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O MUNICÍPIO E A GESTÃO URBANA
novas exigências

discussão que se coloca hoje com relação ao pla-
nejamento urbano passa pela necessidade de ge-
rir espaços cada vez mais complexos, cuja velo-

cidade de mudança e transformações geradas pelo avan-
ço tecnológico e pela evolução econômica mundial atro-
pela a maioria das administrações municipais.

O reconhecimento da complexidade da cidade e da di-
versidade de que ela é constituída, bem como da necessi-
dade da participação da população nas decisões sobre sua
evolução, garantindo as salvaguardas ambientais e a qua-
lidade necessária dos serviços urbanos, é o desafio a ser
enfrentado não só pelos governos locais, mas também por
toda a comunidade.

No Brasil, com a Constituição Federal de 1988, o mu-
nicípio cresce em importância, tendo seu papel valoriza-
do frente às demais esferas de poder. A atividade de pla-
nejamento urbano, embora tratada em apenas dois artigos,
foi revalorizada. Retomou-se o discurso do Plano Dire-
tor, definido na Constituição como instrumento básico
da política de desenvolvimento e expansão urbana, tor-
nando-se obrigatório para cidades com mais de 20.000
habitantes e devendo fixar diretrizes gerais a serem exe-
cutadas pelo poder municipal, com o objetivo de "or-
denar o pleno desenvolvimento das funções sociais da
cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes". A
partir de então, muitos municípios retomaram, ou ini-
ciaram, a atividade de planejamento, com ênfase na
aplicação dos novos instrumentos urbanísticos defini-
dos na Constituição. A exigência constitucional atin-
giu muitos municípios com pequena capacidade técni-
ca e financeira. Os meios acadêmicos externaram seu
temor de um retorno à produção em larga escala de pla-
nos diretores tecnocráticos e vazios de objetividade e

aplicabilidade, quase sempre elaborados por equipes
técnicas externas às prefeituras.

Com efeito, muitos municípios brasileiros ressentem
da precariedade das informações existentes em suas pre-
feituras e passam a se preocupar em organizá-las e
sistematizá-las, ao se defrontarem com a tarefa de gerir a
cidade e com a necessidade de elaborar ou rever a legis-
lação urbanística e de formular planos para orientar suas
ações.

Neste artigo, procura-se discutir a importância da sis-
tematização e organização de informações municipais,
exemplificando a situação dos municípios paulistas quanto
à existência de informações sistematizadas em cadastros
(físico-territoriais e cadastros de serviços) e de legisla-
ção municipal, com base nos dados da Pesquisa Munici-
pal Unificada, realizada pela Fundação Seade em 1993 –
ano base 1992.

PLANEJAMENTO E GESTÃO
MUNICIPAL NO BRASIL

A prática do planejamento municipal no Brasil esteve
marcada, nas últimas três décadas, por diferentes formas
de abordagem dos problemas locais, a saber: “a elabora-
ção de planos diretores da cidade, o planejamento local
integrado e os planos de desenvolvimento com participa-
ção da comunidade” (Oliveira, 1991:17).

Nos anos 60 e 70, tanto os planos diretores urbanos,
elaborados quase sempre por equipes de profissionais ex-
ternos às prefeituras, como os PDLI (Planos de Desen-
volvimento Local Integrado) eram tratados freqüentemen-
te apenas como instrumentos tecnocráticos para obtenção
de financiamentos, sem rebatimentos na realidade do pla-
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nejamento e da gestão municipal. As experiências de pla-
nejamento democrático, com participação popular, no
âmbito municipal, surgiram em meados dos anos 70 e até
hoje constituem um número reduzido em relação ao total
de municípios brasileiros.

A questão do planejamento urbano, nos anos 80, ficou
relegada a uma questão menor, enquanto os planos dire-
tores cederam lugar a projetos setoriais e esparsos na pauta
das administrações municipais.

