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Apresentação

E

ste Plano de Trabalho atende à demanda do Governo do Estado de São Paulo (GESP), por
meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR), relativa à elaboração de Planos de
Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUIs) pelas Unidades Regionais paulistas, conforme
estabelece o Estatuto da Metrópole (Lei Federal 13.089/2015).

Suas várias etapas foram organizadas com base nos parâmetros estabelecidos pela normatização e nas precondições institucionais, sociais, econômicas e urbanas, próprias de cada uma das
metrópoles e aglomerações urbanas objeto deste estudo. A conjugação desses fatores, portanto,
norteará a elaboração dos PDUIs de cada uma das URs em questão.
A realização de PDUIs envolve, essencialmente, um processo de planejamento baseado em ampla organização e avaliação de dados, informações e contribuições de naturezas diversas − econômica, social, urbana, legal e ambiental.
O Plano de Trabalho ora apresentado busca, justamente, organizar a elaboração de estudos e
produtos técnicos essenciais à formulação dos PDUIs, a serem desenvolvidos por meio de processo participativo em suas diferentes fases de formulação, e responde à complexidade de universos bastante diversos encontrados nas URs às quais se destinam: Regiões Metropolitanas do
Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN) e de Ribeirão Preto (RMRP) e Aglomerações Urbanas
de Franca (AUF), Jundiaí (AUJ) e Piracicaba (AUP).
Além disso, oferece apoio técnico à conclusão dos PDUIs da Região Metropolitana de São Paulo
(RMSP), da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e da Região Metropolitana de Sorocaba (RMS)1.
O escopo do trabalho está detalhado em cinco itens. O primeiro apresenta a metodologia a ser
adotada, explicitando a natureza dos conteúdos de cada um dos produtos demandados. O segundo trata do escopo de trabalho, e está organizado em blocos, com os produtos e o detalhamento
das atividades a serem desenvolvidas, conforme estabelecido na proposta.
O processo de trabalho – terceiro item – está representado em uma matriz de responsabilidade.
O quarto item estabelece o cronograma para a execução das atividades − com os respectivos prazos estimados, tendo em vista as datas definidas para as entregas dos produtos −, e a matriz de
riscos, com identificação de pontos críticos.
O último item apresenta a equipe técnica e de consultores e as respectivas áreas de conhecimento previstas. Na sequência, encontra-se o conjunto de Anexos.

1 Tendo em vista a decisão do Governo do Estado de promover legislação para constituir as Regiões Metropolitanas de Piracicaba
(RMP) e de Jundiaí (RMJ) e mudança na nomenclatura das Aglomerações Urbanas para Agrupamento Urbano, e que, no momento
do desenvolvimento deste produto, estão ambas em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, está previsto proceder as alterações necessárias nos próximos Produtos e Relatórios, assim que aprovada a legislação pertinente.
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Introdução

O

Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) é um importante instrumento de planejamento metropolitano e regional, conforme destacado na proposta técnica, e está inserido no contexto das questões urbano-regionais e nos marcos regulatórios interfederativos
dos quais fazem parte as Unidades Regionais (URs).
O Estatuto da Metrópole – principal instrumento regulatório para formulação do PDUI – aponta a
necessidade de fixar diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução de políticas públicas nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas instituídas pelo Estado, devendo ser
elaborado democraticamente, no âmbito da estrutura de governança interfederativa, e aprovado
por lei estadual.
Nesse sentido, o PDUI é essencial como norteador da atuação do Conselho de Desenvolvimento
Metropolitano (CDM) no campo das Funções Públicas de Interesse Comum (FPICs). Além disso,
deverá ser a principal referência para orientar a destinação dos recursos orçamentários, com
destaque para os Fundos Metropolitanos, no caso das RMs.
É, portanto, o principal instrumento da governança interfederativa, elemento fundamental na
instauração de consensos políticos sobre prioridades do desenvolvimento regional, bem como
projetos e ações para atendimento das demandas do desenvolvimento metropolitano e regional,
envolvendo os três níveis de governo e a sociedade.
O objeto do trabalho, conforme a proposta apresentada, é assim definido: prestação de serviços
técnicos especializados para realização de atividades de subsídios e de apoio técnico à elaboração do PDUI, para atender demanda de elaboração de estudos e produtos técnicos essenciais à
formulação do PDUI, a serem desenvolvidos em processo participativo em suas diferentes fases
de formulação.
Para tanto, os estudos devem contemplar a promoção de diretrizes para o planejamento, a execução
e a gestão das FPICs, apontando as potencialidades de desenvolvimento regional e, ao mesmo tempo,
o enfrentamento dos problemas existentes.
Assim, a elaboração dos PDUIs deve observar as disposições previstas no art. 12 do Estatuto da
Metrópole, de forma que os estudos técnicos incorporem conteúdos mínimos, tais como:
q
q
q
q
q
q

Abrangência do território, considerando as áreas urbanas e as rurais.
Definição das diretrizes para as funções públicas de interesse comum2.
Macrozoneamento da unidade territorial urbana.
Indicação de diretrizes aos municípios quanto ao parcelamento, uso e ocupação
do solo urbano.
Diretrizes para a articulação intersetorial das políticas públicas.
Delimitação de áreas com restrição à urbanização, visando à proteção do patrimônio
ambiental ou cultural e ao controle sobre as áreas sujeitas a riscos derivados de
desastres naturais e ambientais, quando pertinente.

2 Embora o Estatuto da Metrópole disponha sobre a inclusão de projetos estratégicos e ações prioritárias para investimentos
[Art. 12. § 1 º inciso I], no âmbito deste projeto serão indicados os títulos genéricos dos projetos e ações.
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q
q

Sistema de acompanhamento e controle de suas disposições.
Diretrizes mínimas para implementação de efetiva política pública de regularização
fundiária urbana, nos termos da Lei 13.465, de 11 de julho de 2017.

Além disso, no processo de elaboração do Plano e na fiscalização de sua aplicação serão assegurados:
I.

Promoção de audiências públicas e debates com a participação de representantes da
sociedade civil e da população, em todos os municípios integrantes da unidade
territorial urbana.
II. Publicidade quanto aos documentos e informações produzidos.
III. Acompanhamento pelo Ministério Público.
As audiências públicas serão precedidas de ampla divulgação em todos os municípios integrantes
da unidade territorial urbana.
As audiências públicas serão marcadas segundo critérios estabelecidos pela instância colegiada
deliberativa, respeitadas as disposições do Estatuto da Metrópole e das leis complementares que
instituírem as Unidades Regionais.

O trabalho está organizado em quatro etapas:
Etapa 1  Planejamento do Trabalho: detalha os procedimentos institucionais prévios a serem
adotados pela SDR/Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos (SAM).
Etapa 2   Diagnóstico Metropolitano: constitui a produção técnica das fases executivas do
trabalho, a saber: 1. Estruturação do repositório de dados; 2. Elaboração do diagnóstico (ordenamento territorial, panorama regional e diagnóstico).
Etapa 3  Prognóstico Metropolitano: resulta do processo participativo, a partir do prognóstico
de sugestões e consensos.
Etapa 4  Minuta do Projeto de Lei mais o Caderno de Subsídios e a definição final do macrozoneamento.

Para efeito de encaminhamento do trabalho, são necessárias ações prévias de âmbito institucional que assegurem seu andamento dentro do cronograma físico estabelecido contratualmente. Como primeira iniciativa, destaca-se a necessidade de deliberação pelos Conselhos de
Desenvolvimento Regional, instância de validação e aprovação dos conteúdos produzidos no
contexto do PDUI, sobre a composição e constituição dos Comitês Executivos (CEs).
O CE é a instância que deverá comandar os processos de consulta e análise técnica, validar
conteúdos e aprovar os produtos resultantes do PDUI. Deverá também especificar as FPICs
a serem tratadas nos Planos das respectivas URs, assim como aprovar os ajustes e adaptações do Guia Metodológico (GM), primeiro documento a ser anexado às plataformas digitais
das URs. A contratada poderá dar suporte na definição do perfil dos integrantes que deverão
compor os CEs.
Os Comitês Executivos definem e aprovam, ainda, a composição dos Grupos de Trabalho Temáticos (GTs) por representantes do Governo do Estado e das Prefeituras. Da mesma forma
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que nos CEs, a contratada poderá dar suporte na definição do perfil dos integrantes dos GTs
temáticos.
A Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos / SDR será a responsável pela condução dos processos de validação e aprovação dos produtos decorrentes deste contrato de prestação de serviço,
para posterior disponibilização de tais documentos na plataforma digital dos PDUIs.
As plataformas digitais, sediadas na SDR, são o canal de interlocução e comunicação dos diferentes agentes envolvidos no processo de construção do PDUI. Importante destacar que, tendo
em vista o ambiente de pandemia em que se encontra o país, esta será a principal ferramenta de
gestão do conhecimento do processo de trabalho, assim como de interlocução pública.
No sentido de manter o contratante informado sobre o andamento dos trabalhos, serão realizadas reuniões mensais, com pautas previamente acordadas, originadas dos documentos discutidos nas oficinas regionais. Propõe-se que tais reuniões ocorram na terceira semana do mês, às
terças-feiras, no período da manhã. A pauta da reunião será definida na sexta-feira da semana
anterior à da reunião mensal.
A agenda de reuniões mensais, obviamente, não impede que outras reuniões sejam realizadas,
conforme necessidades e emergências próprias do andamento dos trabalhos.
Sugere-se a realização de uma reunião inicial da Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos com
os presidentes dos Comitês Executivos de cada UR e o procurador do Ministério Público da comarca de cada PDUI. Essa reunião tem a finalidade de estabelecer mecanismos facilitadores do
acompanhamento e da participação das oficinas regionais e das audiências públicas.
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1. Metodologia

1.1 Considerações Gerais
Como método geral de trabalho, busca-se a articulação de temas, questões e encaminhamentos,
a correspondência entre concepção e implementação e a relação entre as instâncias dos governos estadual e municipais e seus respectivos papéis, além da inserção das contribuições e dos
resultados do processo de participação social na formulação das diretrizes e propostas do PDUI.
O desafio de enfrentar a complexidade e a diversidade de conteúdos e tarefas para produzir os 15
produtos previstos neste Plano de Trabalho consiste, por um lado, em identificar a natureza dos
conteúdos pertinentes a cada um deles e, por outro, em organizar a execução das tarefas envolvidas, conforme veremos adiante.  

A produção técnica final compreende os 15 produtos a seguir:
P1.

Plano de Trabalho.

P2.

Mapeamento do macrozoneamento e zoneamento municipais.

P3.

Mapa da leitura unificada dos zoneamentos e macrozoneamentos municipais.

P4.

Mapa preliminar de macrozoneamento.

P5.

Panorama regional.

P6.

Sistematização dos resultados das oficinas regionais.

P7.

Diagnóstico final.

P8.

Sistematização dos resultados dos GTs.

P9.

Relatório do encaminhamento e aproveitamento das propostas.

P10. Caderno preliminar de propostas.
P11. Sistematização dos resultados das audiências públicas.
P12. Relatório do encaminhamento e aproveitamento das contribuições.
P13. Caderno final de propostas.
P14. Mapa final do macrozoneamento e ordenamento do território.
P15. Cadernos de sustentação ao Projeto de Lei.
Quanto à natureza dos conteúdos dos produtos elencados, três categorias se destacam:
a.
b.
c.

Estudos analíticos, que propiciam abordagens integradas.
Relatórios descritivos, que sistematizam e consolidam os resultados das atividades
relacionadas aos processos participativos e do andamento dos trabalhos.
Documentos orientadores da elaboração dos PDUIs, conforme explicitado adiante.
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Os estudos analíticos articulam diferentes temáticas, que contemplam as dimensões
físico-territoriais e socioeconômicas e os condicionantes legais, conforme cronograma
apresentado (ver item IV).
O desenvolvimento e a execução dos 15 produtos foram organizados em oito blocos de trabalho,
a partir de atividades correlacionadas (ver item II):
Bloco 1
Bloco 2
Bloco 3
Bloco 4
Bloco 5
Bloco 6
Bloco 7
Bloco 8

Organização de Repositório de Dados, Ajuste e Adequação da Plataforma Digital.
Ordenamento Territorial – Visão do Território.
Panorama Regional – Desenvolvimento Regional.
Diagnóstico.
Processo Participativo – Construção de Consensos.
Caderno de Propostas – Diretrizes e Projetos de Ação.
Subsídios ao PL.
Apoio e Infraestrutura.

1.2 Organização do Plano de Trabalho
Ações institucionais prévias
O processo de trabalho proposto começa com a identificação, o detalhamento e as atividades que
precedem o encaminhamento dos documentos técnicos a serem elaborados no âmbito deste contrato. Estas ações prévias são necessárias para assegurar o fluxo do trabalho frente ao cronograma.
As exigências previstas no Estatuto da Metrópole, bem como as práticas institucionais que o fluxo
dos documentos deve seguir, servem de referência nesse processo, que envolve, também, procedimentos institucionais a serem adotados pela SDR/SAM.
A matriz de responsabilidades, apresentada mais adiante (ver item III), contém a relação entre os
estudos e as atividades previstas e detalhadas neste Plano de Trabalho, cotejadas com as responsabilidades dos diferentes agentes governamentais e da sociedade civil. Entre elas, estão: a adaptação
do Guia Metodológico, os ajustes na plataforma eletrônica do projeto para cada UR, a composição do
Comitê Executivo e a deliberação pelo Conselho de Desenvolvimento (CDM), a formação dos Grupos
de Trabalho, a organização e a agenda das oficinas regionais e das audiências públicas.

