FASES/ EVENTOS

CONTEÚDO MÍNIMO

ATIVIDADES

METODOLOGIA

SUBPRODUTO

Elaboração do Plano de Trabalho

Promover ajustes solicitados à proposta técnica

Versão
preliminar do
Plano de
Trabalho

Elaboração de proposta de mobilização e
envolvimento social com metodologias e
estratégia ser utilizada.
Elaboração de sensibilização dos agentes
locais para a participação no processo.

Definição da mobilização e envolvimento social
dos participantes da revisão do Plano Diretor
Participativo de Recife, através de estratégias
de mobilização, produção de material de
divulgação, identificação dos agentes

Versão
preliminar do
Relatório com os
resultados de
Preparação,

Etapas de Trabalho e atividades
previstas - Apresentação de todas
as
atividades
a
serem
desenvolvidas,
conteúdo,
duração, fases e interligações, e
os prazos de entrega dos
relatórios e/ou produtos.

1.
PLANO
TRABALHO

Estratégia e Metodologias de
DE Trabalho - Detalhamento de todos
os procedimentos metodológicos
Especificação dos Produtos apresentação do conteúdo de
cada fase do trabalho e forma de
apresentação.

Cronograma de Execução FísicaCronograma de discursão das
atividades pelo tempo previsto
para elaboração do Plano Diretor
Participativo de Recife
2. FASE 1 – Definição da mobilização e
PREPARAÇÃO,
envolvimento
social
dos
MOBILIZAÇÃO
E participantes da revisão do Plano
ENVOLVIMENTO
Diretor Participativo de Recife,
SOCIAL.
através
de
estratégias
de

FASES/ EVENTOS

CONTEÚDO MÍNIMO

ATIVIDADES

mobilização,
produção
de
material
de
divulgação,
identificação
dos
agentes Definição dos quadros técnicos da Prefeitura
envolvidos,
realização
de do Recife, para compor o GT POT que deverá
acompanhar os trabalhos e ações, mantendo
reuniões, oficinas e fóruns.
contato permanente com os trabalhos que
serão desenvolvidos pela empresa contratada.

METODOLOGIA

SUBPRODUTO

envolvidos, realização de reuniões, oficinas e
fóruns.

Mobilização e
Envolvimento
Social e
Resultados do
Fórum de
Lançamento.

Articulação e Divulgação institucional e social
Elaboração e realização de uma oficina de
capacitação para discussão dos conceitos e
metodologias da Revisão do Plano Diretor
Participativo e Articulação institucional.
Elaboração, produção e distribuição de
material de divulgação nas diversas
comunidades do município, além de
mecanismos de difusão por meio de carros de
som (e/ou) rádio sobre os conteúdos e
eventos dessa fase.
Reuniões
do
Núcleo Gestor do
Plano e equipe
técnica
do
município.

Definição dos conteúdos e
metodologia das oficinas a serem
realizadas, bem como para o
Preparação e realização reuniões do GT POT
planejamento das ações e
definição de estratégias de
participação social.

Elaboração de conteúdos, metodologias e
planejamento de ações.

Preparação e realização do Fóruns de
Lançamento com representantes sociais
Fóruns
de
Apresentação do plano de locais, cuja proposta de planejamento
Lançamento
do
trabalho da revisão do Plano operacional, organização, execução e Apresentação de plano de trabalho.
Plano
Diretor
Diretor Participativo.
acompanhamento deverão ser desenvolvidos
Participativo.
pela Empresa de Consultoria em conjunto
com o GT POT.

Fórum
de
Lançamento do
Plano
Diretor
Participativo
realizado.

FASES/ EVENTOS

3.
FASE
2Diagnóstico
da
Situação Atual e
tendências - leitura
técnica
e
comunitária
do
município.

Oficinas I

Oficina
Comunitária
Consolidação I

CONTEÚDO MÍNIMO
Compreende a identificação dos
problemas e potencialidades do
município,
por
meio
de
levantamento da situação atual
no que se refere às características
socioeconômicas e urbanas de
todo o município, através de
pesquisas, observação de campo,
documentais, levantamento junto
a órgãos federais, estaduais e
municipais, e identificação dos
projetos e ações previstas e em
desenvolvimento
para
o
município, considerando o acervo
referencial existente. Deverão
também,
ser
identificados
projetos estruturadores de outras
escalas do Governo, que estejam
ocorrendo
em
municípios
vizinhos, e que possam ter
reflexos na definição de propostas
para o município de Recife e sua
inserção no contexto Regional.
Leitura comunitária da realidade
do município, para a identificação
dos principais problemas e
potencialidades, as prioridades da
população.

ATIVIDADES

METODOLOGIA

SUBPRODUTO

A partir das análises e avaliações decorrentes de
pesquisas, observações de campo,
documentais, levantamento junto a órgãos
federais, estaduais e municipais, e identificação
dos projetos e ações previstas e em
desenvolvimento para o município,
considerando o acervo referencial existente.

