
 

 

 

À Promotoria de Justiça de habitação e defesa da ordem urbanística em Porto Alegre 

 

 

Dos Fatos  

Como é de conhecimento desta Promotoria, o Poder Executivo Municipal desde 2019 

vem impulsionando o processo de revisão do PDDUA - Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano Ambiental de Porto Alegre. Em face das suas características, em especial em face da 

falta de transparência dos documentos e estudos eventualmente realizados para o suporte 

deste processo, os integrantes do Movimento Atua POA denunciaram a postura irregular 

adotada no processo. Foi realizada uma reunião em dezembro último, oportunidade em que 

foi entregue um documento apontando algumas irregularidades.  

Não obstante a permanência das faltas apontadas, o processo seguiu, com as mesmas 

características, o que também vem sendo informado por Conselheiros do CMDUA. 

Em audiência realizada no MPE, em 06 de março do corrente ano, o representante da 

SMAMS, HUDSON PAES, informou que seria desenvolvida uma Instrução Normativa1 contendo 

a metodologia de fluxo de trabalho para a revisão do Plano Diretor, a qual possuiria várias 

fontes, cujo fluxo seria apresentado ao CDMUA.  Isso posto, tem-se que foi apresentada no 

CMDUA a minuta de Instrução Normativa que orientaria dito procedimento (documento 01). 

Em 23 de março deste ano, no contexto da pandemia e da exceção que se implantou 

no mundo, no país e, por óbvio, na nossa cidade, esta Promotoria emitiu Recomendação 

orientando a suspensão temporária das atividades participativas do processo de revisão do 

plano diretor, preservando as atividades preparatórias e sem caráter deliberativo. 

                                                           
1 Uma Instrução Normativa consiste em ato normativo derivado expedido por autoridade a seus 

subordinados, sempre no sentido de disciplinar algo que já existe. Sob o ponto de vista da estrutura do ato a 
Instrução Normativa assemelhasse a uma portaria. Ou seja, a instrução normativa corresponde a um ato 
administrativo que tem por finalidade disciplinar ou esclarecer questões já presentes em outros mandamentos 
legais. Não sendo função da instrução normativa criar ou restringir, direitos ou obrigações, mas tão somente 
explicar de forma mais clara os direitos e obrigações previstos em algum momento pela legislação. Nessa senda, 
qual legislação municipal está sendo normatizada (?!). A Diretora Executiva, Patrícia, informou que decreto sobre o 
plano ainda estaria sendo redigido. 

https://dicionariodireito.com.br/direitos-e-garantias-fundamentais


Ocorre que, apesar da orientação, o Poder Executivo Municipal insiste em dar 

andamento no processo, adotando o procedimento previsto na mencionada minuta de 

Instrução, sobre a qual não houve qualquer tipo de apreciação, discussão ou debate dentro do 

próprio Conselho à qual submetida, em observância àquilo que fora pactuado na audiência 

presidida pelo MPE.  

Novamente, o processo que está se estabelecendo não viabiliza o conhecimento 

mínimo por parte da sociedade civil das informações necessárias à tarefa que se propõe. 

Estudos que eventualmente tenham sido realizados (as tais atividades de caráter preparatório) 

não tiveram seus resultados divulgados.  

Ora, a formulação ou a revisão de um plano diretor exige o levantamento da realidade, 

dos problemas, da forma como a legislação trata a questão, para cada um dos temas que serão 

objeto de análise. Não há um documento público que sistematize tais elementos, o que é 

essencial para que se tenha condições de indicar as necessárias alterações. É o que se dá na 

etapa do diagnóstico, ou leitura da cidade. 

E mais, no contexto da pandemia, as insuficiências de infraestrutura em determinadas 

regiões e comunidades se tornou ainda mais evidentes, indicando a necessidade, além da 

adoção de medidas urgentes neste momento, da previsão, no PDDUA, de medidas que 

corrijam a disparidade na urbanização da nossa cidade. 

A minuta de Instrução Normativa 

Na ordem jurídica vigente a participação cidadã é reconhecida como princípio do 

planejamento urbano, exigindo-se que o processo seja participativo em todas as etapas. O 

procedimento previsto na regulamentação do Estatuto da Cidade tem como objetivo qualificar 

a participação, decorrente do princípio constitucional democrático e diretriz de 

desenvolvimento urbano. 

O processo proposto na minuta indica a sua tramitação observando duas fases, às 

quais correspondem diversas etapas. Ocorre que a participação cidadã não está prevista de 

forma efetiva, aliás, do seu exame se conclui que a proposta de revisão não poderia ser 

caracterizada como uma revisão participativa do PDDUA.  

