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1. INTRODUÇÃO 

A Prefeitura da Cidade de São João de Meriti vem por meio deste documento, apresentar o 

Termo de Referencia para contratação de empresa de consultoria técnica especializada para 

revisão do Plano Diretor da cidade de São João de Meriti, juntamente com a regulamentação 

da Lei e atualização legislativa de seus instrumentos complementares (Lei de Uso e Ocupação 

do Solo, Código de Posturas e Regulamentação Administrativa, Código de Obras, Lei do 

Perímetro Urbano e Código de Meio Ambiente). 

O Plano Diretor é consagrado como o instrumento básico da política urbana municipal, 

tornando-se obrigatório para os municípios com mais de 20.000 habitantes – e recomendado 

para todos os outros.  Ao Plano Diretor caberia a função de principal instrumento municipal 

destinado a orientar e fazer cumprir os princípios de política urbana.  

A regulamentação do capítulo constitucional mencionado ocorre em 2001, com a aprovação 

do Estatuto da Cidade (Lei federal 10.257/01). O Estatuto cria e consolida instrumentos para a 

gestão urbana municipal, visando garantir o direito à cidade e sua função social, além de 

regulamentar o preceito constitucional acerca da elaboração do Plano Diretor.   

O Plano Diretor se constitui como um instrumento de planejamento que permite aos 

municípios pactuarem, de forma democrática, suas diretrizes e prioridades para o 

desenvolvimento urbano. Ele deve indicar os objetivos a alcançar, explicitar as estratégias e 

instrumentos para atingir os objetivos, e oferecer os instrumentos necessários para que estes 

objetivos sejam cumpridos. Como lei municipal, o Plano Diretor deverá ter como prioridade o 

cumprimento da função social da propriedade e da cidade, tendo em vista o bem coletivo e o 

desenvolvimento sustentável municipal.  

O município de São João de Meriti aprovou a Lei Complementar N.º 089, de 21 de novembro 

de 2006 instituindo o Plano Diretor 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. Também 

instituíram a Lei Complementar nº 113, de 05 de agosto de 2009, detalhando 

empreendimentos de impacto. 

Passados dez anos de vigência faz-se necessário a revisão da legislação de política urbana, 

objetivando adequá-la ao crescimento do Município neste período.   
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Seguindo a normativa técnica da ABNT, NBR 12.267, esse documento apresenta a Revisão do 

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

naquilo que for necessário à sua plena eficácia, e atualização legislativa de seus instrumentos 

complementares. 

2. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 

2.1 REGIONALIZAÇÃO 

O município de São João de Meriti faz parte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 

localizada na Baixada Fluminense, possuindo uma área de 35,216 Km2, segundo o IBGE. Sua 

posição geográfica é privilegiada e estratégica, fazendo divisa com cinco municípios: Rio de 

Janeiro (ao sul), Duque de Caxias (a leste), Belford Roxo (ao norte) e Nilópolis e Mesquita (a 

oeste). Segundo a divisão regional adotada pelo Estado do Rio de Janeiro, o município de São 

João de Meriti pertence à Mesorregião Metropolitana do Rio de Janeiro, Microrregião Rio de 

Janeiro, conforme apresentado no Quadro 1 a seguir: 

Quadro 1: Divisão Regional do Rio de Janeiro. 

Mesorregiões Microrregiões Municípios 

Metropolitana do Rio de 
Janeiro 

Rio de Janeiro 

Belford Roxo 

Duque de Caxias 

Guapimirim 

Itaboraí 

Japeri 

Magé 

Maricá 

Mesquita 

Nilópolis 

Niterói 

Nova Iguaçu 

Queimados 

Rio de Janeiro 

São Gonçalo 

São João de Meriti 
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Mesorregiões Microrregiões Municípios 

Tanguá 

Fonte: IBGE. 

A Região Metropolitana congrega cerca de 74% da população do Estado, concentrando capital, 

infraestrutura e força de trabalho: encontra-se aí a maior parte das indústrias do Estado, 

formado por um parque industrial bastante diversificado.  

Apesar disso a Região é marcada por grandes contradições, pois o crescimento econômico não 

caminha junto com o atendimento das necessidades básicas da população: distribuição 

desigual dos serviços e equipamentos urbanos; a crescente demanda por habitações, marcada 

pelo aumento de moradias precárias e pela expansão de favelas; a intensa degradação do 

meio ambiente e o conseqüente esgotamento dos recursos naturais; e, a insegurança pública, 

demonstrada pelos altos índices de criminalidade.  

São João de Meriti é um município integrante tradicionalmente da chamada Baixada 

Fluminense (Japeri, Queimados, Nova Iguaçu, Mesquita, Belford Roxo, Nilópolis, São João de 

Meriti e Duque de Caxias). Os municípios da Baixada apresentam, segundo o SEBRAE/RJ, um 

pólo Petroquímico, Químico e Plástico (Duque de Caxias, Belford Roxo e São João de Meriti) e 

algumas concentrações de atividades industriais – vestuário (Nova Iguaçu e São João de Meriti) 

e papel/editorial/gráfica (Duque de Caxias e São João de Meriti).  

Apesar disso se caracterizam como cidades dormitório, carecendo das condições básicas de 

infraestrutura, enfrentando problemas de moradia, saneamento, educação e saúde, além de 

insuficiente mercado de trabalho. Os municípios de Duque de Caxias e Nova Iguaçu estão se 

consolidando como subcentros dinâmicos dentro da Região Metropolitana, o mesmo 

ocorrendo com São Gonçalo, na margem oriental da Baía de Guanabara. 

 

Figura 1: Divisão Regional do Rio de Janeiro  Fonte: Observatório das Metrópoles. 
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 São João de Meriti 

O município de São João de Meriti faz parte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 

especificamente na Baixada Fluminense, possuindo uma área de 35,216 Km2, segundo o IBGE. 

Sua posição geográfica é privilegiada e estratégica fazendo divisa com cinco municípios: Rio de 

Janeiro (ao sul), Duque de Caxias (a leste), Belford Roxo (ao norte) e Nilópolis e Mesquita (a 

oeste). Essa localização pode ser observada na figura a seguir: 

 

Figura 2: Mapa de Localização de São João de Meriti. 

 

O município de São João de Meriti foi elevado à categoria de município em 1947, através da 

Lei nº 6, possuindo hoje uma população de 458.673 (segundo dados do Censo de 2010 – IBGE). 

Sua densidade demográfica é elevadíssima com 13.124,56 hab/km2, sendo conhecida dessa 

forma como “Formigueiro das Américas”. O município possui 16 bairros (vide quadro 2), 

distribuídos em 3 (três) distritos, tendo um total de 147.435 domicílios particulares 

permanentes, todos na área urbana. 

Quadro 2: Bairros de São João de Meriti/RJ e sua Respectiva População (2011). 

Bairro População 

Agostinho Porto 12.550 
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Bairro População 

Centro 24.771 

Coelho da Rocha 40.334 

Éden 62.559 

Engenheiro Belford 10.082 

Jardim Meriti 27.709 

Jardim Metrópole 19.789 

Jardim Paraíso 7.349 

Jardim Sumaré 27.566 

Parque Araruama 41.854 

São Mateus 18.070 

Tomazinho 14.239 

Venda Velha 27.413 

Vila Rosali 22.937 

Vila Tiradentes 17.237 

Vilar dos Teles 86.168 

Fonte: Prefeitura de São João de Meriti/SEMADEC (2013). 

 

Como observado no quadro anterior, o bairro de Vilar dos Teles é o mais populoso da cidade, 

aglomerando 86.168, no ano de 2011. 

2.2 POPULAÇÃO 

São João de Meriti possui 458.673 habitantes, segundo o Censo de 2010, (2,86% da população 

do Estado). No Censo de 2000 apresentava uma população de 449.476 habitantes, 

representando dessa forma uma taxa de crescimento populacional pequena, na faixa de 

0,20%.  A evolução populacional do município de São João de Meriti é apresentada no Quadro 

3 a seguir, desde o ano de 1980 até 2012 (estimativa populacional): 
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Quadro 3: Evolução Populacional de São João de Meriti/RJ 

 

ANO ESTIMATIVA POPULAÇÃO 

 

1980 398.819 

1991 425.772 

1996 433.759 

2000 449.476 

2004 461.638 

2007 464.282 

2009 469.827 

2010 458.673 

2011 459.379 

2012 460.062 

Fonte: IBGE. 

 

Para fins de comparação, no Estado do Rio de Janeiro foi constatada uma taxa de crescimento 

de 1,05 % a.a., (inferior a registrada no período 1991-2000 de 1,75% a.a). A Região 

Metropolitana registrou crescimento de 0,86% a.a.  

No Quadro 4 é apresentada a Taxa de Crescimento para São João de Meriti. 

Quadro 4: Taxa Geométrica de Crescimento – 2000/2010. 

Município 
População Total 

2000 

População Total 

2010 

Tx. Cresc. 

(2000-2010) 

(% a.a) 

São João de Meriti 449.476 459.356 0,22 

Fonte: Censos 2000 e 2010 (IBGE). 
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2.3 ESTRUTURA ETÁRIA 

Em relação à estrutura etária da população, esta costuma ser dividida em três faixas: os jovens 

(do nascimento até 19 anos), os adultos (de 20 anos até 59 anos), e os idosos (dos 60 anos em 

diante). As nações que possuem a várias décadas baixos índices de natalidade e de 

mortalidade, e uma expectativa de vida elevada têm a grande maioria de sua população na 

faixa etária dos adultos, uma porcentagem de idosos relativamente alta, e a faixa dos jovens 

entre 30 a 35% do total da população. Já os países em desenvolvimento, têm a maioria da 

população na faixa jovem e a faixa de idosos bastante reduzida. 

A estrutura etária de uma população pode ser demonstrada através de um gráfico, 

denominado pirâmide etária, que demonstra a distribuição da população entre as faixas 

etárias e a proporção entre os sexos. A pirâmide etária de São João de Meriti apresenta o 

seguinte padrão: uma base estreitando-se, indicando o decréscimo nas taxas de natalidade, 

grande percentual da população entre a faixa de adultos (de 15 a 49 anos) e estreitamento da 

pirâmide em relação à população idosa.  

 

Figura 3: Pirâmide Etária de São João de Meriti/RJ (2010) Fonte: Censo IBGE, 2010. 

A população com idade entre 15 a 59 anos, denominada de “População em Idade Ativa”, 

representa o grupo de pessoas com potencial de mão de obra, no qual o setor produtivo pode 

contar. São os empregados, empregadores, autônomos, os não remunerados (estagiários, 

menores-aprendizes) e também a população desocupada, mas que estão aptos a trabalhar. 

Nessa faixa etária que se encontra a população que gera riquezas e pagam os impostos, que 

financiarão a saúde, educação, segurança, para as demais faixas etárias.  
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Figura -4: População Masculina e Feminina - São João de Meriti/RJ (2010) 

Fonte: IBGE. 

 

Em São João de Meriti temos um total de 302.053 pessoas nessa faixa etária, sendo 143.790 

homens e 158.263 mulheres. Isso representa cerca de 66% da população municipal. 

Observa-se também que o número de mulheres (240.569) no município é superior ao número 

de homens (218.104). Essa é uma realidade que já vem sendo observada nacionalmente 

durante todos os censos demográficos: apesar de nascerem mais homens, como a mortalidade 

desses é superior à das mulheres ao longo da vida, no final, a população feminina é superior. 

No Quadro 4 é possível observar esse dado: a partir da faixa etária de 15 a 19 anos vemos esse 

decréscimo no número da população masculina. 

Quadro 4: População de São João de Meriti, Segundo Faixas de Idade (2010) 

Faixa Etária Homens Mulheres 

0 a 4 anos 12.121 11.872 

5 a 9 anos 17.435 16.467 

10 a 14 anos 20.563 20.218 

15 a 19 anos 19.353 19.220 

20 a 24 anos 18.479 19.263 

25 a 29 anos 18.442 19.711 

30 a 34 anos 17.752 19.678 
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Faixa Etária Homens Mulheres 

35 a 39 anos 16.254 17.952 

40 a 44 anos 15.490 17.610 

45 a 49 anos 14.743 16.660 

50 a 54 anos 12.924 15.538 

55 a 59 anos 10.353 12.631 

60 a 64 anos 7.831 9.965 

65 a 69 anos 5.246 7.009 

70 a 74 anos 3.848 5.664 

75 a 79 anos 2.396 3.946 

80 a 84 anos 1.244 2.547 

85 a 89 anos 493 1.144 

90 a 94 anos 165 378 

Mais de 95 anos 2.972 3.096 

TOTAL 218.104 240.569 

Fonte: Censo IBGE, 2010. 

