
 

EIXO IV 
Grupo Organizado Segundo Eixo Temático IV 

(a que se refere o item XI) 
 
 

Instrumentos e políticas de integração intersetorial e territorial 
 

1. O Grupo aprovou o Texto – Base proposto pelo Conselho Nacional das 
Cidades, bem como o Texto de Apresentação das Prioridades do Ministério 
das Cidades para a Política de Desenvolvimento Urbano no período de 
2014-2016. 

2. Motivados pela leitura do Texto – Base o Grupo produziu diversas 
propostas que devem orientar a ação governamental, sobretudo a da 
administração pública municipal. 

3. Proposições: 
1º. Fortalecer o CMDU/VR com o objetivo de integrar as políticas públicas com 

total apoio institucional; 
2º. Desenvolver processo de regionalização e plano de atuação; 
3º. Criar transporte regional coletivo de passageiros ferroviários (de alta 

capacidade); 
4º. Usar a mobilidade urbana como diretriz de uso e ocupação do solo; 
5º. Implantar a lei nº 12305/2010, referente à gestão de residuos sólidos; 
6º.  Hierarquizar o sistema viário, priorizando o transporte não motorizado e 

coletivo sobre o individual. 
 

 
 

O Grupo entendeu necessário responder o questionário 
“Questões para os grupos de trabalho” 

Participação 
DE FORMA PARTICIPATIVA PERMANENTE E QUE OS PRÓXIMOS 
GOVERNOS MANTENHAM O COMPRIMISSO. 
1. O Município possui conselho municipal? SIM. 
2. O Município discute temáticas de habitação, saneamento, mobilidade e 
planejamento urbano? SIM. 
2. Quais políticas inovadoras foram aprovadas pelo Conselho? NENHUMA. 
3. Qual a composição do Conselho? A participação da Sociedade Civil é paritária 
com a do Poder Público? SIM. 
4. O Conselho é Deliberativo? NÃO. 
5. Como é o funcionamento do Conselho? O Conselho tem tido capacidade de 
deliberação sobre as políticas urbanas locais? NÃO FUNCIONA. 
5ª. Se não o que impede o seu bom funcionamento? FALTA DE APOIO. 



6. Como é realizado o planejamento de programas, obras e ações do município? É 
feito de forma centralizada ou descentralizada? É debatido com a comunidade? 
DEBATIDO COM A POPULAÇÃO EM O.P. 
7. A aplicação dos recursos para Planos, Programas e obras do município é 
acompanhada pela sociedade civil e discutida no Conselho das Cidades? NÃO. 
 7ª. A forma desse acompanhamento é satisfatória? NÃO. 
 
Habitação 
1. O município aderiu ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse social? Está 
em funcionamento? SIM. 
2. O Município possui plano de habitação de interesse social? SIM. 
3. A cidade possui vazios urbanos? SIM. 
3ª. As áreas com imóveis e ou terrenos vazios estão sendo disponibilizadas para 
moradia? NÃO. 
4. O município tem Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS demarcadas? SIM. 
5. Está sendo realizada a regularização fundiária em áreas ocupadas para 
habitação de interesse social? SIM. 
6. Quando se implantam novas habitações ou se faz regularização fundiária, as 
áreas são equipadas com luz, água, esgoto, coleta de lixo, vias de acesso, 
transporte, comércio e serviços? SIM. 
6ª. São próximas às áreas urbanizadas? SIM. 
7. Nos Programas MCMV e PAC as unidades habitacionais de interesse social 
estão planejadas no meio urbano, ou distante? SIM. 
 
Saneamento 
1. Na administração municipal, quais são os órgãos ou Secretarias responsáveis 
pelas Políticas de saneamento? SAAE,SMO E SMSP. 
2. Como avaliam o serviço de saneamento do município? BOM. 
3. Como é realizado o planejamento de programas, obras e ações do município?  
3ª. É feito de forma centralizada ou descentralizada? CENTRALIZADO. 
3b . É debatido com a comunidade? SEM DEBATE. 
4. O planejamento e a implementação de obras e serviços de saneamento é 
executado de forma integrada a outros programas? COM CERTEZA. 
 
Transporte e Mobilidade 
1. Na administração municipal, quais são os órgãos ou Secretarias responsáveis 
pelas Políticas de Transporte? SUSER. 
2. Quais são os serviços de transporte do município? ÔNIBUS, TÁXI E 
TRANSPORTE ESCOLAR. 
3. Como vocês avaliam os serviços de transporte do município? RUIM. 
4. Como é realizado o planejamento de programas, obras e ações do município? É 
feito de forma centralizada ou descentralizada? CENTRALIZADA. 
4ª. É debatido com a comunidade? SEM DEBADE. 



5. O planejamento e a implementação de obras e serviços de Transporte e 
Mobilidade, é executado de forma integrada a programas de Habitação? NÃO. 
6. Há política de integração dos transportes, tais como integração entre ônibus e 
trens ou trens e metrô, etc.? NÃO. 
 
Política Urbana 
1. O município está integrado a uma Política Regional ou Metropolitana? NÃO. 
1ª.O que poderia ser realizado de forma integrada? MOBILIDADE URBANA E 
SANEAMENTO. 
2. O município participa de Consórcios Intermunicipais? SIM. 
2ª. Que consórcios poderiam ser estabelecidos? SANEAMENTO. 
3. Existe algum tipo de integração de tarifas ou serviços entre os municípios da 
região? Que tipo de integração poderia ser proposto? NÃO. 
4. Na administração municipal, quais são os órgãos ou Secretarias responsáveis 
pelas Políticas de Habitação, Transporte e Mobilidade, Saneamento e 
Planejamento Urbano? POLITICA DE HABITAÇÃO. 
5. O planejamento e a implementação de obras e serviços de Habitação, 
Transporte e Mobilidade, Saneamento e Planejamento Urbano é executada de 
forma integrada? NÃO. 
6. Tem obras do PAC no município? SIM. 
6ª. Essas obras levam em consideração o Plano Diretor e as Políticas Setoriais de 
Habitação, Transporte e Mobilidade, Saneamento e Planejamento Urbano? É 
EXIGIDO ISTO. 
 


