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Apresentação

A

partir da aprovação do Estatuto da Cidade, Lei federal 10.257, de 10 de julho de 2001, que estabelece
diretrizes gerais da política urbana, o planejamento territorial no Brasil passou a incorporar uma série
de princípios, instrumentos e práticas voltados à ação pública dos governos municipais no planejamento e gestão de cidades democráticas, includentes e sustentáveis.
Como instrumento básico dessa política de desenvolvimento e expansão urbana, o Plano Diretor, a partir
desse novo marco regulatório, assume novo significado e dimensão, ante um cenário de enormes desafios sociais, econômicos e ambientais, fortalecendo a idéia de que o planejamento territorial deve ser tratado de forma
prioritária e participativa no país.
Entretanto, mesmo com os reconhecidos avanços alcançados com a nova legislação e práticas hoje existentes, verifica-se que ainda persiste uma lacuna que diz respeito à insuficiência de diretrizes que fundamentem a abordagem regional na elaboração dos planos diretores municipais, pois o próprio Estatuto da Cidade,
mesmo com um enfoque inovador além do urbano, que abrange o municipal, não aprofunda essa visão mais
ampla do território regional como objeto do planejamento.
Com uma tendência histórica e cultural de resistência à implementação de um modelo de gestão administrativa participativa, no que se refere tanto à participação de diferentes segmentos da sociedade civil quanto à
inclusão de agentes públicos vizinhos, muitos dos gestores públicos municipais hoje já enfrentam dificuldades na
gestão territorial, que remetem obrigatoriamente à necessidade de soluções articuladas e integradas de âmbito
regional, que, pela falta de referenciais, quando implementadas, nem sempre são as mais adequadas e eficazes.
Esta publicação tem, então, o intuito de auxiliar os gestores e diversos segmentos voltados ao planejamento e gestão territorial na elaboração de planos diretores, com a inclusão da temática de integração regional
como estratégia de desenvolvimento socioeconômico e ambientalmente sustentado.
Por meio do estudo de alguns modelos existentes de organização regional e considerando as alternativas
que possam contribuir para vencer as dificuldades dos poderes públicos na gestão compartilhada, esta publicação proporciona condições básicas para a exploração de possibilidades conjuntas de desenvolvimento e redução do déficit social aliados ao menor custo e maior eficácia nos resultados, partilhando as responsabilidades
governamentais em benefício coletivo.
A FINEP e a CAIXA, em uma parceria com mais de uma década de existência, por meio do Programa
Habitare, trazem a público esta contribuição para todos aqueles que têm a responsabilidade de intervir nos
processos de planejamento em seus municípios.
Jorge Fontes Hereda
Caixa Econômica Federal - CAIXA





Resumo

E

sta publicação tem por escopo contribuir para a estruturação de Planos Diretores municipais, considerando a integração regional como forma estratégica para o desenvolvimento urbano adequado.
Nesse sentido, buscou-se a compreensão das relações entre as principais atividades produtivas de
municípios de uma mesma região geoeconômica, além de possibilidades de integração de ações de política pública, indicando, em ambas as situações, propostas para estabelecer parcerias. Apontaram-se, ainda,
modelos alternativos de gestão regional, de forma a permitir sua incorporação no planejamento, de acordo
com as realidades políticas e sociais de cada local. Como resultado final, esta publicação gerou uma síntese
de procedimentos metodológicos gerais que deverão ser adaptados e complementados de acordo com as
necessidades peculiares de desenvolvimento de cada região.As questões apresentadas, que transcendem, em
muitos aspectos, o município, variam de acordo com diferenças dos territórios nacionais e, ainda, se modificam ao longo do tempo.

Abstract

T

his publication contributes for Municipal Master Plans considering regional partnerships to a
suitable and strategic urban development. The research examines the relationship be tween the
main productive activities and the public policies, both for municipalities of a same geo-economic region.Alternative patterns of regional management are also indicated to guide the adequate planning for each local condition. It is also presented a synthesis of general procedures for the development
of the regional management, which shall be added and adapted to the necessities of development for
each region. The presented issues change along the time and according to the different characteristics of
the region.