Cumpre lembrar que consoante a resolução n° 25, de 18 de Março de 2005, do 

Ministério das Cidades, artigo 3º, impõe que: "A coordenação do processo participativo de 

elaboração do Plano Diretor (revisão aqui no caso) deva ser compartilhada, por meio da 

efetiva participação de poder público e da sociedade civil, em todas as etapas do processo, 

desde a elaboração até a definição dos mecanismos para a tomada de decisões" 

Contudo, no caso da minuta de Instrução Normativa, já no artigo 3º se nota a absoluta 

ausência de preocupação com o envolvimento da sociedade e da população no planejamento 

da cidade e na sua gestão: 

 Art. 3º É objetivo do processo de Revisão do Plano Diretor aperfeiçoar a gestão do 
planejamento urbano para promover o desenvolvimento urbano integrado e sustentável do 
Município de Porto Alegre, tendo como base de referência os princípios da Nova Agenda Urbana 
e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), com foco no ODS 11.  



Parágrafo único. Para o cumprimento do objetivo previsto no caput, serão realizadas as 
seguintes ações: 
I - Atualização do Modelo Jurídico e Espacial do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 
Ambiental; 
II – Desenvolvimento de indicações para regulamentações das normas e dos mecanismos 
propostos, com a finalidade de se ter ao final do processo um modelo operante; 
III – Desenvolvimento de um protótipo de Plataforma de Planejamento Urbano balizada por 
indicadores de desenvolvimento reconhecidos pela comunidade internacional, com vistas à 
posterior implementação; 
IV – Desenvolvimento de capacitação do quadro técnico para operação no modelo proposto; 
V – Capacitação dos agentes envolvidos com a gestão da política urbana. 

 

A participação da sociedade é prevista no art. 5º, porém somente no que toca ao Sistema de 

Gestão do Planejamento, não reconhecendo a legitimidade da sociedade, entidades, 

comunidades e da população em geral no processo de formulação do planejamento.  

Há, aqui que se recordar que ao planejamento corresponde a formulação dos objetivos, 

princípios, instrumentos a serem utilizados na formulação da política urbana e que à gestão 

correspondem os meios e sua implementação.  

Art. 5º Para os fins desta instrução normativa considera-se: 

[...] 

V– Sistema Municipal de Gestão do Planejamento - processo contínuo, dinâmico e flexível com o 
objetivo de criar canais de participação da sociedade na gestão municipal, garantir o 
gerenciamento eficaz do planejamento urbano, direcionado à promoção da melhoria da 
qualidade de vida das pessoas e a instituir um processo permanente de sistematização e 
atualização do PDDUA; 
VI – Leitura Técnica - leitura da realidade local através de dados e informações técnicas, as 
quais devem ser consideradas para fins de obtenção de diagnósticos, elaboração e consolidação 
das propostas; 
VII – Leitura Comunitária - leitura das diversas formas de participação da sociedade dentro do 
processo de revisão, as quais devem ser consideradas para fins de obtenção de diagnósticos, 
elaboração e consolidação das propostas. 

 

Note-se que o conceito proposto para a expressão Leitura Comunitária não envolve a 

colaboração com a leitura da realidade local, o que é reconhecido em qualquer processo que 

se qualifique como participativo. Assim, desconsidera a legitimidade cidadã para identificar os 

problemas vividos cotidianamente nas comunidades, para a descrição da realidade em que 

vive. É o que fica mais explícito no capítulo que trata da Leitura da Cidade onde a Leitura 

Comunitária é prevista no arts. 20 a 22, sem envolver a comunidade, cujo papel, no art. 21, se 

limita a ser ouvida, um papel eminentemente passivo, prestando subsídio: 

Art. 20. A Leitura Comunitária é realizada pela CT, com o apoio do GT-TO, do GT-CR e do GT-
CT, com subsídios do PNUD. 
Art.21. A Leitura Comunitária tem como objetivo ouvir a população, em seus diversos 
segmentos socioeconômicos, buscando identificar os problemas existentes, as potencialidades 
e as questões prioritárias para o desenvolvimento urbano sustentável da cidade, que devem 
ser enfrentadas na formulação das propostas.  
Art. 22. A Leitura Comunitária se desenvolverá em ambas as Fases e durante todas as etapas 
do processo, servindo de subsídio para a obtenção dos resultados da etapa de Sistematização 
e Propostas. 



As fases do processo são descritas a partir do 5º artigo, a Fase I, a desenvolver-se no corrente 

ano e a Fase II prevista para 2021. 