Etapas e conteúdos do Plano de Trabalho
O Diagnóstico Metropolitano é uma etapa simultaneamente instrumental e analítica. Reúne os
elementos necessários para o reconhecimento qualificado de cada unidade regional, constituindo
a produção técnica das fases executivas do trabalho a seguir.
1. Estruturação do repositório de dados.
2. Produção de diagnóstico (ordenamento territorial, panorama regional e diagnóstico).
O Prognóstico Metropolitano é a etapa relacionada ao processo participativo, que busca ampliar
e compartilhar os estudos técnicos com sugestões e consensos advindos dos interesses de diferentes agentes e da sociedade. A elaboração destes conteúdos é concluída com a definição do
macrozoneamento, da minuta de Projeto de Lei e do Caderno de Subsídios.
O quadro a seguir permite uma visão geral do desenvolvimento do trabalho, identificando as etapas mencionadas anteriormente com as questões objeto de análise e os 15 produtos resultantes.
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FIGURA 1

Organização do Processo de Trabalho e Produtos

PLANEJAMENTO DE TRABALHO
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Comunicação Social

1.3 Levantamento e Análise da Situação Atual Relativa aos PDUIs
em Andamento
Em apoio aos PDUIs em fase de conclusão – RMSP e RMBS – ou em andamento – RMC e RMS
–, a Fipe disponibilizará equipe técnica qualificada para acompanhar a retomada do processo de
finalização, ou a continuidade, dos respectivos Planos. Nos casos da RMSP e da RMBS, dará apoio
técnico aos ajustes solicitados pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) e pelo Ministério Público
(MP). Também atuará, de forma colaborativa, na continuidade dos PDUIs da RMC e da RMS, objetivando sua conclusão.
De modo geral, a equipe técnica da Fipe, alocada no âmbito deste trabalho, acompanhará o cumprimento das etapas de nove PDUIs, apoiando a organização das atividades necessárias para
viabilizar a conclusão dos mesmos, juntamente com as respectivas minutas de Projeto de Lei3.
A Fipe deverá atuar também em outras frentes, conforme segue:
1. No processo em curso de regionalização do Estado de São Paulo, liderado pela SDR,
a equipe técnica da Fipe poderá prestar apoio especializado para temas e questões
específicas, por meio de notas técnicas. Um exemplo a ser considerado é a análise das
respostas e/ou encaminhamento das propostas recebidas nas audiências públicas do
processo participativo da nova regionalização do Estado de São Paulo.
2. A Fipe dará também apoio técnico e especializado na elaboração dos Projetos de Lei
Complementar (PLCs), considerando:
q Revisão do PLC que altera a LC 760, de 1994 (a minuta está em fase de finalização).
q Pareceres Técnicos – Analisar e propor eventuais alterações nos pareceres de cada UR,
elaborados pelo Seade.
q Apoiar e participar das audiências públicas realizadas pela Alesp.
q Participar das reuniões das Comissões na Alesp, quando solicitado.
q Elaboração de minutas de Regimento para o Conselho de Desenvolvimento, para o
Parlamento Regional e para as Câmaras Temáticas.
q Formatação da Agência Estadual de Desenvolvimento Regional, do Conselho de
Orientação do Fundo de Desenvolvimento das Unidades Regionais e Subcontas das URs.
q Apoio na organização dos Conselhos, sobretudo no que se refere aos perfis de
conhecimento que possam contribuir para representar o governo estadual em cada um
e aos perfis de representantes da sociedade – pessoas de perfil técnico e executivo, com
reconhecido e notório conhecimento na respectiva função pública de interesse comum.

3

Ver Anexo 3 deste Plano de Trabalho.
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2. Escopo do trabalho por blocos: produtos e atividades

Os 15 produtos apontados no TR em seus oito Blocos de Trabalho, conforme descrito anteriormente, serão desenvolvidos simultaneamente e estão previstos nas cinco URs (sejam elas Regiões Metropolitanas ou Aglomerações Urbanas). Tanto os produtos que resultam dos estudos
analíticos (Produtos 2, 3, 4, 5, 7, 10 e 15), quanto os orientadores dos PDUIs (Produtos 13, 14 e
15), se beneficiam de atividades comuns − ou seja, da coleta de dados e suas respectivas análises.

2.1 Questões Gerais acerca dos Oito Blocos de Trabalho
A elaboração do Repositório de Dados é orientada por Áreas Temáticas que organizam a prospecção de dados, os levantamentos e mapas temáticos correspondentes, imprescindíveis para o
reconhecimento dos territórios de cada UR.
São as áreas temáticas, portanto, que orientam e organizam os levantamentos do Bloco 1 – Estruturação do Repositório de Dados e Ajuste e Adequação da Plataforma Digital.
No Bloco 1, são detalhados os aspectos que devem ser contemplados − conteúdos e levantamento
de dados −, atribuídos a cada uma das áreas temáticas listadas abaixo. São esses dados que conduzem, também, a elaboração do Panorama Regional e do Diagnóstico (Blocos 3 e 4).
a. As Áreas Temáticas4 são organizadoras do Repositório de Dados
As Áreas Temáticas foram definidas a partir de aspectos essenciais que informam o ordenamento
e a visão territorial com compromisso de desenvolvimento regional. São as seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4

Estruturação urbana, processo de urbanização e rede de centralidades.
Vulnerabilidade socioterritorial, política habitacional, equipamentos públicos e áreas
de riscos.
Mobilidade, transporte e logística.
Estrutura produtiva urbana e rural, conhecimento e tecnologia.
Patrimônio ambiental e recursos hídricos.
Infraestrutura urbana.
Gestão pública e governança regional.
Desenvolvimento econômico.

Ver detalhamento dos temas no Anexo 1 – Áreas Temáticas.
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b. As Áreas Transversais5 são orientadoras da análise
As análises e interpretações dos dados cruzam mapeamentos de diferentes áreas temáticas,
orientadas pelo elenco das áreas transversais, que são analíticas e contribuem para desenvolver
e equacionar questões norteadoras dos PDUIs.
As cinco Áreas Transversais, que serão retomadas no Bloco 4 – Diagnóstico, são as seguintes:
1.

2.
3.

4.

5.

Sustentabilidade e processo de urbanização – Correlacionar patrimônio ambiental e
recursos hídricos com as condições de desenvolvimento econômico e social na unidade
regional.
Desigualdade socioterritorial – Analisar as vulnerabilidades social e territorial e a
forma de inserção dos municípios nas dinâmicas regionais.
Inovação – Avaliar as condições de promoção de um ambiente inovativo na unidade
regional, seja mediante políticas específicas ou pela sinergia de agentes econômicos
existentes.
Hub de infraestrutura – Avaliar as potencialidades e condições de distribuição
e funcionamento das redes de infraestrutura fundamentais para a qualificação da
urbanização regional.
Articulação interfederativa e setorial – Relacionar os órgãos e instrumentos de gestão
e monitoramento das ações públicas municipais e regionais e os níveis de articulação e
interação entre entes federativos e entre as políticas públicas setoriais.

O Diagnóstico (elaborado no Bloco 4) é um importante produto síntese deste estudo e dará consistência a cada um dos PDUIs – objeto de trabalho –, sendo incorporado ao Caderno Preliminar
de Propostas. Conforme detalhado adiante, sua produção se apoia nos estudos e resultados dos
Blocos 2 e 3, e tendo como abordagem os seguintes aspectos orientadores da análise:
q
q
q
q
q

Sustentabilidade e processo de urbanização.
Desigualdade socioterritorial.
Inovação.
Hub de infraestrutura.
Articulação interfederativa e setorial.

Essa listagem prévia dos temas poderá ser modificada em função da disponibilidade de informações. Da mesma forma, o conjunto de Áreas Transversais poderá sofrer ajustes conceituais ao
longo do desenvolvimento do trabalho.
Como resultante, tem-se que as Áreas Temáticas e as Áreas Transversais conduzem a organização dos dados e o desenvolvimento das análises dos Blocos de Trabalho – Blocos 1, 2, 3 e 4 – que,
juntamente com as contribuições do processo participativo – Bloco 5 –, consolidarão os conteúdos principais de cada PDUI.

5

Ver detalhamento das Áreas Transversais, seus objetivos e questões a serem abordadas no Anexo 2 - Áreas Transversais.
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2.2 Bloco 1 – Organização do Repositório de Dados,
Ajuste e Adequação da Plataforma Digital
2.2.1 Organização do Repositório de Dados Georreferenciado por Unidade Regional
Cada uma das cinco URs terá, inicialmente, um repositório de dados de informações secundárias
disponíveis sobre os diferentes temas a serem abordados nos PDUIs. Essas informações poderão
ser complementadas pelas equipes específicas de cada tema no decorrer do trabalho.
A organização dos dados municipais deverá conter os elementos essenciais para uma visão integrada dos municípios que compõem a UR.
O conjunto dos dados municipais de cada uma das cinco URs será organizado no formato de tabelas, que serão armazenadas de forma estruturada em um repositório de dados, juntamente com
a cartografia elaborada, os gráficos e os resultados de seus cruzamentos e análises.
Esse repositório, a ser compartilhado com a equipe de trabalho, migrará para a plataforma digital
dos PDUIs à medida que seus produtos forem concluídos, ficando disponíveis para acesso público. O repositório, portanto, constitui um meio de disseminação e manutenção do conhecimento
acumulado e dos dados digitais produzidos.    

Diretrizes para a organização dos dados:
q Quanto aos períodos analisados, serão usadas séries temporais a partir de 2010 até o
dado mais atual, em função da predominância do último ano disponível.   
q Quanto aos dados anuais decorrentes de séries mensais, deve-se trabalhar com o mês
de dezembro de cada ano.
q Quanto à identificação da abrangência dos sistemas – nacional, estadual, regional e
municipal.
q Quanto à escala adotada para os mapeamentos, deve ser compatível com o
planejamento metropolitano.
q Quanto à escala das apresentações, deve ser adequada à produção de cartogramas.
A estrutura do Repositório de Dados em suas Áreas Temáticas (listadas no item II.I)
a) deverá se ater aos seguintes pontos, para subsidiar as análises dele decorrentes:
1. Estruturação urbana, processo de urbanização e rede de centralidades
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

Caracterização do uso e ocupação do solo: predominância de usos e tipologias
(residencial, comércio e serviços, base produtiva).
Inserção da unidade regional na rede urbana paulista.
Caracterização da área urbanizada: parcelamento do solo, processo de expansão,
vetores de crescimento e caracterização da expansão imobiliária.
Aspectos demográficos: população total (urbana e rural), densidade demográfica,
Taxa Geométrica de Crescimento Anual total (urbana e rural), taxa anual de
migração. Saldo migratório anual – migração pendular.
Regulação urbanística municipal: planos diretores, macrozoneamento, zonas
especiais, perímetro urbano, instrumentos urbanísticos e programas de
regularização fundiária.
Agenda de projetos estruturantes em âmbitos municipal e regional.
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1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

Rede de centralidades.
Habitação.
Atividades e dependências econômicas.
Rede de saúde, centralidades.
Rede de educação, centralidades.
Evolução da expansão urbana nos últimos 10 anos (para identificação dos rumos
da urbanização) e conflitos no território.
Patrimônios histórico e cultural.
Macrozoneamento e zoneamento dos municípios.
Limites territoriais entre os municípios e possíveis conflitos.
Base legal, em geral, e, em especial, de uso e ocupação do solo entre municípios.
Identificar possíveis conurbações entre municípios e impactos da legislação.

2. Vulnerabilidade socioterritorial, política habitacional e equipamentos públicos
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Indicadores de vulnerabilidade socioterritorial: IDH-M, IPVS, IPRS (Grupos, Municípios
Geral, Riqueza, Longevidade, Escolaridade), indicadores de educação (INEP).
Aspectos demográficos: renda, escolaridade, mortalidade infantil, expectativa de
vida, razão de dependência e pirâmide etária.
Caracterização de assentamentos precários e panorama do déficit habitacional,
áreas de riscos.
Caracterização da política habitacional: regulação, sistema de planejamento e
financiamento.
Análise da produção habitacional, ações de regularização e intervenções específicas.
Distribuição e acesso a serviços e equipamentos públicos: polos de cultura,
educação, esporte, rede de saúde e acesso à banda larga.
Áreas de ocupação informal ou com predomínio de precariedades urbana e
socioambiental.

3. Mobilidade, transporte e logística
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Avaliação da conectividade intermunicipal, da abrangência e oferta das
infraestruturas de mobilidade.
Caracterização dos deslocamentos.
Sistema viário de abrangência regional.
Sistema ferroviário de abrangência regional, quando pertinente.
Transporte de cargas e polos logísticos, quando pertinente.
Planos, programas e projetos de abrangência regional.
Estrutura de gestão e integração dos sistemas de mobilidade.

4. Estrutura produtiva urbana e rural, conhecimento e tecnologia
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Perfil econômico dos municípios e da unidade regional: PIB, inserção e peso do
município na dinâmica econômica regional.
Caracterização da cadeia produtiva da unidade regional: comércio, serviços,
complexo da saúde, logística, base industrial e suas transformações.
Composição do valor adicionado bruto por atividade econômica (PIB Setorial).
Índice de localização do valor adicionado (indústria, serviços e agropecuária).
Perfil e evolução do número de estabelecimentos.
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4.6
4.7

4.8
4.9

4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16

Comércio exterior – exportação e importação – principais produtos.
Desequilíbrios na distribuição de ativos urbanos e econômicos (equipamentos
públicos de inserção regional – aeroportos, polos de mobilidade, complexos de
saúde, polos de ensino superior e pesquisa –, complexos tecnológicos e industriais,
incubadoras e grandes centros comerciais).
Aspectos demográficos: população ocupada e população economicamente ativa (PEA).
Caracterização dos empregos formais e sua distribuição regional. Rendimentos
médios. Índice de localização dos empregos de alta e média-alta intensidade
tecnológica da indústria.
Políticas voltadas à geração de emprego e renda.
Investimento e intenções de investimento.
Qualificação da mão de obra: políticas, programas e equipamentos (Etec, Fatec,
Senai, etc.).
Inovação e economia criativa: políticas, programas e identificação de núcleos.
Potencial turístico.
Caracterização da produção agrícola rural e da agricultura urbana. Valor da
produção rural, área colhida de cana de açúcar e laranja.
Vocações e potencialidades da Unidade Regional.

5. Patrimônio ambiental e recursos hídricos
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

5.9

Sistema de áreas verdes e áreas protegidas.
Áreas de risco ambiental e fragilidades ambientais.
Recursos e demanda hídricos: aspectos hidrográficos, físicos, quantitativos e
qualitativos das águas.
Níveis de reconhecimento, mapeamento e monitoramento do patrimônio ambiental.
Políticas e instrumentos de proteção de áreas de interesse ambiental.
Conjuntos paisagísticos, unidades ambientais e complexos culturais e ambientais
identificados em âmbitos estadual ou municipal.
Presença de políticas voltadas ao tema das mudanças climáticas: perspectivas de
mitigação em relação aos eventos extremos. Resiliência urbana.
Cartas de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações e
outros mapeamentos relacionados à prevenção de desastres naturais, quando
possível, de acordo com os dados disponíveis.
Identificação de oportunidades para política de compensação ambiental.

6. Infraestrutura urbana
6.1
6.2

6.3
6.4
6.5
6.6

Panorama das políticas municipal e regional de saneamento, no contexto do novo
marco legal – estrutura institucional, planejamento e integração de sistemas.
Abastecimento e segurança hídrica: caracterização, índice de perdas, desafios e
planos de expansão, avaliação das Unidades de Gestão dos Recursos Hídricos que
estejam contidas ou contenham as URs.
Esgotamento sanitário: abrangência, níveis de coleta e tratamento e planos de expansão.
Drenagem e manejo das águas pluviais: macrodrenagem, fragilidades locais e planos
de expansão.
Gestão dos resíduos sólidos: cobertura da coleta e processamento.
Matriz energética: caracterização, consumo de energia elétrica (residencial e
industrial por setor) e planos de diversificação.
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7. Gestão pública e governança regional
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Estrutura de articulação regional: conselhos, consórcios, integração regional, atores
estratégicos.
Transparência na gestão pública.
Quadro fiscal dos municípios: arrecadação, capacidade de investimento e
endividamento.
Órgãos, instrumentos e sistemas integrados de planejamento, gestão e
monitoramento das ações públicas.
Sistema de Gestão e Monitoramento do PDUI.