A discussão que ganha corpo, nos anos 90, passa pelo
entendimento do planejamento urbano enquanto um pro-
cesso e do plano diretor com uma nova configuração, não
mais identificado com as experiências passadas, mas sim
encarado como uma atividade cíclica, de aproximações
sucessivas. "O plano não mais o território onde tudo es-
tava previsto e tinha lugar. O plano é cada vez mais um
conjunto de lugares disponíveis para aquilo que se venha
discutir e negociar mais tarde" (Portas, 1993).

Coloca-se a necessidade de uma gestão urbana demo-
crática que articule a participação dos diferentes atores
que produzem e vivem no espaço urbano e, especialmen-
te no caso de nossas cidades, a premência de incorporar a
cidade "ilegal" nas formulações de propostas que busquem
atingir "a função social da cidade".

Entretanto, para grande parte dos municípios brasilei-
ros, a legislação urbanística resume-se aos códigos de
obras, de posturas e tributário, muitas vezes desatualizados.
Por outro lado, as preocupações com a elaboração e a
definição de novos instrumentos de controle urbanístico
e de intervenção urbana nem sempre estão acompanha-
das da implementação das condições necessárias para sua
aplicação à realidade do município.1

Na maioria das prefeituras brasileiras, as informações
existentes são produzidas e armazenadas em diferentes
setores da administração municipal e trabalhadas com
vistas a atender aos objetivos imediatos de cada setor, quais
sejam: arrecadação, controle, planejamento, etc. Quando
estes dados estão organizados, muitas vezes a estrutura
empregada dificulta sua utilização para outros fins que
não aqueles para os quais foram produzidos.

As dificuldades no tratamento de informações dis-
persas, não articuláveis, de difícil manuseio, muitas
vezes não mapeadas, e o desconhecimento das infor-
mações existentes nos diversos setores da administra-
ção municipal engendram freqüentemente longos pra-
zos nas respostas a demandas de informações, pouca
objetividade no estabelecimento de prioridades, metas
e alocação de recursos e sobreposição de esforços e al-
tos custos com a produção de informações já existen-
tes, notadamente quando da elaboração de diagnósti-
cos dos problemas municipais, da programação das
ações e da elaboração da legislação urbanística.2

As prefeituras funcionam quase sempre com base no
conhecimento e na memória acumulada do corpo técni-
co, sendo muitos procedimentos cativos da condução de
funcionários antigos com conhecimento histórico dos mes-
mos. Cada setor organiza-se como pode, com bases
cartográficas que não são compatíveis, mapeamentos que
não se sobrepõem, trabalhos que se duplicam.

AS INFORMAÇÕES MUNICIPAIS
NO ESTADO DE SÃO PAULO

A dificuldade por parte das prefeituras em organizar e
manter atualizadas informações relevantes sobre os pro-
blemas e demandas municipais e sobre as ações públicas
voltadas para o seu equacionamento torna a pesquisa de
dados com base municipal uma tarefa problemática não
só para as prefeituras e secretarias de Estado, mas tam-
bém para instituições tais como universidades, fundações
e institutos especializados que produzem informações
municipais e regionais de interesse para a gestão munici-
pal, e que podem contribuir para completar um sistema
de informações para o planejamento municipal.

As mudanças na dinâmica econômica, social e urbana
dos municípios paulistas, e ainda as exigências oriundas
da Constituição Federal de 1988 e da Constituição Esta-
dual, têm obrigado a investigação de novos temas e a re-
organização da produção de dados de base municipal, com
vistas à compreensão dos processos estruturadores da reali-
dade atual dos municípios do Estado de São Paulo.

A Fundação Seade tem realizado, ao longo dos últi-
mos anos, um grande número de pesquisas municipais,
acumulando experiência relevante no levantamento de
dados e informações, bem como na produção de estatísti-
cas sobre os municípios do Estado de São Paulo.

Dois são os objetivos básicos que têm norteado atual-
mente as pesquisas municipais da Fundação Seade: “a)
obter dados e informações reveladores da capacidade or-
ganizacional, administrativa e financeira das Prefeituras
Municipais para definir, implantar e gerir políticas públi-
cas globais e/ou setoriais; b) pesquisar dados e informa-
ções que indiquem a realidade socioeconômica e urbana
municipal, possibilitando um cotejamento das políticas e
ações municipais com as demandas sociais urbanas emer-
gentes em municípios de diferentes portes e também com
dinâmicas econômicas, sociais e urbanas distintas” (Fun-
dação Seade, 1995).

