Coordenadoria de
Desenvolvimento Urbano Desenvolvimento de Propostas
para o Concidades

MATRIZ LÓGICA DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL DO PROJETO

1.

Nº

Objetivo Geral: Apoiar técnica e financeiramente as esferas municipais no desenvolvimento e execução dos planos diretores, com a criação de programas e projetos para municípios com menos de
50.000 habitantes;

Objetivos Específicos

Nº

Metas

Previsão de
Início

Previsão de
Fim

Prazo em
Dias

Responsável

Desenvolver termo de referência para
contratação dos serviços.

01/06/2015

01/08/2015

61

Scidades

Contratar instituição para desenvolver
plano de implementação, elaborar e
atualizar 58 planos diretores em 58
municípios.

01/08/2015

01/12/2015

122

Scidades

Desenvolver plano de trabalho.

01/01/2016

01/03/2016

60

Instituição Contratada,
Scidades e Concidades

1.1.1.4

Executar plano de trabalho com
elaboração de 58 planos diretores em 58
municípios.

01/03/2016

01/03/2018

730

Instituição Contratada,
Scidades e Concidades

1.2.1.1

Formar com os municípios comitês
municipais de acompanhamento local.

01/03/2016

01/03/2017

365

Instituição Contratada,
Scidades Concidades e
Municípios

1.2.1.2

Elaborar metodologia de trabalho de
forma participativa com os municípios.

01/03/2016

01/03/2017

365

Instituição Contratada,
Scidades e Concidades

1.2.2.1

Desenvolver projeto para aquisição de
equipamentos e instalações.

01/03/2016

01/08/2016

153

Scidades

Disponibilizar pessoal qualificado para
acompanhar a execução dos 58 planos
diretores.

01/03/2016

01/08/2016

153

Scidades

Nº
1.1.1.1

Apoiar o desenvolvimento e
atualização dos planos
1. diretores dos municípios
1. cearenses com população
abaixo de 50.000 e acima de
20.000 habitantes.

1.1.1

1.2.1.

Acompanhar a execução dos
1.
planos diretores dos
2.
municípios.

15/12/2014

Criar e implementar 01 plano de
1.1.1.2
desenvolvimento para constituição e
atualização de planos diretores de
58 municípios no Estado do Ceará.
1.1.1.3

Desenvolver 1 metodologia de
acompanhamento e monitoramento
dos planos diretores.

1.2.2.

Estruturar uma sala de situação
para acompanhamento dos planos
diretores desenvolvidos e
atualizados dos 58 municípios do

1.2.3.

Acompanhar e monitorar a
execução de 58 planos diretores em 1.2.3.1
58 municípios no Estado do Ceará.

Etapas
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1.

Objetivo Geral: Ampliar a capacidade de planejamento e gestão dos municípios, com investimento na capacitação, inclusive dos Conselhos Municipais, visando garantir nos municípios corpo técnico
qualificado, constituído por servidor público efetivo, na área de gestão e desenvolvimento urbano (planejamento, elaboração e gestão de projetos), com recursos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Urbano – FNDU.
O QUE?

Nº

Objetivos Específicos

COMO?
Nº

Metas

Nº

Etapas

1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.

1.1.

Realizar seminários
regionais sobre políticas
urbanas;

15/12/2014

1.1.1.3

1.1.1.4

Criar programa de
capacitação de gestores
municipais sobre políticas
urbanas;

Reunir os gestores públicos municipais que
1.1.2.1 atuam na área do desenvolvimento urbano
para debater o assunto em seus municípios.

1.1.2.

1.2.

Firmar 01 parceria entre o Estado e o
Governo Federal para promoção de
cursos sobre gestão e
desenvolvimento urbano.

Levantar as deficiências em gestão de
políticas públicas urbanas dos municípios
Buscar junto as instituições públicas, as
ofertas existentes de cursos e capacitações
promovidas pela união e estado.
Propor as instituições de ensino públicas a
criação de cursos de pós graduação e
mestrado, na área de gestão de
desenvolvimento urbano.
Promover junto a escola de gestão do
Estado, cursos de curta duração no campo
do desenvolvimento urbano sustentável.