 

2.4 CLASSES DE RENDA 

Sobre as classes de renda da população de São João de Meriti o Quadro 5 mostra como é a 

divisão do município: percebemos que grande parte da população está concentrada na classe 

de rendimento entre 1 a 2 salários mínimos (98.616 pessoas) seguida pela classe entre ½ e 1 

salário (70.593 pessoas). No município há um total de 120.031 pessoas sem rendimentos, não 

economicamente ativas (Censo 2010). 

Quadro 5: Pessoas de 10 Anos ou Mais de Idade por Classe de Rendimentos – São João de Meriti/RJ 

(2010). 

Classe de Rendimento Homens Mulheres Total 

Até ¼ de Salário Mínimo 3.756 8.023 11.779 
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Classe de Rendimento Homens Mulheres Total 

¼ a ½ Salário Mínimo 2.464 5.903 8.367 

De ½ a 1 Salário Mínimo 29.135 41.458 70.593 

De 1 a 2 Salários Mínimos 55.162 43.454 98.616 

De 2 a 3 Salários Mínimos 21.552 11.256 32.808 

De 3 a 5 Salários Mínimos 14.262 6.087 20.349 

De 5 a 10 Salários Mínimos 7.671 3.121 10.792 

De 10 a 15 Salários Mínimos 879 490 1.369 

De 15 a 20 Salários Mínimos 459 148 607 

De 20 a 30 salários Mínimos 248 76 324 

Mais de 30 Salários Mínimos 150 33 183 

Sem Rendimentos 49.810 89.213 139.023 

Fonte: Censo 2010, IBGE. 

É possível visualizar também que os homens ainda recebem mais que as mulheres, e isso pode 

ser melhor visualizado a partir da classe de rendimento a partir da faixa entre 2 a 3 salários 

mínimos. Dados recentemente publicados no ano de 2010 pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento – PNUD mostram que a renda per capita média do município cresceu 

80,56% nas últimas duas décadas, passando de R$ 330,95 em 1991 para R$ 597,57 em 2010. A 

extrema pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a 

R$ 70,00, em reais de agosto de 2010) passou de 6,47% em 1991 para 2,01% em 2010.  

A desigualdade diminuiu: o Índice de Gini1 passou de 0,44 em 1991 para 0,43 em 2010.  

 

 

                                                           
1
Instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos 

mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total igualdade, 
ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa 
detém toda a renda do lugar. 
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Quadro 6: Renda, Pobreza e Desigualdade – São João de Meriti/RJ. Fonte: PNUD, IPEA, FJP. 

 1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$) 330,95 472,22 597,57 

% de extremamente pobres 6,47 3,77 2,01 

% de pobres 24,05 14,39 7,91 

Índice de Gini 0,44 0,45 0,43 

 

2.5 URBANIZAÇÃO 

Outra característica demográfica importante diz respeito ao território fluminense apresentar 

um domínio da população residente urbana sobre a população rural, ou seja, registra a mais 

elevada taxa de população urbana do país, sendo que mais de 96,6% de seus residentes vivem 

em cidades. 

Quadro 7: População por Situação do Domicílio - Recenseamentos Gerais – Rio de Janeiro/RJ. 

Recenseamentos 

Gerais 

Situação do Domicílio 

Total Urbana % Rural % 

1960 6.610.748 5.214.809 78,9 1.395.939 21,1 

1970 8.996.722 7.906.146 87,9 1,088.656 12,1 

1980 11.293.611 10.368.191 91,8 923.329 8,1 

1991 12.802.697 12.199.641 95,3 608.065 4,7 

2000 14.393.282 13.683.859 95,1 430.804 3,0 

2010 15.993.593 15.446.996 96,6 526.587 3,3 

Fonte: Censos IBGE. 

No Quadro 8 a seguir estão indicados os municípios com maior grau de urbanização do Rio de 

Janeiro, estando São João de Meriti incluso entre eles. 
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Quadro 8: Grau de Urbanização – Rio de Janeiro/RJ (2010). 

Município 
Total da 

População 

Total População 

Urbana 

Total 

População 

Rural 

Grau de 

Urbanização (%) 

Rio de Janeiro 6.323.037 6.323.037 0 100,00 

Niterói 4.87.327 4.87.327 0 100,00 

Belford Roxo 469.261 469.261 0 100,00 

São João de Meriti 459.356 459.356 0 100,00 

Mesquita 165.403 165.403 0 100,00 

Nilópolis 157.483 157.483 0 100,00 

Queimados 137.938 137.938 0 100,00 

Japeri 95.391 95.391 0 100,00 

Arraial do Cabo 27.770 27.770 0 100,00 

Armação dos Búzios 27.538 27.538 0 100,00 

Iguaba Grande 22.858 22.858 0 100,00 

Fonte: Censo 2010, IBGE. 

2.6 MIGRAÇÃO E MOVIMENTOS PENDULARES 

O município de São João de Meriti não é uma localidade que possuiu grande atrativo de 

migrantes dentro do Estado. Os empregos oferecidos dentro do município são, na maioria dos 

casos, ocupados pelos próprios moradores e o restante da população, se desloca para outras 

cidades. O número de pessoas residentes no município de São João de Meriti, que trabalham 

no próprio município totalizam 98.939 pessoas (Censo IBGE, 2010). 

O maior contingente de trabalhadores permanece realizando o movimento da periferia para o 

núcleo metropolitano: o município do Rio de Janeiro. Os maiores volumes absolutos são em 

São Gonçalo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Belford Roxo e São João de Meriti, em torno de 

100 mil ou mais que saem destes municípios para trabalhar em outro.2 

                                                           
2
(RIBEIRO & O´NEILL, 2012).RIBEIRO, M.A.; O´NEILL, M.M.V.C. CONTRASTES ENTRE A METRÓPOLE E O 

INTERIOR FLUMINENSE A PARTIR DA DINÂMICA POPULACIONAL. Rio de Janeiro: Geo UERJ - Ano 14, nº. 

23, v. 1, 1º semestre de 2012 p. 262-301 
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Quadro 9: Percentual de Trabalhadores que Realizam Movimento Pendular e Percentual que se destina 

ao Núcleo da metrópole do Rio de Janeiro (200-2010). 

Município 

2000 2010 

Pendular 
% sobre 

Pop. Ocup. 

% para 

Núcleo 
Pendular 

% sobre 

Pop. Ocup. 

% para 

Núcleo 

São João de 

Meriti 
81.614 49,91 78,7 97.259 51,3 77,3 

Fonte: Censo 2000 e 2010 (IBGE). 

2.7 PRECARIEDADE HABITACIONAL 

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, através da pesquisa de Amostras de Domicílios, 

o município contava com 147.435 domicílios particulares permanentes. A pesquisa mostra que 

na maioria desses domicílios o material das paredes externas é de alvenaria, com 

revestimento, totalizando quase 88% dos domicílios. Em seguida temos as residências em 

alvenaria, mas sem revestimentos (cerca de 11,5%) e o restante distribuem-se em outros tipos 

de matérias, conforme apresentado no Quadro 10. 

Quadro 10: Domicílios Particulares Permanentes por Tipo de Material das Paredes Externas – São João 

de Meriti/RJ (2010). 

Tipo de Material Quantidade 

Alvenaria com revestimento 129.709 

Alvenaria sem revestimento 17.338 

Madeira aparelhada 11 

Taipa revestida 12 

Taipa não revestida 31 

Madeira aproveitada 82 

Outro material 253 

Fonte: Censo 2010, IBGE. 
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A maioria dos domicílios é constituída por casas (128.208 unidades), seguido por casas em vilas 

ou condomínios (13.896 unidades), apartamentos (4.514 unidades) e casa de 

cômodos/cortiços/cabeça de porco (832 unidades). De acordo com a condição de ocupação 

temos 114.025 domicílios próprios, sendo que a maior parte destes já está quitado (98,8%) e o 

restante em aquisição.  

Segundo informações levantadas pelo Plano de Habitação de Interesse Social – PLHIS, que foi 

elaborado no município de São João de Meriti em 2006, destacou que em termos de Déficit 

Habitacional, os dados apresentados demonstram que este se situava na ordem de 9.876, 

sendo a situação mais complicada relacionada a questão de famílias conviventes, com 8.718. 

A partir dos dados do Censo 2010, que balizou a construção do PLHIS, foram identificados 

3.221 domicílios em aglomerados subnormais em São João de Meriti, que dos quais  17% é por 

adensamento excessivo e 45,73% tem carências habitacionais e 5,43 % tem algum tipo de 

deficiência. Isso revela um grau de precariedade dos assentamentos subnormais elevadíssimo 

em relação ao resto do território contrariando a teoria de que na Baixada Fluminense, a sub 

normalidade é geral, não havendo grandes diferenças no acesso à infraestrutura por parte dos 

moradores de áreas de favela e pelos da cidade formal. 

Do total de 129.996 domicílios particulares permanentes (CIDE, 2005), 74.115 domicílios 

apresentavam algum tipo de inadequação habitacional, ou seja, 57% dos domicílios. 

2.8 INFRAESTRUTURA 

2.8.1 Transportes 

Devido à proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, São João de Meriti está integrado ao 

sistema viário e ferroviário da capital do Estado. O município possui rodovias importantes, 

como a rodovia Presidente Dutra, com função econômica estratégica, por estabelecer ligação 

entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo e que corta o município, e a Rodovia Estadual 

João Goulart, mais conhecida como Linha Vermelha. Os meios de transporte mais utilizados 

pela população, tanto para deslocamento dentro do município quanto para outros, são os 

ônibus (linhas municipais e intermunicipais) e uma linha ferroviária. As linhas de ônibus da 

cidade, bem como as empresas que a operam, estão disponibilizadas no site 

http://www.onbus.com.br/munsjm.php. Em São João do Meriti ainda há uma estação da linha 

férrea, administrada pela SuperVia, que faz parte do Ramal Belford Roxo localizado na Rua 

http://www.onbus.com.br/munsjm.php
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Nossa Senhora das Graças, nº 13, Bairro Pavuna. Segundo informações disponibilizadas no site 

da SuperVia3 a estação possui integração com ônibus e com metrô.  

 

 

Figura5: Esquema da Estrutura de Ramais e Estações – Trens Rio de Janeiro/RJ Fonte: SuperVia. 

 

A frota de veículos do município é composta em sua maioria por automóveis (76.721 

automóveis, representando 73,1% da frota municipal) seguida por motocicletas (totalizando 

12.374 motos, ou 11,8% da frota total). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
Disponível em: http://www.supervia.com.br/pt-br/estacoes-e-tarifas/mapa-de-estacoes, acesso em novembro de 

2017 
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Figura 6: Frota – São João de Meriti/RJ 

 

 

 

Fonte: Censo 2010, IBGE. 

A importância de saber o tamanho da frota de um município está intimamente atrelada aos 

resíduos gerados por esses veículos (óleos, graxas, pneus, por exemplo) além da poluição que 

pode ser causada por esses no descarte incorreto desses veículos, bem como pelos gases 

liberados por suas descargas. Além de colaborar para a avaliação do cenário da mobilidade 

no município. 

2.8.2 Pavimentação 

O sistema viário da cidade ainda não está completamente pavimentado, existindo ruas ainda 

não asfaltadas e outras que necessitam de obras de pavimentação.  

Segundo informações da SEMAS – Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade há uma extensão 

de 584,834 quilômetros de ruas no município. 

Segundo o Censo 2010, através da Pesquisa de Características Urbanísticas do Entorno dos 

Domicílios, temos os seguintes dados sobre pavimentação das vias no município. 

Quadro 11: Características dos Domicílios Particulares Permanentes, em Áreas com Ordenamento 

Urbano Regular, por Características do Entorno: Pavimentação. São João de Meriti/RJ (2010). 

Características Existe Não Existe Sem Declaração 

Com Rede Geral de Distribuição e Pavimentação 120.968 11.927 852 

Existência de Banheiro ou Sanitário e 129.193 13.668 886 
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Características Existe Não Existe Sem Declaração 

Pavimentação 

Existência de Lixo Coletado e Pavimentação 128.165 12.391 835 

MÉDIA 126.108 12.662 857 

Fonte: Censo 2010, IBGE. 

