
PLANO DE ORDENAMENTO TERRITORIAL 

8ª Reunião Grupo de Trabalho do Conselho da Cidade 

05/09/2018 



pauta 

Aprovação de Atas anteriores 

Aprovação da Pauta 

• Informe Audiência Pública do Diagnóstico 

• Desdobramentos da Oficina Temática 08 

• Convocação do Grupo de Trabalho do Regimento 

Informes 



PLANO DE ORDENAMENTO TERRITORIAL 

METODOLOGIA DA OFICINA DE ORDENAMENTO 

TERRORIAL E INSTRUMENTOS 

05/09/2018 



objetivos, data, local e público alvo 

OBJETIVOS: 

• Elaborar diretrizes para o ordenamento territorial (macroáreas, macrozonas e áreas 
especiais) 

• Elaborar diretrizes para a implantação de Instrumentos. 
 

PÚBLICO ALVO: 

• Inscritos e/ou participantes da 8ª Oficina 
 

DATA: 17/09/2018 – Turno da tarde 
 

LOCAL: Universidade Católica de Pernambuco 



programação 

13h30 - Recepção, credenciamento e encaminhamento para as 02 salas 
 

14h00 - Abertura, apresentação da metodologia dos trabalhos 
 

14h30 - Trabalhos em 03 subgrupos por sala 
 

17h00 - Intervalo (lanche) 
 

17h30 - Plenária para apresentação dos resultados dos subgrupos de trabalho 
 

19h00 - Encerramento 
 



metodologia 

Total de participantes previsto: até 90 

02 salas para 45 pessoas 

03 subgrupos por sala (até 15 pessoas) 

03 facilitadores por sala 

 

Em cada sala será fixado o seguinte conteúdo: 

• Sistematização das contribuições das oficinas temáticas; 

• Mapas bases com as seguintes informações: ZAN, ZEIS, ZEPH, ZEDE, Sistema Viário Principal, 
Proposta de Anéis Viários; Unidades Protegidas, Cursos e Corpos D’água, CIS; 

• Mapa da cidade com a Imagem de Satélite e Mapa Síntese de uso e ocupação do solo 

• Definição vigente das zonas e instrumentos 



metodologia 

TRABALHOS EM GRUPO: 

 

1º Momento – Abertura 

 

• Apresentação da metodologia dos trabalhos em grupo 

 



metodologia 

TRABALHOS EM GRUPO: 

 

2º Momento – Formulação de diretrizes para o ordenamento territorial e para implantação de 
instrumentos 

 

• Espera-se a elaboração de manchas no Mapa Base, como uma primeira aproximação para a 
espacialização das diretrizes de ordenamento territorial e espacialização de áreas onde poderão 
ser aplicados os instrumentos. 

• As manchas indicarão uma leitura preliminar de macroáreas e de áreas de interesse específico 
que nortearão as propostas para o macrozoneamento e para a identificação de áreas especiais e 
aplicação dos instrumentos. 

• Em painel serão formuladas os critérios e condicionantes para a delimitação das manchas. 

• Em painel serão formuladas condicionantes gerais para viabilizar a aplicação dos instrumentos, 
tais como: Coeficientes de Aproveitamento (CA), condições para caracterização de imóveis 
subutilizados, restrições e exceções a aplicação de instrumentos etc. 



metodologia 

MAPA 

 

INSTRUMENTOS 

 

ORDENAMENTO TERRITORIAL 

 



metodologia 

TRABALHOS EM PLENÁRIA: 

 

• Cada subgrupo terá 15min para a apresentação dos trabalhos (tempo estimado total 
de 1h30min). 

• Considerações finais e encerramento. 



icps@recife.pe.gov.br 