Art. 7º A Fase I envolve a produção de diagnósticos territoriais, a avaliação e revisão da 
legislação existente, a análise e revisão dos instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da 
Cidade, diretrizes para o desenvolvimento econômico, bem como avaliação e revisão do 
Sistema Municipal de Gestão do Planejamento. 
 
§ 1º A Fase I tem como objetivo precípuo garantir um Sistema Municipal de Gestão do 
Planejamento democrático, transparente, estruturado e eficiente, possibilitando o aumento 
da capacidade de resposta do poder público na prestação de serviços relacionados ao 
planejamento urbano. 
 
§ 2º A Fase I é composta das seguintes atividades: 
I – Estruturação de dados necessários para a revisão do Plano Diretor e desenvolvimento de 
um protótipo para uma Plataforma de Planejamento Urbano, que possibilite a criação de 
sistemas de avaliação e monitoramento urbano, bem como um sistema integrado de 
aprovação e licenciamento; 
II – Sistematização e consolidação de dados e informações, incluindo as leituras técnicas e 
comunitárias, as quais darão subsídios para a execução das Fases I e II; 
III – Formulação de minuta de Projeto de Lei Complementar, a qual consistirá na revisão do 
Plano Diretor, consolidando o Modelo Jurídico e Espacial, com foco na avaliação do Sistema 
Municipal de Gestão do Planejamento, na análise das suas estratégias e dos instrumentos e 
mecanismos de sua operação; 
IV – Capacitação da equipe técnica e dos agentes envolvidos com a gestão da política urbana. 

 

As respectivas etapas são identificadas no artigo 9º 

Art. 9º Ambas as Fases de revisão são compostas de 05 (cinco) etapas distintas, as quais 
poderão ser concomitantes, na forma do disposto no Título III e no Anexo I desta Instrução 
Normativa, quais sejam: 
I – Etapa Preparatória; 
II – Leitura da Cidade; 
III – Sistematização e Proposta; 
IV – Etapa de Aprovação; 
V – Implantação e Monitoramento. 

 

Já o art. 10, ao tratar da Estrutura Organizacional do processo, mais uma vez, afasta a 

participação cidadã, eis que restringe às entidades com assento no CMDUA e às Universidades, 

e mesmo assim em caráter meramente consultivo: 

Art. 10. Com vistas a garantir o controle social do processo através da participação da 
população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, o processo 
de Revisão do PDDUA será conduzido através da seguinte estrutura organizacional básica: 
 
I – Coordenação Técnica (CT), de responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente e da 

Sustentabilidade (SMAMS), composta por servidores da Diretoria Geral de Planejamento 

Urbano e Sustentável (DGPUS-SMAMS), com o apoio das demais estruturas administrativas da 

SMAMS e subsídios das consultorias contratadas através do Projeto de Cooperação Técnica 

Internacional com o Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento (PNUD); 

II – Grupo de Trabalho denominado GT Técnico Operacional (GT-TO), composto pelos órgãos 

da Administração Municipal, direta e indireta, com membros indicados pelo Prefeito 

Municipal; 



III – Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental (CMDUA), com composição 

determinada no art. 40 do PDDUA; 

IV – Grupo de Trabalho denominado GT Consultivo Técnico (GT-CT), com representação 

composta pelas entidades com assento no CMDUA e por Universidades com curso de 

graduação e pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo e áreas afetas ao planejamento 

urbano, com sede em Porto Alegre.  

V – Grupo de Trabalho denominado GT Consultivo das Regiões de Planejamento (GT-CR), 

com representação composta pelas 08 (oito) Regiões de Planejamento, bem como 01 (um) 

representante do Orçamento Participativo, conforme composição do CMDUA. 

Parágrafo único. Conforme necessidade no decorrer do andamento dos trabalhos, é facultada 

à Coordenação Técnica a formação de novos grupos de trabalho ou a inclusão de novos 

membros nos Grupos de Trabalho descritos nesta Instrução Normativa, a fim de possibilitar a 

participação de outras representações da sociedade. 

Como se vê, entidades como Associações de Moradores, comunidades, Organizações Não 

Governamentais com formulação teórica e prática são ignoradas no processo, restringindo a 

participação a uma participação representativa. A forma proposta é conceituada na doutrina 

como pseudoparticipação que, conforme Marcelo Lopes de Souza, abrange as atividades de 

cunho consultivo e informativo. Na sua escala, a participação autêntica envolve a parceria, 

delegação de poder da sociedade no processo de tomada de decisão2. Nesse liame, veja-se 

que os grupos de trabalhos, além de serem meramente consultivos, ficam adstritos apenas aos 

resultados.  

