
PLANEJAMENTO E DIREITO URBANÍSTICO

TOSHIO MUKAI*

I. Introdução  

Entre nós, com o art.  182 da Constituição Federal,  que 

veio fixar  a  obrigatoriedade para  os Municípios  com mais  de  20 (vinte)  mil 

habitantes, de aprovarem um plano diretor, o planejamento urbano, que sempre 

foi  lembrado  e  acatado  pelos  urbanistas  e  demais  técnicos  que  atuam na 

cidade para lhes dar organicidade, disciplina no uso do solo, e outras questões, 

tornou-se uma realidade inafastável.

Fernando Alves Correia (O Plano Urbanístico e o Princípio 

da Igualdade – Coleção Teses – Almedina, Coimbra, 1989 – Doutoramento em 

Ciências  Jurídico-Políticas  na  Faculdade  de  Direito  da  Universidade  de 

Coimbra), nos dá um conceito de plano urbanístico ao qual ele o denomina de 

“plano  administrativo” (p.  178). Citando  K.  Obermayer,  da  literatura  jurídica 

alemã, Fernando Alves Correia, diz que esse autor nos dá a seguinte noção de 

plano:  ato  de  um órgão  administrativo  que,  através  de  diferentes  medidas 

interligadas, visa a realização de uma determinada situação de ordenamento.
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E o autor escreve:

“Não muito distante deste é o conceito apresentado  

por M. Imboden, para quem o plano é o instrumento  

ou um meio de coordenação de atos ou de decisões  

individuais.  Em  sentido  idêntico,  diz  o  autor,  G.  

Sciullo  que  considera  possível  encontrar  um 

denominador  comum  a  todas  as  hipóteses  

normativas de planos. Em todos os casos trata-se  

de ato da Administração Pública, que consistem na  

utilização  de  diferentes  medidas  discricionárias,  

interligadas, com o fim de impor uma certa ordem  

nos setores a que se aplicam”. 

Fernando  Alves  Correia  entende  que  a  planificação 

urbanística adquiriu um desenvolvimento e um aperfeiçoamento jurídicos muito 

superiores aos conseguidos por outras formas de planificação, nomeadamente 

a econômico-social.

A seguir, o autor nos apresenta as  “Funções dos Planos 

Urbanísticos”, dizendo que os planos visam a realização de uma pluralidade de 

funções, que podemos arrumar em 4 (quatro) grandes grupos.

2.1 Inventariação da realidade urbanística.

“O  seu  significado  é  o  de  que  todos  os  planos  

devem fazer um levantamento da situação existente,  

bem  como  das  respectivas  causas,  no  que  diz  

respeito  aos  vários  aspectos  da  utilização  do  

território que constitui o seu âmbito de aplicação”;
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2.2 Conformação do território

“Uma  segunda  função  ou  objetivo  dos  planos  

urbanísticos é a conformação do território. Estamos  

perante uma função substancialmente unitária, com 

a  qual  se  pretende  alcançar  um desenvolvimento  

harmonioso das diferentes parcelas do território pela  

otimização das implantações humanas e do uso do  

espaço  e  pelo  aproveitamento  racional  dos  seus  

recursos. Consiste esta função numa definição dos  

princípios ou das regras respeitantes à organização  

do  território  e  à  racionalização  da  ocupação  e  

utilização do espaço”.

2.3 Conformação do direito de propriedade do solo

Uma terceira  função,  diz  o  autor,  é  a  conformação  do 

direito de propriedade do solo. “Queremos aqui significar que o plano tem como 

efeito o estabelecimento de prescrições que vão tocar a própria essência do 

direito de propriedade, através da classificação do uso e destino do solo, da 

divisão  do  território  em  zonas  e  da  definição  dos  parâmetros  a  que  deve 

obedecer a ocupação, uso e transformação de cada uma delas (p. 183)”.

2.4 Gestão do território

A quarta função é de gestão do território. Trata-se de um 

objetivo indicado pela lei em relação ao PROT, ao qual compete estabelecer 

normas  gerais  de  gestão  do  território  abrangido,  mas  que  assume  um 

significado especial no PDM.

4. Natureza  jurídica  dos  Planos  Urbanísticos  com 

eficácia plurisubjetiva.

