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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO  
 
Contratação de consultoria para elaboração de Material de Orientação sobre Planos Diretores 
Participativos com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS – Conteúdo e 
Edição de Publicação. 
 

2. APRESENTAÇÃO 
 

O material proposto será um instrumento de apoio do CAU/SC aos profissionais 
arquitetos e urbanistas, Prefeituras, Câmara de Vereadores, e Ministério Público para a 
elaboração, implantação, gestão e fiscalização da implantação do Plano Diretor Participativo 
e sua revisão. A agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS é uma 
oportunidade de aperfeiçoar a gestão pública numa ação conjunta por meio da qual o 
município, através de políticas locais e tratando aqui da política urbana, possa dialogar com 
as estratégias de ação global. A agenda 2030 apresenta 17 objetivos de desenvolvimento 
sustentável com 169 metas e 241 indicadores exigindo tanto do governo federal quanto dos 
governos locais, priorização das políticas e programas transversais e setoriais, entendendo o 
plano diretor como uma política transversal.  

Hoje a missão da Comissão Nacional para os ODS é “Criar mecanismos institucionais 
que estabeleçam as condições adequadas à implementação dos ODS, incluindo estratégias 
para a territorialização, a definição de metas e indicadores, processos participativos, meios 
de implementação, acompanhamento e monitoramento da Agenda 2030.”. O Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, por meio do material que se deseja elaborar, visa 
corroborar para essa territorialização.  

Desde de 2015, o Governo Brasileiro vem se preparando para implementar em todo o 
território nacional o compromisso assumido com a Agenda 2030. Para isso, é necessária a 
adequação das 169 metas e seus indicadores a realidade brasileira e aos contextos regionais. 
Desta forma, pensando na realidade local, o objeto desta contratação sobre Planos Diretores 
deve auxiliar no planejamento municipal. 

O governo federal tem como principais ações para a territorialização da Agenda 2030: 
estimular e fortalecer parcerias que contribuam com projetos, ações e iniciativas para o 
alcance dos ODS; e estimular a capacitação de atores e gestores locais. O CAU/SC se 
antecipa a ação federal e vem contribuir com a União para que o governo local possa 
implementar os ODS. 
 
2.1. JUSTIFICATIVA 
 

A Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), definiu o plano diretor como 
instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, a ser executada pelo 
poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas por lei complementar, com o 
objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-
estar de seus habitantes, sendo de caráter obrigatório para todas as cidades com mais de 
20.000 (vinte mil) habitantes, para aquelas que pertençam a um conjunto metropolitano, 
estejam em zona de interesse turístico, inseridas em área de influência de empreendimentos 
de grande impacto ambiental ou incluídas em áreas sensíveis ambientalmente. 

O Estatuto da Cidade previu também que na consecução das políticas públicas para 
desenvolvimento do plano urbanístico deve haver a institucionalização da gestão 
orçamentária participativa, com a realização de debates, audiências e consultas públicas. 