Além disso, inexiste também conhecimento prévio dos critérios para escolha dos GTs e/ou de 

seus componentes, não havendo clareza nas finalidades, nem o dimensionamento da 

competência de cada grupo, que se sujeitam ainda a intervenção do Poder Público, conforme 

descreve o Art. 10 e seu parágrafo único (acima). Não se trata, portanto, da participação 

consagrada no Estatuto da Cidade. 

Há de se destacar que controle social não se confunde, nem se restringe a participação. O 

controle é fiscalização, sindicalização, investigação, acompanhamento da execução daquilo 

que foi decidido e constituído, o que não se vê na instrução em comento.  

A confirmar tal entendimento, note-se a absoluta desproporção entre as 

atribuições/competência de cada um dos Grupos propostos. Enquanto o art. 11 detalha a 

atribuição da Coordenação Técnica em treze (13) incisos, o art. 12 descreve a do GT Técnico 

Operacional em seis (6) notadamente pelas expressões fornecer dados, colaborar, prestar 

suporte.  

Art. 11. Compete à Coordenação Técnica (CT), nos termos do disposto no art. 37 da Lei 
Complementar nº 434, de 1º de dezembro de 1999 e na alínea “f” do inciso III do art. 4º da Lei 
Complementar nº 810, de 4 de janeiro de 2017: 
[...] 

II – Estabelecer as formas de interlocução com a sociedade e entre os integrantes do Sistema 

Municipal de Gestão do Planejamento (SMGP), assegurando a interlocução com os órgãos 

                                                           
2
 Lopes de Souza, Marcelo. MUDAR A CIDADE, BERTRAND BRASIL, 4ª edição, pg 207. 



municipais, com organismos governamentais e não governamentais, bem como com os 

diversos segmentos da sociedade sobre as questões relacionadas à revisão do Plano Diretor;  

III – Estabelecer meios de sensibilizar e mobilizar a sociedade para debater as questões 

relativas ao planejamento urbano e ao Plano Diretor, com a finalidade de garantir a efetiva 

participação popular no decorrer do processo;  

IV – Manter e divulgar canais de comunicação que possibilitem a disponibilização de 

informações relativas ao processo de Revisão do Plano Diretor, que possibilite a formulação de 

consultas públicas e recebimento de contribuições oriundas da população em geral;  

Art. 12. Compete ao GT Técnico Operacional (GT-TO), grupo de trabalho composto pelos 

órgãos da Administração Municipal, direta e indireta, no âmbito de suas competências, 

participar na elaboração e no desenvolvimento dos trabalhos, contribuindo com análises e 

formulações técnicas de propostas relacionadas às políticas setoriais, envolvendo:  

I – Fornecer os dados e informações que forem solicitadas pela Coordenação Técnica; 
II – Colaborar na elaboração de termos de referência para a contratação de consultorias 
especializadas; 
III – Colaborar na análise dos resultados do projeto, propondo ajustes e complementações, 
quando for o caso; 
IV – Colaborar na elaboração dos documentos consolidados e na sistematização das 
informações produzidas; 
V – Colaborar na elaboração de minutas de Projetos de Lei e regulamentações, com vistas a 
garantir a efetiva implementação das políticas resultantes do processo de revisão; 
VI – Prestar suporte na realização dos processos colaborativos com a sociedade, bem como na 
análise de resultados. 
 

Ao CMDUA, que deveria ter papel central no processo, o art. 13 descreve sua competência em 
dois (2) incisos, caracterizados pelas expressões discutir, propor, opinar, acompanhar e 
monitorar. No que tange aos dos dois grupos que representam a participação da sociedade, o 
caráter consultivo dos dois GTs é consagrado nos artigos 14 e 15. 
 

Art. 13. Compete ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental (CMDUA),no 
desenvolvimento do trabalho de revisão do Plano Diretor, nos termos do inciso I do art. 39 da 
Lei Complementar nº 434, de 1º de dezembro de 1999: 
 
I – Discutir, propor e opinar sobre temas relativos à Revisão do Plano Diretor, emitindo 
pareceres, quando couber; 

 
II – Acompanhar e monitorar o processo de Revisão do Plano Diretor, atuando especialmente 
sobre: 
 

a. Recebimento dos relatórios do andamento do processo de Revisão, conforme 
cronograma a ser estabelecido pela CT; 

b. Recebimento e avaliação dos resultados consolidados obtidos, após a avaliação dos 
GT, emitindo parecer, quando for o caso; 

c. Acompanhamento do andamento e dos resultados dos processos colaborativos; 
d. Proposição de ajustes pertinentes e complementações que subsidiem a Revisão do 

Plano Diretor. 
 