O  autor  referido,  aqui  discute  várias  posições  sobre  a 

natureza jurídica dos planos, ou seja, quer saber se os planos urbanísticos se 
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enquadram  nas  formas  jurídicas  típicas  de  manifestação  da  atividade 

administrativa – o regulamento, o ato administrativo, ou se pelo contrário não 

são assimiláveis a nenhuma daquelas modalidades de ação administrativa (p. 

217).

Cita a partir das páginas 219 várias posições doutrinárias:

1) o  plano  urbanístico  como  um  ato  administrativo   

individual;

2) o plano urbanístico como um ato administrativo geral  ;

3) o  plano  urbanístico  como  um  regulamento   

administrativo;

4) o plano urbanístico como um ato misto  ;

5) o  plano  urbanístico  como  um instituto    “sui  generis”  ,   

insuscetível de ser enquadrado nas formas típicas de 

atuação administrativa.

Cita  aqui  o  grande  administrativista  alemão  Ernest 

Forsthoff para quem o plano não é uma norma, porque não é abstrato, mas 

extremamente concreto.

Num item, 4.2.1 – o autor nos apresenta a dificuldade de 

enquadramento  do  plano  urbanístico  nas  formas  tradicionais  do  plano 

urbanístico nas formas tradicionais dos atos jurídicos da Administração Pública.

E  diz:  “Poderemos  então  concluir  que  as  “categorias”  

tradicionais herdadas do Estado de Direito Liberal são incapazes de abranger a  

variedade de intervenções da Administração Pública na sociedade dos nossos  

dias, entre as quais se encontra a atividade de planificação”. (p. 234)
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Aponta-nos, a seguir, o caráter heterogêneo do conteúdo 

do plano urbanístico.

Conclui  esse  autor  pelo  caráter  normativo  dos  planos 

urbanísticos.

Chama-nos  a  atenção  para  os  “aspectos  gerais  de 

participação dos particulares na formação dos planos”.

À  fls.  285,  o  autor  desenvolve  no  item  6  –  Princípios 

Jurídicos Estruturais dos Planos Urbanísticos.

O espaço  de  discricionariedade,  natural,  na  elaboração 

dos planos urbanísticos está sujeito a uma série de limitações. Elas resultam 

essencialmente  daquilo  que  nós  designamos  por  “princípios  jurídicos 

fundamentais ou estruturais dos planos urbanísticos”.

A seguir vai se referir aos mais importantes:

6.1 O princípio da legalidade. Os princípios em que se 

subdivide.

Os planos urbanísticos estão necessariamente vinculados 

à  lei.  O  princípio  da  legalidade  dos  planos  desdobra-se  em  vários 

subprincípios:  6.1.1  –  O  princípio  da  homogeneidade  da  planificação  – 

circunscrita  ao  plano  diretor  municipal.  O seu  significado  é  o  de  que  a  lei 

pretende sujeitar as áreas urbanas e rurais a um mesmo tipo de plano, com a 

finalidade de equiparar ou de pacificar as condições de vida na cidade e no 

campo.

6.1.2 O  princípio  da  tipicidade  dos  planos 

urbanísticos.

Expressa-se  a  ideia  de  que  a  Administração  não  pode 

elaborar os  planos que entender. É a lei que indica a designação ou o nome 
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dos planos, define os respectivos fins ou objetivos e estabelece o seu conteúdo 

técnico.

Assim,  a  Administração  só  pode  elaborar  os  planos 

urbanísticos globais e setoriais, indicados na lei.

6.1.3 O  princípio  do  desenvolvimento  urbanístico 

em conformidade com o plano e o princípio da obrigação de planificação.

Significa que o desenvolvimento e a evolução urbanística 

não podem ser deixados ao respectivo “crescimento natural”; antes, devem ser 

ordenados e disciplinados pelos planos urbanísticos e previstos na lei.

Entre nós o art. 182 da Constituição adotou este princípio.

6.1.4 O  princípio  da  definição  pela  lei  do 

procedimento de formação dos planos urbanísticos.

A lei prescreve, especialmente no que concerne ao plano 

diretor  municipal,  um procedimento  necessário  de  modo a  que  o  plano  se 

apresente  simultaneamente  como  um  procedimento  e  um  produto  de  uma 

tríplice ponderação: uma ponderação ou um equilíbrio entre a multiplicidade de 

interesses públicos representados pelas diversas entidades e organismos da 

Administração  Pública,  uma  ponderação  entre  os  interesses  privados  e 

públicos  surgidos  no  contexto  do  ordenamento  da  ocupação,  uso  e 

transformação do solo e uma ponderação entre a pluralidade de interesses 

privados tocados pelo plano.