Neste sentido, no dia 12 de dezembro de 2017 o CAU/SC promoveu o Seminário 
Planos Diretores “Pensando Fora da Caixa”, em que através de eixos específicos, foram 
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listados como principais desafios para a consecução de planos diretores nos municípios 
catarinenses: 
• Metodologia de Participação: É necessário um esclarecimento melhor sobre quem é apto a 
participar e qual a melhor forma de efetivar sua participação. A sociedade brasileira em geral 
ainda não tem a cultura do processo participativo, com uma sociedade não preparada para 
participar de forma qualificada e o poder público que não enxerga o processo de forma positiva 
e não dá continuidade ao processo participativo.  
• Desafios Políticos e Orçamentários: Faltam ferramentas que possam acelerar e facilitar o 
processo do Plano em cada município, como a disponibilização de equipe técnica, o diálogo 
com munícipes, entre outros. 
• Informações técnicas: O banco de dados e informações técnicas muitas vezes mostram-se 
precários; e por vezes falta de produção de dados confiáveis e reais de monitoramento. 
• Divulgação do Processo: É falha ou inexistente. Não há publicidade de todo o processo 
participativo, reuniões, decisões, etc.  
• “Gestão Urbana”: Muitas vezes não há equipe técnica para aprovar e gerir o Plano Diretor. 
Poucos municípios em Santa Catarina criaram índices ou indicadores de gestão urbana para 
acompanhar e fiscalizar a implementação do Plano Diretor aprovado e, em alguns casos, 
fazem ajustes de rota necessários. Agregado a isso tem-se a falta de continuidade dos 
trabalhos a cada gestão e falta de integração entre secretarias.  
• Falta de fiscalização: O Plano Diretor, com suas metas e diretrizes a nível de planejamento 
urbano na cidade, torna-se ineficiente quando não existe uma fiscalização operante. Os 
custos necessários para implementação da fiscalização aparecem como dificuldade a ser 
superada.  
• Falta de clareza da população em geral e até de alguns técnicos das prefeituras. 
• Falta de qualidade: Acontecem aprovações de Plano Diretor em datas limite que visam 
objetivamente apenas o cumprimento da lei. 
Contudo, os arquitetos e urbanistas não podem se limitar a dificuldade enfrentadas na 
elaboração e implantação dos planos diretores, é necessário incorporar novos olhares para o 
planejamento urbano. Diante disso, assumir o compromisso com a Agenda 2030 e seus 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável além de convergir para uma ação global também 
permite o aperfeiçoamento da gestão municipal.  
 
2.2. OBJETIVO GERAL 
 

Desenvolvimento de um material que forneça subsídio na elaboração, implementação 
e fiscalização de planos diretores participativos, levando em consideração o diagnóstico base 
extraído do seminário Pensando Fora da Caixa, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
da ONU para 2030, a Nova Agenda Urbana definida no Habitat III (2016), a compilação de 
legislação específica e o diagnóstico a ser realizado pela empresa/instituição contratada junto 
às Prefeituras, Ministério Público, Tribunal de Contas do Ministério Público, bem como 
pesquisas em universidades e órgãos públicos estaduais e federais.  
 
2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Os objetivos específicos do plano são definidos da seguinte forma: 
 Aprimorar, através da produção e disseminação de material técnico-profissional o 
conhecimento a respeito dos Planos Diretores;  
 Planejar a execução dos trabalhos relacionados ao objeto do presente termo de 
referência; 
 Elaboração de diagnóstico referente a planos diretores, junto aos órgãos públicos 
como Ministério Público, Governo do Estado, Prefeituras Municipais e Instituições de ensino 
e pesquisa selecionadas criteriosamente; 
 Compilar a legislação existente e correlata aos Planos Diretores; 
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 Desenvolver material gráfico referente aos Planos Diretores; 
 Sensibilizar, informar, educar, difundir e fomentar conhecimentos e troca de 
experiências relativas aos Planos Diretores; 
 Munir de conteúdo técnico Prefeituras Municipais, Ministério Público e demais 
órgãos afins;  
 Aperfeiçoar a gestão municipal para políticas e programas transversais e 
intersetoriais; 
 Fomentar a importância da profissão de Arquitetura e Urbanismo no que se refere 
a políticas urbanas, bem como na elaboração dos Planos Diretores, conforme o Art. 2º da Lei 
Federal nº 12.378/2010; 
 Explanar e fomentar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável bem como 
169 metas e 241 indicadores da Agenda 2030. 
 
2.4. ABRANGÊNCIA 
 

A abrangência do plano está vinculada às ações do CAU/SC, de maneira geral o 
público a ser atendido são arquitetos e urbanistas, gestores nas Prefeituras, Ministério 
Público, Câmaras de Vereadores e demais órgãos interessados.  

 Poder Público em seus níveis federais, estaduais e municipais; 
 Arquitetos e Urbanistas; 
 Demais profissionais relacionados com o Planejamento Urbano. 

 

3. METODOLOGIA 
 

Como premissa fundamental, esclarece-se que a empresa ou instituição contratada 
deverá atuar de forma articulada com a Comissão Especial de Políticas Urbanas e Ambiental 
- CPUA e representantes do CAU/SC, envolvendo-os no planejamento e promovendo o 
acompanhamento de suas ações. 

Na sequência estão descritos os procedimentos metodológicos para a realização dos 
trabalhos. 

