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www.planometropolitano.es.gov.br

Planejando o futuro da RMGV

Olá, Cidadão Metropolitano!

GUIA DA PLATAFORMA DIGITAL

É com grande prazer que lhe entregamos esta cartilha. O objetivo
deste material é informar ao maior número de pessoas sobre o
Plano de Desenvolvimento Metropolitano, em elaboração pelo
Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória
(COMDEVIT), com ampla participação da sociedade.

1º - SITE: Acesse www.planometropolitano.es.gov.br
e clique em PARTICIPE.
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O que é ser Cidadão Metropolitano?
É estar integrado a uma região metropolitana. Em outras palavras, signi ca
que compartilhamos diferentes aspectos de nossa vida com municípios
vizinhos ao de nossa residência. Isso acontece quando moramos em uma
cidade, mas trabalhamos, estudamos ou até mesmo nos divertimos em
outros municípios. Essa integração compõe uma dinâmica especí ca.
Partilhamos espaços, riquezas e também di culdades.
Pensar de forma integrada exige uma mudança de perspectiva com relação
às nossas ações. Ser cidadão metropolitano é participar das decisões da
região metropolitana.

O que é o Plano de Desenvolvimento Metropolitano?
O Plano de Desenvolvimento Metropolitano é o instrumento de ação que,
articulado aos Planos Diretores Municipais, constitui uma nova ferramenta
de organização, planejamento e execução de políticas públicas de interesse
comum aos munícipes da Região Metropolitana.

2º - CADASTRO: Selecione continuar com o
acesso cidadão e realize seu cadastro. Tenha em
mãos seu CPF e siga as instruções para criar sua
conta. Caso já possua conta no Acesso Cidadão,
entre com seu login e senha.
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3º - FORMULÁRIO: Assim que nalizar o seu
cadastro, ao clicar novamente em continuar com o
acesso cidadão, será direcionado para preencher o
formulário de sugestões.
No campo instituições, selecione a instituição a
qual pertence. Na opção tema, marque o assunto
sobre o qual deseja abordar. É possível escolher um
ou mais temas de interesse. Em seguida, localize no
campo ou no mapa o município ou municípios a
que se destinam sua contribuição.
4º - SUGESTÃO: coloque o título e escreva a sua
contribuição.
Não se esqueça: o plano deverá tratar de funções
públicas de interesse comum, ou seja, toda
atividade ou serviço que afete mais de um
município e que, por isso, não possa ser solucionada
de forma isolada, por apenas um governo
municipal.
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CALENDÁRIO

2016
Plano de Trabalho

2017

Nov
Detalhamento por tema
Elaboração do Plano de Mobilização Social

Oficinas de Trabalho

No processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento Metropolitano, representantes dos poderes públicos municipais, estaduais e da sociedade civil irão
pensar os problemas, as soluções e as potencialidades de suas
regiões a m de planejar ações conjuntas para
melhorar a vida na metrópole.

Abr

Diagnóstico
Mai
Levantamento de dados
Consolidação do Diagnós co
Jun
Cenário e Projeções
Elaboração de cenários
e projeções para os
próximos 30 anos

Audiências
Públicas Municipais

Ciclo de Debates
Jul

Quais questões serão tratadas no
Plano de Desenvolvimento Metropolitano?
Transporte, abastecimento de água, oferta de serviços públicos, assim como
oferta e distribuição de emprego, são exemplos de questões metropolitanas,
pois são demandas que necessitam de um planejamento integrado.
Nesse sentido, são temas prioritários para o Plano de Desenvolvimento
Metropolitano:

Ago

Propostas
Set

Ordenamento
Territorial

Propostas de macrozoneamento,
modelagem ins tucional de gestão,
sistema de monitoramento

Minuta de Projeto de Lei

Mobilidade
Urbana

Out
Consolidação do PDUI

Nov

Encontro Metropolitano

Envio de Projeto à ALES
Dez

Meio
Ambiente

Desenvolvimento
Econômico

Meio
Ambiente
Proteção e qualidade
ambiental, considerando aspectos e
riscos da ocupação
urbana, bem como
os impactos sobre
o meio ambiente e
sobre os recursos
hídricos.

Ordenamento
Territorial
Integração
territorial
Regulação da
ocupação do solo
Planejamento da
expansão urbana

Mobilidade
Urbana

Desenvolvimento
Econômico

Ocupação e
operação do
espaço viário

Projetos de fortalecimento econômico
da RMGV

Gestão do sistema
de transporte

Equalização das
oportunidades
entre os territórios
Respeito às
vocações
municipais

Como o cidadão poderá participar?
O cidadão metropolitano poderá participar de quatro maneiras. A primeira delas, por
meio da plataforma digital (www.planometroplitano.es.gov.br), ao enviar sua
contribuição. Também poderá acompanhar pessoalmente o ciclo de debates entre
representantes da sociedade civil (entidades empresariais,
de trabalhadores e acadêmicas; movimentos
populares e ONGs) e poder público (governo
estadual e prefeituras). Nessa fase, será
construído um conjunto de ações
Encontro
Metropolitano
futuras para a metrópole. Poderá
Audiências Públicas
participar, ainda, das audiências
Municipais
públicas municipais, com a sugesCiclo de Debates
tão de propostas, que serão levadas
ao Encontro Metropolitano, onde
Plataforma Digital
serão validadas e depois aprovadas
pelo COMDEVIT.

Quem é responsável pela elaboração
do Plano de Desenvolvimento Metropolitano?
O Plano de Desenvolvimento Metropolitano é construído no âmbito do COMDEVIT.
Criado pela Lei Complementar nº 318/2005 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº
1.511/2005, o COMDEVIT tem a nalidade de apoiar o desenvolvimento, a integração
e a conformidade das ações, estudos e projetos de interesse comum da Região
Metropolitana.
O COMDEVIT é composto por representantes do Governo do Estado,
dos municípios da Região Metropolitana e da sociedade civil,
indicados pela Federação das Associações de Moradores e
dos Movimentos Populares do Estado do Espírito Santo
(Famopes).

A REGIÃO METROPOLITANA
A Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) foi
constituída a partir do adensamento populacional,
decorrente da instalação dos grandes projetos industriais
e do êxodo rural na segunda metade do seculo XX, consolidando-se como centralidade econômica e social do Estado.
Atualmente é composta por sete municípios: Fundão, Serra, Vitória,
Cariacica, Vila Velha, Viana e Guarapari. Esses municípios têm dinâmicas sociais e
econômicas distintas, bem como desenvolvimento desigual e desenhos territoriais
diferenciados, com maior ou menor grau de áreas rurais, ambientais e vazios urbanos.
Ao todo, são quase dois milhões de pessoas que estudam, trabalham, consomem e
residem na RMGV.