Fazendo-se uma média das informações apresentadas no Censo, temos que, dos 147.435 

domicílios do município, mais de 126 mil (mais de 85%) possuem pavimentação em seu 

entorno. Desses, cerca de 8,50% dos domicílios não possuem nenhum asfaltamento e 0,5% 

não possuem declaração. 

2.8.3 Deficiências e Acessibilidade 

Em São João de Meriti temos que o maior quantitativo de pessoas com deficiência é 

relacionada à visual: 83.471 pessoas declararam ter alguma dificuldade para enxergar, que 

representa mais de 18% da população municipal. Em seguida apresenta-se a deficiência 

motora, com alguma dificuldade, a segunda maior declarada no município, com 25.110 

pessoas. 

Quadro 12: Portadores de Deficiência – São João de Meriti/RJ Fonte: Censo 2010, IBGE. 

Deficiência Gravidade 
Nº de 

Pessoas 

Deficiência Visual Não Consegue de Modo Algum 1.567 

Deficiência Visual Grande Dificuldade 15.441 

Deficiência Visual Alguma Dificuldade 83.471 

Deficiência Auditiva Não Consegue de Modo Algum 830 

Deficiência Auditiva Grande Dificuldade 3.709 

Deficiência Auditiva Alguma Dificuldade 17.888 

Deficiência Motora Não Consegue de Modo Algum 1.703 
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Deficiência Gravidade 
Nº de 

Pessoas 

Deficiência Motora Grande Dificuldade 9.808 

Deficiência Motora Alguma Dificuldade 25.110 

Deficiência 

Mental/Intelectual 
--- 5.632 

TOTAL 165.159 

 

2.9 EDUCAÇÃO 

A Educação é um dos setores mais importantes para o desenvolvimento de uma nação. É 

através da produção de conhecimentos que um país cresce aumentando a renda e a qualidade 

de vida das pessoas. O investimento em educação eleva salários, garante boas ocupações no 

mercado de trabalho e reduz níveis de desemprego, além do que investir em capital humano é 

imprescindível na determinação do progresso econômico de pessoas e países.   

A taxa de alfabetização de adultos corresponde exatamente ao percentualcomplementar da 

taxa de analfabetismo para a população de 15 ou mais anos. Já a taxa bruta de frequência 

escolar, segundo a definição adotada paraelaboração do IDH-M, é a proporção entre o número 

total de pessoas em todas as faixas etárias que frequentam os cursos fundamental, médio ou 

superior em relação ao total de pessoas na faixaetária de 7 a 22 anos.  

A dimensão Educação foi a segunda que mais contribuiu para o crescimento do IDH de São 

João de Meriti, no período entre 1991 e 2000: passou de 0,822 em 1991 para 0,895 em 2000, 

com um aumento de 36,1%. O município é o 14º colocado dentro do Estado do Rio de Janeiro 

no quesito IDH-E. 

Essa melhoria no nível educacional pode ser visto no quadro a seguir, que demonstra a 

melhoria nas taxas de analfabetismo entre os anos de 1991 a 2000 no município: as taxas de 

analfabetismo caíram significativamente, reduzindo em média 50% em 10 anos. Na faixa etária 

entre 10 a 14 anos, por exemplo, o índice diminuiu de 6,4 para 2,2, representando uma queda 

na taxa de mais de 4 pontos. 
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Em São João de Meriti (com uma população de 458.673) observamos que a população que 

nunca frequentou escola se concentra principalmente entre as faixas etárias de 0 a 5 anos (que 

ainda não estão na idade escolar4) e na faixa de pessoas com mais de 60 anos de idade. 

Isso representa (excluindo-se as crianças até 5 anos de idade do quadro apresentado abaixo) 

que temos 2,72% da população do município que nunca freqüentou uma escola. 

Por outro lado, o Censo 2010 apresentou as pessoas que, durante o período do 

recenseamento, estavam frequentando instituições de ensino. No município o maior 

quantitativo se encontra frequentando instituições de ensino no nível de Ensino Fundamental 

(68.595 pessoas) e Ensino Médio (21.714 pessoas). Esses dados se encaixam, já que a maior 

parcela da população municipal está nessa faixa de idade, representando assim quase 20% da 

população. 

O Quadro a seguir mostra que cerca de 0,30% da população (1.409 pessoas) frequentavam 

classes de Alfabetização de Jovens e Adultos e mais 1,06% (4.906 pessoas) classes de Educação 

de Jovens e adultos (EJA) do Ensino Fundamental. Esses dados são fundamentais para as 

futuras melhorias nos índices de analfabetismo e acesso à educação do município. 

Quadro 13: Pessoas que Frequentavam Instituições de Ensino, por Nível Educacional e Tipo – São João 

de Meriti/RJ. 

Nível Educacional Tipo Nº de Pessoas 

Creche 

Pública 1.517 

Particular 893 

Total 2.410 

Pré-Escola 

Pública 3.083 

Particular 7.761 

Total 10.844 

Classe de Alfabetização 
Pública 4.387 

Particular 4.201 

                                                           
4
 O Governo sancionou em 05/04/2013 lei que reduziu a idade escolar obrigatória de seis para quatro anos, dando 

um prazo até 2016 para que toda a escola municipal e regional, pública ou privada, para se adaptarem às novas 
normas. 
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Nível Educacional Tipo Nº de Pessoas 

Total 8.588 

Alfabetização de Jovens e 

Adultos 

Pública 1.317 

Particular 92 

Total 1.409 

Ensino Fundamental Regular 

Pública 46.172 

Particular 22.423 

Total 68.595 

Educação de Jovens e 

Adultos – Ensino 

Fundamental 

Pública 4.025 

Particular 881 

Total 4.906 

Ensino Médio Regular 

Pública 16.493 

Particular 5.221 

Total 21.714 

Educação de Jovens e 

Adultos – Ensino Médio 

Pública 3.653 

Particular 1.180 

Total 4.833 

Superior – Graduação 

Pública 2.324 

Particular 7.742 

Total 10.066 

Superior - Especialização 

Pública 163 

Particular 484 

Total 647 

Mestrado 
Pública 66 

Particular 62 
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Nível Educacional Tipo Nº de Pessoas 

Total 128 

Doutorado 

Pública 51 

Particular 40 

Total 91 

Fonte: Censo 2010, IBGE. 

Sobre os estabelecimentos de ensino do município, temos que todas as escolas estão 

localizadas na zona urbana (como dito anteriormente, são João de Meriti não possui zona 

rural). As informações sobre este tópico foram retiradas do Sistema Data Escola Brasil, do INEP 

– Instituto Nacional de Estudos e pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do MEC – Ministério 

da Educação. Os números apresentados correspondem aos dados finais do Censo Escolar 

2012. 

Segundo os dados de 2012 havia no município um total de 457 instituições de ensino, sendo a 

maioria (233 instituições) de Ensino Fundamental. As escolas privadas, em todas as etapas de 

ensino, são a maioria.  

Em 2017 foi instalado em Coelho da Rocha, o primeiro campus de ensino federal no município. 

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – IFRJ disponibiliza 

cursos de nível técnico nas áreas de informática, línguas, empreendedorismo, e outros, que 

possibilitam o aperfeiçoamento e qualificação dos munícipes. Os números podem ser 

conferidos no Quadro 14. 

Quadro 14: Estabelecimentos de Ensino em Atividade - São João de Meriti (2012) 

Etapa de Ensino Nº de Escolas 

Educação Infantil - Total 172 

Escola pública estadual 00 

Escola pública municipal 37 

Escola privada 135 

Ensino Fundamental Total 233 
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Escola pública estadual 40 

Escola publica municipal 48 

Escola privada 145 

Ensino Médio Regular - Total 52 

Escola pública estadual 32 

Escola pública municipal 00 

Escola privada 20 

Total Geral 457 

Fonte: INEP. 

Existem ainda instituições de Educação Profissionalizante, sendo 8 privadas e 4 públicas 

estaduais. Os cursos oferecidos nessas instituições são de: contabilidade, enfermagem, 

análises clínicas, edificações, informática, administração, processos industriais e segurança do 

trabalho. 

A Educação de Jovens e Adultos - EJA é a modalidade de ensino nas etapas dos Ensinos 

Fundamental e Médio que recebem os jovens e adultos que não completaram os anos da 

educação básica em idade apropriada. No Brasil, o campo concretizou-se com influência das 

idéias do educador Paulo Freire sendo regulamentado pelo artigo nº 37 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (a LDB, ou lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996). A partir dos anos 90, o 

segmento EJA passou a incluir também as classes de alfabetização inicial. 

Em São João de Meriti há 22 instituições que oferecem o EJA para classes de Ensino 

Fundamental, sendo: 11 escolas públicas municipais, 7 escolas públicas estaduais e 4 

instituições privadas. Para as classes de Ensino Médio há 7 instituições públicas estaduais e 8 

instituições privadas. 

Há ainda no município 10 instituições públicas municipais de Ensino Fundamental e 7 públicas 

municipais de Educação Infantil direcionadas ao ensino especial. A única instituição privada é a 

APAE Meriti (Lar Escola Santo Antônio) que oferta a Educação Infantil e o Ensino Fundamental 

especial. 
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Sobre o número de docentes, segundo dados do INEP, do Censo Educacional 2009, no 

município havia um total de 4.146 docentes. Distribuídos segundo as etapas de ensino, 

conforme pode ser visualizado no Quadro 15. Alguns comentários podem ser feitos: não há 

docentes para as pré-escolas estaduais, já que nessa etapa de ensino somente o município é 

responsável por sua oferta. Da mesma forma, no ensino médio, não há docentes para as 

escolas públicas municipais, já que é o Estado o responsável por oferecer esta etapa de ensino. 

Quadro 15: Número Total de Docentes nos Municípios da AID, 2009. 

Etapa de Ensino Nº de Docentes 

Ensino Pré-Escolar - Total 337 

Escola pública estadual 0 

Escola pública municipal 88 

Escola privada 249 

Ensino Fundamental - Total 2657 

Escola pública estadual 996 

Escola publica municipal 645 

Escola privada 1.016 

Ensino Médio Regular - Total 1.152 

Escola pública estadual 915 

Escola pública municipal 0 

Escola privada 237 

Total Geral 4.146 

Fonte: INEP, 2009 

 

A respeito das matrículas efetuadas em 2009 nas instituições de ensino do município, temos 

um total de 66.274 matrículas no Ensino Fundamental, 18.763 no Ensino Médio e 6.986 na Pré-

Escola/Educação Infantil. A figura abaixo demonstra esses números percentualmente. 
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Figura 7: Matrículas – São João de Meriti (2009). Fonte: IBGE. 

 

Sobre a Educação Superior, o município conta com 8 instituições de ensino, sendo 5 com 

cursos presenciais e 3 com cursos à distância. Segundo o INEP em 2010 foram realizadas 2.768 

matrículas nos cursos de graduação presenciais. No mesmo ano 429 alunos concluíram seus 

cursos. 

 

2.10 SAÚDE 

Em São João de Meriti temos uma taxa bruta de natalidade de 14,0 com 6.570 nascidos vivos 

no ano de 20095 (Dados da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde). A taxa de 

mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos), no mesmo ano, foi de 16,1 e a taxa de 

mortalidade de adultos (por 1.000 habitantes) foi de 7,6. 

Para atender as demandas da rede de saúde, em dezembro de 20096 o município contava com 

795 médicos, distribuídos em 7 diferentes especialidades, 345 técnicos e auxiliares de 

enfermagem, 88 enfermeiros, 69 cirurgiões dentistas, e mais 209 profissionais de outras áreas 

da saúde, conforme pode ser observado no Quadro. 

Quadro 16: Profissionais de Saúde de São João de Meriti/RJ (dez/2009). 

                                                           
5
 Dados como taxas de natalidade e mortalidade só poderão ser atualizados após a publicação dos dados 

desagregados do Censo 2010, por municípios. Previsão para 2013. 
6
 Situação da base de dados nacional em 10/04/2010. 
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Categoria Total 
Atende ao 

SUS 

Não Atende 

SUS 

Médicos 795 490 305 

- Anestesista 13 8 5 

- Cirurgião Geral 19 12 7 

- Gineco Obstetra 81 47 34 

- Médico de família 37 37 - 

- Pediatra 133 86 47 

- Psiquiatra 14 13 1 

- Radiologista 44 27 17 

Cirurgião Dentista 69 40 29 

Enfermeiro 88 82 6 

Fisioterapeuta 74 65 9 

Fonoaudiólogo 27 24 3 

Nutricionista 17 15 2 

Farmacêutico 32 19 13 

Assistente social 20 20 - 

Psicólogo 39 37 2 

Auxiliar de Enfermagem 169 165 4 

Técnico em Enfermagem 176 165 11 

Fonte: Caderno de Informações de Saúde – São João de Meriti. 
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O município conta com um total de 191 estabelecimentos de saúde, entre públicos, privados e 

filantrópicos, que prestam ou não serviços ao SUS – Sistema Único de Saúde: são 32 

estabelecimentos públicos, 4 filantrópicos e 155 privados.  

