
 

PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL 

Sob o tema "Quem muda as cidades somos nós: Reforma Urbana já!", a 5ª Conferência Municipal do 

Recife tem como principal finalidade avançar na construção da Política Municipal de Desenvolvimento 

Urbano e, a partir dela, apontar prioridades de atuação da Prefeitura da Cidade do Recife. Em 

alinhamento com o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, para efeitos dessa Conferência 

entende-se como Planejamento Territorial. O ordenamento territorial que visa à construção de uma 

sociedade justa, fisicamente ordenada, ambiental e economicamente sustentável, pressupondo o 

conhecimento aprofundado da realidade, em que sejam consideradas as especificidades, os principais 

problemas e as potencialidades do espaço urbano. 

1. DESAFIOS A SUPERAR 

1.1 Para adequar e implementar as legislações urbanísticas visando um desenvolvimento sustentável da 

cidade e o cumprimento da funções sociais e da propriedade devem ser consideradas as seguintes 

questões:  

a) Como articular os instrumentos de gestão e produção do espaço urbano municipal com a 

dinâmica e instrumentos metropolitanos assegurando o cumprimento das funções sociais da 

cidade e da propriedade e a implementação das diretrizes e instrumentos do Estatuto da Cidade 

e do Plano Diretor?  

b) Como garantir a revisão da LUOS em função das diretrizes, instrumentos e parâmetros 

estabelecidos no Plano Diretor e regulamentar os instrumentos do Estatuto da Cidade, 

promovendo uma efetiva regulação da ocupação do solo, como forma de controlar o 

adensamento em áreas sem capacidade de ampliação da infraestrutura? E por outro lado, como 

incentivar a ocupação em áreas com dotação de serviços de infraestrutura?  

c) Como garantir a preservação e recuperação das regiões de interesse histórico e ambiental? 

1.2 Para articular o desenvolvimento urbano, a inclusão socioeconômica e a conservação integrada do 

território: 

a) Como orientar a distribuição adequada das atividades urbanas garantindo a multiplicidade de 

usos nas diversas partes do território compatíveis com a capacidade da infraestrutura e com as 

condições ambientais, fortalecendo a descentralização econômica?  

b) Como promover a requalificação e a dinamização das áreas de centralidades, centros 

secundários e eixos de atividades múltiplas?   

c) Como assegurar a elaboração do Plano de Desenvolvimento Econômico do Recife, que definirá 

critérios locacionais, priorizando as Zonas de Dinamização Econômica e promover a 

regularização e regulamentação das atividades econômicas?  

 

1.3 Para melhorar a gestão de riscos e resposta a desastres no Recife: 

a) Como garantir o controle urbano e a atuação eficiente da defesa civil, em áreas de risco com 

forte impacto ambiental (encostas, áreas alagáveis, etc.), a partir de um plano de prevenção e 

de um sistema de defesa civil? 

b) Como recuperar essas áreas de risco e inseri-las numa nova dinâmica de desenvolvimento 

urbano, assegurar a recuperação do ambiente degradado natural e construído, em especial nos 

locais onde haja ameaça à segurança humana?  



 

 

1.4 Para assegurar o direito à cidade para toda a população: 

a) Como assegurar a integridade do patrimônio cultural, ambiental e social da cidade diante da 

intensa dinâmica de apropriação do solo ocorrida nos últimos anos? 

b) Como assegurar a justa distribuição do processo de urbanização inibindo a utilização 

inadequada e a retenção especulativa de imóveis e adequando e direcionando a oferta de infra 

estrutura e serviços urbanos aos diferentes usos? 

c) Como garantir a resolução de conflitos fundiários causados por entes públicos ou privados, 

tendo em vista a garantia da função social da propriedade e dos direitos da população? 

 


