
 
COMPONENTE III – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL E FORTALECIMENTO DA SECRETARIA DAS CIDADES 

 
Setores de Intervenção Projetos/Atividades Elegíveis 

1) Fortalecimento da capacidade de gestão dos governos municipais – Ações voltadas para a melhoria da gestão dos municípios 
com população superior a 20 mil habitantes.  

� Planejamento da Gestão Urbana –  

Ações voltadas para a melhoria do 
planejamento urbano e desenvolvimento 
local. 

Revisão e elaboração dos Planos Diretores de Desenvolvimento das Cidades Polos; 
Elaboração dos Planos de Mobilidade Urbana nos municípios com população superior 
a 20 mil habitantes; 
Revisão e/ou elaboração dos Planos de Ocupação e Uso do Solo – PLOUS, nos 
municípios com população superior a 20 mil habitantes; 
Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Ambiental nos municípios com 
população superior a 20 mil habitantes. 
Capacitação em planejamento da gestão urbana para gestores e técnicos municipais.  

� Gestão Fiscal e Tributária –  

Ações voltadas ao fortalecimento da 
gestão fiscal, tributária e financeira das 
Cidades Polos. 

Atualização dos Códigos Tributários Municipais (Cidades Polos) 
Atualização Cadastral técnico multifinalitário, Modernização do Sistema Administração 
Tributária; 
Atualização da Planta Genérica de Valores (PGV); 
Campanha de Educação Fiscal; 
Capacitação em gestão fiscal/tributária para técnicos das Cidades Polos. 

� Transparência e participação Popular –  
Ações voltadas para divulgação de 
informações e transparência.  

Atualização e Modernização dos websites das Prefeituras das Cidades Polos; 
Realização de seminários, reuniões voltadas para a transparência e participação 
popular. 
Realização de campanhas municipais de educação fiscal, publicação de cartilhas e 
material gráficos.  
Apoio às atividades de Planejamento e Orçamento Participativo. 
Capacitação em transparência e participação popular para gestores e técnicos 
municipais.  

� Gestão de Projetos – 

Atividades de treinamento e capacitação 
para gestores e técnicos das prefeituras 
municipais para aprimorar planejamento, 
desenvolvimento e gestão municipal. 

 

 

Capacitação para gestores e técnicos municipais nos seguintes temas: 
Elaboração e Gestão de Projetos; 
Gestão Administrativa e Financeira; 
Parcerias Público-Privadas; 
Estruturação de modelos para captação de recursos e prestação de contas; 
Licitações e contratos; 
Liderança; 
Outros a serem identificados de acordo com surgimento das necessidades, desde que 
compatíveis com o Programa. 
 

2) Fortalecimento Institucional da Secretaria das Cidades – Ações voltadas para o fortalecimento institucional da Secretária das 
Cidades. 

� Fortalecimento Institucional da Secretaria 
das Cidades  

Ações de fortalecimento institucional e 
operacional da Secretaria. 

 

Readequação física da Secretaria das Cidades e do Instituto de Desenvolvimento 
Institucional das Cidades do Ceará – IDECI; 
O estabelecimento de uma base de dados municipal, que inclui informações fiscais, 
socioeconômicas, ambientais e de serviços municipais; 
Desenvolvimento de modelos de projetos para os principais setores de 
responsabilidade municipal; 
 
Desenvolvimento e implementação de um plano de formação para gestores 
municipais, 
Apoiar a troca de experiências para melhorar as capacidades técnicas da Secretaria 
das Cidades; 
Apoiar à modernização da plataforma de Tecnologia da Informação; 
 
Apoiar a aquisição de equipamentos e insumos voltados à construção/atualização de 
base de dados para o monitoramento e acompanhamento da gestão fiscal e urbana 
dos municípios da área de abrangência do programa. Este apoio não incluirá o 
estabelecimento de salas de situação

1
 e aquisição de imagens de satélites.  

 

                                                
1Entende-se por Sala de Situação: Estrutura física concebida para recepção e sistematização de dados e informações de fontes 

distintas, estabelecimento de correlações e fornecimento de subsídios para o processo de tomada de decisões relacionadas ao 

monitoramento de situações extraordinárias, mitigação de risco ou gerenciamento de crises. 