Todas as unidades de serviço de apoio de diagnose e terapia são particulares (22 unidades), da 

mesma forma que os consultórios isolados (90 unidades). Não há no município, segundo o 

CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, Centro de Atenção Hemoterápica e 

Laboratório Central de Saúde Pública.  

Tomando-se por base os dados do CNES de abril de 2010, e considerando toda a rede de 

estabelecimentos de saúde na época, existia um total de 1.050 leitos de internação no 

município de São João de Meriti. Desses, 921 leitos eram do SUS ou disponibilizados através de 

convênios SUS/entidades particulares e/ou filantrópicas. Isso representa uma taxa de 2,2 leitos 

existentes no município por 1.000 habitantes, ou, 2,0 leitos do SUS por 1.000 habitantes.  

O Ministério da Saúde preconiza um leito por grupo de mil habitantes: média brasileira é 

superior, totalizando 1,9. A média nacional já não é ideal e no município esse quadro se agrava 

ainda mais, já que a média observada anteriormente é de 2,2. 

 

2.11 CONDIÇÕES SANITÁRIAS 

Embora a taxa de internações por doenças relacionadas à má qualidade do saneamento 

básico, como diarréias, dengue e leptospirose, esteja caindo no País, as taxas ainda são 

elevadas, sobretudo em alguns estados das regiões Norte e Nordeste do País. Segundo o 

Atlasdo Saneamento 2011, elaborado pelo IBGE, em 1993, o País registrava 733 internações 

desse tipo por grupo de 100 mil habitantes. Em 2008, a relação caiu para 309 por 100 mil. 

O estudo “Esgotamento Sanitário Inadequado e Impactos na Saúde da População”, 

desenvolvido pelos pesquisadores do Instituto Trata Brasil, revela que as diarréias respondem 

por mais de 50% das doenças relacionadas a saneamento básico inadequado, sendo 

responsáveis também por mais da metade dos gastos com esse tipo de enfermidade. O estudo 

confirma ainda a associação entre saneamento básico precário, pobreza e índices de 

internação por diarréias. 

O primeiro estudo divulgado pela entidade apontou, no ano de 2008, o ranking dos dez 

municípios brasileiros com os melhores e piores índices de internação por diarréia: o município 

de São João de Meriti ficou na 10ª posição entre os piores índices. O Quadro 17 apresenta 
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dados do município de São João de Meriti, da taxa de internação hospitalar por diarréia, 

baseados nos dados do DATASUS/MS (onde a taxa de internação é relativa ao número de 

internações por diarréias/100.000 habitantes). 

Quadro 17: Taxas de Internação Hospitalar por Diarreia - São João de Meriti/RJ (2008-2011) 

Município 2008 2009 2010 2011 

São João de Meriti 227,8 124,9 116,2 84,5 

Fonte: DATASUS/MS. 

Outras doenças estão relacionadas à falta de saneamento básico, como doenças de veiculação 

hídrica, doenças infecciosas relacionadas com excretas (esgotos), doenças infecciosas 

relacionadas ao lixo e doenças infecciosas relacionadas à habitação. As principais doenças 

relacionadas à veiculação hídrica têm: leptospirose, amebíase, hepatite infecciosa, diarréias e 

disenteria (como cólera e giardíase), infecções de pele e nos olhos (como tracoma, tifo, etc), 

esquistossomose, malária, dengue, febre amarela, elefantíase, entre outras. 

O estudo “Esgotamento Sanitários Inadequados e Impactos na Saúde da População”, 

desenvolvido pelos pesquisadores do Instituto Trata Brasil, apresenta informações sobre o 

índice de atendimento da população por coleta de esgoto. Segundo dados do estudo o 

município de São João de Meriti possuía, até 2010, um baixo índice de tratamento do esgoto 

coletado na cidade: 48,7%. 

O Estudo apresenta um ranking dos 100 maiores municípios Brasileiros (2010) e os indicadores 

de Saúde e Esgotamento Sanitário. São João de Meriti encontra-se assim classificado: 

- Taxa de Internação por Diarreia: 116,2 (78º) 

- Proporção de Crianças Internadas por Diarreia: 68,1 (85º) 

- Taxa de Mortalidade por Diarreias: 0 (89º) 

- Gastos com Internações por Diarreias: 40,153 (74º) 

- Índice de Atendimento por Esgoto: 48,7 (59º) 

- Proporção de Esgoto Tratado: 0,0 (97º) 

- Proporção de Domicílios com Esgoto Inadequado: 5,7 (19º) 

- Proporção de Domicílios sem Banheiro: 1 (3º) 
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3. JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

Segundo o artigo 40 do Estatuto da Cidade, a propriedade urbana cumpre sua função social 

quando atende as exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano 

diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de 

vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas. O plano diretor é o 

instrumento que o Poder Público Municipal dispõe para implementar a "Cidade Sustentável". 7 

O Plano Diretor efetivo, real, positivo, firme, pode ser definido como o documento elaborado 

pelo Executivo e aprovado por lei municipal, dotado do conteúdo mínimo previsto no artigo 42 

do Estatuto da Cidade, que englobe o território do município como um todo (urbano e rural), 

que espelhe a realidade físico-sócio-econômica do município, com identificação de potenciais 

e limites do meio físico, devendo, sobretudo, ser elaborado com a real participação da 

população e de associações representativas da comunidade, sempre no sentido de promover a 

melhoria da qualidade de vida através do desenvolvimento sustentável, da erradicação da 

pobreza e da marginalidade e redução das desigualdades.8 

Um bom plano diretor não pode ser elaborado sem que, de início, sejam coletados os dados 

necessários à realização de um diagnóstico das carências, dos potenciais, enfim, das 

características do município como um todo.  

O Estatuto não se contenta com a participação indireta marcada pela representatividade 

legislativa. Vai além: obriga a consulta e a participação direta do povo na forma da 

Constituição Federal (art.1º, par. único, e 29, XII). E o meio mais eficaz de garantia da 

participação popular é justamente a promoção de audiências públicas e debates 

que, aliás, são obrigatórios (art. 40, § 4º, I) e devem ser setoriais e regionalizadas, 

                                                           
7
 BRITTO, A. L. & BESSA, E., 2008. “Possibilidades de Mudanças no Ambiente Construído: o saneamento 

nos novos planos diretores da Baixada Fluminense.”Anais do 264 V Encontro da ANPPAS- Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade, Brasília, 2008. Disponível em: 

http://www.anppas.org.br/encontro4/cd/ARQUIVOS/GT8-659-351-20080510141522.pdf Acesso em: 12 

set 2017. 

8
 POZZEBON, Gustavo R. Chaim. Plano Diretor. Prazo, Conteúdo E Participação Popular. 

Responsabilização De Prefeitos E Vereadores Pela Não Observância Dos Preceitos Contidos No Estatuto 

Da Cidade. In http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/MPSP_Tese.pdf, ultimo acesso em 

10/10/2017. 

http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/MPSP_Tese.pdf
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sempre com ampla divulgação através de jornais, rádio, faixas, outdoors, alto-

falantes, etc. 

O Estatuto da Cidade também determinou que a lei que instituísse o plano diretor 

deveria ser revista, pelo menos, a cada dez anos. A revisão do plano pode ser feita 

pela própria equipe da Prefeitura Municipal, com recursos materiais próprios. Há 

também a possibilidade de contratação de um terceiro, mediante licitação, objeto 

desse termo de referencia.  

Dentro de uma perspectiva de crescimento cada vez maior das cidades, o Plano 

Diretor Municipal é uma ferramenta capaz de implementar os princípios da Reforma 

Urbana que tem por objetivo reverter o quadro de precariedade da infraestrutura 

urbana, da falta de moradia, das formas segregadas de ocupação e uso do solo urbano 

em que se encontram a grande maioria das cidades brasileiras.  

Segundo o Estatuto da Cidade, o Prefeito que não cumprir a determinação legal 

incorre em improbidade administrativa.9 Pela Lei 10.257, também incorre em 

improbidade administrativa, o Prefeito que impedir ou deixar de garantir alguns 

requisitos no processo de revisão do plano diretor, quais sejam: a promoção de 

audiências públicas e debates com a participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade, a publicidade quanto aos 

documentos e informações produzidos e o acesso de qualquer interessado aos 

documentos e informações produzidos. 

A responsabilização por improbidade administrativa não é imputada apenas ao 

Prefeito que estiver no mandato quando do final do prazo para a revisão, mas 

também de outros Prefeitos que ocuparam o cargo municipal no intervalo dos dez 

anos previstos para a revisão. A explicação é de que todos eles, em tese, poderiam 

ter tomado as atitudes cabíveis para cumprir a determinação imposta pela lei.10Não 

                                                           
9
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI219094,61044-

Os+Municipios+precisam+fazer+a+revisao+do+plano+diretor+O+prazo+esta Acesso em: 15 set 2017. 

10
Idem 7 

 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI219094,61044-Os+Municipios+precisam+fazer+a+revisao+do+plano+diretor+O+prazo+esta
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI219094,61044-Os+Municipios+precisam+fazer+a+revisao+do+plano+diretor+O+prazo+esta
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só pelo fato do Prefeito vir a responder por improbidade administrativa, mas a 

gestão do município de São João de Meriti pretende levar em consideração outros 

fatores para justificar a revisão do Plano Diretor do município. 

A alta densidade demográfica e o estigma de “formigueiro das Américas” é um fator 

preocupante para a administração pública, obrigando diretamente a destinação de 

uma soma considerável de recursos para investimento em infraestrutura, que dá a 

base material para configuração do território. 

Investir em infraestrutura é fundamental, pois a cidade é o lócus de desenvolvimento 

do capital, realizando em si a geração e circulação de riquezas, aumentando a 

atração de futuros investidores, elevando as condições de habitabilidade da 

população, sem contar no aumento da arrecadação em impostos que a prefeitura 

reverterá em serviços de qualidade para a população meritiense. 

Além disso, precisamos definir a potencialidade e vocação da cidade de São João de 

Meriti. Tomamos como exemplo o bairro de Vilar dos Teles, que já foi considerada a 

capital do Jeans na década de 1980, chegando a arrecadar 40% de todo ICM do 

município, gerando emprego e renda na cidade. 

Atualmente a realidade socioeconômica do bairro se iguala ao município: o comércio 

varejista e o setor de serviços são as atividades econômicas mais destacadas, seguido 

pelo setor secundário, mais especificamente o segmento de produtos alimentícios, 

que responde por grande parte do emprego formal, juntamente com as atividades 

informais do setor de confecções. O setor primário e as atividades industriais não 

têm representatividade no município. 

No ano 2014 a composição do Produto Interno Bruto - PIB em São João de Meriti era 

de R$ 3.662.649,00 em serviços e R$ 410.695,00 na Indústria. Neste mesmo período, 

a renda per capta era de R$ 15.728,23. A área comercial dos bairros abrange mini 

mercados, padarias, farmácias, Banco 24h, entre outras pequenas lojas. 
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O deslocamento de grande parte da população trabalhadora para outros municípios, 

principalmente para a cidade do Rio de Janeiro, associado à falta de investimento 

local, fazem com que o município, seja considerado uma cidade-dormitório. 

De acordo com OJIMA11, uma das evidências empíricas que caracterizariam a essência 

das “cidades-dormitório” é o fato de que essas seriam cidades que possuem 

importantes contingentes de sua população economicamente ativa trabalhando fora 

do município. São cidades que tiveram um crescimento populacional acentuado e 

descompassado em relação ao seu crescimento econômico ou à expansão do seu 

mercado de trabalho. 

A proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, a integração ao sistema viário e 

ferroviário da capital do Estado, como a rodovia Presidente Dutra, é um fator 

econômico estratégico por estabelecer ligação entre as cidades do Rio de Janeiro e 

São Paulo. Além da Dutra, também acessa a Rodovia Estadual João Goulart - mais 

conhecida como Linha Vermelha, assim como a Avenida Automóvel Clube - que corta 

os municípios de São João de Meriti e Belford Roxo - e a Estrada São João-Caxias. 