Nesse sentido, a rotinização das pesquisas municipais,
visando a montagem e a manutenção de um banco de da-
dos básico sobre todos os municípios paulistas, passou
também a ser um desafio.

Em 1993, realizou-se a Pesquisa Municipal Unificada
– PMU que procurou coletar dados e informações bási-
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cas relativos às estruturas administrativas e de recursos hu-
manos e financeiros das administrações municipais, bem
como captar elementos referentes à gestão municipal das
políticas e dos serviços públicos para o ano base de 1992.

Esta pesquisa, de caráter censitário, investiga uma
ampla gama de temas: estrutura administrativa, estrutura
urbana, habitação, saneamento básico, limpeza pública,
transporte municipal, saúde, educação, cultura, esporte,
turismo, abastecimento e finanças municipais, devendo
ser aplicada a cada três anos.3

A partir da PMU, criou-se um instrumento de coleta e
lançou-se mão de métodos de investigação que deram
suporte ao equacionamento de duas preocupações de
fundo, a saber: “a) apreender o aprofundamento da
pronunciada diferenciação econômica, social e urbana dos
municípios paulistas, os quais foram afetados de maneira
diversa pelo processo de desenvolvimento econômico das
últimas duas décadas e pelo conseqüente processo de
urbanização; b) captar a capacidade de resposta dos
municípios diante da tendência de descentralização
político-institucional, que vem ocorrendo em direção dos
municípios e que tem como raiz a perda de expressão
histórica do centralismo federal, reforçada pela Cons-
tituição de 1988” (Fundação Seade, 1995).

Estas duas dimensões tornaram estratégicas as pesqui-
sas de âmbito municipal, seja no sentido de contemplar a
profunda diferenciação das realidades municipais, seja
pela emergência da instância municipal na gestão das
políticas públicas.

Uma primeira exploração de alguns dados da PMU/93,
relativos à política urbana, que serão apresentados a seguir,
ainda que limitada apenas às informações consistidas e já
disponibilizadas em produto eletrônico pela Fundação Sea-
de, mostra o potencial desta pesquisa para o conhecimento e
a análise da realidade dos municípios paulistas.

Buscando identificar o nível de organização das pre-
feituras para o enfrentamento das novas exigências da ges-
tão urbana, dois grupos de informações foram analisados:
legislação municipal e cadastros técnicos municipais, fí-
sico-territoriais e de serviços.

A Tabela 1 apresenta o número de municípios por classe
de tamanho, segundo a existência das seguintes leis mu-
nicipais: Lei Orgânica; Plano Diretor; Código de Obras;
Lei de Zoneamento; Lei de Parcelamento e Lei de Perí-
metro Urbano.4

Observa-se que a lei mais freqüente nos municípios do
Estado de São Paulo é a Lei Orgânica Municipal, exis-
tente em 71,3% dos mesmos, sendo que apenas 14 muni-
cípios (2,4%) não a possuem.5

Somente dois municípios de porte significativo, Biri-
güi e Poá, com população em torno de 70 mil habitantes,
afirmam não possuir Lei Orgânica, que existe em mais de

TABELA 1

Distribuição dos Municípios, por Classe de Tamanho,
 segundo a Existência de Legislação Municipal

Estado de São Paulo – 1992

Classes de Tamanho
(número de habitantes)

Legislação
Municipal Menos  20 a 50 50 a 100 100 a 500 Mais de Total

de 20 Mil Mil Mil Mil 500 Mil

Nº de Municípios
Total (Nº Abs.) 367 106 50 43 6 572
NR (1) (Em %) 2,2 1,9 0,0 0,0 0,0 1,7

Legislação
Municipal (Em %)
Lei Orgânica

Sim 69,2 71,7 76,0 79,1 100,0 71,3
Não 3,0 0,9 4,0 0,0 0,0 2,4
ND(2) 25,6 25,5 20,0 20,9 0,0 24,5

