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RESUMO 

O propósito deste estudo em primeira instância resulta em levantar o quadro atual dos Planos Diretores 

Municipais nos 78 municípios do estado do Espírito Santo, para em um segundo momento estabelecer 

critérios para o monitoramento e avaliação dos referidos planos no intuito de subsidiar a implementação 

do Estatuto da Cidade pelos municípios e articular ações coordenadas de ensino e extensão da FAACZ 

neste sentido, sendo que esta pesquisa especificamente refere-se às análises acerca dos municípios que 

compõe as microrregiões do Sul do Estado (Central Sul, Litoral Sul e Caparaó) e seus respectivos Planos 

Diretores Municipais, quando existentes. 
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1 – INTRODUÇÃO  

A Constituição de 1988 e a aprovação da Lei Federal 10.257/2001 - Estatuto da Cidade, apesar de 

algumas conquistas relacionadas à ampliação do direito à cidade, consubstanciaram a escala municipal e 

a figura do Plano Diretor Municipal (PDM) como principal instrumento para direcionar o 

desenvolvimento e controle da expansão urbana das cidades no país e de acordo com o estatuto da 

cidade, é papel do planejamento urbano, o ordenamento e desenvolvimento das funções urbanas, sendo o 

Plano Diretor um dos instrumentos básicos dessa política e base para o planejamento municipal e 

cumprimento social da cidade. Mesmo com limitações estruturais do instrumento frente aos desafios das 

crises urbanas brasileiras, ou pelas possibilidades ainda não exploradas nestes planos em relação ao 

cumprimento da função social da propriedade urbana, conforme aponta Oliveira (2011 p. 5) “não há 

como recusar o embate aberto em torno da sua elaboração e implementação”. Pois este é um dos fatores 

que justificam o planejamento urbano como disciplina ou profissão. 

 

A relevância da pesquisa está relacionada ao protagonismo que o referido instrumento de ordenamento 

territorial assume no âmbito do planejamento e gestão das cidades, a necessidade contínua de revisões do 

instrumento, conforme estabelecido pela legislação federal, bem como a carência de análises e estudos de 

abrangência estadual sobre o tema, a necessidade de pesquisas que oriente e subsidie os municípios 

capixabas no sentido de avançar na consolidação do direito à cidade, através da consolidação do Estatuto 

da Cidade e da gestão democrática da cidade. A pesquisa procura também através das informações e 

análises produzidas, de forma articulada ao ensino e a extensão da FAACZ, estabelecer ações de 

capacitação/orientação à comunidade acadêmica, técnicos e conselheiros municipais e a sociedade civil 

nos processos de elaboração, revisão e elaboração dos Planos Diretores Municipais.   
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2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA OU REFERENCIAL TEÓRICO  

Passados dez anos da criação do estatuto da cidade relacionado às políticas urbanas, nota-se inúmeros 

estudos que questionam reais avanços e retrocessos do mesmo, mas que de modo geral caracteriza uma 

conquista social  na questão da propriedade imoliária, onde esta passa a ser função de reconhecimento 

social e não apenas individual, mesmo que pouco conhecida por juristas, planejadores e sociedade. 

 

Com esvaziamento e atropelamento financeiro do Ministério das cidades, órgão gestor do estatuto, e 

pelos processos de segregação social e a grande mercantilização, esta lei federal passa a sofrer uma 

demonização e culpa por tais processos, por parte de setores conservadores, como afirma Fernandes 

(2013, p.224). Entretanto, em uma visão mais otimista, o conteúdo da lei tem sido incorporado pelas leis 

urbanísticas municipais, mesmo com enfrentamentos políticos na noção de função social da cidade e da 

propriedade, onde segundo Fernandes (2013), deve-se garantir seus avanços na luta pela sua 

implementação e contra o retrocesso. 

 

Acerca da função social das propriedades, Salvo raras exceções, os novos Planos Diretores fazem 

referências a esta, com ênfases variadas. Contudo, boa parte dos relatórios analisados aponta a falta de 

coerência revelando, com frequência, um “esvaziamento ou banalização do conceito” (OLIVEIRA e 

BIASSOTTO, 2011 p. 60).  

 

Somadas a estas justificativas, toma-se com destaque a realidade dos planos do Espírito Santo, quanto à 

ausência de monitoramento e avaliação bem como as revisões sucessivas destes Planos diretores, e como 

afirma o IJSN (2014), os municípios capixabas têm dificuldades ao trabalhar temas relacionados ao 

planejamento territorial, e programas de interesse social que complementam as inovações introduzidas 

pelo Estatuto da Cidade. 

 

 

3 – METODOLOGIA DO TRABALHO OU DESENVOLVIMENTO 

O primeiro momento do projeto PDM-ES apresenta uma maior ênfase nos aspectos quantitativos 

relacionados aos planos diretores capixabas, visto que pretende abranger, neste primeiro ano de pesquisa 

a totalidade dos 78 municípios do estado. 

 

A metodologia adotada é a de pesquisas como: a) a caracterização municipal sobre a organização 

territorial e demográfica de cada município, realizado através de consultas a sites de órgãos 

governamentais; b) a existência ou não de PDM e data da aprovação da Lei, ambas em consulta ao IJSN; 

c) existência ou não de Conselho do PDM regulamentado e/ou em funcionamento, bem como o período 

estimado de revisão do PDM (caso exista), além de identificar se existe alguma iniciativa no município 

no sentido da elaboração e/ou revisão do PDM. (informações obtidas por meio de contatos telefônicos e 

de e-mail para os gestores municipais); d) Identificar a disponibilidade ou não do PDM na web e levantar 

o conteúdo da Lei e os arquivos anexos. 