2.2.2 Plataforma Digital
A plataforma digital é o instrumento tecnológico para registro de documentos, de eventos
e promoção de processos participativos e de comunicação. Além dos documentos-chave,
serão publicados os produtos derivados da contratação, bem como a agenda de reuniões,
encontros, oficinas, audiências e outros eventos, reforçando seu papel de disseminação de
informações e de recurso de acompanhamento, consulta e participação.
Gerenciadas pela Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos, com apoio da equipe Fipe, as
plataformas serão alimentadas durante o processo de produção dos PDUIs, abrigando os
produtos e documentos relativos aos Planos das URs.
A plataforma digital, como ferramenta de trabalho, promove a integração entre a equipe
interna e os agentes externos e o compartilhamento do conhecimento produzido pelos diversos grupos. Esse trabalho exige velocidade e fluidez na disponibilização dos conteúdos,
portanto, precisa ser realizado em equipe.
O recebimento das propostas encaminhadas pelo poder público e pela sociedade civil após
as audiências públicas é a atividade que exigirá mais atenção da equipe.
Ao receber as propostas, a equipe formata o conteúdo no formulário padrão e identifica os temas. Em seguida, as envia, em formato word, para conhecimento dos responsáveis das equipes
técnicas e grupos de trabalho, de acordo com a temática. Na sequência, a proposta é encaminhada, em formato PDF, para inserção na plataforma. Importante frisar que algumas propostas
e seus comentários precisam ser analisados e respondidos pelos técnicos.
A implantação das plataformas digitais passará por ajustes para cada UR objeto deste trabalho,
com revisão e adaptação dos elementos tecnológicos disponíveis. As AUs de Jundiaí e de Piracicaba, que já possuem plataformas publicadas e disponibilizadas, porém desatualizadas, deverão
ser igualmente revistas, bem como os conteúdos publicados.
Para atender ao Ministério Público e às Procuradorias Municipais, haverá uma sessão específica
nas referidas plataformas para organização, em pastas separadas por municípios, de toda programação, com lista de presença, texto da apresentação, fotos, material de divulgação do Estado
e das Prefeituras Municipais, mídia da gravação da reunião e ata.
Como orientação para acesso à plataforma digital, será necessário definir regras e condições junto à SAM e ao Comitê Executivo para garantir o relacionamento e as condições para a publicação
dos documentos dos PDUIs.
O Relatório de Andamento 1 é um Produto deste Bloco 1. Além da implantação da plataforma,
será gerado o arquivo digital do repositório de dados e elaborado um relatório com a descrição
dos serviços de apoio técnico realizados no período.
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2.3 Bloco 2 – Ordenamento Territorial – Visão do Território
Neste bloco, todos os pontos que estão relacionados são orientadores da leitura territorial, a partir dos insumos – documentos e dados – produzidos para cada uma das URs, por suas equipes de
trabalho, nos diversos temas, e das análises deles decorrentes.
Este item está estruturado a partir da tríade: macrozoneamento, estratégias para ação metropolitana e áreas de interesse metropolitano, assim entendidas:
I. Macrozoneamento: exigência do Estatuto da Metrópole, desenha grandes perímetros
no território, em função de características homogêneas em termos de ocupação
urbana, vocação ambiental e de diretrizes quanto à articulação dos municípios e ao
desenvolvimento regional. Sua função é orientar o planejamento do uso e ocupação do solo
na unidade regional, servindo de referência para a revisão de planos municipais.
II. Estratégias para ação metropolitana: têm por função básica promover a articulação
setorial das diversas políticas de âmbito regional. As estratégias deverão coincidir com
funções, serviços e programas de natureza sistêmica e de interesse comum entre os
municípios e demais entes federativos.
III. Áreas de Interesse Metropolitano:  recortes específicos do território, que permitem a
articulação das ações interfederativas e intersetoriais, mediante regulações especiais e a
utilização de instrumentos urbanísticos previstos nos Estatutos da Cidade e da Metrópole.
As atividades a serem realizadas para o desenvolvimento dos produtos previstos são as seguintes:
a. Pontos a serem abordados:
q Planos Diretores (PD) / Macrozoneamento (MZ) / Zoneamentos.
q Estratégias de Ação.
q Redes de centralidade intraurbana derivadas dos Planos Diretores.
q Proposta preliminar de MZ metropolitano.
b. Questões gerais:
q As análises das dinâmicas urbanas deverão privilegiar uma visão integrada dos
municípios que compõem a Unidade Regional.
q Para além dos levantamentos dos planos diretores existentes, da regulação urbanística
e dos planos setoriais, as informações consolidadas de cada município deverão
conduzir a formulação preliminar do Macrozoneamento, as Estratégias para Ações
Metropolitanas e Regionais e a definição pertinente de Áreas de Interesse regional e
metropolitano.
q Quanto à identificação e caracterização das dinâmicas urbanas que estruturam
o território municipal e suas relações com as questões regionais, deve-se levar em
conta: impactos da expansão urbana e impactos ambientais; área urbanizada e sua
dispersão; características da desigualdade socioterritorial; presença da inovação no
uso e ocupação do solo; pontos de articulação do transporte local e regional;
identificação, a partir de fontes secundárias, das precariedades apontadas nos Planos
Diretores, especialmente no que se refere ao saneamento básico – abastecimento
e destino de resíduos; presença de consórcios e planos de ações integradas existentes;
projetos estruturantes de âmbitos municipal e regional.
q Aspectos relativos à gestão de uso do solo e disfunções do crescimento urbano devem
ser observadas para o enfrentamento da precariedade urbana e habitacional.
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q
q

q

q

Quanto ao MZ Metropolitano, serão analisados e equacionados conceitos que viabilizem
a compatibilização definida nos PDEs municipais.
As Estratégias para Ação Metropolitana deverão ter como princípio promover a
integração das FPICs e minimizar desequilíbrios, tendo em vista o desenvolvimento
urbano metropolitano e regional.
As áreas sujeitas às restrições de urbanização, conforme estabelece o Estatuto da
Metrópole, serão abordadas pelo Ordenamento Territorial, seja por meio das
macrozonas ou por meio das áreas sujeitas a ações estratégicas.
Ao identificar centralidades locais, considerar as funções que as mesmas cumprem
nos distintos contextos municipais e regionais.

c. Questões específicas:
q Considerar aspectos da formação e estruturação urbana recente dos municípios
pertencentes à UR e sua relação funcional.
q Analisar as dinâmicas contemporâneas e as disfuncionalidades que ela gera.
q Caracterizar a unidade regional a partir da compreensão dos municípios que a
compõem, considerando as obras estruturais que permitiram a configuração da UR.
q Considerar o papel central da mobilidade e da acessibilidade para o desenvolvimento
socioeconômico como fator fundamental da inserção regional dos municípios.
q Considerar a importância dos “nós de mobilidade” como agentes estimuladores da
atividade econômica no interior do território regional.
q Considerar atividades econômicas em áreas urbanas de relevância para o contexto
regional reconhecidas como centralidades.
q Avaliar o crescimento urbano ilegal em áreas de proteção ambiental que
comprometem o desenvolvimento sustentável.
q Considerar instrumentos específicos dos PDEs voltados à reorganização das atividades
econômicas.
q Avaliar instrumentos e ações de regularização fundiária nos municipios, com foco nos
territórios onde predominam precariedades habitacionais e urbanas, visando sua
inclusão socioambiental.
d. Produtos e atividades:
P2. Mapeamento do Macrozoneamento e Zoneamento Municipais.
AT-1 Mapeamento dos zoneamentos e macrozoneamentos dos planos diretores municipais, visando à leitura unificada.
A leitura do zoneamento existente nos municípios da UR e a análise dos seus planos diretores e
leis de uso e ocupação do solo permitem identificar, de um lado, a possibilidade de existência de
conflitos entre legislações e políticas municipais e, de outro, facilitar o reconhecimento de potencialidades que possam ter expressão em um contexto de maior dinamismo regional, com vistas a
subsidiar o macrozoneamento regional.
AT-1.1 Levantamento de leis municipais referentes ao território (planos diretores, leis
de uso e ocupação do solo, leis de perímetro urbano, zonas especiais, ou outras de
regulamentação do território municipal).
Para obtenção, junto às Prefeituras, das informações e materiais necessários, é
fundamental a indicação, pelas mesmas, de órgãos e representantes/gestores municipais a
serem contatados e envolvidos nos trabalhos do PDUI.
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AT-1.2 Realização de visitas técnicas a órgãos municipais para envolvimento e
esclarecimentos sobre o PDUI, alertando-os para a necessidade e a importância da
colaboração dos municípios no processo. Solicitação, junto aos setores afins das
Prefeituras, das informações relativas à legislação urbanística e de outras que tenham
relevância para a análise regional.
AT-1.3 Mapeamento dos zoneamentos, macrozoneamentos, perímetros urbanos e zonas
especiais, a serem realizados pela Fipe.
Atividades que se referem à vetorização dos componentes territoriais das leis municipais,
mapeando zoneamento e macrozoneamento, quando houver, assim como zonas especiais,
essencialmente as Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) e Zonas Especiais de
Interesse Ambiental (Zeia) e perímetros urbanos.
Entrega do Produto 2 − Mapas em formato shapefile, com as seguintes informações nos
atributos: Região, Fonte, Ano, Município, Instrumento Legal, Alterações, Nome da área
(nome da macrozona ou zona), Sigla, Descrição do artigo correspondente à área, Nome do
arquivo original.
P3. Mapa da leitura unificada dos zoneamentos e macrozoneamentos municipais.
A compatibilização entre as diversas nomenclaturas e conceitos adotados pelos municípios em
suas legislações é fundamental para a construção do macrozoneamento regional. Para tanto, é
necessário identificar os principais conceitos, características e diretrizes das zonas e macrozonas definidas nas legislações municipais, agregando-as de acordo com sua função predominante,
para gerar uma legenda única de macrozonas compatibilizadas.
AT-1 Produção de relatórios municipais para validar conceitos e sua aplicação pelos
municípios. A validação pelos municípios dos conceitos das macrozonas visa garantir
a coerência do macrozoneamento regional. Serão elaborados relatórios municipais
apresentando as soluções encontradas no processo de compatibilização, relacionadas à
interpretação do texto das leis municipais ou à ausência de informações, para apreciação
e validação junto aos municípios. Esta atividade é essencial, uma vez que, embora alguns
municípios possuam caracterização, objetivos e diretrizes de cada zona/macrozona
bem detalhados no texto da lei, outros podem apresentar somente a divisão das zonas/
macrozonas, sem detalhamento de suas funções.
Entrega do Produto 3 − Mapa em formato shapefile com as seguintes informações nos
atributos: Região, Fonte, Ano, Município, Instrumento Legal, Alterações, Nome da área
(nome da macrozona ou zona), Sigla, Descrição do artigo correspondente à área, Nome do
arquivo original.
P4. Mapa Preliminar de Macrozoneamento.
O mapa preliminar do macrozoneamento deve apresentar o resultado do trabalho de construção
da proposta de ordenamento territorial regional. Essa proposta preliminar de macrozoneamento
norteará as discussões do GT de Macrozoneamento, tendo em vista a interação entre as realidades municipais, suas dinâmicas econômicas regionais e seus planos diretores, a partir da discussão de diretrizes e estratégias.
Deverão ser absorvidos na concepção e na elaboração do Macrozoneamento os insumos técnicos
oriundos do Diagnóstico Final, que, por sua vez, deverão orientar as discussões sobre as diretri-
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zes do PDUI, relativas ao ordenamento territorial da UR. Deverão ser definidas diretrizes para
parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, as quais deverão ser consideradas no macrozoneamento e suas respectivas estratégias.

São atividades para a elaboração do Macrozoneamento:
AT-1 Formalização do GT de Macrozoneamento com participantes das Prefeituras, entre os
quais pelo menos um técnico da área de planejamento.
AT-2 Elaboração de Plano de Trabalho Específico para o GT de Macrozoneamento.
As atividades do GT de Macrozoneamento deverão ser iniciadas com a discussão do documento
preliminar Leitura Unificada dos Planos Diretores e da Legislação Afim. A validação da leitura
unificada deverá ser uma das primeiras atividades a ser ratificada pelo GT.
AT-3 Suporte ao GT quanto aos aspectos técnicos baseados na leitura dos planos diretores
municipais, realizando:
q Atualizações e correções no mapa da leitura unificada durante o processo de
elaboração do macrozoneamento.
q Produção de novos mapas temáticos com as informações da leitura unificada durante
as diferentes fases do trabalho.
q Análises e subsídios técnicos para a construção do macrozoneamento regional nas
diferentes etapas de sua elaboração e de sua finalização.
AT-4 Produção de mapas temáticos e realização de cruzamentos espaciais para análises
das funções espaciais da região, incluindo:
4.1 Levantamento e mapeamento dos dados existentes relacionados às áreas de riscos
ambientais essenciais à construção do Macrozoneamento:
q Cartas de setorização de riscos.
q Cartas de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações.
q Cartas geotécnicas de aptidão à urbanização.
q Cartas de perigo, vulnerabilidade e risco.
q Outros mapeamentos de risco existentes na UR.
AT-5 Discussão do conceito de Macrozoneamento.
AT-6 Diretrizes e objetivos para o Macrozoneamento.
AT-7 Realização de oficina regional no âmbito do GT de Macrozoneamento.
Após os ajustes eventuais propostos pelo GT, deverão ser realizadas reuniões por subregião, ou mesmo com municípios específicos, se necessário, com a participação de
técnicos das Prefeituras Municipais atuantes no planejamento urbano.
AT-8 Estabelecimento das Macrozonas.
AT-9 Definição das Estratégias Territoriais e do Ordenamento Territorial.
Este mapa deverá ser atualizado de forma regular e ativa, pois abrange todas as fases do
processo de construção do PDUI. Sua finalização deverá ser um dos últimos produtos do
PDUI.
Entrega do Produto 4 − Arquivo shapefile e imagem referente a cada fase
do aprimoramento do mapa.
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2.4 Bloco 3 – Panorama Regional – Desenvolvimento Regional
O desafio deste bloco analítico é articular uma visão regional a partir das características específicas de cada unidade regional em relação às FPICs que afetam o desenvolvimento adequado de
seu território e a qualidade de vida da população.
Este bloco terá como produto um retrato regional preliminar, que orientará os trabalhos das
oficinas regionais. Os resultados serão publicados na plataforma digital, após aprovação pelo
Comitê Executivo.
Serão produzidos mapeamentos temáticos para auxiliar na análise da atual gestão das funções
públicas de interesse comum, incorporando os diversos estudos existentes sobre as Unidades
Regionais, sob diferentes enfoques, e que se relacionam com os planos setoriais e municipais a
serem considerados na elaboração dos PDUIs.
O panorama parte de questões gerais – aqui levantadas –, que constituirão a base para a construção de um quadro de referência. Essas questões contribuem para delimitar o universo de estudo,
indicar as possíveis fontes de análise e auxiliar na construção de cenários de desenvolvimento
para as regiões a serem estudadas.
As respostas adequadas às questões regionais estratégicas serão a base para a formulação de
diretrizes e propostas articuladas e centradas na dimensão físico-territorial do desenvolvimento
metropolitano.
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FIGURA 2