Art. 14. Compete ao GT Consultivo Técnico (GT-CT), grupo de trabalho composto pelas 
entidades com assento no CMDUA e pelas Universidades: 
 



I – Discutir, propor e opinar sobre temas relativos à Revisão do Plano Diretor emitindo 
manifestações técnicas conjuntas, conforme cronograma a ser estabelecido, envolvendo: 

a. Avaliaçãodos resultados consolidados pela CT em conjunto com oGT-TO, obtidos nas 
diferentes etapas do processo, através de parecer técnico conjunto, propondo ajustes 
e complementações, quando for o caso; 

b. Avaliação e proposição de soluções para os diferentes temas relativos à revisão do 
Plano Diretor, colaborando na construção das propostas consolidadas; 

c. Avaliação do conteúdo de propostas sistematizadas pela CT e GT-TO oriundas dos 
processos colaborativos com a sociedade. 

 
II – Participar e apoiar a organização e realização dos processos colaborativos como as 
oficinas, os seminários, as audiências públicas, a conferência, entre outros; 
 
III – Colaborar na mobilização da sociedade para participação dos eventos destinados à 
Leitura Comunitária. 
 

Art. 15. Compete ao GT Consultivo das Regiões de Planejamento (GT-CR),grupo de trabalho 
composto pelos representantes das 08 (oito) Regiões de Planejamento, bem como pelo 
representante do Orçamento Participativo, com assento no CMDUA: 
 
I – Discutir, propor e opinar sobre temas relativos à Revisão do Plano Diretor emitindo 
pareceres conjuntos, quando for o caso, conforme cronograma a ser estabelecido, 
envolvendo: 
 

a. Avaliação dos resultados consolidados pela CT em conjunto com o GT-TO, obtidos nas 
diferentes etapas do processo, através de parecer conjunto, propondo ajustes e 
complementações, quando for o caso; 

b. Propostas de soluções para os diferentes temas relativos à revisão do Plano Diretor, 
colaborando na construção das propostas consolidadas;  

c. Colaboração no recebimento e apresentação de propostas oriundas da sociedade; 
d. Participação, em conjunto com a Coordenação Técnica (CT), em encontros com a 

sociedade organizada no âmbito das Regiões de Planejamento, denominados 
Diálogos com a Sociedade, buscando ouvir anseios, expectativas e recebimento de 
propostas.  

 
II – Participar e apoiar a organização e realização dos processos colaborativos como as 
oficinas, os seminários, as audiências públicas, a conferência, entre outros; 
 
III – Colaborar na mobilização da sociedade para participação dos eventos destinados à 
Leitura Comunitária. 
 

Note-se que, se por um lado a Coordenação Técnica tem a atribuição de estabelecer a 

interlocução com a (inciso II do art. 11) e sensibilizar e mobilizar para a efetiva participação 

(inciso III do mesmo artigo), o caráter consultivo da proposta de Instrução afasta a 

credibilidade na efetividade da participação, desmobilizando a sociedade.  

O caráter consultivo mais uma vez é reiterado quando a Instrução trata da sistematização e 

aprovação das propostas: a atuação dos dois GTs que contam com representação social é 

ainda mais limitada, eis que nestes momentos em ambas as fases sequer são ouvidos (arts. 24 

e 25). Note-se que o CMDUA não tem a atribuição de aprovar ou vetar as propostas.  

A sociedade resta, portanto, completamente excluída do processo de tomada de decisão (na 

sistematização e/ou na consolidação dos resultados e propostas) ficando restrita, 



exclusivamente, ao poder público, a coordenação técnica, em flagrante ilegalidade. Inexiste 

uma gestão compartilhada ou uma direta participação do povo.  

Não assegurar a participação de modo real e efetivo, além do descumprimento da norma legal, 

transforma-a em letra morta, por aplicação de caráter meramente formal. A lei determina que 

sejam oferecidas condições reais e efetivas que tornem possível a participação de quem queira 

contribuir com o aperfeiçoamento da lei do plano diretor. O comportamento do Poder 

Executivo Municipal está sendo, desde o início, irregular, ilegal e insuficiente. A normativa 

apresentada suprime e restringe a participação social reduzindo-a, como já se disse, a uma 

atuação de carácter meramente formal, contudo, a participação, em todas as etapas, é 

condicionante de validade e eficácia das ações praticadas pelo Poder Público.  

Outro ponto importante a salientar refere-se à previsão, no art.31, de consultas e audiências 

públicas, conferência. Apesar de referir que tais acontecerão nas duas Fases, não há qualquer 

integração ao procedimento proposto na descrição das respectivas etapas e tampouco na 

tramitação da etapa decisória. Merece também atenção a inadequação da via eleita para a 

apresentação de propostas, posto que restrita ao site limitando, portanto, a participação social 

e o acesso aqueles que tem acesso à WEB quando deveria a municipalidade oferecer efetivas 

condições e assegurar a mais ampla e real participação possível a todos munícipes. 