 

 

4 – RESUTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS 

O estado do Espírito Santo é composto por 78 municípios, destes 27 situam-se na mesorregião Sul 

Capixaba. 

 

A microrregião do Caparaó é composta por onze cidades que dispões de muitas belezas naturais, como o 

Pico da Bandeira e diversas cachoeiras, o que gera economias ligadas ao turismo, mas também à 

agricultura que tem grande destaque na localidade. Enquanto a microrregião Central Sul é composta por 

oito cidades, situadas em uma localidade que possui um terreno bem acidentado e com grandes altitudes, 

com economia variada, destacando-se a agricultura e indústria, assim como a característica do Espírito 
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Santo em geral. A microrregião Litoral Sul é muito conhecida pelas mais belas praias e pontos turísticos 

do Espírito Santo, com economia também é variada, com características agrícolas, industriais e turísticas,  

 

Das 78 cidades do Espírito Santo, 52 (66%) dispõe de Plano Diretor Municipal (PDM), sendo que a 

região Sul do território capixaba tem 70% das cidades desta localidade são providas de PDM, destes, é 

possível notar a relação de quais cidades por microrregião compõe esta estatística conforme a tabela 1, 

onde nenhuma das microrregiões do sul capixaba apresenta totalidade de municípios com esta legislação, 

porém a região Caparaó, computa 81% das cidades com PDM, sendo a mais dotada das três 

microrregiões analisadas. 

 
Tabela 1: Existência de PDM nas cidades do sul do Espírito Santo por microrregião. 

 
 

Em análise aos Planos Diretores destas cidades, é evidente semelhanças de estrutura, desde diretrizes ao 

período estimado de revisão de cada plano, além de que algumas prefeituras disponibilizam à população 

arquivos de baixa qualidade, o que compromete a análise dos mesmos. 

 

Foram efetuados telefonemas para as prefeituras de todo o estado para a obtenção de informações 

referentes ao PDM’s por meio de um questionário, no qual, em apenas 20 o contato foi satisfatório. Após 

tentativas de contato com as prefeituras para obtenção de dados gerais acerca da gestão do PDM de cada 

um dos 19 municípios que possuem PDM na região Sul capixaba, apenas em seis se fez possível o 

preenchimento do questionário elaborado, sendo um (Cachoeiro de Itapemirim) situado na microrregião 

Central Sul, um (Anchieta) na Litoral Sul e quatro (Alegre, Dores do Rio Preto, Irupi, Muniz Freire) 

situados na microrregião do Caparaó, pois dificuldades foram encontradas nas tentativas de contato com 

as demais prefeituras, com objeções como: a) telefonemas não atendidos; b) falta de conhecimentos dos 

servidores sobre quem é o responsável pelo Plano Diretor; c) falta de disponibilidade dos responsáveis, 

dos quais, muitos optavam por contato via e-mail, diversas vezes, não respondidos por eles. 

 

Fundamentado nos seis municípios levantados das três microrregiões, é clara a disparidade entres as 

cidades no que diz respeito às secretarias responsáveis pela gestão dos Planos Diretores, bem como 

referente ao ano de criação da legislação, com variedades que vão do ano de 2006 (Cachoeiro de 

Itapemirim e Anchieta), e 2008 (três cidade do Caparaó, exceto Irupi, que data de 2009), no entanto todas 

se assemelham quanto ao período máximo estimado de revisão dos Planos Diretores, todos com 10 anos. 

 

Com exceção de Irupi, que não conta com conselho de PDM em funcionamento, as cidades analisadas 

compõem seus conselhos na formação bipartite e paritário (membros do governo e sociedade civil), em 

que todos os presidentes são servidores municipais das secretarias responsáveis e os conselheiros não são 

remunerados pela participação, além de que as reuniões acontecem de forma ordinária mensal na maioria 

dos casos, e também os conselhos possuem uma comissão técnica que avalia os processos antes de serem 
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enviados a este, no entanto, os membros do corpo técnico não recebem gratificação a parte para 

desenvolverem o serviço. 

 

 

5 – CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Estatuto das cidades, estabelecido no ano de 2001 pelo Ministério das cidades, reafirma o Plano 

Diretor Municipal como Instrumento Básico da política de desenvolvimento e expansão urbana em que 

todas as cidades analisadas têm instrumentos deste estatuto incorporados a seus Planos Diretores. 

 

Com destaque para a região Caparaó, por ser uma microrregião de grande interesse turístico, o plano se 

faz necessário para maioria das cidades que a compõe, embora a maioria das cidades não atinja os 20 mil 

habitantes, uma das obrigatoriedades para que uma cidade desenvolva o PDM. 

 

É possível concluir que a obtenção dos arquivos dos Planos Diretores se deu de forma tranquila, afinal 

todas as cidades, exceto Mimoso do Sul, disponibilizam-nos em seus sites municipais (prefeitura e 

câmara municipal), no entanto, foi evidente a dificuldade de contatar os responsáveis de PDM em 

diversos municípios, e onde este contato foi satisfatório, a maioria conta com conselho de PDM, gestão e 

planos de estrutura semelhante, além de período máximo estimado de revisão de 10 anos.  

 

Mesmo que este período de revisão cumpra o tempo máximo estabelecido pelo Estatuto da Cidade, nos 

faz questionar a adequação dos Planos Diretores o longo período em que suas estruturas se mantem 

inerte, enquanto as cidades passam por transformações a todo instante, transformações estas, que 

necessitam de discussões mais contíguas. 
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