6.1.5 O princípio  da determinação pela lei  de  um 

regime particular para certos tipos de bens.

6.2 O princípio da hierarquia

Um segundo tipo de limitação à liberdade de modelação 

do conteúdo dos planos é o que resulta do princípio da “ordenação hierárquica  

do planejamento urbanístico. Significa este princípio que as disposições de um  
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plano  devem  respeitar  as  determinações  dos  planos  hierarquicamente  

superiores”.

6.3 O princípio da proporcionalidade em sentido amplo 

ou da “proibição do excesso”.

Diz o autor (p. 296):

“O princípio da proporcionalidade no sentido amplo  

ou de “proibição do excesso” constitui um importante  

“limite interno à discricionariedade do conteúdo dos  

planos  urbanísticos.  A  doutrina  alemã  costuma 

desdobrar  esse  princípio  em três  princípios:  o  da  

adequação,  o  da  necessidade  e  o  da  

proporcionalidade em sentido estrito”. 

“O princípio geral da proporcionalidade em sentido  

amplo ou da “proibição do excesso” significa que as  

medidas  do  plano  que  estabelecem restrições  ou  

que  proíbem  a  realização  de  transformações  

urbanísticas nos imóveis dos particulares devem ser  

adequadas,  necessárias  e  proporcionais  ao  fim  

público de ordenamento urbanístico do plano”.

6.4 O princípio da igualdade

A  primeira  impressão,  diz  o  autor,  que  ressalta  do 

confronto  entre  o  plano urbanístico  e  o  princípio  da  igualdade  é  a  de que 

aquele constitui uma negação deste último. Afirma-se, com efeito, que o plano 

urbanístico  tem  um  caráter  “necessariamente  discriminatório” e  é  fonte  de 

desigualdades em relação aos proprietários – ou os titulares de outros direitos 

reais – dos imóveis por ele abrangidos. Alguns autores falam mesmo de uma 

relação de tensão dominante entre as determinações do plano e a obrigação 
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da igualdade jurídica ou de uma antinomia entre a lógica interna de caráter 

teleológico-racional do plano e o princípio da igualdade.

Diz  o  autor:  “Sendo  assim,  não  fará  qualquer  sentido  

indicar o princípio da igualdade como um dos princípios vinculados do plano  

urbanístico.  Estamos,  porém,  convencidos  de  que  o  plano  urbanístico  está  

subordinado ao princípio constitucional da igualdade. A fundamentação desta  

tese e a análise do grau ou intensidade de uma tal subordinação constituem o  

objeto central da II Parte da nossa dissertação...”

E, à fls. 387 o autor traz uma   “Indicação de Sequência”  ,   

onde  inicia  por  dizer:    “O  problema  jurídico  fundamental  da  planificação   

urbanística reside na compatibilidade das soluções do plano com a obrigação  

constitucional da igualdade jurídica”.

Aponta: de um lado, a ruptura do princípio da igualdade 

que resulta das medidas expropriatórias do plano; de outro lado, as prescrições 

do plano enquadradas no princípio da função, obrigação ou vinculação social 

da  propriedade  do  solo  e  cujo  sentido  é  o  de  definir  formas  diferentes  de 

utilização  das  várias  parcelas,  bem como possibilidades  de  utilização  mais 

intensiva ou menos intensiva do solo.

Não  iremos  analisar  as  demais  desigualdades  citadas 

pelo autor, porque são o cerne da tese e, portanto, são extensas.

De nossa parte, observamos apenas que o princípio da 

igualdade abrange o tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais.  

Daí o autor referido, à p. 389 ter escrito:    “Ao abordarmos a problemática das   

relações entre o plano urbanístico e o princípio da igualdade, não poderemos  

esquecer que a desigualdade é uma característica inerente ao plano, o que faz  

parte de sua essência”.
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II. DIREITO URBANISTICO  

O Direito  Urbanístico é assim introduzido por  Diogo de 

Figueiredo  Moreira  Neto  (Introdução  ao  Direito  Ecológico  e  ao  Direito 

Urbanístico – Forense – Rio de Janeiro/São Paulo – 1975):

“Direito  Urbanístico  é  o  conjunto  da  disciplina  

jurídica,  notadamente  de  natureza  administrativa,  

incidente  sobre  os  fenômenos  do  Urbanismo,  

destinado ao estudo das normas que visem a impor  

valores convivenciais na ocupação e utilização dos  

espaços habitáveis”.