Versão
Preliminar do
Relatório com o
Diagnóstico da
Situação Atual e
Tendências Leitura Técnica.

1. Levantamento e análise dos aspectos físicoambientais, socioeconômicos, fundiários,
institucionais e administrativos.

2. Elaboração do Diagnóstico Técnico;

18
oficinas
Ausculta da população para a leitura
Preparação e realização de 18 oficinas
territoriais e 5
comunitária da realidade do município, para a
territoriais – uma em cada micro região e 05
oficinas
identificação dos principais problemas e
oficinas temáticas
temáticas
potencialidades, as prioridades da população.
realizadas
06 oficinas
Apresentação
da
leitura
Apresentação da leitura comunitária produto comunitária de
comunitária produto das reuniões Preparação e realização de uma oficina de
de
das reuniões técnicas, oficinas comunitárias e consolidação – 1
técnicas, oficinas comunitárias e consolidação.
oficinas temáticas.
por RPA
oficinas temáticas.
realizada.

FASES/ EVENTOS

CONTEÚDO MÍNIMO

ATIVIDADES

METODOLOGIA

Construção e definição dos temas prioritário,
4.
FASE
3
diretrizes e propostas tendo como base o
Definição
dos 1- Definição de temas prioritários, Etapa 01 - Definição dos temas prioritários, diagnóstico, as propostas gerais e específicas
Temas Prioritários, diretrizes e propostas.
diretrizes e propostas.
existentes, a revisão dos parâmetros
Diretrizes
urbanísticos e da aplicação dos instrumentos do
Estatuto da Cidade.

Oficinas I

Oficinas
Comunitária de
Consolidação I

Oficina II de
Pactuação.

Construção
propostas

e

pactuação

Preparação e realização de 18 oficinas
de
territoriais – uma em cada micro região e 05
oficinas temáticas

Apresentação do conjunto de
propostas produto das reuniões Preparação e realização de seis oficinas de
técnicas, oficinas comunitárias e consolidação.
oficinas temáticas.

Ausculta da população para construção das
propostas para o novo Plano Diretor.

Apresentação das propostas comunitária
produto das reuniões técnicas, oficinas
comunitárias e oficinas temáticas.

Apresentação
da
versão
Preparação e realização de uma Oficina II de Apresentação da versão preliminar do Relatório
preliminar do Relatório Final e
consolidação.
Final e Minuta do Projeto de Lei.
Minuta do Projeto de Lei.

SUBPRODUTO
Versão
preliminar
do
Relatório
Definição
dos
Temas
Prioritários
e
Diretrizes
e
Minuta
do
Relatório Final
Consolidado
e
Projeto de Lei,
Gestor.

18 oficinas
territoriais e 5
oficinas
temáticas
realizadas
06 oficinas
comunitária de
consolidação – 1
por RPA
realizada.
Oficina II de
Pactuação
realizada.

CRONOGRAMA FÍSICO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE RECIFE
Descrições/etapas
1. PLANO DE TRABALHO
2. Preparação e Mobilização Social
2.1 Preparação, Mobilização e Envolvimento Social.
2.2 Sensibilização dos agentes locais para participação no processo.

MESES
MAI

JUN

X

X

X

AGO

SET

X

X

OUT

NOV

DEZ

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

X
X

2.3 Divulgação institucional e social.

X
X

2.4. Preparação / Realização do Fórum de Lançamento do Plano Diretor Participativo
3.

JUL

DIAGNÓSTICO

3.1 Levantamento e análise dos aspectos físico-ambientais, sócioeconômicos, fundiários, institucionais e
administrativos.
3.2 Elaboração do Diagnóstico Técnico (Leitura Técnica)
3.3 Preparação e realização das 18 Oficinas I territoriais e 5 oficina temáticas para escuta e elaboração do diagnóstico
participativo
3.4 Elaboração do Diagnóstico da Situação Atual e Tendências –Leitura Técnica e Comunitária do município.
3.5 Preparação e Realização de 6 oficinas devolutivas – 1 por RPA
PRODUTO – Relatório com o Diagnóstico da Situação Atual e Tendências - Leitura Técnica e Comunitária
4. PROPOSIÇÃO
4.1 Definição dos Temas Prioritários, Diretrizes e Propostas –
4.2 Realização de 18 Oficinas I territoriais e 5 oficina temáticas para Elaboração e Pactuação das Propostas
4.3 Elaboração do Relatório de Propostas – Consolidação propostas técnicas e comunitárias.
4.4 Preparação e Realização de 6 oficinas devolutivas – 1 por RPA
4.5 Elaboração da minuta de Projeto de Lei do Plano Diretor do município de Recife.
4.6 Pré-conferências para eleição de delegados
4.7 Consulta Pública do TEXTO DO PLANO DIRETOR e capacitação dos delegados
4.8 Conferência de Discussão e Validação do Plano Diretor
4.9 Consolidação da minuta de Projeto de Lei do Plano Diretor do município de Recife

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