A construção do documento deve envolver no mínimo 10 reuniões específicas (ações 
institucionais, ações órgãos públicos e ações entidades e profissionais) com a CPUA e 
convidados, oficina ampliada de discussão com outros agentes, entre outros.  As oficinas e 
eventos poderão ser filmados para que seja possível a reprodução e/ou divulgação do 
conteúdo. Nas atividades não poderá ter menção a empresa/instituição contratada, de modo 
que ela não conste como propaganda no material de reprodução/divulgação. O deslocamento 
da equipe (dependendo da atividade pode ser solicitada a presença de mais de um membro 
da equipe, além do coordenador) para as reuniões e oficinas deverá ser por conta da 
Contratada. 
 

4. ETAPAS E PRODUTOS A SEREM ENTREGUES NA CONTRATAÇÃO 
 

Etapas a serem produzidos para alcançar os objetivos propostos: 
 

4.1. PLANO DE TRABALHO  
 

Apresentar um plano que defina e detalhe a forma de desenvolvimento dos trabalhos; 
o grau de atendimento do Objetivo Geral e dos Objetivos Específicos; a forma de atendimento 
da metodologia de trabalho proposta pelo Termo de Referência; as datas para realização dos 
eventos, reuniões de acompanhamento e fiscalização, entregas dos produtos; 
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4.2. DIAGNÓSTICO 
 

Elaboração de diagnóstico junto aos órgãos públicos como Ministério Público, Governo 
do Estado, Prefeituras Municipais e Instituições de ensino e pesquisa selecionadas 
criteriosamente pela contratada e validada pela contratante, contemplando minimamente os 
seguintes itens: 
 
1. Identificar possíveis falhas no processo de elaboração e implementação de planos 

diretores; 
2. Principais dificuldades na obtenção de dados para o diagnóstico nos municípios onde se 

pretende elaborar o Plano Diretor; 
3. Pesquisar quais as formas de contratação utilizadas pelas prefeituras para elaboração de 

planos diretores (Indicação de profissional/contratação por meio de licitação; 
temporária/equipe própria da prefeitura; honorários e currículo dos profissionais 
envolvidos); apresentar dados quantitativos e descrever de forma mais detalhada pelo 
menos 5 casos de contratação de planos diretores em municípios catarinenses (a escolha 
dos municípios analisados de forma detalhada deve ser realizada pela contratada e 
validada pela contratante; 

4. Metodologia de participação; 
5. Aspectos relacionados à gestão urbana; 
6. Informações técnicas; 
7. Implementação e fiscalização do Plano Diretor; 
8. Políticas e Orçamentos; 
9. Qualidade do produto; 
10. Divulgação; 
11. Outros. 
 

4.3. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 
 
Compilação de legislação específica mínima necessária a política urbana, como:  

 Constituição Federal; 

 Estatuto da Cidade; 

 Parcelamento do solo; 

 Código Florestal; 

 Regularização fundiária; 
 

4.4. MATERIAL GRÁFICO 
 

Desenvolver um modelo de material gráfico ilustrado referente a Planos Diretores 
Participativos, voltado aos profissionais arquitetos e urbanistas, Ministério Público, Prefeituras 
e Câmara de Vereadores.  

O material objetiva sensibilizar, informar, educar, difundir e fomentar conhecimentos e 
troca de experiências relativas a Planos Diretores, ao mesmo tempo em que fornece munição 
técnica a prefeituras municipais, ministério público e demais órgãos afins. O intuito é auxiliar 
no aperfeiçoamento da gestão municipal para políticas e programas transversais e 
intersetoriais, bem como fomentar a importância da profissão de Arquitetura e Urbanismo no 
que se refere a políticas urbanas. 

O material deve resumir e esquematizar os conteúdos tratados no diagnóstico e 
legislação específica. Deve atender a todos os objetivos específicos dispostos no item 2.3 
deste termo de referência, além de ressaltar ainda sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, suas metas e indicadores.  

O material deve ser previsto em versão e-book e em versão para impressão. A versão 
para impressão deve prever uma tiragem de 2000(duas mil) unidades, a cargo da contratada, 
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entregues na sede do CAU/SC. O material a ser impresso deverá ser previamente aprovado 
pela Comissão Especial de Políticas Urbana e Ambiental do CAU/SC.  