Essa localização geográfica pode ser revertida em vantagens positivas para o 

município, com objetivo de retomar o desenvolvimento local e assim romper com a 

categorização estabelecida de cidade-dormitório. 

Essas questões deverão ser analisadas durante a revisão do Plano Diretor da cidade 

de São João de Meriti.  

Além disso, encontra-se em processo de elaboração pelo Governo do Estado do Rio 

de Janeiro, através da Câmara de Integração Metropolitana, o PDUI – Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado, que é um instrumento legal que estabelece, com 

base em processo permanente de planejamento, as diretrizes e as ações para orientar 

o desenvolvimento da Região Metropolitana. Por isso, é importante que o PD 

Municipal seja elaborado considerando o PDUI da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro. 

                                                           
11

 OJIMA, R. et al. O estigma de morar longe da cidade: repensando o consenso sobre as “cidades-
dormitório” no Brasil. Cadernos Metrópole, São Paulo, v. 12, n. 24, p. 395-415, 2010 
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A elaboração deste plano advém do Estatuto da Metrópole, sancionado em 2015, e 

que tem como objetivo promover a integração de ações entre os municípios que 

formam uma metrópole, em parceria com os governos estadual e federal. Essas ações 

teriam funções públicas de interesse comum, ou seja, que seja inviável para um 

município realizar sozinho ou que cause impacto em municípios vizinhos. São 

exemplos: transporte público, saneamento básico, habitação e destinação final de lixo. 

Para prosseguir na revisão do Plano Diretor é importante salientar que foram 

realizadas analises sob os produtos entregues pela empresa anterior, e também 

deverão ser consideradas. 

A metodologia adotada na elaboração do Plano Diretor anterior obedecia como 

requisitos mínimos assegurar o cumprimento dos termos e condições definidos no 

Manual e no Regulamento Operacional do Programa Habitar-Brasil/BID; previa a 

contínua integração com as equipes responsáveis pelo projeto, no âmbito da 

Prefeitura, de modo a permitir-lhes o monitoramento da evolução dos programas a 

serem implantados; previa o assessoramento e apoio técnico e à Prefeitura, através da 

Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, na condução do processo 

consultivo de elaboração Plano Diretor.   

Verificou-se que a divulgação do processo foi conduzida pela Prefeitura através da 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Foram feitos out doors e espalhados pela 

cidade em pontos estratégicos antes de cada audiência pública; foram preparadas 

cartilhas sobre o Plano Diretor e convidados os líderes das comunidades, das 

associações de bairros, das ONGs, da Igreja, dos sindicatos, da OAB, da CEF entre 

outros.  

De acordo com os relatórios, as audiências ocorreram na maior parte das vezes, em 

dias de sábado, na época da Copa do Mundo e foram feitas no auditório da Câmara 

dos Vereadores. 

Como aspectos negativos, relatados pela empresa executora e que deverão ser 

considerados no intuito de minimizar riscos de insucesso, foram apontados uma 
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conjunção de fatores que acabou por esvaziar algumas dessas audiências, mesmo 

tendo realizado todos os processos mobilizatórios descritos anteriormente, 

apontando os seguintes problemas: 

 Dificuldade de mobilização da sociedade; 

 Falta de assiduidade, participação e integração dos líderes comunitários 

durante as Audiências Públicas; 

 Dificuldade de mobilização dos Poderes Públicos. 

Posto essas dificuldades apontadas nos relatos da empresa executora, conclui-se que 

se faz necessária novas propostas que possam contribuir para alcançar o objetivo de 

um Planejamento Participativo pautado na inclusão da população. Por isso, a 

presente proposta visa disponibilizar novas metodologias de participação social para 

revisão do Plano Diretor, que possam vencer os desafios colocados durado o 

processo de elaboração do PD anterior. 

A busca por justiça social, preservação dos direitos e acesso aos bens que a cidade 

pode e deve oferecer é uma das grandes questões da sociedade moderna. Para isso, a 

revisão desse plano diretor será realizada com a participação inclusiva da população, 

numa proposta inovadora e pioneira. Com a crise global e modelos de planejamento 

urbanos fracassados por falta de um diagnóstico mais expressivo e inclusivo, a 

Prefeitura de São João de Meriti lança a idéia de um urbanismo humano, se pautando 

no conceito de um Planejamento Insurgente12. O Planejamento Insurgente não busca 

a inclusão através de uma melhor representação, mas dá lugar ao planejamento feito 

pela população, onde os técnicos planejadores atuam fomentando a participação 

inclusiva da população captando as demandas para discussão nas câmaras temáticas.  

A partir do ano de 2001 os Planos Diretores tiveram um re-significado dando sentido 

a novas diretrizes, princípios e instrumentos voltados para a promoção do direito à 

cidade e para sua gestão democrática. 

                                                           
12

 MIRAFTAB, Faranak. Insurgência, planejamento e a perspectiva de um urbanismo humano. Revista 

Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v. 18, n. 3, set.-dez. 2016. 
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Sobre a elaboração e implementação dos Planos Diretores, muitas análises foram 

realizadas, e tomando como exemplo a dos autores Santos Jr e Montandon13, estes 

consideraram: 

“podem ser diversas as razões que justificam a insuficiente e inadequada 

demarcação territorial de diretrizes e instrumentos nos Planos Diretores: 

leitura técnica e comunitária mal elaborada, poucos recursos técnicos e 

humanos para a elaboração de mapas e demais peças técnicas, inexistência 

ou precariedade de cadastros e de informações básicas sobre o território, 

reduzido tempo para o processo de elaboração do Plano Diretor, descaso 

ou desinteresse dos gestores e do legislativo com o processo de elaboração 

ou aprovação do Plano Diretor, entre outros motivos. Não se dispõe de 

dados concretos que possibilitem uma afirmação clara, mas acredita-se que 

o principal motivo seja a baixa capacidade institucional e técnica dos 

municípios, o que requer uma atenção especial dos governos federal e 

estaduais no sentido de apoiar os municípios a superarem essas 

deficiências.“ 

As analises criticas orientam a elaboração da revisão desse Plano Diretor, 

principalmente no entendimento da necessidade de aprofundar a discussão nos 

municípios acerca da gestão democrática das cidades, de forma a dar efetividade aos 

canais de participação instituídos e incorporar a população14, em especial os 

segmentos populares historicamente excluídos dos processos decisórios, na 

discussão dos projetos e programas urbanos e no processo de gestão das cidades. 

De acordo com pesquisas realizadas em processos de planejamento participativo, os 

espaços criados para debate sobre a questão urbana, propiciaram um processo de 

conhecimento sobre os problemas e as potencialidades dos municípios, sobre as 

alternativas e estratégias de desenvolvimento urbano, para se pensar o futuro das 
                                                           
13

 Os planos diretores municipais pós-estatuto da cidade: balanço crítico e perspectivas / Orlando 

Alves dos Santos Junior, Daniel Todtmann Montandon (orgs.). – Rio de Janeiro: Letra Capital: 

Observatório das Cidades: IPPUR/UFRJ, 2011. 

14
 Idem 8 (Pag 45) 
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cidades e principalmente, para um aprendizado, por parte da sociedade e dos 

gestores públicos, sobre o que é planejamento urbano e qual o papel dos diversos 

atores envolvidos15. 

A atual gestão através da Secretaria Municipal de Captação de Recursos, Urbanismo 

e Habitação vem fortalecendo o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 

que terá papel fundamental para a construção do Plano Diretor participativo e 

inclusivo. Esse fortalecimento se dá através da condução do Conselho durante o ano 

de 2017, que tem sido basicamente de capacitação/instrumentalização a partir da 

vinda de especialistas em temas relacionados a discussão e planejamento de cidades, 

a fim de preparar os participantes para a elaboração do processo de revisão do Plano 

Diretor. 

4. OBJETIVO 

A revisão do Plano Diretor tem por objetivo definir as bases e instrumentos legais da 

política urbana para o Município de São João de Meriti, garantindo a inclusão da 

população no processo de elaboração dessa revisão. 

Os objetivos específicos de revisão do Plano Diretor (PD) são: 

a) Cumprir a premissa constitucional da garantia da função social da cidade e da 

propriedade urbana; 

b) Abranger a área do território municipal como um todo, definindo diretrizes no 

âmbito urbano; 

c) Rever a regulação municipal e elaborar novos instrumentos legais; 

d) Considerar em seu conteúdo elementos referentes à Política de Desenvolvimento 

Urbano e Regional para o Estado do Rio de Janeiro; 

e) Considerar em seu conteúdo às condicionantes ambientais do Município, como a 

existência da Área de Proteção Ambiental; 

                                                           
15

 Idem 8 (Pag 45/46) 
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f) Orientar a elaboração do Plano de Ação e Investimento Municipal, destinado, 

principalmente, ao estabelecimento de um programa de investimentos em obras e 

projetos municipais no âmbito local e estadual; 

g) Propor os mecanismos e instrumentos que possibilitem a implementação pelo 

Município de um sistema de atualização, acompanhamento, controle e avaliação 

constante do processo de planejamento; 

h) Assegurar a efetiva participação da população durante o processo de revisão do 

Plano Diretor; 

 i) Considerar em todas as fases da execução dos serviços as recomendações de órgãos 

e instituições federais, estaduais e municipais que tenham atuação no território 

municipal. 

5 FASES E ESCOPO BÁSICO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR 

5.1 FASE 1: ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

Na fase 1 será realizada a contratação da equipe técnica de acordo com as exigências 

estabelecidas. Após a contratação, serão realizadas as etapas para formulação de um 

diagnóstico detalhado, de acordo com o escopo solicitado. 

 EXIGENCIAS PARA CONTRATAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

Consiste na contratação da equipe técnica pela empresa contratada por licitação, 

que dará à Prefeitura Municipal todo suporte nas atividades necessárias. A empresa 

deverá submeter-se à habilitação prevista no Edital de Licitação, observado, 

especificamente, a documentação seguinte: 

a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia - CREA/RJ ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

No caso de licitantes sediados em outros Estados e que não possuam registro junto 

ao CREA/RJ ou CAU-RJ, deverão apresentar a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica 

expedida pelo CREA ou CAU da jurisdição da sede da licitante com visto do CREA/RJ 
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para participar em licitações neste Estado, vigente na data fixada para abertura dos 

envelopes; 

b) Apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por 

Município, em nome da licitante, comprovando a execução de pelo menos 2 (dois) 

dos seguintes serviços: elaboração ou revisão de Plano Diretor, já concluído; 

c) Possuir Certidão de Acervo Técnico expedido pelos respectivos conselhos de 

classe comprovando a elaboração ou revisão de Plano Diretor, em conformidade 

com a Lei Federal n.º 10.257/2001; 

d) Comprovar possuir equipe multidisciplinar, composta no mínimo, por 

profissionais com a formação e qualificação técnica, detalhadas a seguir: 

* Coordenador da equipe técnica:  

(i) graduação superior em Arquitetura e Urbanismo;  

(ii) possuir Certidão de Registro Profissional no respectivo Conselho de Classe;  

(iii) comprovação de participação anterior na coordenação da elaboração ou revisão 

de, no mínimo, 02 (dois) Planos Diretores Municipais, que já se encontrem 

devidamente concluídos e recebidos, por meio de: Certificado de Acervo Técnico – 

CAT, emitido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou pelo Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA; ART ou RRT de elaboração de Plano 

Diretor Municipal; Atestado de contratante comprovando a participação na execução 

de Plano Diretor Municipal;  

Função: cabe ao Coordenador da equipe técnica planejar e especificar o escopo do 

projeto; acompanhar as entregas (data/cronograma/escopo), responder a 

questionamentos do contratante, coordenar as equipes, e participar das reuniões de 

acompanhamento o desenvolvimento da construção do Plano Diretor.  

* Arquiteto e Urbanista:  

(i) graduação superior em Arquitetura e Urbanismo;  

(ii) possuir Certidão de Registro Profissional no respectivo Conselho de Classe;  

(iii) experiência comprovada de participação em equipe técnica para elaboração ou 

revisão de Plano Diretor Municipal, por meio de: Certificado de Acervo Técnico – 

CAT, emitido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou pelo Conselho 
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Regional de Engenharia e Agronomia – CREA,  ART ou RRT de elaboração de Plano 

Diretor Municipal, Atestado de contratante comprovando a participação na execução 

de Plano Diretor Municipal. 

