
Assessoria de 
Planejamento Urbano

O que é a
Granfpolis?

Associação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis - Granfpolis

fundada em março de 1969

desde então vem atuando ininterruptamente nestes
48 anos apoiando as administrações municipais no
desempenho de suas atividades

entidade que presta serviços aos entes
públicos municipais, mantida pela contribuição
mensal dos municípios associados

os municípios associados recebem assessoria em
diversas áreas, dentre as quais, os planos diretores

Atuação da Assessoria de
Planejamento Urbano

em 2006, a Granfpolis criou a Assessoria de Planejamento Urbano , que presta
assessoria, consultoria e assistência técnica aos Municípios associados em ações
relacionadas com o adequado ordenamento territorial, no âmbito das políticas de
desenvolvimento urbano e ambiental, em escala municipal, metropolitana e regional

Programa Plano Feito em Casa: “Plano Diretor Participativo: o Município
é que faz!” , a GRANFPOLIS passou a atuar na coordenação de Planos
Diretores Participativos elaborados de acordo com o Estatuto da Cidade

atuou diretamente na elaboração dos Planos
Diretores Participativos de treze municípios:

Águas Mornas

Alfredo Wagner

Angelina

Anitápolis

Canelinha

Governador Celso Ramos

Leoberto Leal

Major Gercino

Nova Trento

Rancho Queimado

São Bonifácio

São João Batista

Tijucas

atualmente, é responsável pela elaboração do
Plano Diretor Participativo de São José/SC

estas experiências utilizaram uma referência em comum, que foi o
método para elaboração da proposta de PD para São José de 2004,
elaborada pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Assessoria no
Plano Diretor de
Santo Amaro da

Imperatriz

em setembro deste ano, a Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz entrou em contato
com a Granfpolis solicitando assessoria no processo de elaboração do Plano Diretor

foram feitas reuniões com a equipe da Prefeitura responsável pela elaboração do
Plano Diretor e está sendo definido o escopo dessa assessoria que será prestada

em linhas gerais, a Assessoria de Planejamento Urbano irá orientar as
atividades da equipe da Prefeitura, fornecer informações e conteúdos
técnicos, promover capacitações e acompanhar eventos com relação:

ao detalhamento do
método de elaboração

do Plano Diretor
atividades e resultado de
cada etapa

ao desenvolvimento do
processo participativo

grupos que compõem o
processo e atribuições

eventos participativos

audiências públicas

eventos comunitários

oficinas de planejamento

seminários

reuniões

Leitura Comunitária

ao desenvolvimento de
conteúdos técnicos

capacitações

materiais de apoio

Leitura Técnica

o objetivo é aplicar a experiência e conhecimento
técnico da Granfpolis no assessoramento à Prefeitura para
elaboração do novo Plano Diretor de Santo Amaro
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