QUADRO GERAL DAS FPICS POR UR

RM RIBEIRÃO PRETO

RM VALE DO PARAÍBA LITORAL NORTE

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.290, DE 06 DE
JULHO DE 2016

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.166, DE 09 DE
JANEIRO DE 2012
(Atualizada até a Lei Complementar nº 1.258,
de 12 de janeiro de 2015)

Cria a Região Metropolitana de Ribeirão Preto
e dá providências correlatas

Cria a região metropolitana do Vale do
Paraíba e Litoral Norte e dá providências
correlatas

Artigo 12 - O Conselho de Desenvolvimento
especificará as funções públicas de interesse
comum ao Estado e aos Municípios da Região
Metropolitana de Ribeirão Preto, dentre
os seguintes campos funcionais:

Artigo 12 - O Conselho de Desenvolvimento
especificará as funções públicas de interesse
comum ao Estado e aos Municípios da
Região Metropolitana do Vale do Paraíba e
Litoral Norte, dentre os seguintes campos
funcionais:

I

planejamento e uso do solo;

I

planejamento e uso do solo;

II

transporte e sistema viário regional;

II

transporte e sistema viário regional;

III

habitação;

III

habitação;

IV

saneamento ambiental;

IV

saneamento ambiental;

V

meio ambiente;

V

meio ambiente;

VI

desenvolvimento econômico;

VI

desenvolvimento econômico;

VII atendimento social;

VII atendimento social;

VIII esportes e lazer;

VIII esportes, lazer e cultura;

IX

IX

turismo;

X

agricultura e agronegócio.

turismo.

22

AU DE FRANCA

AU DE PIRACICABA

LEI COMPLEMENTAR Nº
LEI COMPLEMENTAR Nº
1.323, DE 22 DE MAIO DE 2018 1.178, DE 26 DE JUNHO DE
2012

AU DE JUNDIAÍ
LEI COMPLEMENTAR Nº
1.146, DE 24 DE AGOSTO DE
2011

(Atualizada até a Lei
Complementar nº 1.265, de 15
de junho de 2015)
Cria a Aglomeração Urbana
de Franca e dá providências
correlatas

Cria a Aglomeração
Urbana de Piracicaba e dá
providências correlatas

Cria a Aglomeração Urbana
de Jundiaí e dá providências
correlatas

Artigo 11 - O Conselho de
Desenvolvimento especificará
as funções públicas de
interesse comum ao
Estado e aos Municípios da
Aglomeração Urbana de
Franca, dentre os seguintes
campos funcionais:

Artigo 5º - São considerados
de interesse comum os
seguintes campos funcionais:

Artigo 5º - São considerados
de interesse comum os
seguintes campos funcionais:

I

planejamento e uso do
solo;

I
planejamento e uso do
solo;

I
planejamento e uso do
solo;

II

transporte e sistema
viário regional;

II

II transporte e sistema
viário regionais;

transporte e sistema
viário regionais;

III habitação;

III habitação de interesse
social;

III habitação;

IV saneamento ambiental;

IV saneamento básico;

IV saneamento básico;

V

V

V

meio ambiente;

meio ambiente;

meio ambiente;

VI desenvolvimento
econômico;

VI desenvolvimento
econômico;

VI desenvolvimento
econômico;

VII atendimento social;

VII atendimento social;

VII atendimento social.

VIII esportes e lazer;

VIII turismo.

IX turismo.

No âmbito das FPICs definidas pelos respectivos Comitês Executivos, e baseado no que está estipulado nas leis de formação de cada Unidade Regional, o panorama deverá abranger pelo menos
quatro temas norteadores do desenvolvimento dos produtos do projeto:
q
q
q
q

Planejamento Territorial e Uso do Solo.
Mobilidade e Transporte.
Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos.
Desenvolvimento Econômico.

O objetivo geral é identificar, analisar e propor ações estratégicas referentes às FPICs, respeitando cada especificidade das URs.   A partir da definição das FPICs, outros temas não menos
relevantes estarão contemplados de forma transversal.

23

Cada FPIC estabelece temas estratégicos de análise, a serem avaliados por meio de mapas que
trarão a visão atual da gestão dessas funções.  
Os temas estratégicos para a análise da gestão atual das FPICs são:
q Gestão do uso do solo metropolitano, que é a FPIC com maior impacto no bem-estar da
população, em especial, a mais vulnerável. É na regulação do uso e da ocupação do
solo urbano e nos instrumentos e procedimentos de gestão urbana e ambiental
que reside o maior desafio institucional do PDUI. Para isso, é essencial a análise e a
caracterização da mancha urbana, de seu processo de expansão e das alterações do
uso do solo.  
q Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos, em que estarão presentes:  
as análises das grandes unidades ambientais, com destaque para áreas de mananciais
atuais e futuras, importantes para abastecimento humano de água; as principais
bacias hidrográficas que existem nas regiões; a criação e manutenção das unidades de
conservação; a integração das redes de água e esgoto; a coleta, tratamento e
destinação final de resíduos sólidos; e as situações de risco e degradação ambiental
que acarretam redução da qualidade de vida. Ainda nesta fase inicial, deverão ser
identificados: os compartimentos ambientais que apresentem relevantes atributos
paisagísticos e culturais, as áreas prestadoras de serviços ecossistêmicos e a
legislação ambiental com rebatimento na regulação do uso e ocupação do solo.
Também devem estar presentes as indicações de possíveis conflitos socioambientais.
q Mobilidade e Transporte, deverá enfocar, especialmente, o sistema viário regional,
o transporte público, o transporte de cargas e as interdependências viárias nas áreas
conurbadas. Serão analisadas as condições de provimento e da eficiência dos sistemas
de infraestrutura e de serviços urbanos relativos à mobilidade urbana e à logística
regional.
q Desenvolvimento Econômico, em que as análises priorizarão a indicação de programas,
projetos e ações que potencializem os investimentos produtivos em curso e/ou
programados e equacionem os principais gargalos ao desenvolvimento econômico e à
competitividade das URs.
Devem também ser levantados todos os documentos, legislações, mapas, planos setoriais vigentes e processos de planejamento anteriores.
Dentre os planos setoriais a serem considerados (quando cabíveis), estão: Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), Plano Municipal de Redução de Risco (PMRR), Plano Municipal
de Saneamento Ambiental (PMSA), Plano Municipal de Resíduos Sólidos (PMRS), Plano Municipal
de Áreas Verdes (PMAV) e Plano Municipal de Mobilidade Urbana (PMMU).
As informações dos documentos coletados para o pré-diagnóstico relativas às FPICs terão tratamento georreferenciado, de maneira a possibilitar a análise integrada, favorecendo e evidenciando insumos para o macrozoneamento.
A análise do conjunto dos conteúdos e informações selecionados possibilitará a consolidação de
um pré-diagnóstico das Unidades Regionais como um todo. Esse diagnóstico será organizado em
conformidade com os conteúdos previstos para composição dos PDUIs, os quais consideraram o
disposto no § 1º do artigo 12 da Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015.
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Cabe destacar que o estudo aqui enfocado promoverá uma visão sobre os problemas regionais,
suas principais potencialidades e fragilidades, na perspectiva de análise indicada por eixos temáticos, a serem adotados como apoio à formulação das diretrizes e ações do PDUI.

Serão abordadas as dimensões demográficas, econômicas, educacionais e de saúde, bem como
os aspectos ambientais e urbanísticos, visando não só à construção de um panorama regional,
mas também evidenciar possíveis obstáculos e desafios a serem enfrentados, objetivando o desenvolvimento sustentável.
A elaboração do pré-diagnóstico (Panorama Regional) será acompanhada pela Subsecretaria de
Assuntos Metropolitanos, durante todas as etapas, conferindo os documentos utilizados e, se
for solicitada, providenciar sua complementação. A versão inicial do pré-diagnóstico deverá ser
discutida e aprovada pelo Comitê Executivo. Caso sejam necessários ajustes, a Fipe deverá providenciar todos os materiais e efetivar as correções.
a. Pontos a serem abordados
q Dinâmica urbana.
q Dinâmicas econômica e social.
q Rede de centralidades em função da metropolização.
q FPICs – Quadro geral e impactos no território.
q Temas específicos por transversalidades definidas no TR.
b. Questões orientadoras da análise:
Dinâmicas urbana e demográfica
O panorama regional deverá conduzir pesquisas, análises e reflexões que sejam capazes de responder às questões colocadas em cada um dos temas acima descritos, além de descrever os
desafios existentes para o desenvolvimento regional das URs a serem estudadas. O propósito é
fazer uma leitura, além de trazer uma visão analítica e crítica, das questões relacionadas a cada
tema abordado.
No que se relaciona à dinâmica urbana, uma das principais questões a ser abordada refere-se ao
entendimento das dinâmicas demográficas, ou seja, a análise de seu impacto nas distintas porções das URs a serem estudadas. A resposta a essa questão auxiliará no macrozoneamento e na
indicação de zonas para intervenção e para investimentos estruturadores do território.
Mais além, cabe considerar em que medida pode estar ocorrendo um descompasso entre o crescimento populacional e a localização das atividades produtivas, a fim de orientar ações que possam melhorar a competitividade e a urbanização inclusiva.
Outra questão refere-se à análise dos deslocamentos populacionais, no sentido de dimensionar
e caracterizar os processos migratórios e pendulares e sua relação com a expansão urbana das
URs. A análise dos movimentos pendulares internos e externos, quando disponível, poderá trazer
subsídios para indicação dos principais pontos dos territórios que podem ter um papel relevante
para novas, e/ou reforço, de incipientes centralidades.
O perfil de renda e escolaridade daqueles que fazem movimento pendular poderá orientar o planejamento em relação a esses fluxos, que ocorrem, principalmente, por meio do viário principal
ou das principais rodovias.
O panorama traçado pelo estudo da mobilidade, transporte e logística deverá considerar, quando
disponível, a hierarquia viária das URs e dos sistemas de transporte intermunicipal, a identificação de grandes fluxos de movimentos pendulares intrarregionais e a conexão do sistema viário
regional com o entorno imediato, para identificação de eixos de passagem.

25

As análises são orientadas pelas questões abaixo formuladas:
q

q
q

q

q
q
q

As dinâmicas demográficas (taxas de crescimento projetadas, movimentos migratórios
e pendulares) e seus impactos nas distintas porções do território das regiões a serem
estudadas.
As dinâmicas demográficas – densidade e hierarquia dos processos − , tendo como
unidade de referência o município.
Principais pontos/porções dos territórios que poderiam ter um papel relevante diante
de expectativas positivas para novas/ou reforço de incipientes centralidades, tendo em
vista os movimentos pendulares internos e externos.
Perspectivas futuras com relação a esses fluxos, que ocorrem, principalmente, por
meio do viário principal ou das principais rodovias, dado o perfil (renda e escolaridade)
daqueles que fazem movimento pendular.
Influência da conectividade física e do deslocamento de cargas no processo de
urbanização.
Relação da estrutura urbana (viário, eixo de desenvolvimento e rede de cidades) versus
mancha urbana (incluir também a ocupação rural produtiva).
Análise da tendência de crescimento da população e da mancha urbana, a partir do MZ
do PDE e do próprio zoneamento municipal?

Dinâmica econômica
Nesse tema, o objetivo geral do panorama regional é realizar um levantamento detalhado da evolução econômica das Unidades Regionais, com foco nas suas implicações na estrutura industrial,
na agropecuária e no setor de serviços.
Para dar suporte a essa temática, algumas questões deverão nortear a análise, entre elas: I) o
perfil predominante da atividade econômica nas URs e II) como se organiza a cadeia produtiva de
tais atividades. As respostas a tais questões permitirão entender quais são as cadeias produtivas
que devem ser trabalhadas/reforçadas nas URs para incremento da inserção competitiva.
Além disso, cabe entender como cada uma das atividades impacta o meio ambiente, a fim de
considerar uma análise integrada do investimento em atividades produtivas, contemplando os
ativos ambientais existentes e as áreas de interesse ambiental, bem como a presença de área de
grandes equipamentos econômicos e área de interesse social.
Tais análises devem levar em conta os investimentos em curso e planejados, que permitirão interpretar em que medida estes atendem a uma lógica de dinamização da economia.  
Será preciso identificar o potencial de investimento e de endividamento dos municípios integrantes das URs. Para tanto, faz-se necessária uma criteriosa avaliação das contas públicas, basicamente a evolução das receitas e sua composição, e o comportamento das despesas. Isso permitirá uma apreciação da capacidade dos municípios para participar de investimentos conjuntos,
visando ao desenvolvimento da região.
As análises são orientadas pelas questões abaixo formuladas:
q
q

Avaliação do perfil predominante da atividade econômica nas regiões e da organização
da cadeia produtiva de tais atividades.
Considerar se as cadeias incluem as transformações digitais na indústria, mais
especificamente os modelos 4.0 e 5.0, e o grau de inserção nas cadeias globais de valor.
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q
q
q
q

q

q
q
q
q
q
q
q
q

q
q

Avaliar se, nos setores relevantes da UR, há encurtamento das cadeias, com maior
peso dos blocos econômicos regionais e locais.
Identificar se os setores preponderantes carregam tecnologia e inovação.
Analisar as cadeias produtivas que devem ser trabalhadas/reforçadas nas URs para
incremento da inserção competitiva.
Considerar possíveis impactos das atividades no meio ambiente, oferecendo uma
análise integrada do investimento em atividades produtivas, considerando ativos
ambientais existentes e as áreas de interesse ambiental − bem como a presença de
área de grandes
equipamentos econômicos e área de interesse social.
Análise das dificuldades de infraestrutura que se apresentam para o reforço das
atividades produtivas, identificando os drivers do desenvolvimento regional em
direção a novos eixos logísticos, frente à infraestrutura de mobilidade, avaliando se são
satisfatórios.
Considerar os investimentos em curso e planejados para a região, verificando se os
mesmos atendem a uma lógica de dinamização da economia.
Análise dos fatores locacionais presentes nas decisões de investimentos nas regiões.
Avaliação das transformações no trabalho exigidas por tais atividades.
Análise da evolução dos salários nominais médios.
Perspectivas para o município ou UR como atrativo no médio prazo para novos
investimentos de base tecnológica.
Analisar a relação vaga-faixa etária-matrícula nas escolas municipais e estaduais, nas
Etecs e Fatecs.
Considerar a evolução do número de matrículas em EAD (EM, Etecs e Fatecs).
Considerar a rede de saúde disponível nas URs, e se ela pode ser identificada como
ponto de atração no atendimento e prestação de serviço em saúde. Rede de saúde x
fluxos (AIHs).
Considerar a qualificação da mão de obra e a possibilidade de qualificação local,
identificando Etecs, Fatecs e Senais.
Avaliar a evolução da arrecadação própria do município, grau de dependência de
transferências constitucionais e capacidade de investimento/endividamento.

