atividades de comunicação, sensibilização e divulgação do projeto. Todo material será produzido respeitando a Logotipo dos órgãos envolvidos no proje...
	Serão produzidos peças gráficas a serem impressas e peças para circulação em mídias virtuais como Facebook e Whatsapp, contando com o suporte da equipe de comunicação da Prefeitura para elaboração de recursos como gifs, animações e vídeos.
	Para atingir os objetivos de mobilização da maioria dos moradores é fundamental que sejam mapeados os pontos estratégicos de comunicação.
	A equipe técnica da Prefeitura apoiará na identificação estabelecimentos comerciais, equipamentos sociais e outras instituições a serem mapeadas para que seja acordada junto aos respectivos responsáveis a utilização de espaço para divulgação das ati...
	Seminários da Política Urbana:
	De forma a qualificar o processo de construção participativa do Plano Diretor, podem ser realizados 2 seminários para debater política urbana pela equipe da Prefeitura e convidados, com suporte da equipe técnica contratada. A proposta de debater com...
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