Função: cabe ao Arquiteto e Urbanista realizar planejamento físico e projetos 

associados à arquitetura, definindo materiais, acabamentos, técnicas, metodologias, 

analisando dados e informações auxiliando na elaboração do Plano Diretor 

obedecendo aos regulamentos legais e as normas técnicas. 

* Engenheiro ambiental:  

(i) graduação superior em Engenharia Ambiental; 

(ii) possuir Certidão de Registro Profissional no respectivo Conselho de Classe; 

(iii) experiência comprovada de participação em equipe técnica para elaboração ou 

revisão de Plano Diretor Municipal, por meio de: Certificado de Acervo Técnico – 

CAT, emitido pelo Conselho de Classe, ART de elaboração de Plano Diretor Municipal, 

c) Atestado de contratante comprovando a participação na execução de Plano 

Diretor Municipal; 

Função: cabe ao Engenheiro ambiental, contribuir com o diagnóstico, na avaliação, 

no manejo, no tratamento e no controle de problemas ambientais, além do projeto 

de implantação e monitoramento da solução. Atua diretamente no processo de 

licenciamento ambiental e dos estudos envolvidos, quanto com ações corretivas e 

mitigatórias de problemas que possam vir a ser coletados no diagnóstico. 

* Geólogo:  

(i) graduação superior em Geologia;  

(ii) possuir Certidão de Registro Profissional no respectivo Conselho de Classe; 

Função: cabe ao Geólogo, realizar levantamentos geofísicos e geológicos, por meio 

da análise, da coleta e da interpretação dos dados e do gerenciamento das amostras. 

Ele faz o acompanhamento de estudos ambientais e elabora mapas. 

* Engenheiro cartógrafo:  

(i) graduação superior em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, com 

especialização em Geoprocessamento; 

(ii) possuir Certidão de Registro Profissional no respectivo Conselho de Classe; 
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Função: cabe ao Engenheiro Cartógrafo, analisar, armazenar e interpretar dados e 

imagens de aspectos geográficos para elaboração de mapas cartográficos e cartas 

topográficas.    

* Advogado:  

(i) graduação superior em Direito;  

(ii) possuir Certidão de Registro Profissional no respectivo Conselho de Classe. 

Função: cabe ao Advogado estabelecer as diretrizes e normas do planejamento 

urbano, apoiar a atualização legislativa de seus instrumentos complementares (Lei de Uso e 

Ocupação do Solo, Código de Posturas e Regulamentação Administrativa, Código de Obras, 

Lei do Perímetro Urbano e Código de Meio Ambiente), dando suporte legislativo na 

elaboração da lei de revisão do Plano Diretor.   

* Cientista social:  

(i) graduação superior em Sociologia;  

Função: cabe ao Cientista Social, planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades 

de pesquisa durante elaboração do Diagnóstico Inclusivo. Também é responsável 

pela elaboração da pesquisa e pela interpretação dos dados. Esse profissional 

acompanhará toda execução do projeto dando suporte técnico ao coordenador. 

e) Comprovação de que todos os profissionais designados para compor a equipe 

técnica da empresa de Consultoria são empregados, contratados ou sócios da 

empresa, provando-se esses vínculos da seguinte forma: 

* Empregado: cópia da CTPS do profissional, ou cópia da ficha ou livro de registro de 

empregados, ou contrato de prestação de serviços. 

* Contratado: cópia de contrato ou declaração de prestação de serviços técnicos nas 

áreas exigidas. 

* Sócio: constar do contrato social. 

É de responsabilidade da empresa contratada, assumir todos os encargos e direitos 

trabalhistas da equipe, além de garantir as condições necessárias para o bom 

desenvolvimento das atividades profissionais. Deverá também dar prioridade de 

contratação aos profissionais residentes na área de intervenção e/ou do entorno.  
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DO ESCOPO 

Etapa 1 

Capacitação da equipe técnica 

A empresa deverá elaborar e realizar curso de capacitação da Equipe Técnica tendo o 

material avaliado e aprovado pela equipe técnica da prefeitura que deve abranger, no 

mínimo: 

 Conteúdos do Plano Diretor em vigor em São João de Meriti e os atuais 

instrumentos da política urbana;  

 Papel da Equipe Técnica;  

 Apresentação da Metodologia e do cronograma a serem utilizados na revisão 

do Plano Diretor.  

Deverão ser apresentados como produto o relatório desta capacitação interna, 

apresentando material utilizado para condução, questionários de avaliação 

preenchidos pelos participantes ao final do curso ministrado, lista de presença e 

fotografias. As listas de presença devem conter, no mínimo, os campos: nome, 

entidade representada, telefone e e-mail. Deverão ser digitalizadas e disponibilizadas 

ao poder público em formato de banco de dados (arquivo em Excel).  

Apresentação do plano de ação. 

Este produto consiste na elaboração do detalhamento das atividades e do cronograma 

físico de trabalho, orientado por este Termo de Referência, identificando 

obrigatoriamente as fases e respectivos itens, participantes e responsáveis, datas para 

entrega dos produtos e realização de reuniões técnicas, de capacitação, preparatórias 

e de consolidação, além de oficinas, audiências públicas, e conferência do Plano 

Diretor Municipal. O cronograma físico de trabalho deverá ser aprovado pela equipe 

da Prefeitura Municipal de São João de Meriti. A metodologia proposta deverá prever 

a participação dos técnicos da Prefeitura Municipal, bem como da sociedade civil, de 
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segmentos econômicos e da classe política local, nas diversas fases do processo, de 

modo a garantir: 

 A promoção de debates entre técnicos dos diversos departamentos municipais 

e, também com técnicos das esferas estadual e federal, para situações 

específicas; 

 A promoção de reuniões e debates com a participação ativa da comunidade 

visando apoiar a construção de um diagnóstico sócio- territorial  

 A realização de audiências públicas com a participação de representantes de 

todos os segmentos da sociedade civil; 

 A publicidade quanto aos documentos e informações produzidos; 

 O acesso de qualquer interessado aos documentos e informações será liberado. 

Assim, a metodologia proposta deve utilizar mecanismos, que aliados às 

informações secundárias coletadas, permitam a construção de um plano que 

incorpore a vivência, as expectativas e as prioridades dos seus cidadãos; 

 A prefeitura deverá disponibilizar uma sala para incluir um escritório que sirva 

de base para que a população possa buscar informações sobre o Plano Diretor. 

O produto desta ação deverá ser o Plano de Ação aprovado. 

Referente a metodologia, para a realização da revisão do plano diretor é condição 

“sine quo non” a organização de um diagnóstico que faça um mapeamento da 

população, sua relação com o desenvolvimento urbano do município, e as expectativas 

da população em relação a condução desse desenvolvimento urbano. Esse diagnóstico 

irá se tornar o subsídio para a discussão nas câmaras temáticas, aliado ao atual Plano 

Diretor e os instrumentos legais disponíveis no município. 

A estruturação do diagnóstico para elaboração da revisão do Plano Diretor deverá 

estar balizado nas seguintes etapas: 

Etapa 1 - Levantamento de dados secundários ; 
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Etapa 2 - Diagnóstico Inclusivo Por Região; 

Etapa 3 – Levantamento Dos Dados Urbanos Municipais; 

Etapa I – Levantamento de dados secundários do perfil da população e do município 

(dados quantitativos e qualitativos); 

A empresa contratada deverá realizar o levantamento dos dados quantitativos e 

qualitativos. Realizando a pesquisa quantitativa será possível medir e quantificar os 

dados que expressam o perfil da população do município de São João de Meriti, 

incluindo fontes como IBGE, Censo, Data SUS, entre outras.  O objetivo é traduzir tudo 

aquilo que pode ser quantificável, ou seja, traduzir em números as informações para 

então obter a análise dos dados e, posteriormente, chegar a uma conclusão. 

Em conjunto com os dados quantitativos, é fundamental utilizar também a 

metodologia de pesquisa qualitativa, traduzida por aquilo que não pode ser 

mensurável, pois a realidade e o sujeito são elementos indissociáveis. Assim sendo, 

quando se trata do sujeito, levam-se em consideração seus traços subjetivos e suas 

particularidades. Tais pormenores não podem ser traduzidos em números 

quantificáveis. As entrevistas têm um caráter exploratório, uma vez que estimula o 

entrevistado a pensar e a se expressar livremente sobre diversos assuntos relativos a 

cidade tais como: habitação, mobilidade e acessibilidade, saneamento ambiental, 

serviços urbanos, esgotamento sanitário, iluminação pública, saúde, educação, 

segurança..  

Os resultados são expressos por meio de relatórios, levando-se em conta aspectos 

tidos como relevantes, como as opiniões e comentários do público entrevistado. Essa 

metodologia deverá ser aplicada a homens e mulheres, com idades variadas entre de 

18 até 70 anos, e deverá abordar temas do tocante a questão urbana no município. 

Com o objetivo de entender como a população imagina e identifica as necessidades, as 

formas de crescimento, e as priorizações no que tange as políticas urbanas. 
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Para isso, a empresa executora deverá planejar a pesquisa e distribuição espacial da 

aplicação dela, montar os questionários, tabular os dados e sistematizá-los. 

A equipe deverá estar identificada por uniforme e crachá para aplicação dos 

questionários. 

Etapa II– Diagnóstico Inclusivo por Região e enquetes digitais; 

O diagnóstico inclusivo será o instrumento de aplicação dessa metodologia proposta 

no termo de referencia.  No decorrer de 10 anos, é natural que essas áreas sofram 

alterações sendo necessária a realização de um diagnóstico atual para definição de um 

plano de ação, a fim de entender e ouvir as expectativas da população meritiense, bem 

como levantar dados relacionados às características das localidades. Este diagnóstico 

tem por objetivo obter um olhar atento e dimensionado a nível local, por região. E 

deverá ser utilizada a metodologia da leitura comunitária. 

Essa etapa terá como objetivo coletar as demandas da população in loco. Tem como 

foco conversar, entender e ouvir a opinião da população através da metodologia 

inclusiva, valorizando a percepção dos moradores sobre os bairros do município de São 

João de Meriti.  

Essa metodologia será desenvolvida com a participação dos técnicos da prefeitura 

criando uma relação de proximidade e valorização das opiniões. Todos estarão 

convidados a participar, incluindo homens, mulheres, crianças e idosos, sem limite de 

idade. 

Além da leitura comunitária, serão realizadas enquetes digitais, fomentando a 

participação de coletivos jovens buscando sua integração por redes virtuais. Essas 

enquetes também questionarão: “Como você espera que a cidade de São João de 

Meriti esteja nos próximos 10 anos?” – Ou com perguntas a serem proposta no Plano 

de Ação. 

A metodologia utilizada deverá chamar atenção da juventude (jovens entre 14 e 25 

anos), a fim de participar e opinar sobre sua cidade, principalmente sobre os assuntos 
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que mais chamam atenção como cultura, esportes, mobilidade, meio ambiente, entre 

outros. 

Essas múltiplas formas de abordagem para realizar o diagnóstico visam contribuir para 

que o plano diretor seja reflexo das expectativas de quem vive no município, e como 

essa população gostaria que essa cidade fosse projetada. 

A partir dos resultados obtidos com o levantamento de dados secundários (dados 

quantitativos e qualitativos); Diagnóstico Inclusivo por Região, os técnicos contratados 

deverão atualizar os dados referentes à caracterização do município utilizando fontes 

tais como: IBGE Cidades@, estudos e planos existentes, complementando assim o 

resultado das informações coletadas diretamente com a população. 

Etapa III - Levantamento dos Dados Urbanos Municipais. 

Ainda como produto do diagnóstico a empresa contratada levantará e atualizará 

informações, a partir dos mapas e instrumentos existentes, alem de realizar reunião 

com técnicos da prefeitura para levantamento de informações dos seguintes temas: 

• Análise da questão habitacional contendo detalhamento de dados sobre:  

a. Déficit habitacional;  

b. Áreas com habitação de interesse social;   

c. Loteamentos e ocupações informais / irregulares de qualquer faixa de renda;   

d. Levantamento dos imóveis edificados, subutilizados ou não utilizados.  

e. Vazios urbanos 

• Análise da infraestrutura contendo detalhamento de dados sobre: 

a. Identificação dos locais de utilização de fossas sépticas;  

b. Identificação da rede de coleta de esgoto;   

c. Identificação de pontos de captação de água;  
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d. Identificação da rede de distribuição de água;   

e. Identificação do sistema de drenagem de águas pluviais;   

f. Identificação das áreas atendidas pela coleta de resíduos sólidos;  

g. Identificação de pontos de hidrantes públicos.   