Para efeitos de orçamento da versão impressa, prever: Tamanho A5; 75 páginas 
(impressão frente e verso); impressão 4/4 cmyk; papel couchê fosco 115 miolo e papel couchê 
fosco 250 para a capa. 
 

4.5. APRESENTAÇÃO  
 

Desenvolver uma narrativa dinâmica sobre o processo e os resultados com respectiva 
apresentação (formato ppt e produção de vídeo explicativo ou outra ferramenta 
dinâmica/interativa semelhante), para que possa ser utilizado posteriormente.  

Na apresentação oficial do objeto deste edital Termo de Referência, em evento de 
lançamento ou similar, a empresa/instituição poderá ser convocada para apresentar o material 
desenvolvido e deverá arcar com suas despesas.  
 
Considerações sobre as etapas e produtos a serem entregues 
 Os produtos devem ser apresentados em versão preliminar à CPUA, a qual 
acompanhará e examinará os serviços contratados. Caso seja aceito como satisfatório, será 
considerado como versão definitiva. Caso haja necessidade de alguma correção, a contratada 
deve realizar os ajustes ou complementações necessárias, encaminhando nova versão. 
 Os produtos devem ser escritos em língua portuguesa e entregues, na versão 
preliminar, para análise da CPUA, em meio físico e digital, conforme solicitação da equipe de 
acompanhamento. Na versão final, após aprovação, em 2 vias originais, impressas em 
qualidade laserprint ou similar, em papel formato A4 (com exceção do material gráfico, a ser 
entregue em formato de papel específico), conforme a Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), com exceção dos mapas, desenhos, gráficos e demais anexos, para os 
quais poderão ser utilizados outros formatos para sua perfeita compreensão (devendo estar 
inseridos no documento).  
 Para cada produto específico é exigida a apresentação do documento de registro de 
responsabilidade técnica relativa a cada Conselho a que pertencem os profissionais 
envolvidos, para juntada ao processo administrativo do contrato e ao relatório específico. 

Os produtos também devem ser fornecidos em CD ou DVD, identificados e com rótulo 
conforme o conteúdo, formatado e gravado em programa editável (doc xls, .dwg, .plt, pdf, etc) 
e em arquivo de apresentação .ppt . Todo o material entregue deve ser feito também na forma 
de arquivos editáveis. 

Os eventos serão registrados através de lista de presença, as fotos e apresentações 
utilizadas irão compor o acervo da comissão (CPUA).  
 

5. VALOR ESTIMADO 
O valor total estimado para a contratação do objeto deste Termo de Referência é R$ 
159.805,32 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e cinco reais e trinta e dois centavos).  

 

6. PRAZO DE EXECUÇÃO E DE PAGAMENTOS 
 

O prazo de vigência do contrato deverá ser de 12 (doze) meses. A execução dos 
serviços deverá ser no prazo 240 (duzentos e quarenta) dias, observando-se o cronograma a 
seguir: 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PRODUTOS 

PRAZO DE ENTREGA (DIAS) PAGAMENTO A PARTIR DE (DIAS): 

etapa 15+ 10+ 35+ 30+ 30+ 30+ 30+ 60+ 15+ 10+ 35+ 30+ 30+ 30+ 30+ 60+ 

contrato 15 25 60 90 120 150 180 240 15 25 60 90 120 150 180 240 

1. PLANO DE TRABALHO 

versão 
preliminar 

  X                               

versão final     X               

2% 
do 

valor 
do 

contr
ato 

            

2.DIAGNÓSTICO 

2.1 03 (três) 
reuniões 
específicas 
(ações 
institucionais, 
ações órgãos 
públicos e 
ações 
entidade) 

      X               

15% 
do 

valor 
do 

contra
to   

         

2.2 Evento 
Participativo 
para 
discussão 
(oficina 
ampliada de 
discussão com 
outros 
agentes e 
órgãos 
públicos) 

        X               

8 % 
do 

valor 
do 

contr
ato 

        

3. ELABORAÇÃO DO CONTEÚDO 

3.1 
Diagnóstico 
preliminar 

          X                       

3.2 Legislação 
específica 
preliminar 

          X                       

3.3 
Diagnóstico 
versão final 

            X               
30% 
do 

valor 
do 

contr
ato 

    

3.4 Legislação 
específica 
versão final 

            X                   

3.5 MATERIAL GRÁFICO, E-BOOK E APRESENTAÇÃO 

3.5.1 versão 
preliminar 

              X                   

3.5.2 versão 
final 

                x               
45% 
do 

valor 
do 

contr
ato 

3.5.3 versão 
impressa 

                x               
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Os pagamentos serão realizados em até 15 dias contados do recebimento da nota 
fiscal referente a etapa entregue.  
 

7. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 

A avaliação, acompanhamento, recebimento, fiscalização e aprovação do objeto 
contratado serão realizados pela Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental - CPUA 
e a assessoria da comissão, devendo esta comissão, retornar as questões solicitadas no 
prazo de 15 (quinze) dias, salvo justificativa maior a ser comunicada via ofício. 

O recebimento dos produtos especificados será avaliado buscando verificar se os 
objetivos definidos foram alcançados e se todas as atividades previstas foram realizadas com 
sucesso. Além desses aspectos, os produtos também serão avaliados quanto ao conteúdo, 
atendimento satisfatório para o alcance dos objetivos previstos; quanto à forma de 
apresentação, se atendeu as especificações e exigências técnicas estabelecidas; e quanto 
ao prazo, se foram cumpridos os prazos acordados e as dificuldades na execução das 
atividades. 
 

8. DA ESCOLHA DA CONTRATADA E DA QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE 
 

A empresa que apresentar o menor orçamento para a prestação dos serviços descritos 
será a escolhida. No entanto, a contratada deverá dispor de uma equipe comprovadamente 
capacitada, a qual deverá ser nominalmente informada em até 10 dias após assinatura do 
contrato, com as seguintes qualificações técnicas: 

 
• Arquiteto e Urbanista com acervo técnico em coordenação ou elaboração de Planos 
Diretores1; 
• Advogado com experiência em direito urbanístico; 
• Designer gráfico; 
 

9. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 

Apresentar Certidão de Acervo Técnico com atestado (CAT-A) em nome do Arquiteto 
e Urbanista que será responsável técnico pela execução do objeto do certame, que comprove 
já ter o profissional atuado na coordenação ou elaboração de pelo menos 3 (três) Planos 
Diretores. 
 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

A empresa/instituição que apresentar o menor orçamento (desde que atenda a 
qualificação da equipe) para a prestação dos serviços descritos por este termo de referência 
será a escolhida. 

Fica a cargo da contratada responsabilizar-se pelos custos de deslocamento e estadia 
para as reuniões decorrentes deste Termo de Referência, devendo estar presente, no mínimo, 
o Coordenador da Equipe e o responsável pelo produto desenvolvido. 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina deterá os direitos autorais 
de todos os produtos finais decorrentes deste termo de referência. 
 
 

                                                        
1 O Arquiteto e Urbanista indicado como responsável técnico pela equipe deverá ser aquele 

cuja documentação de qualificação técnica foi apresentada na licitação. 
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11. APROVAÇÃO 
 

Termo de Referência aprovado pela Deliberação nº 29/2018 da Comissão Especial de 
Política Urbana e Ambiental (CPUA/SC) de 22 de novembro de 2018 com revisão final em 10 
de janeiro de 2019. 
 
Membros da CPUA – Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental  
 
 
 
_________________________________
Jaqueline Andrade  
(Coordenadora - Conselheira) 
 
 
_________________________________ 
Silvya Helena Caprario  
(Coordenadora Adjunta - Conselheira) 
 
 

__________________________________ 
Fabio Vieira Da Silva  
(Membro - Conselheiro) 
 
 
__________________________________ 
Antonio Couto Nunes  
(Assessor da Comissão – Assessor 
Especial da Presidência) 

Demais membros da comissão: 
 
Silvana Maria Hall (Membro Suplente - Conselheira) 
 
Equipe CAU/SC: 
 
Mayara Regina de Souza (Arquiteta Fiscal) 
Luiza Mecabô (Secretária da Comissão – Assistente Administrativa)  
Vinicius Mariot (Estagiário da Assessoria Especial da Presidência) 