“À semelhança do que foi  proposto para o Direito  

Ecológico, pode-se conceituar o Direito Urbanístico  

como o conjunto de técnicas, regras e instrumentos  

jurídicos, sistematizados e informado por princípios  

apropriados,  que  tenha  por  fim  a  disciplina  do  

comportamento  humano  relacionado  aos  espaços  

habitáveis.

Mais  resumidamente,  é  o  ramo  do  Ordenamento  

Jurídico que impõe a disciplina físico-territorial  dos  

espaços habitáveis”. (p. 60)
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Mais à frente, o autor completa:

“Dois conceitos de jusurbanistas consagrados e um 

conceito legal, de certo, poderão completar a visão  

da disciplina”.

Assim, de JACQUIGNON, merece atenção o seguinte:

“Conjunto  de  regras  jurídicas  que  se  aplicam  ao  

urbanismo, tal como vem de ser compreendido”, reservando-se o autor, para 

completar essa aproximação inicial através de novos esclarecimentos, entre os 

quais aponta sua extensão desde o direito de habitação e de construção até o 

da organização do território.

Diz  Italo  Di  Lorenzo,  “para  citar  um  dos  mestres  

penisulares  de  mais  recente  obra,  examine-se:  “Complexo  de  normas  

prevalentemente  atinentes  ao  Direito  Público,  mas  que  apresentam notável  

conexão civilistica, que aparece definitivamente orientado a lançar as bases de  

um ramo particular do Direito Administrativo.”

Quanto a um conceito legal, a Itália, de 1942, apresentou 

um  particular  conciso:  “a  edificação  e  a  expansão  edilícia  dos  centros  

habitados e o desenvolvimento urbanístico em gênero no território do Reino  

(Lei Urbanística de 17 de agosto de 1942, n.º 1.150, art. 1º (partes)”. 

Já  Fernando  Alves  Correia  (Manual  de  Direito  do 

Urbanismo,  vol.  1  –  Almedina  –  Coimbra  –  2001),  nos  fornece  o  seguinte 

conceito: “É o conjunto de normas e de institutos respeitantes à ocupação, uso  

e transformação do solo, isto é, ao complexo das intervenções e das formas de  

utilização deste bem (para fins de urbanização e de construção, agrícolas e  

florestas de valorização e proteção da natureza, de recuperação dos centros  

históricos,  etc.).  Esta  noção de direito  do urbanismo – que se  baseia num  

conceito amplo de “urbanismo”, como ciência que tem por objeto o território  

10



globalmente considerado, e não apenas o espaço da cidade ou da urbe (já que  

não  se  apresenta  como  uma  entidade  com  vida  própria,  independente  e  

isolada,  antes  sofre  influências  de  diversos  tipos  do  vasto  território  que  

contestam a sua excessiva amplitude).

Há por isso, quem considere que o direito do urbanismo é  

constituído  apenas  pelas  normas  jurídicas  respeitantes  “ao  ordenamento  

racional da cidade” (seu planejamento, operações econômico-administrativas a  

que dá lugar,  regras  destinadas a garantir  a  segurança,  a  salubridade e  a  

estética das construções urbanas, etc.),  ou numa concepção mais lata,  que  

aquele  integra  tão-só  o  conjunto  de  normas  e  princípios  jurídicos  que  

disciplinam a atuação da Administração e dos particulares com vista a correta  

ordenação  da  ocupação,  utilização  e  transformação  dos  solos  para  fins  

urbanísticos, isto é, para fins que excedam o aproveitamento agrícola, florestal,  

pecuário ou cinergético dos solos.” (p. 46)

Quanto  ao  objeto  do  direito  urbanístico,  este  autor 

entende que ele engloba quatro grandes setores:

1) “as regras jurídicas que disciplinam a ocupação,  

uso e transformação do solo, ou seja, normas que  

determinam os tipos ou modalidades de utilização  

dos solos, as quais podem ter como fonte a lei no  

âmbito  dos  quais  assumem  uma  importância  

particular  os planos municipais  de ordenamento  

do território;

2) o direito e política dos solos (inclui entre o mais, o   

regime  urbanístico  do  direito  de  propriedade  

privada do solo e os mecanismos de intervenção  

da Administração Pública nos solos urbanos);