• Localização das áreas atendidas por iluminação pública e domiciliar;  

• Análise do uso e ocupação do solo, contendo detalhamento de dados sobre:  

a. Levantamento do(s) perímetro(s) urbano(s) atual(is);  

b. Identificação do(s) perímetro(s) de ocupação urbana consolidada;  

c. Identificação dos diferentes tipos de uso consolidado (residencial, comercial, 

serviço, institucional);  

d. Identificação dos imóveis não edificados (vazios urbanos) públicos e privados;  

e. Identificação das áreas verdes e arborização;  

f. Identificação do mobiliário urbano;  

g. Identificação dos equipamentos públicos comunitários;  

h. Identificação das áreas de incidência de programas especiais (e respectivas 

diretrizes);  

• Identificação das áreas de restrição à ocupação, expansão e adensamento, 

contendo restrições relativas a:  

a. Leis ambientais;  

b. Patrimônio cultural;   

c. Áreas de risco, identificando: áreas de risco de escorregamento, erosão, 

deslizamento, enchente, inundação, contaminação do subsolo ou outros fenômenos 

desse tipo;  
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d. Pontos de captação de água;  

e. Disposição final de resíduos sólidos;  

f. Faixas de domínio;  

g. Empreendimentos de impacto;  

• Análise da capacidade institucional, contendo detalhamento de dados sobre:  

a. Número, denominação e atuação das secretarias municipais existentes no ano 

de revisão do plano;  

b. Número de conselhos municipais existentes em atuação;  

c. Levantamento de informações sobre associações, cooperativas e demais 

entidades da sociedade civil organizada;  

d. Números e natureza de convênios, contratos, termos de cooperação, dentre 

outros instrumentos jurídicos, entre o Município e demais entidades do poder público.  

• Análise da capacidade de investimento, base tributária e arranjos financeiros 

municipais, contendo:  

a. Diagnóstico da situação fiscal e financeira do município;  

b. Identificação dos responsáveis pela geração de riqueza no município;  

c. Fontes de financiamento próprias e nível de arrecadação tributária municipal;  

d. Potencialidades de receitas não ou pouco exploradas;  

e. Fatores limitadores na arrecadação de receitas municipais;  

f. Exame dos mecanismos complementares de financiamento e sua possibilidade 

de uso com base na Lei de Responsabilidade Fiscal.  

 Análise da inserção regional do município: 
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A empresa contratada deverá analisar e mapear o vínculo entre o Município de São João de 

Meriti e sua inserção na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, considerando os demais 

municípios integrantes, sendo eles vizinhos. 

 Análise das áreas aptas, aptas com restrição e inadequadas ao uso e ocupação 

antrópicos: 

A empresa contratada deverá analisar e mapear as áreas do território municipal, com ênfase 

nas áreas urbanas consolidadas e áreas de expansão urbana (internas ou externas ao 

perímetro urbano), visando à percepção das respectivas capacidades de suporte ambiental em 

relação a usos e ocupações antrópicos. 

 Análise do uso e ocupação do solo atual: 

A empresa contratada deverá analisar e mapear o uso e ocupação atual do território 

municipal, com ênfase nas áreas urbanas e áreas de expansão urbana, a partir de dados 

disponíveis em cadastros, imagens, fotos ou levantamento de campo. 

 Análise da capacidade de atendimento e distribuição das infraestruturas, 

equipamentos e serviços públicos: 

A empresa contratada deverá avaliar adequação da capacidade de suporte, atendimento e 

distribuição espacial atual e futura da infraestrutura, equipamentos e serviços públicos para 

definição de soluções específicas para garantir os direitos à infraestrutura urbana, aos serviços 

públicos, ao saneamento ambiental e ao lazer. 

 Análise da adequação do uso e ocupação do solo atual à capacidade de suporte 

ambiental e de infraestruturas: 

A partir das informações das atividades anteriores, avaliar a adequação de uso e ocupação 

atual do território municipal assim como a pertinência da legislação vigente, em relação à 

capacidade de suporte ambiental e de infraestruturas de cada uma das unidades territoriais. 

 Análise da distribuição populacional e suas condições socioeconômicas: 

Avaliar a situação de regularidade fundiária, as condições socioeconômicas e de moradia da 

população urbana e a distribuição espacial e capacidade de atendimento atual e futura das 

infraestruturas, equipamentos e serviços públicos para definição de soluções específicas para 

garantir os direitos à terra urbana, à moradia, à infraestrutura urbana, aos serviços públicos e 

ao saneamento ambiental. Considerar taxa de crescimento e evolução da população, 

densidade, migração, condições de saúde e educação / escolaridade e renda. Identificar a 
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tendência econômica, incluindo: caracterização sintética da estrutura produtiva regional e 

municipal e sua evolução nos últimos dez anos; oferta e distribuição de emprego segundo 

renda; potencial e localização das atividades produtivas segundo setores (agropecuária, 

indústria, comércio, serviço, inclusive turismo); vocação e potencial estratégico do Município 

dentro da região; função do Município na região, áreas de influência e relações com 

municípios vizinhos. 

 Análise das condições gerais do sistema de transporte e mobilidade: 

Avaliar a adequação da capacidade de atendimento atual e futura do sistema de transporte 

coletivo e do deslocamento não motorizado em relação às necessidades de deslocamento da 

população entre as áreas residenciais, os principais equipamentos públicos e as principais 

áreas de oferta de postos de trabalho e, ainda, as condições gerais, atuais e futuras de 

acessibilidade e mobilidade, com ênfase urbana, para definição de soluções específicas para 

garantir os direitos ao transporte, ao trabalho, aos serviços públicos e ao lazer. 

 Avaliação da capacidade de investimento do município: 

Avaliar a capacidade de investimento, atual e futura, do município visando à implementação 

do Plano Diretor a ser expresso no Plano de Ação integrante do Plano Diretor. 

Esse plano de investimento tem por objetivo dar transparência à população e mostrar como o 

município de São João de Meriti pretende investir seus recursos, baseados num planejamento 

de 10 anos à frente. Baseado no diagnóstico e na vocação dos bairros, é possível conjecturar e 

planejar a capacidade de recebimento de investimentos distribuídos no município de São João 

de Meriti. 

 Avaliação da estrutura e funcionamento dos conselhos municipais existentes: 

Identificar os conselhos existentes que estão relacionados à temática do desenvolvimento 

urbano de forma direta (por ex.: Conselho da Cidade, do Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente, Habitação, Saneamento Ambiental, de Trânsito/Mobilidade Urbana) ou indireta 

(conselhos cujas temáticas de alguma forma rebatam sobre o território, por ex.: Conselho da 

Saúde, Educação, Assistência Social, Segurança Pública, Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Econômico) e avaliar as respectivas naturezas, atribuições, composição, 

funcionamento e oportunidades de Unificação. 

ESCOPO DA CONSOLIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO  
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Como produtos deverão ser apresentados um relatório que consolide toda esta etapa do 

diagnóstico participativo contendo, além do resultado das pesquisas junto a população, a 

caracterização do Município e legislação municipal pertinente; Relato sucinto sobre as políticas 

urbanas, identificando os principais gargalos: habitação, saneamento e mobilidade; Mapa da 

evolução histórica da cidade e do território; Mapas temáticos sobre restrições à ocupação, 

expansão e adensamento; Mapas relacionados à questão de Mobilidade, Infraestrutura e 

zoneamento atualizado. 

Com a elaboração desse produto, teremos como resultado um caderno para discussão nas 

Câmaras Temáticas, objetivando a elaboração da análise da legislação correlata existente para 

fins de regulamentação de acordo da Revisão do Plano Diretor: Lei orgânica; Lei de Perímetro 

Urbano; Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo; Código de Obras; Código de Posturas e 

Regulamentação Administrativa; Legislação ambiental, entre outras. 

Esse caderno deverá ter tiragem de 200 exemplares, e deverá subsidiar as discussões para os 

participantes das Câmaras Temáticas, e ser disponibilizado para todos os participantes dos 

conselhos, para as secretarias, poder legislativo, Universidades da região, ONGs locais. 

Esse caderno também será disponibilizado em formato PDF no site que será criado a fim de 

disponibilizar todas essas informações. 

Obs.: As análises deverão ser apresentadas através de ilustrações ou desenhos ou 

esquemas que permitam a perfeita compreensão dos técnicos da prefeitura no 

programa gráfico Auto CAD, em escala adequada à sua compreensão, editados em 

“PAPER SPACE” (layout), e plotados em escalas 1/1. 

Deverão ser entregues os respectivos arquivos em CD-ROM, de acordo com o seguinte 

critério: 

Deverão ser gravados na extensão “DWG”, e “PDF”, não sendo permitida a 

compactação de arquivos nos formatos “ZIP”, “ARJ”, “RAR” ou similares; 

Deverá constar em cada arquivo a “setagem” das penas junto das margens das 

pranchas, anexando-se a “CTB” correspondente; 

As pranchas deverão ter, no módulo frontal, carimbo contendo a identificação do 

nome da empresa autora do projeto no seu rodapé; 
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As ilustrações ou desenhos ou esquemas deverão ser apresentados em conformidade 

com as normas da ABNT. 

5.2 FASE 2: ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA 

 

 CAMARAS TEMÁTICAS 

A partir de todas as informações que serão levantadas, deverão ser realizadas 3 reuniões 

temáticas, pautadas pelos principais resultados produzidos na etapa do diagnóstico. Essas 

reuniões deverão ter a participação dos conselheiros do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano, e dos outros conselhos afins que estejam em funcionamento na 

ocasião, bem como de técnicos da prefeitura, organizações locais, e especialistas das 

Universidades que tratam sobre a temática abordada. 

O caráter multidisciplinar dessas Câmaras temáticas tem como objetivo garantir uma ampla 

discussão, sob diversas abordagens, e que possam contribuir para a elaboração de diretrizes 

proposições para a revisão do Plano Diretor. 

ESCOPO DA CONSOLIDAÇÃO DAS REUNIÕES DAS CAMARAS TEMÁTICAS 

Como produtos deverão ser apresentados um relatório que consolide toda esta etapa das 

reuniões das Câmaras Temáticas, contendo relatório de atividades incluindo lista de presença, 

ata, fotos, slides utilizados, material instrucional, material de apoio, etc. Somado a todo o 

levantamento realizado no diagnóstico, de forma a embasar as diretrizes e proposições. 

5.3 FASE 3:  DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES 

A partir do diagnóstico realizado na fase 1, e do resultado obtido na fase 2 das Câmaras 

temáticas, também devem ser definidos os eixos estratégicos que conduzirão a construção do 

Plano Diretor, por meio de diretrizes e proposições pensadas para curto, médio e longo prazo, 

a fim de transformar e melhorar a realidade identificada. Essas proposições deverão ser 

realizadas a partir do resultado que sair das discussões das câmaras temáticas. 

 Diretrizes para o (re) ordenamento territorial; 

Definir diretrizes de (re)ordenamento territorial, considerando a realidade diagnosticada, 

compreendendo a definição de macrozoneamento municipal, perímetros urbanos e áreas de 

expansão urbana, macrozoneamento urbano, uso e ocupação do solo e zoneamento com 
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destaque das áreas para o desenvolvimento de atividades econômicas, sistema viário e 

parcelamento do solo urbano. 

 Definição de instrumentos urbanísticos; 

Definir instrumentos urbanísticos dentre os previstos no Estatuto da Cidade e outros como 

concessão especial para fins de moradia, concessão do direito real de uso, demarcação 

urbanística, regularização fundiária, direito de preempção, outorga onerosa do direito de 

construir, operações urbanas consorciadas, transferência do direito de construir, estudo de 

impacto de vizinhança, parcelamento, edificação ou a utilização compulsórios e/ou outros que 

sejam considerados pertinentes – que devem ser utilizados para intervir na realidade local 

conforme as diretrizes para o (re)ordenamento territorial, visando o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. 

 Estabelecimento de uma sistemática permanente e participativa de planejamento e 

gestão municipal; 

Essa sistemática deve considerar a: 

a) Adequação da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, visando a implementação e 

atualização permanente do PD; 

b) Organização de um sistema de informações para o planejamento e gestão municipal, de 

forma a se produzir dados necessários, com frequência definida, para construção dos 

indicadores propostos para o PD; 

c) Indicadores, no mínimo três, para o monitoramento e avaliação sistemática do nível de erro 

e acerto das diretrizes definidas. 

