
 
 

 

 

NOTA PÚBLICA DO CAU/CE SOBRE O PRAZO LIMITE DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR 
DE FORTALEZA 

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARÁ (CAU/CE), Autarquia Federal 
com competência para fiscalizar o exercício da Arquitetura e Urbanismo nos termos da 
Lei nº 12.378/2010, por meio da COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL (CPUA 
– CAU/CE), no uso das atribuições que são conferidas a essa pelo artigo 97 do 
Regimento Interno do CAU/CE comunica que: 

Considerando que o Estatuto da Cidade é a legislação vigente que rege o processo de 
elaboração e revisão dos Planos Diretores municipais; 

Considerando que o mesmo Estatuto da Cidade em seu artigo 40, parágrafo 3º, indica 
que o Plano Diretor deve ser revisado a cada dez anos e no parágrafo 4° aponta em 
seus incisos que o processo de elaboração e revisão deve contar com ampla 
participação popular, como segue: 

“I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação 
da população e de associações representativas dos vários segmentos 
da comunidade; 
II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos; 
III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações 
produzidos”; 

Considerando que o Plano Diretor Participativo de Fortaleza (Lei N° 62/2009) foi 
aprovado em 2009 e, portanto, encontra-se no limite do prazo de revisão; 

Com essas considerações, a CPUA-CAU/CE torna pública sua preocupação com o 
cumprimento das exigências acima citadas sobre a revisão do Plano Diretor de 
Fortaleza, visto que seu processo participativo de elaboração exige tempo e articulação 
dos diversos agentes sociais. E por já nos encontrarmos no segundo semestre de 2019, 
sem nenhuma indicação da Prefeitura Municipal de Fortaleza sobre possíveis reuniões 
de elaboração da metodologia de revisão, a municipalidade poderá não conseguir 
promover a nova versão da lei no prazo exigido pela instância federal, ou, caso venha 
a acelerar esse processo, deverá se esforçar para garantir a participação qualificada 
dos diversos setores da sociedade em sua construção no tempo remanescente. De 
todo modo, é preciso maior atenção e cobrança dos diversos agentes e maior 
dedicação, especialmente do ente público, para que a cidade não seja prejudicada. 

 

 



 
 

 

Cumprindo suas atribuições, a Comissão e o CAU/CE – enquanto instância fiscalizadora 
das atividades de Arquitetura e Urbanismo – permanecem em prol do bem coletivo, e 
disponibilizam-se às contribuições e orientações coerentes com essas competências. 

 

Comissão de Política Urbana e Ambiental (CPUA) do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Ceará (CAU/CE). 

Fortaleza – CE, 25 de julho de 2019. 
 

 