Art. 27. Previamente às Audiências Públicas de apresentação de minutas de Projeto de Lei 
Complementar, será aberta consulta pública para fins de recebimento de contribuições da 
sociedade através do site.   

 
Não se propõe aqui analisar toda a minuta, mas demonstrar, indicando alguns dos elementos, 
o rumo proposto para o processo, no qual o envolvimento da cidadania além de limitado é 
meramente consultivo. 
 
Além disso, o que se verifica é que o processo se encontra em andamento, apesar de não estar 
claro em qual a etapa nos encontramos, não se tendo a clareza nem de quando foi iniciado 
dito processo, uma vez que são referidas na apresentação da Prefeitura atividades de 
2016/2017 (seminários/palestras) como se o processo de revisão tivesse começado naquele 
período. 
 
Do descumprimento da Recomendação desta Promotoria 

Apesar da Recomendação ter orientado a suspensão do processo, sem prejuízo às atividades 

preparatórias, entende-se que o Poder Público está avançando mais do que seria conveniente 

no presente momento, consideradas as atuais condições excepcionais. 

É que se por um lado a apresentação da Minuta caracteriza atividade preparatória, com a 
abrindo-se a sua discussão para aperfeiçoamento do procedimento, a convocação para a 
indicação de representantes para a composição dos Grupos de Trabalho pressupõe a sua 
efetivação.  
 
A suspensão do processo decorre justamente do impedimento à mobilização da comunidade 
para debater a cidade, e atinge, por óbvio, a mobilização para debater o procedimento que 
orientará toda a sequência dos trabalhos. Não se trata, portanto, como se poderia, à primeira 
vista entender. 
 



Nesse sentido, entende-se que os procedimentos preparatórios se limitariam ao levantamento 
de dados, realização dos estudos técnicos, sua sistematização divulgação e sistematização.  
 
Qualquer ato decisório relativo ao processo estaria suspenso, e nisto se encontra tanto a 
definição de componentes, fases etapas, enfim, à decisão quanto ao procedimento a ser 
adotado, quanto à atos de efetivação do respectivo procedimento. 
 

Da permanência dos pontos levantados no documento anterior 

Do CMDUA 

Em dezembro último foi enfatizado que paralelamente à revisão do PDDUA, este vinha sendo 

modificado em processos paralelos, às vezes pontuais, às vezes com abrangência disseminada. 

O mesmo poderá seguir acontecendo com a manutenção das atividades do CMDUA da forma 

como vinham se dando e na forma atualmente proposta.  

Mesmo que se entenda que a Recomendação não obsta a manutenção das atividades do 

CMDUA, tal deve se dar garantindo a possibilidade da participação de todos os representantes, 

com a qualidade de exame necessária à seriedade da tomada de decisão quanto aos rumos da 

cidade. 

Ocorre que recentemente foi apresentada uma minuta de decreto exige dos a posse de 

equipamentos e redes de internet em condições de participar das reuniões virtuais do CMDUA 

durante a pandemia da COVID-19, instaurando um processo de exclusão digital. Note-se que o 

exame dos temas submetidos ao CMDUA muitas vezes implica a análise de plantas, 

levantamentos técnicos e da repercussão urbana da proposta o que, para a perfeita 

apreensão, requeriam equipamentos mais sofisticados que não estão à disposição de todos os 

conselheiros. 

Assim, em face das dificuldades, projetos que podem ter como consequência sérias 

repercussões na cidade poderiam passar despercebidos e aprovados, aproveitando-se o 

momento para “passar a boiada” ou “enfiar a granada no bolso” do cidadão, para usar 

expressões que vem sendo utilizadas por dirigentes e amplamente divulgadas e que se 

adéquam à situação que aqui se pretende evitar, ou seja, a sequência da revisão paralela e 

silenciosa do PDDUA. 

Observa-se que mesmo antes já se denunciava a adoção de procedimentos que impediam o 

adequado exame das propostas, reiterando-se os referidos termos, os quais se transcrevem 

parcialmente a seguir:  

Para além da questionável legalidade de tais alterações sem que a população e 

as entidades tenham sido consultadas, soma-se à conduta irregular dos agentes 

públicos a omissão em relação à publicidade quanto aos documentos e informações 

produzidas ao longo da última década, sem sombra de dúvida, dados que a população 

tem direito de conhecer, inclusive como forma de subsidiar sua participação no 

processo de revisão do plano diretor. De tal omissão, resultam várias questões, tais 

como: Qual o resultado de todas as alterações que o PDDUA sofreu desde 1999? 