3) os  instrumentos  e  sistemas  de  execução  dos   

planos  (sendo  sistemas  de  compensação  de  
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cooperação  e  de  imposição  administrativa  e  

contando-se, entre os instrumentos, como figuras  

principais, a expropriação por utilidade pública, o  

direito  de  preferência  urbanística,  o  

reparcelamento do solo urbano e o licenciamento  

de operação de loteamento urbano e de obras de  

urbanização e de obras particulares); e o direito  

administrativo  da  construção,  que  abrange  as  

regras técnicas e jurídicas a que deve obedecer a  

construção  de  edifícios  (não  somente  normas  

respeitantes à segurança, salubridade e estética  

das edificações, mas também normas que visam  

garantir, de acordo com os princípios do Estado  

de  Direito  Social,  que  as  habitações  sejam  

saudáveis  e  apresentem  os  requisitos  (de  

espaços,  luminosidade,  conforto,  etc.)  

necessários para que se tornem verdadeiramente  

dignas do homem.” (p. 47)

Quanto  à  natureza  do  direito  do  urbanismo,  o  autor 

entende  que  a  tese  claramente  majoritária  perspectiva-o  como  uma  parte 

especial do direito administrativo. (p. 48)

Por fim,  às pp. 99 e seguintes o autor nos apresenta as 

regras e princípios constitucionais do direito do urbanismo.

Alerta que irá se referir apenas às regras e princípios que 

constituem o   “núcleo essencial do corpus constitucional do urbanismo  .”

Irá enunciar as linhas essenciais de cada uma das regras 

e princípios do direito constitucional do urbanismo.

À p. 101 diz o autor: “Podemos então, afirmar que um dos  

princípios fundamentais do direito do urbanismo é o da consideração desta  
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disciplina jurídica como uma garantia da efetivação do direito à habitação. Este  

é, como sublinhou o Tribunal Constitucional, entre outros, nos seus Acórdãos  

n.º 130/92 e 131/92, o direito de todos os cidadãos “a uma moradia decente,  

para si e para a sua família, uma morada que seja adequada ao número dos  

membros do respectivo agregado familiar, por forma a que seja preservada a  

intimidade de cada um deles e a privacidade da família no seu conjunto; uma 

morada que, além disso, permite a todos viver em ambiente fisicamente são e  

que ofereça os serviços básicos para a vida da família e da comunidade.”

4.4.4 O  urbanismo  como  uma  tarefa  ou  função 

pública.

Aqui  o  autor  desenvolve  o  princípio  segundo  o  qual  a 

concepção do urbanismo como uma função pública e não como uma simples 

atividade privada.

No Estado Social de Direito, as decisões básicas sobre o 

urbanismo  deixaram  de  pertencer  aos  proprietários  do  solo,  para  serem 

cometidos  à  Administração,  a  quem  cabem  funções  de  planejamento,  no 

quadro das leis respeitantes ao ordenamento do território e ao urbanismo, bem 

como a realização das   “expropriações dos solos que se revelarem necessárias   

à satisfação de fins de utilidade pública urbanística” (escreve o autor).

A  nível  do  direito  infraconstitucional,  encontramos 

diversos afloramentos do mencionado princípio (p. 103).

O  autor  ainda  cita  o  princípio  da  cooperação  entre  os 

vários  sujeitos  de  direito  público  na  formação  e  execução  dos  planos 

territoriais;  o  princípio  da  participação  e  execução  dos  planos  territoriais;  o 

princípio  da participação dos interessados na elaboração dos planos e,  em 

geral,  na atividade administrativa da Administração Pública; os princípios da 

justa ponderação e da superação dos conflitos dos interesses envolvidos nos 

planos; o princípio da publicidade dos planos; os princípios da legalidade e da 

proporcionalidade  dos  planos;  o  princípio  de  igualdade;  o  princípio  da 

conjugação  ou  da  harmonização  entre  as  normas  dos  planos;  o  princípio 

constitucional de indenização.”
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Quanto ao Direito Urbanístico Brasileiro, chamo a atenção 

para o art. 182 da C.F. e para o Estatuto da Cidade (Lei n.º 10.257, de 10-7-

2001).