Funções Públicas de Interesse Comum
Transporte e Logística
O sistema viário que atende e estrutura as Unidades Regionais, composto pelas redes de infraestrutura rodoviária, ferroviária e aeroportuária, deverá ser analisado detalhadamente. Por se
tratar de um tema intersetorial, vai permear as análises de desenvolvimento econômico, da área
ambiental e da dinâmica urbana, uma vez que o sistema viário e o transporte público são elementos estruturadores do espaço geográfico, especialmente no que tange ao uso e ocupação do solo
e ao desenvolvimento do território.
A proposta é o desenvolvimento de uma análise de cada um dos modais citados, a fim de identificar: I) a qualidade do transporte em relação à mobilidade e acessibilidade; II) a eficiência dos
modais e III) a integração entre eles.
As seguintes questões estruturam essa temática:
q Do ponto de vista da acessibilidade da população, considerar os padrões de mobilidade
urbana nas regiões, os sistemas, as redes de equipamentos, condições de deslocamento de
pessoas e os fluxos de viagem, a depender da disponibilidade desses dados.
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q
q
q
q

q
q

Considerar as alternativas de escolha modal e os principais vetores de viagem de
pessoas.
Avaliar a infraestrutura de transportes existente para carga (rodoviária, ferroviária,
portos, aeroportos, etc.).
Analisar a articulação intermodal.
Avaliar as perspectivas de expansão do sistema viário e/ou alternativas de estruturação
urbana a partir da mobilidade, visando ao desenvolvimento orientado do crescimento
urbano metropolitano.
Considerar os serviços associados existentes, como armazenagem e consolidação de
cargas.
Avaliação do dimensionamento da infraestrutura de cada polo/centralidade.
Mapeamento dos grandes equipamentos de saúde, educação, comerciais-shoppings
centers e de serviços.

Meio Ambiente e Saneamento (recursos hídricos, saneamento, energia, resíduos sólidos)
Relacionado ao tema ambiental, o panorama regional deverá analisar, além da situação de abastecimento de água e atendimento de esgoto, o nível de integração das redes existentes. Será importante dimensionar em que medida o crescimento da malha urbana vem exercendo pressões
sobre os recursos naturais, que levam ao incremento do consumo de água e de infraestrutura
para o saneamento.
As questões abaixo formuladas deverão auxiliar no planejamento integrado do uso do solo, com
vistas a serviços ambientais, de saneamento básico e alocação de aterros sanitários.
q

q
q
q
q
q
q
q

Considerar as principais bacias hidrográficas que conformam as regiões a serem
estudadas e quais as atuais e futuras condições de disponibilidade dos recursos
hídricos, além da atuação do Comitê da Bacia Hidrográfica predominante na UR.
Analisar as grandes unidades ambientais (áreas de mananciais atuais e futuras) que
possuem interesse no diálogo intermunicipal e metropolitano.
Analisar as obras em execução ou planejadas relacionadas aos recursos hídricos.
Considerar o abastecimento de água no município e a situação de esgotamento
sanitário, referente à coleta e tratamento, e os operadores do sistema.
Considerar as condições de tratamento e disposição dos resíduos de cada município.
Analisar as infraestruturas de caráter regional para resíduos sólidos.
Considerar as iniciativas, como consórcios intermunicipais, para tratar a questão dos
resíduos.
Levantamento da produção e consumo de energia por município e região.

c. Levantamentos necessários:
De maneira geral, o objetivo desta etapa é reunir dados, indicadores e técnicas de agrupamento
que podem ser adequadas ao desenvolvimento do panorama regional. Deverão ser produzidos
mapas, em função da disponibilidade de dados atualizados, que permitam a análise da atual gestão das FPICs e que tragam diretrizes para o planejamento e execução dessas funções.

Dinâmicas Urbana e Demográfica
q
q

População total, urbana e rural.
TGCA população total, urbana e rural.
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q
q
q
q
q
q
q
q
q

Taxa anual de migração.
Saldo migratório anual − Migração pendular.
Pirâmide etária.
Razão de dependência.
População em idade escolar.
População por sexo.
Grau de urbanização.
Região de influência.
Rede Urbana Paulista.

Dinâmica Econômica
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

PIB municipal em R$.
Variação real do PIB – Em %.
PIB per capita.
Composição do Valor Adicionado Bruto por atividade econômica −PIB setorial.
Evolução do número de estabelecimentos total e da indústria de transformação por
classe e tamanho.
Evolução do número de empregos formais.
Evolução da massa salarial nominal e real.
Evolução da estrutura setorial da indústria nas RMs, segundo o número de empregos
formais.
Distribuição do número de empregos formais da indústria, segundo as classes de
tamanho dos estabelecimentos nas RMs.
Comércio Exterior – Evolução da exportação e da importação por municípios e URs/
RMs, principais produtos e destino e origem.
Investimentos e intenções de investimento – Número de investimentos, valor, tipo
(ampliação, implantação) e descrição CNAE (setor).
População Economicamente Ativa (PEA).
População Ocupada.
Empregos formais por setor.
Rendimentos médios do emprego formal.
Valor da produção rural.
Área colhida de cana de açúcar.
Área colhida de laranja.
Contas Públicas Municipais – Receitas e Despesas.
IPRS – Grupos.
IPRS – Municípios em Geral.
IPRS – Riqueza.
IPRS – Longevidade.
IPRS –Escolaridade.
IDH-M.
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FPICs
Mobilidade e Transporte
q
q
q
q

q
q

q

Avaliação dos eixos rodoviários que fazem conexão com as URs, tanto de rodovias
federais como estaduais.
Avaliação do transporte coletivo e intermunicipal: análise da frota, linhas e demanda e
fluxos de passageiros.
Integração dos sistemas viários rodoviário e urbano, com levantamento de possíveis
áreas de conflito ou mesmo inserção de rodovias no tecido urbano.
Avaliação das atividades industriais e logísticas (depósitos, centros de distribuição,
empresas transportadoras, etc.) presentes nessas rodovias, e como elas se articulam
com a RMSP, com a RMC e demais estados do país.
Análise da circulação de cargas nas rodovias e dos formatos de escoamento da
produção agrícola.
Avaliação da infraestrutura aeroviária e da qualidade da conexão com o Brasil e com
o resto do mundo; aviação comercial, número de passageiros transportados e
principais destinos.
Identificação das dificuldades de infraestrutura que se apresentam para o reforço das
atividades produtivas.

Meio Ambiente e Saneamento (recursos hídricos, saneamento, energia, resíduos sólidos)
q
q
q
q
q

q
q
q
q

Levantamento das grandes unidades ambientais, com destaque para áreas de
mananciais, atuais e futuras, importantes para o abastecimento humano de água.
Principais bacias hidrográficas que existem nas regiões, incluindo a gestão dos
recursos hídricos e o levantamento de comitês de bacias e câmaras temáticas.
As unidades de conservação existentes/planejadas e as questões relativas aos planos
de manejo e conselhos gestores.
A integração das redes de água e esgoto e a coleta.
Levantamento do tratamento e destinação final de resíduos sólidos, com identificação
das infraestruturas (atuais e futuras) de caráter metropolitano ou regional, bem como
sua localização e área atendida, incluindo aterros sanitários existência de coleta
seletiva.
Possíveis situações de risco e degradação ambiental, que acarretam redução da
qualidade de vida.
Consumo de energia elétrica residencial e industrial, por setor.
Índices de atendimento de água, esgoto e coleta de lixo.
Índice de perda de água.

A serem trabalhados
q

q

Grau de diversidade da oferta de comércio e serviços: número total de classes de
atividades de comércio e serviços relacionadas no quarto nível da Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). Em seguida, verificar o número de
classes presentes em cada município investigado. Com isso, o grau de diversidade
da oferta de comércio e serviços é obtido, a partir do cálculo da razão entre o número
de classes de cada município em relação ao total possível.
Intensidade Tecnológica na Indústria segregada em alta intensidade, media-alta
intensidade, média-baixa intensidade e baixa intensidade. Método OCDE.
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q
q
q

Participação dos empregos formais, segundo os níveis de intensidade tecnológica.
Valor Adicionado Fiscal.
Quociente locacional – agropecuária, indústria e serviços. Comparar a participação
porcentual de uma cidade em um setor particular com a participação porcentual da
mesma cidade no total do PIB da economia da RM ou UR.

d. Produtos e Atividades:
P5. Panorama Regional
AT-1  Reunir informações, estudos e pesquisas regionais e municipais, de setoriais do
Estado, afinadas com a formulação de um diagnóstico regional, e realizar a montagem das
apresentações para as FPICs, com a organização dos temas transversais propostos pela
coordenação.
AT-2  Selecionar indicadores, definindo as principais fontes para caracterização da região,
para a identificação de questões regionais, entraves e oportunidades, e para indicações
analíticas propositivas, visando sua problematização, para tratamento nas oficinas
regionais.
AT-3  Programar reuniões e organizar consultas aos principais atores envolvidos com os
campos funcionais a serem abordados e analisados no documento.
AT-4   Incorporar a base de dados das análises da estruturação territorial segundo as
atividades urbanas e rurais e do uso e ocupação do solo urbano. Evolução da estrutura
urbana e tendências de crescimento, segundo as alterações do uso e ocupação do solo.
AT-5  Programar e organizar reuniões de trabalho para avaliação técnica da produção do
pré-diagnóstico, denominado Panorama Regional.
Entrega do Produto 5 - Três impressos em formato A4 ou A3 e cópia de todos os arquivos
utilizados no produto em meio digital.

2.5 Bloco 4 – Diagnóstico
A construção do Diagnóstico abarcará a visão do território, desenvolvida em consonância com o
ordenamento territorial e o panorama regional, incorporando-se também as contribuições provenientes das oficinas regionais, após sua avaliação e sistematização.
O produto P7. Diagnóstico é um documento síntese, e deverá ser apresentado ao Comitê Executivo para eventuais complementações. Uma vez aprovado pelo CE, será publicado na plataforma
digital, que liberará, concomitantemente, o acesso para acolhimento de propostas de gestores
públicos e da sociedade civil. As propostas recebidas deverão se fundamentar neste Diagnóstico Final.
Esta etapa acontece em dois momentos: primeiro, serão considerados os levantamentos de Áreas
Temáticas e as especificidades de análise da escala do planejamento urbano e regional, conforme desenvolvidos nos Blocos 2 e 3. O segundo momento corresponde à interpretação e análise
cruzada dos temas resultantes das Áreas Transversais, configurando o Diagnóstico (construído a
partir dos resultados dos Blocos 2 e 3 e da discussão das oficinas regionais).
O Diagnóstico, portanto, informa o Bloco 6 (Caderno de Propostas – Diretrizes e Projetos de Ação)
e o Caderno de Sustentação do Projeto de Lei, tendo como objetivo ser o elemento estruturador
do PDUI.
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a. Pontos a serem abordados:
q Sustentabilidade e processo de urbanização.
q Desigualdade socioterritorial.
q Inovação.
q Hub de infraestrutura.
q Articulação interfederativa e setorial.
b. Aspectos orientadores da análise:
1. Sustentabilidade e processo de urbanização: tem como objetivo correlacionar o
patrimônio ambiental e os recursos hídricos (Área Temática 5), – suas fragilidades, seus
instrumentos de planejamento, gestão e estratégias de resiliência, frente ao cenário
de mudanças climáticas – com as condições de desenvolvimento econômico e social na
unidade regional em análise. Em especial, fazem parte dessa matriz de análise, os temas:
estruturação produtiva da unidade regional, com foco nos desequilíbrios, na distribuição
e acesso ao emprego; a distribuição de ativos urbanos potenciais (Área Temática 4); as
condições de acesso a serviços urbanos (Áreas Temáticas 2 e 3) e a presença de políticas
de geração de emprego e renda (Área Temática 4). Importante destacar, também, o
cruzamento entre os recursos ambientais e o processo de urbanização, sobretudo os níveis
de dispersão da área urbanizada (Área Temática 1) e as políticas voltadas às áreas não
urbanizadas, embora façam parte do processo de metropolização.
2. Desigualdade socioterritorial: terá como base de análise o levantamento da
vulnerabilidade socioterritorial e a forma de inserção dos municípios nas dinâmicas
regionais. Essa abordagem será realizada sob múltiplos aspectos, tais como: a dimensão
da política habitacional, em especial a caracterização de assentamentos precários e o
enfrentamento do déficit habitacional (Área Temática 2); a dimensão infraestrutural, com
foco nas condições de oferta de infraestrutura urbana, sobretudo de mobilidade (Área
Temática 3); e a dimensão funcional, que apresentará os níveis de centralidade existentes
(Área Temática 1), o perfil econômico dos municípios e o papel que cumprem na unidade
regional (Área Temática 4).
3. Inovação: tem como meta avaliar as condições de promoção de um ambiente inovador
na unidade regional, seja mediante políticas específicas ou pela sinergia de agentes
econômicos existentes. Abordará a diversidade de atividades econômicas na UR (Área
Temática 4), o grau de tecnologia incorporada nas atividades econômicas urbanas e rurais
(Área Temática 4), os programas e parcerias de promoção da responsabilidade social,
visando à superação das desigualdades (Área Temática 2) e o potencial de atuação do poder
público como indutor dessa transformação (Área Temática 7).
4. Hub de infraestrutura: deverá avaliar as potencialidades e condições de distribuição e
funcionamento das redes de infraestrutura fundamentais para a qualificação da urbanização
regional. Serão abordadas as limitações e os planos de expansão da rede básica de
saneamento (Área Temática 6) e suas implicações ambientais (Área Temática 5), as
estratégias para ampliação da conectividade urbana, com foco na promoção da acessibilidade
de pessoas, e melhoria nos fluxos da atividade logística (Área Temática 3);
5. Articulação interfederativa e setorial: terá como foco a avaliação dos instrumentos de
gestão e o monitoramento das ações públicas municipais e regionais, bem como os níveis
de articulação e interação entre os entes federativos e entre as políticas públicas setoriais,
recorrentemente dissociadas. Envolve o panorama da administração pública (Área Temática
7), suas ferramentas e sistemas de monitoramento do planejamento urbano (Área Temática
1) e lacunas para a construção (e condução) de Funções Públicas de Interesse Comum.
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c. Produtos e Atividades:
P7. Diagnóstico
AT-1 – Levantamento de dados agrupados nas Áreas Temáticas, articulado com as
coordenações dos Blocos 2 e 3 e coordenações das Unidades Regionais.
AT-2 – Sistematização de dados, avaliação dos Áreas Transversais e cruzamento com
leituras e resultados preliminares dos Blocos 2 e 3.
AT-3 – Acompanhamento dos Grupos de Trabalho e Oficinas Regionais para incorporação
de questões e contribuições nas Áreas Transversais.
AT-4 - Consolidação das Áreas Transversais no Produto 7 e submissão à aprovação do
Comitê Executivo.
AT-5 - Acompanhamento do desenvolvimento dos PDUIs e síntese das Áreas Transversais
nos Cadernos Preliminar e Final de Propostas.
Entrega do Produto 7 - Três impressos em formato A4 e cópia de todos os arquivos utilizados no produto em meio digital.