Plano Diretor
Sim 7,6 18,9 36,0 46,5 33,3 15,4
Não 59,4 49,1 46,0 25,6 66,7 53,8
ND(2) 30,8 30,2 18,0 27,9 0,0 29,0

Código de Obras
Sim 15,3 51,9 54,0 58,1 83,3 29,4
Não 52,3 21,7 26,0 18,6 0,0 41,3
ND(2) 30,2 24,5 20,0 23,3 16,7 27,6

Zoneamento
Sim 8,7 34,0 46,0 69,8 100,0 22,2
Não 58,6 35,8 38,0 9,3 0,0 48,3
ND(2) 30,5 28,3 16,0 20,9 0,0 27,8

Parcelamento
Sim 13,9 49,1 64,0 65,1 66,7 29,2
Não 52,0 21,7 20,0 11,6 16,7 40,2
ND(2) 31,9 27,4 16,0 23,3 16,7 28,8

Perímetro Urbano
Sim 51,5 62,3 76,0 65,1 66,7 56,8
Não 15,8 10,4 8,0 7,0 0,0 13,3
ND(2) 30,5 25,5 16,0 27,9 33,3 28,1

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa Municipal Unificada 1993 – PMU/93 (ano base 1992).
(1) Municípios que não responderam à PMU.
(2) Dado não disponível.

70% dos municípios da Região Metropolitana de São
Paulo e dos municípios de oito das 14 regiões adminis-
trativas do Estado, a saber: Registro, Santos, Campinas,
Bauru, Presidente Prudente, Marília, Central e Barretos.
Nas outras RAs, o percentual de municípios com Lei Or-
gânica nunca é inferior a 55%.

Com relação às demais leis pesquisadas, verifica-se que,
em geral, as regiões mais urbanizadas e em processo de
metropolização destacam-se no conjunto do estado.

O Plano Diretor, exigido pela Constituição Federal de
1988 para os municípios com população superior a 20 mil
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habitantes e pela Constituição do Estado de São Paulo para
todos os municípios paulistas, existe apenas em 15,4%
dos municípios do estado. Mais da metade (53,8%) dos
municípios afirmaram não possuir e quase 30% respon-
deram dado não disponível.

Dos seis municípios com mais de 500 mil habitantes,
apenas dois afirmaram ter Plano Diretor em 1992. Na
Região Metropolitana de São Paulo e nas RAs de Santos
e de Campinas, encontram-se os maiores percentuais de
municípios com Planos Diretores (42,1%, 37,5% e 28,9%,
respectivamente).6 Ao se destacar a RG de Campinas, ve-
rifica-se que 12 dos 18 municípios possuem Planos Dire-
tores. Vale lembrar que vários Planos Diretores em vigor
nos municípios paulistas são anteriores à Constituição de
1988.

Essas três regiões também se destacam com relação às
leis de zoneamento e parcelamento, com percentuais que
variam entre 52,6% dos municípios da RMSP com Lei de
Parcelamento e 87,5% dos municípios da região de San-
tos com Lei de Zoneamento (sete dos oito municípios da
região).

Do conjunto dos municípios paulistas, 29,2% possuem
Lei de Parcelamento e 22,2% Lei de Zoneamento, sendo
que 230 municípios (40,2%) afirmaram não possuir a pri-
meira e cerca de 50% não possuir a segunda.

É baixo o percentual de municípios com população até
20 mil habitantes que possuem essas duas leis, cuja fre-
qüência aumenta para os municípios maiores, atingindo
64% dos municípios com população superior a 100 mil
habitantes. Na verdade, em muitos municípios, as normas
de parcelamento e de zoneamento aparecem em capítu-
los de outras leis, tais como o código de obras. O surgi-
mento de legislação específica está freqüentemente asso-
ciado à complexificação dos problemas da cidade e à
exigência de maior controle.

