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Sessão 1- Aspectos Institucionais para
Governança e Gestão Metropolitana
•

Estrutura Institucional de Gestão assentada no CDRM, participação paritária entre
Estado(nas representações da FIPCs) e o conjunto dos municípios, sem diferenciação do
peso de cada município no contexto metropolitano; Agência- autarquia Estadual, sem
participação dos municípios. Atua como secretaria executiva do CDRM; Fundo- recursos
do GESP e proporcional de cada município (volume baixo para fazer frente as demandas
das RMs)

•

As FIPCs tem atuação setorial, por exemplo Transporte metropolitano, Habitação e
Saneamento Ambiental. Não passa, pelo modelo de Gestão formalmente constituído .

•

O processo de Governança revela baixa articulação política entre os diferentes agentes –
públicos, privados e sociedade civil. Assim como, não conta com um sistema de
financiamento da ação metropolitana estruturado.

•

Modelo de Gestão Metropolitano se encontra formalmente constituído.
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Sessão 2- A construção do PDUI e seus
Instrumentos
• CDRMSP deliberou sobre a elaboração do PDUI em outubro de 2015. Resolução
define a organização institucional de representatividade do GESP e Municípios
através de Comitê Executivo e Comitê Técnico.
• Comitê Executivo aprovou um Guia Metodológico do processo de elaboração e
discussão do PDUI, até o momento da aprovação pelo CDRMSP, antes de ser
encaminhado pelo Governador à Assembléia legislativa.

• Emplasa é Secretaria Executiva dessa estrutura e de fato tem sido o braço técnico no
processo de elaboração do PDUI.
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Sessão 2- A construção do PDUI e seus
Instrumentos
Instrumentos
• Macrozoneamento- estratégico e funcional, com indicação das áreas potenciais para localização de projetos
e/ou ações metropolitanas.
• Definição de rede de centralidades- suporte ao ordenamento Territorial

De Planejamento e Gestão:
• Planos Setoriais interfederativos
• ZIM
• Consórcios públicos
•
SIMM
De Financiamento:
• OUCI
• FID
• Compensação por serviços Ambientais
• PPPs interfederativas
• Debentures de infraestrutura
• Fundos públicos
Administrativos:
• Convênios de cooperação
• Contratos de gestão
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