2.6 Bloco 5 – Processo Participativo – Construção de Consensos
a. Pontos a serem abordados:
q Plataforma digital.
q Oficinas regionais.
q Grupos de trabalho.
q Audiências públicas.
b. Questões orientadoras da análise:
q Adoção de abordagem regional para apresentar as análises prévias.
q Inserção municipal no contexto regional, levando-se em conta as potencialidades,
funções e oportunidades, bem como as dificuldades.
q Uso de peças gráficas nas apresentações.
q Apresentação da síntese dos documentos técnicos analíticos.
q Balanço das proposições, com percentual de aceitação e rejeição de forma justificada.
q Elaboração de ata de todas as reuniões, incluindo oficinas regionais, grupos de trabalho
e audiências públicas.
c. Levantamentos e providências necessários:
q Identificação dos atores relevantes para integrar o mailing list qualificado das URs, que
deverá ser incremental.
q Seleção de mídias sociais nas URs para disseminar notícias.
q Identificação da contraparte municipal (interlocutor principal) na organização das
oficinas regionais e das audiências públicas.
q Solicitação à SDR para formatar um calendário de reuniões dos Conselhos de
Desenvolvimento para oficializar a retomada/início dos PDUIs.
q Solicitação aos prefeitos de indicação ágil dos integrantes dos Comitês Executivos.
q Expedição de convites por e-mail e confirmação ativa de presença dos principais
atores, cuja participação seja relevante nas reuniões (reforço telefônico para as ORs,
GTs e Aps).
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q
q

Disponibilidade de linha telefônica desbloqueada para interurbanos para confirmação
de presenças.
Infraestrutura para reuniões presenciais (P), híbridas (H) ou online (OL) – Atividades
Previstas/Necessidade para as reuniões:
• Pesquisa e definição de local adequado; P/H/OL.
• Banners e suporte; P/H/OL.
• Projetor, som, microfone, gravador de áudio para plenária e todas as salas dos GTs – P/H.
• Técnico de apoio para casos de emergência; P/H.
• Água/café P/H.
• Registro fotográfico – Captura de telas – P/H.
• Internet boa, H/OL.
• Contas Zoom / Google Meet H/OL.
• Lista de presença, registro de presença no chat e extração de relatório de
participantes.
• Elaboração de atas – tópica e padrão.
• Gravação do áudio.
• Preparação para disponibilizar na plataforma digital.

d. Calendário prévio dos eventos-chave
Oficinas Regionais – Outubro/2021 – datas a serem definidas
Sugestão para que ocorram nas cidades-sede, definição vinculada à SDR.
q RM de Ribeirão Preto – 34 municípios / 04 oficinas
q RM do Vale do Paraíba e Litoral Norte – 39 municípios / 03 ou 04 oficinas
• Vale Histórico
• Litoral
• São José dos Campos
• a definir
q Aglomeração Urbana de Franca – 19 municípios / 02 oficinas
• Franca
• São Joaquim da Barra
q Aglomeração Urbana de Jundiai – 7 municípios / 01 oficina
• Jundiaí
q Aglomeração Urbana de Piracicaba – 23 municípios – 02 oficinas
• Piracicaba
• A definir
Grupos de Trabalho –Outubro/Novembro /2021
q Reuniões online conduzidas pelo técnico responsável
q Convocação e suporte
Audiências Públicas –Janeiro, fevereiro e março/2022 – 58 dias úteis
q Devido ao número total de 122 municípios, torna-se inexequível a realização de
audiências públicas presenciais em todos eles nesse período.
q Verificar no Ministério Público a possibilidade de realizar audiências por conjunto de
municípios.
q Formato híbrido presencial e online.
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e. Produtos e Atividades:
P6. Sistematização dos Resultados das Oficinas Regionais.
A partir do Panorama Regional, deverão ser elaboradas atividades para aprimoramento do diagnóstico e da visão das principais questões regionais.
Nesse sentido, serão realizadas em que serão apresentados e discutidos os primeiros documentos produzidos pela equipe técnica da Fipe.
Após as discussões ocorridas nessas oficinas, será produzido um documento preliminar, que
sistematizará os consensos estabelecidos em torno do diagnóstico das Unidades Regionais. Este
documento deverá apontar, além das dinâmicas urbana e socioeconômica regional, as atuais tendências de crescimento, enfocando os efeitos sobre o emprego, a renda e, também, a análise de
propostas, projetos e ações de interesse metropolitano contidas nos Planos Diretores Municipais.
Também serão analisados os aspectos ambientais e sua relação com os marcos regulatórios e as
dinâmicas territoriais, identificando conflitos socioambientais e entraves à promoção da coesão
territorial e a garantia da sustentabilidade.
O PDUI, por ser essencialmente um plano territorial, deverá privilegiar o aporte de dados georreferenciados, que produzam análises qualificadas para as FPICs nos espaços diferenciados da
região, expressando dinâmicas próprias e futuras.
Principais atividades:
AT-1 – Realização das oficinas regionais.
AT-2 – Apresentação dos resultados das oficinas para a equipe da Subsecretaria de
Assuntos Metropolitanos, com destaque para possíveis incorporações de conteúdo,
aprofundamento de análises e complementações.
AT-3 – Revisão do Panorama Regional.
O documento será publicado na plataforma digital do PDUI.
Entrega do Produto 6 - Três impressos em formato A4 e cópia de todos os arquivos utilizados no produto em meio digital.
P8. Sistematização dos resultados dos GTs.
A partir das propostas recebidas via plataforma, as contribuições serão organizadas, classificadas e publicadas, também na plataforma digital do PDUI.
Para análise das propostas, a Contratante fornecerá os critérios de enquadramento e de formulação final.
Atividades a serem desenvolvidas pela Fipe:
AT-1 - Tratamento das propostas recebidas, segundo sua pertinência no Plano,
circunscritas às FPICs. Devem ser abordadas e terem escala de abrangência
metropolitana.
AT-2 – Organização das atividades dos GTs para discussão, análise e sistematização das
propostas, segundo as temáticas tratadas no Plano, observando:
AT-2.1 – Identificação das questões e temáticas a serem tratadas sub-regionalmente, com
a especificação dos GTs a serem implementados.
AT-2.2 – Acesso, na plataforma digital, para a inscrição de técnicos, pesquisadores,
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professores ou representantes da sociedade civil, para participarem dos GTs temáticos.
A criação desses GTs corresponde a cada um dos eixos temáticos definidos pelo
Comitê Executivo, para tratamento transversal das FPICs, acrescentado do GT de
Macrozoneamento e Ordenamento Territorial6.
AT-2.3 – Preparação, programação e operacionalização da logística dos GTs por sub-região
e temáticas.
AT-2.4 – Realização dos GTs: elaborar insumos técnicos cartográficos ou estatísticos para
fundamentação das discussões.
Após o documento preparado e aceito, conforme as atividades descritas, serão produzidos mapas
sínteses, resultantes das discussões dos GTs. Estes mapas devem expressar visualmente a interpretação espacial dos resultados encontrados no âmbito das discussões dos GTs.
As bases de análises resultantes do processo participativo deverão originar o Caderno Preliminar
de Propostas.
Entrega do Produto - Três impressos em formato A4 e cópia de todos os arquivos utilizados no produto em meio digital.
P9. Relatório do Encaminhamento e Aproveitamento das Propostas.
Planilha traçando o caminho percorrido pela proposta, da recepção na plataforma até seu aproveitamento, ou não, mediante justificativas técnicas. Este relatório deverá ser um anexo do P10.
Caderno Preliminar de Propostas.
Entrega do Produto 9 - Três impressos em formato A4 e cópia de todos os arquivos utilizados no produto em meio digital.
P11. Sistematização dos Resultados das Audiências Públicas.
As contribuições recebidas nas audiências deverão ser organizadas, classificadas e publicadas
na plataforma.
Atividades a serem desenvolvidas pela Fipe:
AT-1 – Realização das Audiências Públicas Municipais.
AT-2 – Tratamento das contribuições, segundo sua pertinência no Plano e sua aderência
às propostas estruturadas e capítulos já existentes e desenvolvidos no Caderno Preliminar
Propostas.
AT-3 – Consulta a órgãos setoriais envolvidos no processo, para avaliação da consistência
das contribuições.
AT-4 – Formação de GTs para mediação de conflitos ou divergências pontuais que
necessitarem dessa atividade.
As bases de análises resultantes de processo participativo serão insumos para a formulação do
Caderno Final de Propostas.
Assim como a produção de mapas resultantes das contribuições das audiências públicas são sínteses, expressas por meio cartográfico, para visualização e interpretação espacial dos resultados
encontrados.

6 Ao longo do processo de trabalho, poderá ser avaliada a possibilidade dos GTs serem transformados em Câmara Técnica, permitindo que as diretrizes possam ser convertidas em Plano de Ação, após a aprovação dos PDUIs.
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Entrega do Produto 11 - Três impressos em formato A4 e cópia de todos os arquivos utilizados no produto em meio digital.
P12. Relatório do Encaminhamento e Aproveitamento das Contribuições.
Planilha traçando o caminho percorrido pela contribuição, da recepção na audiência até seu aproveitamento, ou não, com justificativas técnicas. Este relatório deverá ser um anexo do Produto 13
– Caderno Final de Propostas.
O documento será publicado na plataforma digital, após aprovação pelo Comitê Executivo.
Entrega do Produto 12 - Três impressos em formato A4 e cópia de todos os arquivos utilizados no produto em meio digital.

2.7 Bloco 6 – Caderno de Propostas – Diretrizes e Projetos de Ação
a. Pontos a serem abordados:
q Versão preliminar.
q Versão final.
b. Questões orientadoras do trabalho:
q Atas das oficinas regionais, dos grupos de trabalho e das audiências públicas.
c. Produtos e atividades:
P10. Caderno Preliminar de Propostas.
Com base nos resultados obtidos anteriormente, será consolidada a primeira minuta do Caderno
Preliminar de Propostas. Este documento conterá as seguintes informações: princípios, objetivos
e diretrizes relativas ao ordenamento territorial e aos eixos temáticos, para aplicação de políticas
públicas transversais, à ação dos municípios no parcelamento, uso e ocupação do solo urbano
(considerando a implantação da proposta de macrozoneamento), à articulação intersetorial das
políticas públicas e à definição do sistema de monitoramento e avaliação na implantação dos projetos e ações dos PDUIs. Ainda, constarão desse caderno as ações estratégicas de curto e médio
prazos, resultantes das discussões realizadas nas fases precedentes.
O Caderno Preliminar de Propostas será discutido e aprovado pela instância responsável pela
condução técnica do plano, o Comitê Executivo. Este documento orientará os trabalhos a serem
realizados nas Audiências Públicas Municipais.
AT-1 – Sistematização dos produtos nos moldes da estrutura a ser aplicada na elaboração
do Caderno.
AT-2 – Ajustes de conteúdos para a redação final do Caderno, promovida pelas atividades
de discussões e sínteses das reuniões de trabalho.
Entrega do Produto 10 - Três impressos em formato A4 e cópia de todos os arquivos utilizados no produto em meio digital.
P13. Caderno Final de Propostas.
Considerando os resultados obtidos nas etapas anteriores, serão organizados, juntamente com
o Caderno Final de Propostas e o Relatório de Propostas e Contribuições, mais dois itens de sustentação: o Caderno de Diagnóstico e o Caderno de Método e Participação.
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Este conjunto de documentos compreende as bases técnicas que devem fundamentar a lei do
PDUI. O Caderno de Método e Participação apresenta a metodologia e o histórico do processo
participativo combinado ao método de elaboração técnica dos produtos. O Caderno de Diagnóstico
contém a identificação e a análise dos principais entraves ao desenvolvimento regional.
A Fipe deverá desenvolver as principais atividades:
AT-1 – Redação final dos Cadernos de Sustentação: Caderno de Diagnóstico e Caderno de
Método e Participação.
AT-2 – Acompanhamento das discussões, no Comitê Executivo, sobre a minuta do Projeto
de Lei, para elucidação de quaisquer dúvidas quanto a produtos ou processos.
Entrega do Produto 15 - Três impressos em formato A4 e cópia de todos os arquivos utilizados no produto em meio digital.

2.8 Bloco 7 – Subsídios ao PL
a. Pontos a serem abordados:
q Caderno de Subsídios.
q Minuta do PL.
q Mapa do Macrozoneamento.
b. Produtos e Atividades:
P14. Mapa Final do Macrozoneamento e Ordenamento do Território.
Documento que representa o Macrozoneamento proposto e acordado para a região e que deverá
constar como anexo ao Projeto de Lei.
A Fipe deverá desenvolver as principais atividades:
AT 1  Discussão final do macrozoneamento, com ajustes nos níveis regional e municipal.
AT 2  Reuniões para fechamento da edição do Mapa Final do Macrozoneamento e Ordenamento do Território.
Entrega do Produto 14 - Arquivo shapefile e imagem. Arquivo impresso e em meio digital
do Memorial Descritivo de todas etapas e processos de trabalho empreendidos no Macrozoneamento.
P15. Cadernos de Sustentação ao Projeto de Lei.

