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NOTA  TÉCNICA  Nº .  0 0 1/2 007  

 

 

Elaboração de Planos Diretores. Aplicação do art. 50 do 
Estatuto da Cidade. Efeitos da ausência de Plano 
Diretor. Responsabilidade criminal e por improbidade 
administrativa ambiental de prefeitos e ex-prefeitos. 
Ações Civis. Protesto judicial e prescrição. Ajustamento 
de conduta. Competência e atribuições. 
 

  

1 JUSTIFICATIVA 

 

O Estado do Maranhão possui 76 (setenta e seis) municípios incluídos na 

obrigação fixada pelo art.50 da Lei Federal nº. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), a 

qual implementa previsão do art. 182, §1º da Constituição da República. Após 

diversas atividades extrajudiciais promovidas pelo Ministério Público do Estado do 

Maranhão, constatou-se que 39 municípios cumpriram efetivamente a obrigação 

legal no que concerne ao prazo. Aproximadamente 37 municípios não cumpriram a 

obrigação legal. Nesse número incluem-se os municípios que não cumpriram o 

prazo e os que até a presente data não possuem Plano Diretor. 

 

Além de uma incumbência constitucional (art. 127 da Constituição da 

República), a responsabilização dos gestores que descumpriram o art. 50 do 

Estatuto da Cidade, bem como a promoção de ações que visem à elaboração 

adequada ou a reformulação de Planos Diretores, assegurada a participação 

popular, impõem-se como medidas necessárias à proteção do meio ambiente, do 

direito à moradia, do planejamento urbano, da legalidade, eficiência e 

impessoalidade da Administração Pública Municipal. 
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O cumprimento do art. 50 do Estatuto da Cidade condiciona-se à 

aprovação, até o dia 10/10/2006, de Planos Diretores que preencham os requisitos 

mínimos previstos pela Lei nº. 10.257/2001, pelo art. 180 da Constituição do 

Estado do Maranhão e pela Resolução nº.34/2005 – ConCidades, e cujo processo 

de elaboração tenha ocorrido de forma participativa, em conformidade com a 

referida lei federal e à Resolução nº25/2005 - ConCidades, sem prejuízo de outras 

normas de igual teor previstas em leis orgânicas municipais.  

 

A principal responsabilidade pelo cumprimento do art. 50 da Lei nº. 

10.257/2001 é dos prefeitos municipais. 

 

2 EFEITOS DA AUSÊNCIA DE PLANO 

 

Os municípios maranhenses com mais de 20 mil habitantes que não 

possuam Planos Diretores estarão legalmente impedidos de:  

 

(I) Realizar ou autorizar o parcelamento do solo, tanto nas 

modalidades de loteamento quanto desmembramento, pois não 

terão como definir o percentual mínimo de áreas públicas exigido 

pelo art.4º,I, da Lei nº6.766/79, e nem os “índices urbanísticos de 

parcelamento e ocupação do solo” de que trata o §1º do mesmo artigo; 

 

(II) Autorizar a supressão de vegetação em área de preservação 

permanente (APP) situada em área urbana, conforme o art.4º, §2º 

do Código Florestal. Além daquelas que constarem de Leis 

Orgânicas ou outras leis municipais são áreas de preservação 

permanente as definidas pelo art.2º do Código Florestal, pelo art. 
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241, IV da Constituição do Estado do Maranhão, e pelas 

Resoluções nº. 302 e 303/2002 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA). 

 

(III) Aprovar o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o 

Orçamento Anual conforme o art. 40, §1º do Estatuto da Cidade, 

respeitado o princípio da reserva de Plano Diretor.  

 

3 IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DE PREFEITO E EX-PREFEITO 

 

Estão sujeitos às sanções por ato de improbidade administrativa 

ambiental1 atentatório aos princípios gerais da Administração Pública, os ex-

prefeitos que administraram os Municípios incluídos na obrigação prevista no art. 

50 da Lei nº. 10.257/2001, no período de 2001 a 2004 e os que atualmente se 

encontram no exercício do mandato de 2005 a 2008. 