A lei de Perímetro Urbano, exigência da Lei federal
no 6.766/79, que regulamenta o parcelamento do solo ur-
bano, está presente em 56,8% dos municípios paulistas,
sendo alto o percentual de respostas de dado não disponí-
vel para essa questão (28,1%). A distribuição por classe
de tamanho dos municípios acompanha aquelas das de-
mais leis e, quanto à distribuição regional, observa-se que
70% dos municípios da Região Metropolitana e das RAs
de Campinas, Central, Bauru e Barretos possuem tal lei.
Verifica-se que com a aceleração do crescimento urbano
nos anos 70, em muitos municípios, a expansão da ocu-
pação extrapolou os limites urbanos então definidos, cri-
ando a necessidade de revisão do perímetro urbano para
possibilitar a cobrança de impostos e taxas urbanas e con-
seqüentemente aumentar a arrecadação municipal.

O Código de Obras, que tradicionalmente serviu como
legislação urbanística básica, agrupando, muitas vezes,

não só as regras relativas às edificações mas também aque-
las de parcelamento e zoneamento, existe em apenas
29,4% dos municípios do estado, com grandes diferenças
segundo as classes de tamanho. Nos municípios com po-
pulação inferior a 20 mil habitantes, apenas 15,3% afir-
maram possuir Código de Obras. Dos seis municípios
maiores, com mais de 500 mil habitantes, cinco (83,3%)
possuem o referido código e um apresenta dado não dis-
ponível. Para as outras classes de tamanho de municípios,
o percentual de respostas positivas é sempre superior a
50% e as negativas não ultrapassam 26%. Não foi possí-
vel disponibilizar o dado para 158 municípios, ou seja,
27,6% do total do estado, o que contribui para a distorção
do resultado.

A Tabela 2 mostra o número de municípios por classe de
tamanho, segundo a existência dos seguintes instrumentos
urbanísticos: intervenção urbana, lei do solo criado, conces-
são de direito real de uso, imposto progressivo sobre vazios
urbanos e leis de proteção e controle ambiental.

Com efeito, a Constituição Federal de 1988, no Capí-
tulo de Desenvolvimento Urbano, abre novas possibili-
dades para a gestão urbana dos municípios. No entanto, a
introdução de novos instrumentos legais baseados na
Constituição ocorreu em poucos municípios do Estado de
Paulo, bem como ainda é incipiente a existência de no-
vos instrumentos de intervenção urbana. De fato, esses
instrumentos dependem, para sua aplicação, de uma pre-
paração das prefeituras, notadamente com relação à or-
ganização das informações e à capacitação técnica.

Segundo as respostas das prefeituras, a legislação mu-
nicipal de proteção e controle ambiental existe apenas em
46 municípios (8%), sendo a mais freqüente do conjunto
de instrumentos da Tabela 2. Mais da metade dos muni-
cípios paulistas (57,5%) não possuem legislação ambien-
tal de nível municipal. No entanto, normas relativas a este
tema existem, ainda que de forma genérica, em algumas
leis de parcelamento, leis de uso e ocupação e em Planos
Diretores.

A legislação específica de proteção e controle ambiental
aparece em 14 municípios com população entre 100 e 500
mil habitantes e em dez com população entre 50 e 100
mil habitantes. Apenas um município com mais de 500
mil possui lei municipal de proteção e controle ambien-
tal. Nos pequenos municípios, apenas oito (2,2%) respon-
deram positivamente.

Destaca-se a RA de Campinas, onde 21,7% dos muni-
cípios possuem leis de proteção e controle ambiental e,
em seguida, as RAs de São José dos Campos, Santos e a
RMSP, onde este tipo de lei está presente, em média, em
17% dos municípios. Nas RAs de Registro, Presidente
Prudente e Central, nenhum município declarou possuir
esse tipo de legislação.7
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naqueles com mais de 500 mil habitantes (dois municí-
pios). Nessa faixa, metade dos municípios declararam o
dado não disponível. Nas faixas entre 50 e 100 mil e en-
tre 100 e 500 mil habitantes, a resposta é afirmativa em
cerca de 16% dos municípios.

Já o imposto progressivo sobre vazios urbanos, é
mais freqüente nos municípios com população entre 50
e 500 mil habitantes, em torno de 11%. Nas faixas in-
feriores, não atinge 5% dos municípios e nenhum mu-
nicípio com população acima de 500 mil afirmou pos-
suí-lo. Este imposto está presente entre 10% e 13% dos
municípios das RAs Santos, Araçatuba e Franca, sen-
do que apenas na RA de Registro nenhum município
respondeu afirmativamente.