1.2.1.

Desenvolver um comitê estadual de
gestores públicos na área de
desenvolvimento urbano sustentável.

Promover 08 encontros regionais
anuais, durante o prazo de 08 anos,
para reunir gestores públicos na área
de desenvolvimento urbano
sustentável

Criar 8 comitês regionais com os gestores
secretários de infraestrutura para trocar
1.1.2.2 informações e experiências na área de
desenvolvimento urbano sustentável
sistematicamente
Promover a capacitação e debate
sistemáticos sobre o desenvolvimento
1.1.2.3
urbano, através dos comitês em suas
regiões.
Desenvolver plano de comunicação e
marketing dos eventos.
Executar plano para promoção dos eventos a
1.2.1.1 cada ano com a participação dos gestores
públicos municipais.

1.2.1.1
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Previsão de
Início

QUANDO?
Previsão de
Fim

01/03/2015

QUEM?

Prazo
em

Responsável

01/06/2015

92

Scidades

02/05/2015

02/08/2015

92

Scidades

02/08/2015

02/10/2015

61

Scidades/UECE

02/10/2015

02/10/2016

366

Scidades/Escola de
Gestão

02/10/2015

30/03/2016

180

Scidades e
Concidades

30/03/2016

30/06/2016

92

Scidades e
Concidades

30/06/2016

30/06/2018

730

Scidades e Mcidades

30/04/2016

30/06/2016

61

Scidades e
Concidades

30/06/2016

30/06/2018

730

Scidades
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Objetivo Geral: Instituir o Sistema de Informação e Monitoramento das Políticas de Desenvolvimento Urbano, através do Cadastro Territorial Multifinalitário - CTM, como parte do
Sistema Nacional Urbano.
O QUE?
COMO?
QUANDO?
QUEM?
Previsão de
Previsão de Prazo
Nº
Objetivos Específicos
Nº
Metas
Nº
Etapas
Respnsável
Início
Término
em
Desenvolver termo de
Desenvolver sistema de
01/03/2015
30/05/2015
90
Scidades
1.1.1.1 referencia para contratação de
Criar 01 sistema informatizado com
informação pública sobre
instituição.
1.1.1 interface on line para inserção e
1.1.
políticas de desenvolvimento
Contratar instituição para
gestão das informações.
urbano e territorial no Ceará
1.1.1.2 desenvolver sistema
01/05/2015
01/09/2015
123
Scidades
informatizado.
1.

Implementar sistema de
informação pública sobre
1.2.
políticas de desenvolvimento
urbano e territorial no Ceará.

Desenvolver e executar 01 de plano
1.2.1. de implementação integrado, entre
Estado e Municípios.

Integrar as informações com
sistemas nacionais de
Negociar com o governo federal 01
1.3. mapeamento e zoneamento
1.3.1 processo de integração dos
territorial nacional do Governo
sistemas.
Federal.

15/12/2014

Negociar junto a empresa de
tecnologia do Estado do Ceará
1.2.1.1
a participação na produção do
plano de implementação.
Buscar nas prefeituras
representantes técnicos para
1.2.1.2
participar da elaboração do
plano de implementação
Disponibilizar pessoal técnico
1.2.1.3 qualificado para manutenção do
sistema

01/05/2015

01/09/2015

123

Scidades

01/09/2015

01/12/2015

91

Scidades

01/12/2015

01/03/2016

91

Scidades

1.2.1.4 Implementar plano.

01/09/2015

01/09/2016

366

Instituição
Contratada,
Scidades e Etice

Buscar apoio e recursos
1.3.1.1 federais para integração ao
sistema nacional.

01/03/2015

30/05/2015

90

Scidades

01/05/2015

01/09/2015

123

Scidades, Etice e
Ministério das
Cidades

1.3.1.2

Integrar logicamente os
sistemas de informações.
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1

Objetivo Geral: Instituir Consórcios Públicos, com a participação do Ministério das Cidades, para tratar do Desenvolvimento Urbano dos Municípios e viabilizar a execução e
gestão de serviços comuns e o fortalecimento regional, com aporte de recursos dos governos federal e estaduais.
O que?

