
 

INTEGRAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS AO

PLANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA

O Estatuto da Metrópole (Lei  nº13. 089, de 12 de janeiro de 2015),  estabelece

como uma das diretrizes da governança interfederativa das Regiões Metropolitanas, a

implantação  de  processo  permanente  e  compartilhado  de  planejamento.  Para  sua

viabilização,  o  Estatuto  exige  a  elaboração  de  um plano  de  desenvolvimento  urbano

integrado, como instrumento indutor da política urbana da região.  

O superintendente Executivo  de Assuntos Metropolitanos,  Marcelo  Safadi,  explica  que

existem algumas recomendações para que se articule os Planos Diretores Municipais ao

Plano  de  Desenvolvimento  Integrado  da Região  Metropolitana  de  Goiânia  (PDIRMG).

Segundo  ele,  a  viabilização  do  processo  de  construção  da  politica  de  planejamento

metropolitano, envolve a entidade responsável pela governança metropolitana que deverá

disponibilizar  mecanismos  e  instrumentos  técnicos/informativos  que  apoiem  de  forma

efetiva os municípios na realização das seguintes tarefas:

• Capacitação das equipes técnicas municipais e de representantes da sociedade civil

nos municípios envolvidos, de forma conjunta para o nivelamento dos princípios que

embasarão a elaboração dos Planos Diretores e toda a mobilização social, gerando

também economia de recursos;

• Ao iniciar um processo de elaboração do Plano Diretor,  é importante conhecer os

planos elaborados ou em elaboração nos municípios vizinhos;

• Nas  etapas  iniciais  do  plano  é  necessário  inventariar  os  estudos  recentes  já

realizados  no  âmbito  regional,  como:  bacias  hidrográficas  e  regiões  econômicas,

dentre outros;



• As  equipes  municipais  poderão  ter  um  núcleo  de  articulação  regional  de  todo  o

processo, onde poderá explicitar e desencadear discussões em torno de questões

comuns, tendo um ponto de conexão com o planejamento regional;

• Construir um ambiente que propicie negociações com vistas a instituir mecanismos de

solidariedade regional;

• Compartilhamento de dados sobre a realidade regional, bem como os levantamentos

aerofotogramétricos,  socioeconômicos  e  geotécnicos  municipais  e  também  a

aquisição de equipamentos de informática e softwares para os municípios;

• As oficinas de levantamento de problemas e potencialidades poderão ter momentos

cujo  enfoque  das  discussões  será  local  e  outros  que  ocorrerão  de  forma

regionalizada. Com essa finalidade, podem ser organizados seminários ou encontros

regionais  sobre  determinadas  temáticas  ao  longo  do  processo  de  elaboração  do

Plano Diretor;

• Mesmo os projetos de outras esferas de governo ou projetos municipais de impacto

em determinados municípios deverão ser discutidos de forma conjunta;

• Reconhecer de forma conjunta, os espaços de valor ambiental e cultural para a região

e aqueles espaços degradados ou precários a serem transformados;

• A eleição de temas prioritários e estratégicos para municípios de uma dada região

deve,  ser  coordenados e  compatibilizados  em torno  de  uma agenda de  natureza

regional;

• A politica e o planejamento do uso e ocupação do solo dos municípios de uma região

devem articula-se ao planejamento regional, especialmente entre municípios vizinhos.

A construção da política metropolitana pressupõe a prática de ações conjuntas dos

entes envolvidos.  Para tanto,  os Municípios têm a obrigação de elaborar seus Planos

Diretores, e articulá-los aos Planos Diretores dos Municípios vizinhos, adequando-os as

diretrizes  estabelecidas  no  Plano  de  Desenvolvimento  Integrado  da  Região,



compartilhando as ações e discutindo os interesses comuns, possibilitando a construção

de  pactos  territoriais,  com  discussões  regionais  mais  amplas,  gerando  intervenções

democráticas e justas.
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