 

 Incidirão no tipo previsto no art. 52, VI ou VII do Estatuto da Cidade, 

cumulado com o art. 11, caput e II da Lei nº8.429/92, os prefeitos e ex-prefeitos 

dos municípios que:  

 

                                                 
1 Princípios constitucionais e improbidade administrativa ambiental. Revista de Direito Ambiental.Vol. 17 / Pág. 112 - 
Doutrina - jan a mar-2000 - MARINO PAZZAGLINI FILHO jan-2000 fev-2000 mar-2000; Aplicabilidade da Lei de 
Improbidade Administrativa à atuação da administração ambiental brasileira. Revista de Direito Ambiental.Vol. 18 / 
Pág. 57 - Doutrina - abr a jun-2000 - NEY DE BARROS BELLO FILHO abr-2000 mai-2000 jun-2000; O dever de 
probidade administrativa e a proteção do meio ambiente: reflexões sobre a improbidade ambiental. Direito Ambiental na 
visão da magistratura e do ministério público. Fábio Medina Osório. Del Rey. p.167; TJMG. APELAÇÃO CÍVEL N° 
1.0107.06.999989-7/001 - COMARCA DE CAMBUQUIRA - APELANTE(S): RUBENS BARROS SANTOS EX-
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA - APELADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO MINAS 
GERAIS - RELATOR: EXMO. SR. DES. AUDEBERT DELAGE. D.J. 24/10/2006. EMENTA: DIREITO 
ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PREFEITO - CONDUTAS QUE OCASIONARAM DANOS 
AMBIENTAIS - INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CARACTERIZAÇÃO 
DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Aplicação da Lei 8.429/92. 
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(I) Não possuam Plano Diretor; 

 

(II)  Não tenham encaminhado o Plano Diretor à Câmara de 

Vereadores, em tempo hábil, para que fosse aprovado até o dia 

10/10/2006, observada a participação popular e o regular processo 

legislativo; 

 

(III) Possuam Plano Diretor que não preencha os requisitos mínimos 

previstos na Lei nº. 10.257/2001, no art. 180 da Constituição do 

Estado do Maranhão e na Resolução nº34/2005, do Conselho das 

Cidades.  

 

Além da responsabilidade por improbidade administrativa, há 

responsabilidade criminal nos termos do art. 68 da Lei nº9.605/98, cuja iniciativa 

da Ação Penal, em alguns casos, será da Procuradoria Geral de Justiça. 

 

4 AÇÕES CIVIS, PROTESTO JUDICIAL E INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO 

 

Além das ações civis públicas de responsabilidade civil por ato de 

improbidade administrativa ambiental e das ações destinadas tanto a anular os 

Planos Diretores realizados sem participação popular ou que não atendam ao 

conteúdo mínimo - nos quais se incluem aqueles meramente copiados de outros – 

quanto a obrigar os municípios a elaborar seus Planos Diretores, é cabível o 

protesto judicial voltado a interromper a prescrição das sanções cabíveis aos ex-

prefeitos enquanto perdurar inquérito civil destinado a apurar os fatos, se assim 

entender cabível o órgão de execução. 
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5 AJUSTAMENTO DE CONDUTA, COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÕES 

 

Eventual celebração de compromisso de ajustamento de conduta com atuais 

prefeitos, voltado à conclusão, elaboração, correção de Planos Diretores concluídos 

ou em elaboração, destinando-se a assegurar o conteúdo mínimo e a participação 

popular não eliminam as sanções por ato de improbidade administrativa e nem as 

sanções penais cabíveis. 

 

Nas comarcas onde existir mais de um Juiz de Direito, será competente a 

vara da Fazenda Pública, para conhecer das ações civis de improbidade ou das outras 

relacionadas ao cumprimento do art. 50 da Lei nº. 10.257/2001, independentemente 

do membro do Ministério Público que nela oficie.  

 

As atribuições para a promoção de todas as ações citadas nesta Nota 

Técnica são do Promotor de Justiça de Meio Ambiente da comarca nos termos do 

Provimento nº001/98 e do princípio da especialidade2. 

 

Esta Nota Técnica foi emitida com esteio no que prevê o art. 33, II, da Lei 

nº. 8.625/93 e o art. 38, III da Lei Complementar Estadual nº.013/1991, refletindo o 

entendimento deste Centro de Apoio Operacional sobre a matéria. 

 

São Luís – Maranhão, 16 de julho de 2007 

 
 

  
Luis Fernando Cabral Barreto Júnior 

PROMOTOR DE JUSTIÇA - COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL 
DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E PATRIMÔNIO CULTURAL 

 
                                                 
2 MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime jurídico do Ministério Público. São Paulo.Saraiva. 1993. p.320. 