Nº

Objetivos Específicos (O que)

Promover estudo para levantamento
de necessidades e oportunidades na
1.1 área de desenvolvimento urbano para
criação de consórcios públicos
horizontais e verticais.

Como?
Nº

Metas (Como)

Nº

Etapas (Como)

Elaborar termo de referência
para contratação de empresa
para estudar as regiões e
1.1.1.1
oportunidades e constituir 01
plano de implementação de
Desenvolver e executar 01
consórcios públicos
plano de implementação de
Contratar instituição para estudar
1.1.1. consórcios públicos nas áreas
as regiões e oportunidades de
que foram detectadas as
constituição de consórcios e
1.1.1.2
necessidades e oportunidades.
constituir 01 plano de
implementação de consórcios
públicos
1.1.1.3 Implementar plano de ação.

Sensibilizar os municípios da
importância e das vantagens de se
unirem, através de consórcios para
1.2 captação de recursos e
desenvolvimento de ações
específicas de desenvolvimento
urbano em seu território;

Promover 08 reuniões, 01 para
Articular os municípios para
1.2.1.1
cada macrorregião com os
participarem de reunião regional.
líderes das prefeituras para
1.2.1. apresentar o estudo e
Apresentar em cada região os
estimular os municípios a se
1.2.1.2 resultados do trabalho para os
consorciarem para resolução
gestores públicos
de seus problemas urbanos.

Fortalecer e apoiar os consórcios
existentes para promoção do
1.3.
funcionamento pleno das
atividades.

Levantar a situação dos
1.3.1.1 consórcios existentes, na área
Promover 01 diagnóstico sobre
de desenvolvimento urbano.
1.3.1. a situação dos consórcios
Apoiar os consórcios de acordo
existentes.
1.3.1.2 com o levantamento e
diagnóstico executado.

15/12/2014
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Quando?
Quem?
Previsão de Previsão de Prazo
Responsável
Início
Término em Dias

01/03/2015

30/04/2015

60

SCidades

01/05/2015

01/09/2015

123

SCidades

01/09/2015

01/09/2016

366

Instituição
Contratada e
SCidades

10/03/2016

10/05/2016

61

SCidades

10/05/2016

10/12/2016

214

SCidades

01/03/2015

30/04/2015

60

Scidades

30/04/2015

30/12/2015

244

Scidades
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1

Objetivo Geral: Instituir Consórcios Públicos, com a participação do Ministério das Cidades, para tratar do Desenvolvimento Urbano dos Municípios e viabilizar a execução e
gestão de serviços comuns e o fortalecimento regional, com aporte de recursos dos governos federal e estaduais.
O que?

Nº

Objetivos Específicos (O que)

Desenvolver programa de
capacitação de municípios para
1.4. criação e gestão de consórcios
públicos de desenvolvimento urbano
no Estado do Ceará

Implementar estrutura sistemática
de apoio e informação sobre a
1.5. criação e a gestão de consórcios
públicos de desenvolvimento
urbano no Ceará.

15/12/2014

Como?
Nº

Metas (Como)

Criar 01 curso e 01 conjunto
de materiais gráficos
1.4.1.
impressos e on line para
informação aos municípios

Nº

Etapas (Como)

Desenvolver termo de referência
para contratação do serviços
Contratar instituição para
1.4.1.2 elaborar materiais e estrutura do
curso.
1.4.1.1

Quando?
Quem?
Previsão de Previsão de Prazo
Responsável
Início
Término em Dias
01/01/2016

01/02/2016

31

Scidades

01/02/2016

30/04/2016

90

Scidades

Disponibilizar recursos
Montar estrutura de apoio interna
humanos capacitados e
1.5.1.1
1.5.1.
estruturas para comunicação e
na secretaria
orientação dos consorciados.

01/01/2016

01/02/2016

31

Scidades

Desenvolver e implementar um
sistema on line de registro de
Desenvolver sistema de
informações de consórcios
1.5.2.1 informação e gestão de
1.5.2.
públicos para
consórcios públicos
acompanhamento institucional
do Estado.

01/02/2016

30/04/2016

89

Scidades e
Etice
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