Apenas dez municípios (1,7%) do estado afirmaram
possuir instrumento de intervenção urbana, sendo dois com
até 20 mil habitantes (0,5%), um na faixa entre 20 e 50
mil (0,9%), três em cada uma das faixas seguintes (6% e
7%, respectivamente) e um município com mais de 500
mil habitantes (16,7%).

Instrumentos de intervenção urbana só constam em
cinco regiões – RMSP e RAs de Santos, Campinas, São
José do Rio Preto e Marília –, sendo que apenas nas duas
primeiras em mais de 10% dos municípios. A pesquisa
considerou leis de intervenção urbana aquelas que trata-
vam de operações urbanas, operações interligadas e ins-
trumentos semelhantes.

A lei do solo criado estava presente em apenas quatro
municípios do estado (0,7%), distribuídos em quatro clas-
ses de tamanho, com exceção da faixa de municípios com
população acima de 500 mil. Esses municípios encontram-
se na RMSP e nas RAs de Santos, Sorocaba e Ribeirão
Preto. Mais de 60% dos municípios afirmaram não pos-
suir esta lei e entre 26% e 34% declararam dado não dis-
ponível. Entretanto, algumas prefeituras adotam práticas
que já utilizam o princípio do solo criado, ainda que não
regulamentadas e muitas vezes de difícil regulamentação.

O segundo grupo de informações analisado diz respei-
to aos cadastros técnicos municipais. Na grande maioria
das prefeituras, não existe a organização das informações
em “cadastros” temáticos, gerando dificuldades na obten-
ção de séries históricas.

A Tabela 3 mostra o número de municípios paulistas,
por classe de tamanho, que possuem os seguintes Cadas-
tros Técnicos Físico-Territoriais: Aerolevantamento, Lo-
gradouros, Próprios Municipais, Estradas Municipais e
Cadastro Imobiliário.

Do total de municípios do estado, somente 49 (8,6%)
declararam possuir todos os cinco cadastros físico-terri-
toriais, sendo a proporção dos mesmos crescente segun-
do as classes de tamanho. Dos 31 municípios que afir-
mam não possuir nenhum cadastro, 27 têm população

TABELA 2

Distribuição dos Municípios, por Classe de Tamanho,
segundo a Existência de Legislação Municipal

Estado de São Paulo – 1992

Classes de Tamanho
(número de habitantes)

Legislação
Municipal Menos  20 a 50 50 a 100 100 a 500  Mais de Total

de 20 Mil Mil Mil Mil 500 Mil

Nº de Municípios
Total (Nº Abs.) 367 106 50 43 6 572
NR (1) (Em %) 2,2 1,9 0,0 0,0 0,0 1,7

Legislação
Municipal (Em %)
Direito Real Uso

Sim 1,9 5,7 16,0 16,3 33,3 5,2
Não 61,6 55,7 62,0 48,8 16,7 59,1
ND(2) 34,3 36,8 22,0 34,9 50,0 33,9

Imposto Progressivo
sobre Vazios

Sim 4,1 4,7 10,0 11,6 0,0 5,2
Não 59,9 59,4 66,0 51,2 50,0 59,6
ND(2) 33,8 34,0 24,0 37,2 50,0 33,4

Proteção e
Controle Ambiental

Sim 2,2 12,3 20,0 32,6 16,7 8,0
Não 61,6 54,7 54,0 34,9 50,0 57,5
ND(2) 34,1 31,1 26,0 32,6 33,3 32,7

Intervenção Urbana
Sim 0,5 0,9 6,0 7,0 16,7 1,7
Não 63,2 63,2 72,0 58,1 66,7 63,6
ND(2) 34,1 34,0 22,0 34,9 16,7 32,9

Solo Criado
Sim 0,3 0,9 2,0 2,3 0,0 0,7
Não 63,5 63,2 72,0 65,1 66,7 64,3
ND(2) 34,1 34,0 26,0 32,6 33,3 33,2

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa Municipal Unificada 1993 – PMU/93 (ano base 1992).
(1) Municípios que não responderam à PMU.
(2) Dado não disponível.