Hely  Lopes  Meirelles  (Direito  de  Construir,  9ª  ed.  – 

Malheiros – 2005), escreveu: “A Constituição de 1988 conferiu ao Plano Diretor  

Relevantes atribuições, explicitando que ele “é o instrumento básico da política  

de  desenvolvimento  e  expansão  urbana”  (art.  182,  §1ª),  cujo  objetivo  é  

“ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o  

bem estar de seus habitantes” (art. 182, caput). Além disso, deve expressar  

nas exigências básicas de ordenação da cidade “que servirão para aferir  o  

cumprimento da “função social da propriedade urbana (art. 182, §2º).” (p. 116)

E mais à frente: “O Plano Diretor é sempre uno e integral,  

mas  os  planos  de  urbanização  e  reurbanização  podem  ser  múltiplos  e  

setoriais, pois visam obras isoladas...” (p. 116).

Em nota de rodapé, Hely escreveu sobre o Estatuto da 

Cidade: “52 – O Estatuto da Cidade (Lei n.º 10.257, de 10.7.2001) estabelece  

normas  gerais  de  Direito  Urbanístico  e  diretrizes  gerais  de  planejamento  

urbano,  devendo  ser  observados  tanto  pela  União  quanto  pelos  Estados,  

Municípios  e  Distrito  Federal  ao  exercitarem  suas  correspondentes  

competências em matéria de planejamento do desenvolvimento urbano”. (p. 

114)

A  Constituição  Federal  contempla  para  o  Direito 

Urbanístico, a concorrente,  no art.  24 (compete à União, aos Estados e ao 

Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I. direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico 

e urbanístico;

.....................................................................................

................................................................................
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§1º.  No  âmbito  da  legislação  concorrente,  a 

competência  da  União  limitar-se-á  a 

estabelecer normas gerais.

§2º. A competência da União para legislar sobre 

normas  gerais  não  exclui  a  competência 

suplementar dos Estados (suplementar,  em 

termos de normas gerais, que suplementem 

as gerais da União).

§3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os 

Estados exercerão a competência legislativa 

plena (gerais  e  privativas  regionais),  para 

atender as suas peculiaridades.

§4º. A superveniência da lei federal sobre normas 

gerais suspende a eficácia da lei  estadual, 

no que lhe for contrário.

A competência concorrente do Município não é citada no 

art. 24 porque cabe a ele legislar por último, observando as normas gerais da 

União e dos Estados. Pelo art. 30, compete aos Municípios: II – suplementar a 

legislação federal e a estadual no que couber; VIII – promover, no que couber,  

adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso do 

solo, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

A  natureza  jurídica  das  normas  legais  do  Direito 

Urbanístico.

Hely  Lopes  Meirelles  (ob.  cit.  p.  91)  escreveu:  “As 

limitações  administrativas  são  preceitos  de  ordem  pública.  Derivam, 

comumente, do poder de polícia inerente e indissociável da Administração e se  

exteriorizam em imposições unilaterais e imperativas, positiva (fazer), negativa  

(não fazer) ou permissiva (deixar fazer).
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As  limitações  administrativas  decorrentes  do  poder  de  

polícia devem constar de leis formais e encontram seus limites nos direitos e  

garantias individuais”. (p. 91)

O  Estatuto  da  Cidade,  no  seu  art.  2º  contempla  16 

(dezesseis) diretrizes e que são obrigatórias que constem do plano diretor, de 

acordo com o art. 39 do Estatuto.

Outra  grande novidade do Estatuto  (além dos  diversos 

instrumentos  e  institutos  jurídicos  que  criou)  é  a  obrigatoriedade  da 

participação popular.

O art. 40, §4º do Estatuto reza:

“§4º - No processo de elaboração do plano diretor e  

na fiscalização de sua implementação, os Poderes  

Legislativo e Executivo municipais garantirão:

I. a promoção de audiências  públicas  e  debates  

com  a  participação  da  população  e  da  

associação  representativas  dos  vários  

segmentos da comunidade;

II. a  publicidade  quanto  aos  documentos  e  

informações produzidas;

III. o  acesso  de  qualquer  interessado  aos  

documentos e informações produzidos.

O art. 2º que traz as diretrizes gerais que hão de constar 

do Plano Diretor, no seu inciso II prevê:
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“II  –  gestão democrática por  meio da participação  

popular e de associações representativas dos vários  

segmentos da comunidade na formulação, execução 

e acompanhamento de planos, programas e projetos  

de desenvolvimento urbano”.

Portanto, a participação popular não é obrigatória quando 

da elaboração de leis formais urbanísticas.
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