


ESTRATÉGIAS PARA APLICAÇÃO DO 
PLANO DIRETOR E GESTÃO DO USO E 

OCUPAÇÃO DO SOLO EM NAVIRAÍ- MS

  Atividade

ADRIANO CHAVES DE FRANÇA
Geógrafo, MSc; Núcleo de Regularização Fundiária

Prefeitura Municipal de Naviraí – MS

PALESTRANTE GT – MACROZONEAMENTO PARA 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA





1. Abrem-se as Cortinas: “Oportunidades de DUS”
Implementar estratégias para efetivação do uso de instrumentos previstos no Plano Diretor - 

parcelamento, edificação e utilização compulsória e IPTU progressivo no tempo -  com vistas a aplicação 

do macrozoneamento, zoneamento, regularização fundiária e uso e ocupação o solo.

 Compatibilizar o macrozoneamento com os usos e ocupação do solo distintos, e demais que 

carecem de informações para municiar a tomada de decisão e ações que levem ao desenvolvimento 

urbano sustentável.



1- Levantamento 
de  lotes  passíveis 
da aplicação dos 
instrumentos 
definidos para a 
regulamentação;

2- Lotes prioritários para a 
incorporação ao perímetro 
urbano e aplicação dos 
instrumentos;

3- Definir áreas  
sujeitas à aplicação 
do PEUC;

4- Áreas passíveis de 
regularização fundiária,       
levantamento do Plano 
Diretor;

5- Simulação do 
impacto financeiro 
e orçamentário;



6- Atualização da planta 
genérica de valores a 
partir da realização do 
levantamento espacial; 

7- Estudo de casos locais  de 
elucidação e aplicação dos 
instrumentos;

8- Definir estratégias  
de regulamentação;

10- Fecham-se as 
Cortinas? Não!
Novas nuances...

 9- Edição do 
instrumento normativo 
de regulamentação;



Mapa Cadastral Urbano impresso, 
década de 1990 

Mapa Cadastral Urbano em CAD, 2020

Um sonho que virou realidade,
do (não) lugar!



Mapa Cadastral Urbano impresso, década de 1990 

Mapa Cadastral Urbano em SIG, 2021

Realidade paralela?



Mapa Cadastral Urbano impresso, década de 1990 Imagem aérea, 2021



2. Luz, Câmera, Ação - Gravando: “Instrumentos à 
luz do DUS”
- P.D; PEUC; IPTU Progressivo

“Base de dados atualizada e integrada”

Imagem aérea, 2021 Teste com base de dados em integração - 1ª mão, 2021



“O Estatuto da Cidade serve a priori para a Guerra”

Teste com base de dados por consulta - 1ª mão, 2021



“O Estatuto da Cidade serve a priori para a Guerra”

27.125 unidades imobiliárias cadastradas em cerca de 20km²?

11.511 unidades imobiliárias sem edificação ?

Se isso é real, é mais que urgente convocar o Estatuto da Cidade para a batalha em prol do DUS.

 

Naviraí, vista parcial noturna e diurna; 2020



• Decreto N°124/2021 - Regulamenta o parcelamento do solo na modalidade loteamento com 
fechamento das divisas e acesso restrito, conforme artigo 77, inciso II da Lei Complementar 
n.º 195 de 11 de abril de 2018;

• Revisão das legislações de parcelamento e uso do solo; tornar os dispositivos de melhor 
entendimento. agilizar os processos e controlar o crescimento urbano e das edificações no 
município;

• Somando esforços para regular a pressão por  loteamentos em área rural (habitacionais e                                                         
agrícolas) e com infraestrutura;

Trevo das Araras e Avenida Caarapó 2020



Entre em contato!

Adriano Chaves de França

adrianoch@gebio.org.br 

obras@navirai.ms.gov.br

067 3409 1570

Obrigado.
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