Quantas Conferências foram realizadas e quais suas conclusões?  Os objetivos 

propostos pelo PDDUA foram alcançados? Os resultados foram os esperados, 

suficientes ou insuficientes? Que áreas da cidade demonstraram ter um regime 

urbanístico adequado à infraestrutura instalada e que áreas apontaram carência ou 

sobrecarga da infraestrutura?  

Estes estudos são essenciais para saber o que precisa ser corrigido. Na 

metodologia que está sendo adotada pela PMPA, nenhuma dessas informações está 

sendo oferecida à população nas plenárias regionais, reduzindo o alcance de sua 

participação.  

Como se vê, não se trata de falta de requisito formal sanável no processo. 

Trata-se de requisito essencial ao processo.  

Diante de tais irregularidades, a população organizada nas diferentes regiões 

de planejamento, tem se reunido para identificar os problemas encontrados na relação 

com o município e, em debate realizado pelos moradores, delegados e conselheiros da 

Região de Planejamento 1, as seguintes questões foram sistematizadas e são trazidas 

ao Ministério Público para que sejam examinadas e acompanhadas, também, pela 

Promotoria de Justiça de habitação e defesa da ordem urbanística em Porto Alegre : 

1. O atual PDDUA não está sendo objeto da revisão. 

 A revisão se debruça sobre “a cidade” (como um todo) e esquece que há um plano 

vigente, que precisa ser analisado como peça de ordenamento físico territorial e como 

lei municipal responsável pela definição de instrumentos e critérios para o atendimento 

da função social da propriedade no Município 

 As oficinas realizadas tratam de questões cotidianas como ruas mais trafegadas, polos 

de atração, mas não trazem nenhuma informação sobre o Plano atual, suas 

características, problemas, potenciais, nem abrem espaço para debater a respeito. 

 Proposta de Fragmentação do Plano Diretor em duas leis. A gestão manifestou a 

proposta de segmentar o Plano Diretor em duas leis separadas: uma para princípios, 

diretrizes e estratégias e outra com o regime urbanístico e o plano regulador, 

representando uma ruptura com o paradigma de plano diretor adotado em 1999, 

quando o mesmo plano foi elaborado em processo marcado por intensa participação 

popular e de entidades técnicas ativas na cidade.  

 

2. Falta de transparência e publicidade sobre o processo de Revisão como um todo. 

 A cidade não foi informada sobre o processo de revisão. Não houve um ato oficial de 

abertura desse processo (se houve, foi mal divulgado e permanece desconhecido). 

Grande parte da cidadania desconhece que o processo está em curso, tornando os 

eventos realizados e esvaziados e realizados "pró- forma". 

 O município não divulgou um calendário, cronograma ou metodologia oficiais. A 

cidadania (mesmo a mais atuante) não sabe em quais etapas poderá contribuir, e de 

que forma. A equipe técnica fala repetidamente que “estamos apenas no começo do 

processo”, mas não apresenta o processo como um todo para o grande público, 

inaugurando um processo que gera desconfiança e incerteza, ao invés de estimular a 



participação e a confiança na possibilidade de construção de um pacto relacionado às 

regras de produção da cidade. 

 Houve oficina destinada aos conselheiros de regiões sem qualquer divulgação oficial 

(não houve convite oficial por e-mail, edital ou outro meio adequado, o chamamento 

foi feito oralmente, e sem as informações necessárias sobre a oficina); sem critérios 

claros de quem poderia participar. Aqui se denuncia que arbitrariamente, as 

organizadoras das oficinas definiram que cada conselheiro poderia levar até 6 pessoas, 

“a seu critério”, sem levar em conta que as regiões possuem representantes legítimos 

que são os delegados eleitos durante o processo de eleição dos Conselheiros do 

CMDUA, e que expressam a diversidade social, política e cultural de  cada região, que 

em muitas vezes não coincide com o “critério pessoal” de cada conselheiro.  

 o Fórum Regional 01 elaborou um documento criticando o processo e foi apresenta-lo 

na reunião do CMDUA. Nenhum retorno foi dado pela municipalidade, exceto a 

reafirmação de que os técnicos responsáveis são qualificados e que sua condução do 

processo de revisão é adequada, demonstrando um desrespeito pelas considerações e 

reivindicações oriundas da cidadania. 