2.9 Bloco 8 – Apoio e Infraestrutura
a.
q
q
q

Pontos a serem abordados:
TIC – Plataforma digital.
Produção de peças gráficas.
Comunicação Social.

b. Atividades da plataforma digital:
q Construção de quatro novas plataformas para os PDUIs das RMs do Vale do Paraíba e
Litoral Norte, de Ribeirão Preto e da Baixada Santista e da AU de Franca, mais a atualização das
plataformas das AUs de Jundiaí e Piracicaba e das RMs de São Paulo, Campinas e Sorocaba.
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q
q

q

Definição da infraestrutura de hospedagem necessária para construir a plataforma.
Fases para construção das plataformas digitais: 1. Configuração da infraestrutura,
logos e design visual, estrutura/sitemap, implementação de áreas dinâmicas,
implementação de área do processo participativo; implementação da área de
propostas, instalação de relatório de acessos (estatística) google analytics,
homologação e lançamento.
Configuração do ambiente de desenvolvimento FIPE/SDR.

c. Atividades de Comunicação Social:
Gerenciamento, redação e edição de conteúdo (técnico e institucional), de documentos para
os Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUIs) das Regiões Metropolitanas do Vale
do Paraíba e Litoral Norte e de Ribeirão Preto e das Aglomerações Urbanas de Jundiaí, Piracicaba e Franca, totalizando 122 municípios.
1.

Plataformas digitais
q  Coordenação do tráfego de informações nas cinco plataformas.
q Produção de conteúdo institucional para as cinco plataformas.
q Produção de textos, a partir de informações repassadas pelas equipes técnicas,
sobre  as atividades/eventos previstos no cronograma de trabalho dos cinco Planos,
para as cinco plataformas.
q Fotos deverão ser produzidas pelas equipes técnicas.
q Atualização da seção de notícias das cinco plataformas digitais (o contratante
deverá fornecer o clipping de notícias).

2.

Redação e edição de textos técnicos
q Redação final e edição de 15 relatórios técnicos, de cerca de 100 páginas cada um,
que serão produzidos pelas equipes técnicas (não inclui revisão ortográfica e
formatação).
q Redação final de sumário executivo (de cerca de 20 páginas), para cada um dos 15
relatórios produzidos pelas equipes técnicas (não inclui revisão ortográfica e
formatação).
q Montagem de apresentações em PPT, a partir de informações repassadas pelas
equipes técnicas.

3.

Produção de conteúdo para peças de marketing
q Redação e edição de textos para peças gráficas (folder, flyer, convite, banner).
q Redação de roteiros para vídeos institucionais de, no máximo, cinco minutos
(não inclui produção).

4.

Produção gráfica dos relatórios e de ppt para apresentações diversas
q Projeto gráfico e diagramação dos produtos e subprodutos.

d.

Levantamentos necessários:
q suporte de infraestrutura de internet das PMs para oficinas virtuais;
q apresentação de reuniões a serem utilizados nas oficinas regionais e audiências
públicas e grupos de trabalho;
q locação de três carros com motorista.

e.

Produtos e atividades:
q produção de documentos editados;
q produção de documentos de comunicação.
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3. Matriz de Responsabilidade

Diante da complexidade do processo de trabalho, que envolve diferentes agentes governamentais
e da sociedade civil, a contratada apresenta uma matriz de responsabilidade, que considera as
atividades de trabalho previstas por bloco (ver item 7.3. – Escopo das Atividades e Relação com
Produtos da Proposta técnicaTécnica), permitindo que cada agente assuma suas funções, para
que se cumpra o cronograma de trabalho.

FIPE

SOCIEDADE CIVIL

PREFEITURAS

Responsabilidades

CONSELHOS DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Atividades

COMITÊS EXECUTIVOS
REGIONAIS

Matriz de Responsabilidade
SECRETARIA DE ASSUNTOS
METROPOLITANOS

FIGURA 3.

Bloco 1-Plano de Trabalho
Disponibilizar recursos para o
planejamento do trabalho

R

» Compor o Comitê Executivo
e deliberação pelo CDM

P

Receber modelo de
organização do Comitê
Executivo

P

R

E

» Discutir e desenvolver a
metodologia do trabalho

P

L

E

P
R

P

» Planejar e estruturar o
banco de dados e trabalhos
de referência
» Revisar e elaborar o
fluxograma do processo
de trabalho e matriz de
responsabilidade

A

E
P1.
Plano de Trabalho

P

» Adaptar o Guia
Metodológico

L

P

L

E
E

» Ajustar a plataforma
eletrônica do projeto para
cada UR

E

» Formar os grupos
de trabalho

E

P/L

A

P

A

» Organizar e agendar
as oficinas regionais e as
audiências públicas

E

L

V

E

A

R  responsável;
E  executa;

P  particpa;
L  aprova e libera;

A  acompanha;
V  verifica e/ou valida;
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R/P

C  consultado;
I   atuação institucional/executiva

FIPE

SOCIEDADE CIVIL

PREFEITURAS

CONSELHOS DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Responsabilidades

COMITÊS EXECUTIVOS
REGIONAIS

SECRETARIA DE ASSUNTOS
METROPOLITANOS

Atividades

Bloco 2- Ordenamento Territorial - Visão do Território
» Mapear PDE/MZ/
Zoneamentos
» Estratégias de ação
» Redes de centralidade
derivadas do PDE
»  Proposta preliminar de MZ
metropolitano

P2. Mapeamento do
P
Macrozoneamento e
Zoneamento Municipais;                                                    P/E
P3. Mapa da leitura
unificada dos zoneamentos
P
e macrozoneamentos
municipais;                                                          
P4. Mapa Preliminar de
P
Macrozoneamento
(Grupo 1)

A/L

P

E

P

E

A

A

P

E

V/L

A

P

E

Bloco 3- Panorama Regional- Desenvolvimento Regional
»  Dinâmica urbana

E

»  Dinâmicas econômica e
social

E

»  Rede de centralidades em
função da metropolização
»  FPICs quadro geral e
impactos no território

E

P5.
Panorama Regional

P

L

V

P

E

A

V

A

A

E

»  Interrelação (integração)
do ordenamento territorial e
o panorama regional

P

P

A

P

E

»  Potencialidades e conflitos
regionais identificados

P

P

A

P

E

»  Sistema de Áreas Verdes e
Áreas Protegidas – SAVAP

P

P

A

P

E

P

P

A

P

E

P

P

A

P

E

»  Indicação de rede de
centralidades regional

P

P

A

P

E

»  Indicação e conceito das
zonas das MZ metropolitanas

P

P

A

P

E

» Indicação prévia de áreas de
interesse metropolitano- AIM

P

P

A/V

P

E

»  Temas específicos por
transversalidades definidas no TR
Bloco 4- Diagnóstico

»  Sistema de mobilidade,
transporte e logística
»  Precariedades urbana e
habitacional

R  responsável;
E  executa;

P7.
Diagnóstico Final

P  particpa;
L  aprova e libera;

A  acompanha;
V  verifica e/ou valida;
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C  consultado;
I   atuação institucional/executiva

A

E

FIPE

E

SOCIEDADE CIVIL

L

PREFEITURAS

E

CONSELHOS DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

COMITÊS EXECUTIVOS
REGIONAIS

Responsabilidades

SECRETARIA DE ASSUNTOS
METROPOLITANOS

Atividades

P

P

P/A

A

P/E

P

P/A

A

A

E

P

P/A

E

A/V

A

P/V

P

E/P/A

Bloco 5- Processo Participativo- Construção de Consensos
»  Plataforma
»  Oficinas Regionais
»  Grupos de Trabalho

»  Audiências Públicas

P6. Sistematização
dos Resultados das
Oficinas Regionais;                                        
P8.  Sistematização dos
resultados dos GTs;                                                               
P9. Relatório do
Encaminhamento e
Aproveitamento das
Propostas;
P11. Sistematização
dos Resultados das
Audiências Públicas;                                                 
P12.  Relatório do
Encaminhamento e
Aproveitamento das
Contribuições

Bloco 6- Caderno de Propostas- Diretrizes e Projetos de Ação
»  Versão preliminar

P10. Caderno Preliminar
de Propostas

P

A/V

A

P

E

»  Versão final

P13 - Caderno Final de
Propostas

P

V

V

P

E

P

V

V

P

E

P

V

V

P

E

Bloco 7- Subsídios ao PL
P14. Mapa Final do
»  Caderno de subsídios
Macrozoneamento e
»  Mapa do Macrozoneamento
Ordenamento do Território
»  Minuta do PL

P15. Cadernos de
Sustentação ao Projeto
de Lei

Bloco 8-Custos de Infraestrutura (despesas correntes)
»  Contratação de soluções
externas (audiências,
cartografia)

E
P

»  Arte gráfica

R  responsável; P  particpa; A  acompanha; C  consultado; E  executa; L  aprova e libera; V  verifica e/ou valida; I   atuação
institucional/executiva
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4. Cronograma de execução e matriz de risco
FIGURA 4.

Cronograma de execução e matriz de risco

Descrição/Atividades

Pontos de
atenção

Dias
úteis

PROJETO FIPE - SDR
Apoio técnico e logístico ao planejamento e governança
para o desenvolvimento regional

Início
previsto

Final     
previsto

26/7/2021

26/7/2022

Ações prévias - realizadas no 1º mês de trabalho (agosto)
• Deliberação pelos Conselhos de Desenvolvimento Regional, instância de validação e
aprovação dos conteúdos produzidos no âmbito do PDUI, sobre a composição e constituição
dos Comitês Executivos-CEs
• Os Comitês Executivos devem definir a composição e aprovação dos Grupos de Trabalho
temáticos-GTs
• Reunião inicial da Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos com os presidentes do Comitê
Executivo de cada Unidade Regional e com o procurador do Ministério Público da comarca de
cada PDUI, para estabelecer mecanismos facilitadores do acompanhamento e da participação
das oficinas regionais e das audiências públicas
Bloco 1 - BANCO DE DADOS E PLATAFORMAS DIGITAIS

26

26/7/2021

25/8/2021

25/8/2021

25/8/2021

26/7/2021

13/11/2021

Implantação das 5 plataformas digitais
P1 - APRESENTAÇÃO E ENTREGA DO PLANO
DE TRABALHO, DA ESTRUTURA DO BD E DA
PLATAFORMA DIGITAL
Bloco 2 - ORDENAMENTO TERRITORIAL                                                                
(Equipe é a mesma do Bloco 3 )

95

Formalização do GT de Macrozoneamento com
participantes das prefeituras
Realização de oficina regional no âmbito do GT
de Macrozoneamento
P2 - MAPEAMENTO DO MACROZONEAMENTO
E ZONEAMENTO MUNICIPAIS

13/11/2021 13/11/2021

P3 - MAPA DA LEITURA UNIFICADA DOS
ZONEAMENTOS E MACROZONEAMENTOS
MUNICIPAIS

13/11/2021 13/11/2021

P4 - MAPA PRELIMINAR DE
MACROZONEAMENTO

13/11/2021 13/11/2021
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Descrição/Atividades

Pontos de
atenção

Bloco 3 - PANORAMA REGIONAL

Dias
úteis
95

Início
previsto

Final     
previsto

27/7/2021

15/11/2021

Formalização do GT Panorama Regional com
participantes das prefeituras
Formalizar agenda de reuniões com GT
Realização de oficinas regionais
P5 - PANORAMA REGIONAL
Bloco 4 - DIAGNÓSTICO

100

15/11/2021 15/11/2021

100

2/8/2021

P7 - DIAGNÓSTICO FINAL

26/11/2021

26/11/2021 26/11/2021

Bloco 5 - PROCESSO PARTICIPATIVO CONSTRUÇÃO DE CONSENSOS

26/9/2021

24/2/2022

P6 - SISTEMATIZAÇÃO DOS RESULTADOS
DAS OFICINAS REGIONAIS

2/24/2021

24/2/2021

P8 - SISTEMATIZAÇÃO DOS RESULTADOS
DOS GTs

25/2/2021

25/2/2021

P9 - RELATÓRIO DO ENCAMINHAMENTO E
APROVEITAMENTO DAS PROPOSTAS

26/2/2021

26/2/2021

P10 - CADERNO PRELIMINAR DE PROPOSTAS
(Produto do Bloco 6)

5/1/2022

5/1/2022

P11 - SISTEMATIZAÇÃO DOS RESULTADOS
DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

28/2/2021

28/2//2021

P12 - RELATÓRIO DO ENCAMINHAMENTO E
APROVEITAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES

1/3/2021

1/3/2021

1/3/2022

16/5/2022

P13 - CADERNO FINAL DE PROPOSTAS

16/5/2022

16/5/2022

P14 - MAPA FINAL DO MACROZONEAMENTO
E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

16/5/2022

16/5/2022

130

Realização das audiências públicas municipais
Definição dos critérios de enquadramento e
formulação final pela Contratante
Consulta a órgãos setoriais envolvidos para
avaliação da consistência das contribuições

Bloco 6 - CADERNO DE PROPOSTAS DIRETRIZES E PROJETOS DE AÇÃO

65

Acompanhamento das discussões no Comitê
Executivo sobre a Minuta do Projeto de Lei para
elucidação de quaisquer dúvidas de produtos
ou processos
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Pontos de
atenção

Descrição/Atividades
Bloco 7 - SUBSÍDIOS AO PL

Dias
úteis
35

Início
previsto

Final     
previsto

1/6/2022

12/7/2022

12/7/2022

12/7/2022

2/8/2022

26/7/2022

Reuniões para fechamento da edição do Mapa
Final do Macrozoneamento e Ordenamento do
Território
P15 - CADERNO DE SUSTENTAÇÃO AO
PROJETO DE LEI
Bloco 8 - APOIO E INFRAESTRUTURA

FIGURA 5.