Essas diretrizes devem ser articuladas e espacializadas em mapas, em escala adequada, 

abrangendo todo o território do Município, constituindo o macrozoneamento. Esse 

instrumento embasará o futuro zoneamento, onde cada macrozona dará origem a distintas 

zonas definindo o uso e a ocupação do solo do Município, e subsidiará a definição das 

prioridades do Plano de Ação e Investimentos. 

ESCOPO 

Deverão ser apresentados como produto: Diretrizes para o (re) ordenamento territorial: 

Definição de instrumentos urbanísticos; Estabelecimento de uma sistemática permanente e 
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participativa de planejamento e gestão municipal , Relatório de atividades incluindo lista de 

presença, ata, fotos, slides utilizados, material instrucional, material de apoio, etc.. 

5.4 FASE 4 : ENTREGA DAS INFORMAÇÕES E PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 

LANÇAMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR. 

Consiste na organização de um espaço físico (sala) próximo as instalações da Prefeitura 

Municipal bem localizado e de fácil acesso, onde haverá disponível: Um servidor municipal 

encarregado de tirar ou encaminhar dúvidas; Materiais didáticos (ex: cartilhas) contendo 

explicações sobre a revisão do plano diretor; Informações sobre a data, o local e a pauta de 

todas as reuniões a serem realizadas, com o mínimo de 10 dias de antecedência; A 

representação física do cronograma da revisão do plano diretor, com indicação do momento 

atual; Espaço virtual contendo todas as informações acima, a ser criado no site oficial da 

Prefeitura Municipal de São João de Meriti.  Essa ação tem como objetivo tornar as 

informações abertas a todos que queiram ter acesso. 

ESCOPO 

A equipe contratada deverá assessorar a equipe técnica da Prefeitura Municipal na 

disponibilização dessas informações ao acesso público, atualizando-as ao longo de todo o 

processo de revisão do Plano Diretor. Consiste na divulgação da audiência de lançamento do 

processo de revisão do plano diretor, através da criação de materiais publicitários de ampla 

divulgação (jornais locais, carro de som, rádio, faixas, etc.), contendo data, local e tema, com 

antecedência mínima de 10 dias da realização da audiência. 

A programação da audiência deverá ser elaborada pelos técnicos contratados pela empresa, 

avaliados e aprovados pela equipe técnica da prefeitura.   

Deverão ser apresentados como produto: materiais que comprovem a ampla divulgação da 

audiência pública com antecedência mínima de 10 dias (jornais, gravações em rádio, etc). 

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

audiência, a composição da equipe técnica. A programação da audiência elaborada e 

cronograma preliminar pactuado com a prefeitura, conteúdo das palestras sistematizado.   

Documentos de comprovação das palestras e de realização da audiência (lista de presença, 

fotos, jornais, gravações em áudio, etc.). As listas de presença devem conter, no mínimo, os 

campos: nome, entidade representada, logotipo da prefeitura, telefone e e-mail. Deverão ser 
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digitalizadas e disponibilizadas ao poder público em formato de banco de dados (arquivo em 

Excel).  Ato do Executivo homologando os componentes da equipe técnica e definindo suas 

competências (ex: decreto, portaria, resolução etc). 

5.5 FASE 5: REVISÃO DO PLANO DIRETOR  

Consiste em seu conjunto, realizar a revisão do Plano Diretor que tem por objetivo prever de 

forma coerente os conteúdos mínimos indicados no Art. 1º da Resolução nº 34, de 01 de julho 

de 2005 do Conselho das Cidades: 

I. as ações e medidas para assegurar o cumprimento das funções sociais da cidade, 

considerando o território rural e urbano; 

II. as ações e medidas para assegurar o cumprimento da função social da propriedade 

urbana, tanto privada como pública;  

III. os objetivos, temas prioritários e estratégias para o desenvolvimento da cidade e para 

a reorganização territorial do município, considerando sua adequação aos espaços 

territoriais adjacentes;  

IV. os instrumentos da política urbana previstos pelo art. 42 do Estatuto da Cidade, 

vinculando-os aos objetivos e estratégias estabelecidos no Plano Diretor.  

Tem por 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. 

Para isso deverá elaborar minutas de anteprojeto de revisão dos seguintes instrumentos 

jurídicos, acompanhados de mapas, quando for o caso, em escala apropriada, abrangendo: 

 

a) Lei do Plano Diretor Municipal que disponha, onde são estabelecidas as diretrizes 

gerais do plano, incluindo: Macrozoneamento urbano (mapa com a organização 

espacial), articulada à inserção ambiental englobando o uso, o parcelamento e a 

ocupação do território, a infraestrutura e os equipamentos sociais; Planejamento e 

gestão do desenvolvimento municipal, definindo os instrumentos que auxiliarão o 

Poder Municipal na tarefa de planejar e gerenciar o desenvolvimento; Sistema de 

acompanhamento e controle do plano; 
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b) Anteprojeto de lei do perímetro urbano, e do perímetro de expansão urbana, se for o 

caso, onde o Município proverá os espaços de equipamentos e serviços, bem como 

exercer o seu poder de polícia e de tributação municipal; 

 
c) Anteprojeto de Lei de Parcelamento do Solo Urbano, em conformidade com a Lei 

Federal n.º 6766/79 e suas alterações, definindo os procedimentos relacionados com 

os loteamentos, desmembramentos e remembramentos de lotes urbanos e demais 

requisitos urbanísticos: tamanho mínimo dos lotes, a infraestrutura que o loteador 

deverá implantar bem como o prazo estabelecido para tal, a parcela que deve ser 

doada ao poder público com a definição do seu uso (assegurando ao Município a 

escolha das áreas mais adequadas), a definição das áreas prioritárias e das áreas 

impróprias ao parcelamento, proposição de áreas para loteamentos populares (Zonas 

Especiais de Interesse Social – ZEIS), faixas de servidões, faixas de proteção, faixas de 

domínio, áreas ou pontos de interesse paisagístico e outros requisitos em função da 

peculiaridade local; 

 
d) Anteprojeto de Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano, com mapa anexo, o qual divide 

o território do Município em zonas e áreas, define a distribuição da população neste 

espaço em função da infraestrutura existente e das condicionantes ambientais. A 

definição dos parâmetros urbanísticos mínimo, básico e máximo deve se embasar na 

capacidade de suporte das infraestruturas urbanas existentes ou projetadas, no caso 

das áreas urbanas, e nas condicionantes ambientais; 

 
e) Anteprojeto de Lei do Código de Edificações e Obras regulamentando as normas 

edilícias no Município; 

 
f) Anteprojeto de Lei de regulamentação do direito de preempção; 

 
g) Anteprojeto de Lei de regulamentação de outorga onerosa do direito de construir; 

 
h) Anteprojeto de Lei de regulamentação da transferência do direito de construir; 

 
i) Anteprojeto de Lei de regulamentação do estudo de impacto de vizinhança; 
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j) Anteprojeto de lei de regulamentação da proteção ao patrimônio histórico, 

arquitetônico e paisagístico; 

k) Anteprojetos de leis específicas que se mostrarem necessárias para implementação das 

propostas previstas no PD. 

 

Deverão ser incorporadas nestas leis, todas as recomendações de órgãos e instituições 

federais, estaduais e municipais, que tenham atuação no território municipal. 

 

 

ESCOPO 

Deverão ser apresentados como produto: um projeto de lei as propostas discutidas e 

aprovadas na audiência pública de apresentação da revisão do Plano Diretor. Deverá ser 

apresentada minuta do Projeto de Lei, contendo como anexos:  

a. Descrição do perímetro urbano;  

b. Mapa de Macrozoneamento (território municipal) com a delimitação do perímetro 

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

c.    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;  

d. Tabela de parâmetros urbanísticos por zona;  

e. 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; ii) áreas preferenciais para implantação de equipamentos 

urbanos, públicos e comunitários; iii) diretrizes para demais áreas do município (se 

for o caso);  

f.     Mapa com a delimitação das áreas de aplicação dos instrumentos da política urbana;  

Deverá ser entregue a Revisão do Plano Diretor estruturado com a especificação dos 

instrumentos urbanísticos a serem implantados no município conforme descritos no Estatuto 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI  

SECRETARIA MUNICIPAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, URBANISMO  
E HABITAÇÃO 

 

58 
 

das Cidades, incorporando mapa e descrição do perímetro urbano. Sobre o Zoneamento 

municipal deverão ser entregues 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.  

Será entregue também, tabela contendo os parâmetros urbanísticos para o Zoneamento 

Urbano, por zona e ADEs. 

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

acompanhado de documento contendo os critérios para aplicabilidade dos instrumentos, 

considerando que o Plano Diretor deverá regulamentar cada instrumento previsto (estabelecer 

todas as condições e prazos necessários para a sua implementação). A simples cópia dos 

respectivos artigos do Estatuto da Cidade não atende a esta solicitação.  

Mapa contendo macro diretrizes municipais, áreas preferenciais para implantação de 

equipamentos, hierarquização viária, e traçado básico das vias principais projetadas.  

Tabela contendo características das vias por tipologia (largura das vias, calçadas e declividade, 

por tipo de via), acompanhada de documento contendo propostas de intervenção no sistema 

viário já existente.  

Documento contendo as ações prioritárias para habitação e saneamento e documento 

contendo as especificações para funcionamento e o modelo de gestão do Sistema de 

Acompanhamento e Controle Social do Plano Diretor.  

5.6 FASE 6: ELABORAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DA REVISÃO 

DO PLANO DIRETOR 

Essa atividade proposta tem como objetivo realizar a audiência publica da revisão do Plano 

Diretor e para isso a empresa contratada dará suporte à Prefeitura Municipal na divulgação da 

audiência de apresentação da revisão do Plano Diretor, através da:  

Criação de materiais publicitários de ampla divulgação (jornais locais, carro de som, rádio, 

faixas, etc.), contendo data, local e tema, com antecedência mínima de 10 dias da realização 

da audiência.  
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Elaboração de listas de presença constando, no mínimo, os campos nome, entidade 

representada, telefone e e-mail. As listas deverão ser digitalizadas e disponibilizadas ao poder 

público em formato de banco de dados (arquivo em Excel).  

ESCOPO 

É de responsabilidade da empresa contratada, assumir a 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.  
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6. FORMATAÇÃO DOS PRODUTOS 

Os produtos deverão ser entregues sempre em 02 (dois) volumes do relatório, incluindo o 

material cartográfico, devidamente encadernado e 02 (dois) CD’s contendo os respectivos 

arquivos.  

A parte textual (relatórios) deverá ser digitalizada através do programa Microsoft® Word para 

Windows 2000 ou superior, impressa em papel formato A4, com capa contendo a indicação do 

conteúdo e a referência do Governo do Municipal. Os desenhos e fotos constantes nos 

relatórios deverão ser produzidos em meio digital ou obtidos em scanner de alta resolução, 

para uma melhor qualidade de impressão.  

O material cartográfico (mapas) deverá ser produzido em ArcView ou similar, com todos os 

níveis de informação (shapefiles) individualizados e identificados pelo nome do tema, e 

impresso em cores. Sempre que elaborado, o material correspondente a questionários, 

entrevistas e coleta de informações quando consistirem em formulação de base de dados 

deverá ser entregue em Microsoft® Access ou Excel for Windows 2000 ou superior.  

Os conteúdos deverão ser tão objetivos quanto possível, sem prejuízo da boa compreensão de 

cada produto apresentado, tendo em vista a construção do Plano Diretor enquanto plano 

urbanístico autoaplicável, assim como seus instrumentos complementares.  

As apresentações que serão referências para a condução das audiências públicas, workshops e 

demais reuniões devem ser elaboradas com o máximo de recursos gráficos possíveis, como 

mapas, figuras, esquemas, croquis, etc. Essas apresentações devem ser aprovadas pelo 

contratante e também devem ser impressas e distribuídas aos participantes de cada evento, 

antes do seu início.   

____________________________________________ 

Maria Gabriela Bessa 

Responsável técnica/Socióloga 

Especialista em Política e Planejamento Urbano – IPPUR/UFRJ 

Especialista em Política de Habitação de Interesse Social  - IE/ UFRJ 

São João de Meriti,    de maio de 2018. 