 A primeira etapa aberta à participação da cidadania foi um questionário online a ser 

preenchido na plataforma do OP Digital, que ficou disponível entre 8 de agosto e 9 de 

setembro. Não houve divulgação para a população, e a participação foi ínfima. Os 

poucos participantes de tal consulta puderam observar o quão limitante, cerceador e 

tendencioso era o questionário. Todos os comentários registrados pelos participantes 

são fortemente críticos ao processo. Porém a prefeitura não reavaliou sua proposta e 

seguiu adiante seu plano de revisão. 

 Falta de dados públicos tais como mapeamento dos instrumentos urbanísticos da 

cidade, mapas da infra estrutura instalada em cada região do município, detalhamento 

do Zoneamento e do regime urbanístico em mapas adequados, etc. As entidades e os 

conselheiros regionais tem dificuldades de acessar os documentos e informações 

solicitados.  Solicitações formais por e-mail (ou orais em reuniões do pleno do CMDUA) 

de acesso ou conhecimento de determinados documentos são ignoradas e não 

atendidas, em um processo desrespeitoso e desestimulante para a cidadania, violando 

a diretriz da gestão democrática da cidade preconizado pelo Estatuto da Cidade. 

o A omissão de dados e informações sobre a cidade , necessários para que a população 

possa avaliar as políticas públicas atuais e as necessárias para o futuro, constitui-se em 

uma violência institucional atentatória à ordem urbanística em Porto Alegre 

o A equipe técnica apresentou a rodada de oficinas na região como uma etapa de 

diagnóstico/levantamento de dados, no sentido de que o levantamento de dados se 

limitaria à compilação das contribuições dos participantes, representando um 

downgrade em relação aos processos anteriores e, muito especialmente, em relação às 

expectativas da população organizada. 

 

3. Estrutura Administrativa insuficiente 

 O PDDUA estabelecia as estruturas públicas de gestão necessárias para sua 

implantação e monitoramento, centralizada na Secretaria de Planejamento Municipal 

(SPM). 



 Os sucessivos governos desrespeitaram essa previsão e promoveram um desmonte das 

estruturas administrativas de planejamento urbano. A SPM foi extinta e transformada 

em “Secretaria de Urbanismo - SMURB” somente, com funções reduzidas. 

Posteriormente, a própria SMURB foi extinta, e suas já limitadas atribuições foram 

fragmentadas e seu corpo técnico dividido entre as secretarias de Desenvolvimento 

Econômico e de Meio Ambiente e sustentabilidade3. Tal desestruturação representou 

um desaparelhamento do ente municipal, em Porto Alegre, para conduzir um processo 

do porte da revisão do plano diretor de uma capital com 1.400.000 habitantes. A 

equipe técnica que atualmente conduz a revisão é muito limitada em termos de 

quantidade de profissionais, experiência (a maior parte da equipe designada para a 

tarefa tem poucos anos de carreira) e capacitação dos mesmos, além de chamar a 

atenção a falta de interdisciplinaridade na equipe, já que restrita à arquitetos(as) 

apenas, rompendo com uma larga tradição do planejamento urbano de Porto Alegre, 

outrora vanguarda no país, pela interdisciplinaridade  notável capacidade técnica 

 

Descumprimento dos princípios e diretrizes de desenvolvimento urbano  

O prosseguimento do processo na forma como está se dando, inevitável o agravamento do 

descumprimento dos princípios e normas adotadas a partir da Constituição Federal de 1988. 

Tal como já demonstrado, não bastassem a falta de legitimidade, decorrente da deficiência de 

conteúdo, não foram observados nenhum dos princípios e dos requisitos do processo. Os 

problemas identificados no procedimento adotado são causa de nulidade do processo de 

formulação da revisão de plano diretor.  

Considerando-se que a jurisprudência consagrada é no sentido de que meros atos formais não 

caracterizam a participação necessária e estabelecida como requisito de legalidade do 

processo, tal como já reiteradamente decidido pelo TJRS, a articulação ATUA POA TODXS NÓS 

- pelo direito à cidade requer ao Ministério Público que tome as providências cabíveis 

considerada a desconsideração da Recomendação, visando garantir a instauração de um 

procedimento adequado de revisão do PDDUA em Porto Alegre. 

O ATUA POA TODXS NÓS - pelo direito à cidade, que reúne entidades e comunidade, 

agradece a interlocução e atenção dispensada pelo MP, por meio da Promotoria de Justiça de 

habitação e defesa da ordem urbanística em Porto Alegre, às demandas da sociedade civil 

organizada na capital do Rio Grande do Sul.  

 

 

ATUA POA TODXS NÓS - pelo direito à cidade 

                                                           
3
 Tal processo de desmonte, claramente observado em Porto Alegre, tem ocorrido também na escala nacional, na 

qual o Ministério das Cidades também foi extinto.  

 