Produtos | Datas

Produtos

Datas de Entregas
27/08/21

27/11/21

P1 - Plano
de Trabalho
P2 - Mapeamento do Macrozoneamento e
Zoneamento Municipais
P3- Mapa da leitura unificada dos
zoneamentos e macrozoneamentos municipais
P4-Mapa Preliminar
de Macrozoneamento
P5 - Panorama
Regional
P6 - Sistematização dos Resultados
das Oficinas Regionais
P7 - Diagnóstico Final
P8- Sistematização dos resultados
dos GTs
P9- Relatório do Encaminhamento e
Aproveitamento das Propostas
P10 - Caderno Preliminar
de Propostas
P11 - Sistematização dos resultados
das Audiências Públicas
P12 - Relatório do Encaminhamento e
Aproveitamento das Contribuições
P13 - Caderno Final
de Propostas
P14 - Mapa Final do Macrozoneamento
e Ordenamento do Território
P15 - Cadernos de Sustentação
ao Projeto de Lei
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10/01/22

27/02/22

27/05/22

27/07/22

5. Alocação da equipe técnica e consultores
Prof. Dr. Andrea Sandro Calabi (economista). Coordenador do Estudo Fipe-SDR.
Profa. Dra. Marta Dora Grostein (arquiteta urbanista). Vice-Coordenadora e pesquisadora, com
foco nas análises urbanísticas e socioterritoriais.
Rovena Maria Carvalho Negreiros (advogada e gestora pública). Coordenadora executiva
do Estudo e pesquisadora, com foco em gestão metropolitana e desenvolvimento regional e
urbano.
Marcos Campagnone (gestor público). Coordenador executivo do Estudo, com foco na
articulação institucional.
Barjas Negri (economista e gestor público). Consultor em articulação político-institucional.
Profa. Dra. Regina Maria Prosperi Meyer (arquiteta urbanista). Consultora em análises
urbanísticas e físico-territoriais.
Prof. Dr. Francisco Vidal Luna (economista). Consultor em aspectos econômicos e de gestão
pública.
Camila Maleronka (arquiteta e administradora pública). Pesquisadora sênior em análises
urbanísticas e socioterritoriais, com ênfase nos instrumentos urbanísticos e Planos Diretores.
Roberta Fontan Pereira Galvão (arquiteta, cientista ambiental e geoprocessamento).
Pesquisadora sênior em análises urbanísticas e físico-territoriais. Produção de mapas
temáticos (georreferenciamento) e montagem do banco de dados do Estudo.
Bruno Oliva (economista). Pesquisador sênior, com foco em análises socioeconômicas, e
responsável pela montagem do banco de dados do Estudo.
Maria Lucia Figueiredo Bueno de Camargo (economista). Pesquisadora sênior, com foco em
análises socioeconômicas e administrativas.
Sarah Maria Monteiro dos Santos (engenheira civil e urbanista). Pesquisadora sênior, com foco
em análises urbanísticas, físico-territoriais e socioeconômicas.
Marlon Rubio Longo (arquiteto urbanista). Pesquisador sênior, com foco em análises
urbanísticas físico-territoriais e socioeconômicas.
Mauricio Hoffman (economista). Apoio e realização de audiências públicas e representações
governamentais.
Luciana Souza Damasceno Casa (relações públicas). Especialista em mobilização, cerimonial e
gestão de eventos institucionais. Organização do processo participativo.
Ana Lucia Carvalho (advogada). Especialista em redação jurídico-normativa e de documentos
regulatórios de gestão pública e minuta de projetos de lei.
Margareth Cunha Lemos (jornalista). Especialista em Comunicação Corporativa, com foco em
gerenciamento de conteúdo e projetos editoriais.
Andre Cury (gestor em tecnologia). Especialista em programação, marketing digital e visual
designer, responsável pela montagem e alimentação das plataformas digitais.
Bruno Oliveira Mazzoco (jornalista). Produtor de conteúdo multimídia, curadoria de conteúdo
para publicação e produção de posts, cards, vídeos e outros materiais multimídia para redes
sociais.
Claudia Helena Leite (arquiteta e urbanista). Pesquisadora sênior, especialista em gestão
ambiental e análises em desenvolvimento urbano e regional
.
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Zoraide Amarante Itapura de Miranda (engenheira agrônoma). Pesquisadora sênior,
especialista em meio ambiente e análises em economia urbana e regional.
Fernanda Costa (economista). Pesquisadora sênior, especialista em política habitacional com
foco em análises de desenvolvimento econômico.
Mariana Yamamoto Martins (arquiteta). Especialista em análises em planejamento urbano e
regional, gestão ambiental e desenvolvimento urbano sustentável.
Elsa Maglio (socióloga). Especialista em organização de documentação técnica e de banco de
dados municipais.
Helena Grundig (arquiteta e gestora pública). Pesquisadora, com atuação em responsabilidade
socioambiental e sustentabilidade socioeconômica.
Cynthia Gonçalo (engenheira civil). Especialista em desenvolvimento e planejamento urbano e
regional e gestão pública.
Herlan Alcântara (geógrafo) . Especialista em geoprocessamento e análises em
desenvolvimento urbano e regional.
Braulio Bracero (economista). Especialista em análise em desenvolvimento urbano e regional e
finanças públicas.
Ivana Araújo Monteiro (geógrafa). Especialista em geoprocessamento e cartografia e análise de
desenvolvimento urbano e regional.
Fabiana Coelho (bióloga). Especialista em gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e
análise em desenvolvimento urbano e regional
.
Leticia Roberta Trombeta (geógrafa). Especialista em geoprocessamento e análise em gestão
ambiental, desenvolvimento urbano e regional.
Bruna Mirelle J. Silva (economista). Pesquisadora, especialista em análises de conjuntura
econômica e elaboração de banco de dados.
Felipe Dutra Dias (engenheiro ambiental e urbano). Especialista em planejamento e gestão do
território e análise em desenvolvimento urbano e regional.
Daniel José Andrade (geógrafo). Especialista em geoprocessamento, banco de dados e análises
em desenvolvimento urbano e regional.
Enzo Nico Neto (arquiteto e urbanista). Experiência em design gráfico e ilustrações.
Geni Toffoli (bibliotecária). Especialista em normatização da informação e documentação,
responsável pelo serviço de referência bibliográfica.
Guen Yokoyama (editor gráfico). Especialista em design gráfico e direção de arte, responsável
pela editoração dos relatórios e documentos de divulgação do Estudo.
Rosângela Monteiro (secretária).
Carolina Abdalla Braga (estagiária de economia).
Ana Flavia Vicentini Benfica (estagiária de geografia).
Melissa da Silva Oliveira (estagiária de arquitetura e urbanismo).
Sarah Helena Caetano Rolindo (estagiária de arquitetura e urbanismo)
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6. Anexos
ANEXO 1. Áreas Temáticas

ÁREAS TEMÁTICAS
1. Estruturação urbana,
processo de urbanização e
rede de centralidades

TEMAS ABORDADOS
1.1

Caracterização do uso e ocupação do solo:
predominância de usos e tipologias (residencial,
comércio e serviços, base produtiva)

1.2

Inserção da unidade regional na rede urbana paulista

1.3

Caracterização da área urbanizada: padrões de
parcelamento do solo, descontinuidades, vetores de
crescimento e caracterização da expansão imobiliária
(polos de produção imobiliária a partir das bases de
licenciamento estadual e municipais)

1.4

Aspectos demográficos: população total (urbana e
rural), densidade demográfica, TGCA total (urbana e
rural), taxa anual de migração, saldo migratório anual –
migração pendular

1.5

Regulação urbanística municipal: planos diretores,
macrozoneamento, zonas especiais, perímetro urbano,
instrumentos urbanísticos

1.6

Agenda de projetos estruturantes em âmbito municipal
e regional

1.7

Rede de centralidades (convergência de polos de usos
comerciais e serviços, concentração de equipamentos
urbanos, alta oferta de empregos e atratividade de
viagens)
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ÁREAS TEMÁTICAS
2. Vulnerabilidade
socioterritorial,
política habitacional e
equipamentos públicos

3. Mobilidade, transporte e
logística

TEMAS ABORDADOS
2.1

Indicadores de vulnerabilidade socioterritorial:
IDH-M, IPVS, IPRS (Grupos, Municípios Geral, Riqueza,
Longevidade, Escolaridade), indicadores de educação
(INEP)

2.2

Aspectos demográficos: renda, escolaridade,
mortalidade infantil, expectativa de vida, razão de
dependência e pirâmide etária

2.3

Caracterização de assentamentos precários e panorama
do déficit habitacional

2.4

Caracterização da política habitacional: regulação,
sistema de planejamento e financiamento

2.5

Análise da produção habitacional, ações de
regularização (diversos níveis) e intervenções
específicas

2.6

Distribuição e acesso a serviços e equipamentos
públicos: polos de cultura, educação, esporte, rede de
saúde, acesso à banda larga

2.7

Segurança alimentar: condições de acesso, produção
agroalimentar e abastecimento

3.1

Avaliação da conectividade intermunicipal, da
abrangência e oferta da infraestruturas de mobilidade

3.2

Caracterização dos deslocamentos: intermodalidade,
volume de viagens (em estudos estaduais ou
disponibilização de dados municipais) e identificação de
movimentos pendulares regionais

3.3

Sistema viário de abrangência regional

3.4

Transporte de cargas e polos logísticos

3.6

Planos, programas e projetos de abrangência regional

3.7

Estrutura de gestão e integração dos sistemas de
mobilidade
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ÁREAS TEMÁTICAS
4. Estrutura produtiva
urbana e rural,
conhecimento e tecnologia

TEMAS ABORDADOS
4.1

Perfil econômico dos municípios e da unidade regional:
PIB, inserção e peso do município na dinâmica
econômica regional

4.2

Caracterização da cadeia produtiva da unidade regional:
comércio, serviços, complexo da saúde, logística, base
industrial e suas transformações

4.3

Composição do valor adicionado bruto por atividade
econômica (PIB Setorial)

4.4

Índice de localização do valor adicionado (indústria,
serviços e agropecuária)

4.5

Perfil e evolução do número de estabelecimentos

4.6

Comércio exterior – exportação e importação –
principais produtos

4.7

Desequilíbrios na distribuição de ativos urbanos e
econômicos (equipamentos públicos de inserção
regional – aeroportos, polos de mobilidade, complexos
de saúde, polos de ensino superior e pesquisa –
complexos tecnológicos e industriais, incubadoras,
grandes centros comerciais)

4.8

Aspectos demográficos: população ocupada e população
economicamente ativa (PEA)

4.9

Caracterização dos empregos formais e sua distribuição
regional. Rendimentos médios. Índice de localização dos
empregos de alta e média-alta intensidade tecnológica
da indústria

4.10

Políticas voltadas à geração de emprego e renda

4.11

Investimento e intenções de investimento

4.12

Qualificação da mão de obra – políticas, programas e
equipamentos (ETEC, FATEC, SENAI, etc.)

4.13

Inovação e economia criativa: políticas, programas,
identificação de núcleos

4.14

Potencial turístico

4.15

Caracterização da produção agrícola rural e agricultura
urbana. Valor da produção rural, área colhida de cana
de açúcar e laranja
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ÁREAS TEMÁTICAS
5. Patrimônio ambiental e
recursos hídricos

6. Infraestrutura urbana

7. Gestão pública e
governança regional

TEMAS ABORDADOS
5.1

Sistema de áreas verdes e áreas protegidas

5.2

Áreas de risco ambiental e fragilidades ambientais

5.3

Recursos hídricos: aspectos hidrográficos, físicos,
quantitativos e qualitativos das águas

5.4

Níveis de reconhecimento, mapeamento e
monitoramento do patrimônio ambiental

5.5

Políticas e instrumentos de proteção de áreas de
interesse ambiental

5.6

Conjuntos paisagísticos, unidades ambientais e
complexos culturais e ambientais identificados em
âmbito estadual ou municipal

5.7

Presença de políticas voltadas ao tema das mudanças
climáticas: perspectivas de mitigação em relação aos
eventos extremos. Resiliência urbana.

6.1

Panorama da política municipal e regional do
saneamento - estrutura institucional, planejamento e
integração de sistemas

6.2

Abastecimento e segurança hídrica - caracterização,
desafios e planos de expansão

6.3

Esgotamento sanitário - abrangência, níveis de coleta e
tratamento e planos de expansão

6.4

Drenagem e manejo das águas pluviais macrodrenagem, fragilidades locais e planos de
expansão

6.5

Gestão dos resíduos sólidos - cobertura da coleta e
processamento

7.1

Estrutura de articulação regional: conselhos,
consórcios, integração regional, atores estratégicos

7.2

Transparência na gestão pública

7.3

Quadro fiscal dos municípios: arrecadação, capacidade
de investimento e endividamento

7.4

Orgãos, instrumentos e sistemas integrados de
planejamento, gestão e monitoramento das ações
públicas
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ANEXO 2-

Áreas Transversais

ÁREAS TRANSVERSAIS

OBJETIVOS

Correlacionar patrimônio ambiental e recursos hídricos (Área
1. Sustentabilidade e
processo de urbanização Temática 5) com as condições de desenvolvimento econômico e
social na unidade regional em análise, em especial:
q Dispersão e fragmentação da área urbanizada (Área Temática 1)
q Desequilíbrios na distribuição e acesso ao emprego e ativos
urbanos potenciais (Área Temática 4)
q Condições de acesso a serviços urbanos (Áreas Temáticas 2 e 3)
q Presença de políticas de geração de emprego e renda (Área
Temática 4)
2. Desigualdade
socioterritorial

Análise do levantamento da vulnerabilidade socioterritorial e
a forma de inserção dos municípios nas dinâmicas regionais,
mediante cruzamento:
q Política habitacional - assentamentos precários e déficit
habitacional (Área Temática 2)
q Condições de oferta de infraestrutura urbana, sobretudo de
mobilidade (Área Temática 3)
q Dimensão funcional, que apresentará os níveis de
centralidade existente (Área Temática 1)
q Perfil econômico dos municípios e o papel que cumprem na
unidade regional (Área Temática 4)

3. Inovação

Avaliar as condições de promoção de um ambiente inovativo na
unidade regional, seja mediante políticas específicas ou pela
sinergia de agentes econômicos existentes, abordando:
q Diversidade de atividades econômicas (Área Temática 4)
q Grau de tecnologia incorporada nas atividades econômicas
urbanas e rurais (Área Temática 4)
q Programas e parcerias de promoção da responsabilidade
social (Área Temática 2)
q Potencial de atuação do poder público como indutor dessa
transformação (Área Temática 7)
q Cidades inteligentes/gov. digital/infraestrutura (net).
SEADE (incorp. tecnologia). Poupatempo (ver levantamento
SEADE)

4. Hub de infraestrutura

Avaliar as potencialidades e condições de distribuição e
funcionamento das redes de infraestrutura fundamentais para a
qualificação da urbanização regional:
q Limitações e planos de expansão da rede básica de
saneamento (Área Temática 6)
q Implicações ambientais (Área Temática 5)
q Ampliação da conectividade urbana - promoção da
acessibilidade de pessoas e melhoria no fluxo da atividade
logística (Área Temática 3)

Avaliação dos órgãos e instrumentos de gestão e monitoramento
5. Articulação
interfederativa e setorial das ações públicas municipais e regionais e os níveis de
articulação e interação entre entes federativos e entre as políticas
públicas setoriais:
q Panorama da gestão pública (Áreas Temáticas 3 e 7)
q Ferramentas e sistemas de monitoramento do
planejamento urbano (Área Temática 1)
q Lacunas para a construção (e condução) de Funções Públicas
de Interesse Comum
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ANEXO 3-

QUADRO DE SITUAÇÃO DOS PDUIs NAS URs
Produtos
MZ

Panorama
Regional

Diagnóstico

Caderno de
Propostas

Caderno
de
Subsídios

Projeto
de Lei

Observações

RMs
Depende
de revisão
e ajustes

São Paulo

Campinas

Proposta
Preliminar de
Ordenamento
Territorial

Caderno
Preliminar
de
Propostas

Baixada
Santista

Sorocaba

Relatório
Preliminar

Vale do
Paraíba e
Litoral Norte
Ribeirão
Preto

AUs
Piracicaba
Jundiaí
Franca
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