A concessão de direito real de uso e o imposto pro-
gressivo sobre vazios urbanos estão presentes em ape-
nas 5,2% dos municípios do Estado de São Paulo. A
distribuição regional mostra que, com relação à con-
cessão de direito real de uso, a RMSP e as RAs de San-
tos e Campinas destacam-se com 15,8%, 12,5% e 10%
dos municípios possuindo essa lei. Nas RAs de Regis-
tro, Central, Barretos e Franca nenhum município de-
clarou possuir esse instrumento.

A existência de concessão de direito real de uso au-
menta à medida que cresce a classe de tamanho dos mu-
nicípios: está presente em apenas 1,9% daqueles com
população inferior a 20 mil habitantes e chega a 33,3%
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TABELA 3

Distribuição dos Municípios, por Classe de Tamanho, segundo a
 Existência de Cadastros Técnicos  Físico-Territoriais

Estado de São Paulo – 1992

Classes de Tamanho
Cadastros (número de habitantes)
Técnicos
Físico- Menos  20 a 50 50 a 100 100 a 500  Mais de Total
Territoriais de 20 Mil Mil Mil Mil 500 Mil

Nº de Municípios
Total (Nº Abs.) 367 106 50 43 6 572
NR (1) (Em %) 2,2 1,9 0,0 0,0 0,0 1,7

Cadastros
Técnicos (Em %)
Aerolevantamento

Sim   6,3 25,5 54,0 72,1 83,3 19,8
Não 57,8 38,7 22,0   4,7   0,0 46,5
ND(2) 33,8 34,0 24,0 23,3 16,7 32,0

Logradouros
Sim 43,9 39,6 50,0 67,4 66,7 45,6
Não 33,8 16,0 24,0   4,7   0,0 27,1
ND(2) 20,2 42,5 26,0 27,9 33,3 25,5

Próprios Municipais
Sim 29,4 38,7 50,0 55,8 33,3 35,0
Não 36,2 19,8 24,0 11,6 33,3 30,2
ND(2) 32,2 39,6 26,0 32,6 33,3 33,0

Estradas Municipais
Sim 34,6 41,5 48,0 44,2 33,3 37,8
Não 30,2 19,8 28,0 23,3 16,7 27,4
ND(2) 33,0 36,8 24,0 32,6 50,0 33,0

Imobiliário
Sim 56,4 54,7 66,0 67,4 66,7 57,9
Não 11,7   6,6   2,0   2,3   0,0   9,1
ND(2) 29,7 36,8 32,0 30,2 33,3 31,3

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa Municipal Unificada 1993 – PMU/93 (ano base 1992).
(1) Municípios que não responderam à PMU.
(2) Dado não disponível.

inferior a 20 mil habitantes. Para mais de um quarto dos
municípios, o dado foi declarado não disponível para to-
dos os cadastros, o que pode ser um indício do baixo grau
de atualização, acesso e utilização dos mesmos.

O cadastro imobiliário, que na maioria das vezes é
montado apenas para fins tributários, está presente em
quase 60% dos municípios paulistas, em todas as classes
de tamanho. Nos municípios com menos de 20 mil habi-
tantes, 43 (11,7%) não possuem cadastro imobiliário. Na
classe de tamanho imediatamente acima, apenas sete de-
clararam a ausência deste cadastro. Dos municípios com po-
pulação entre 50 e 500 mil habitantes, somente Várzea Pau-
lista (da classe de 50 a 100 mil) e Mogi-Guaçu (da classe de
100 a 500 mil ) não têm cadastro imobiliário. Em todas as
faixas, mais de 30% responderam dado não disponível.

Para os demais cadastros apresentados na Tabela 3, a
freqüência é significativamente menor. Apenas 19,8% dos
municípios afirmaram possuir aerolevantamento, sendo
que os cadastros de logradouros, estradas municipais e
próprios municipais existem em 45%, 38% e 36% dos
municípios, respectivamente.

A situação quanto à sistematização dos dados físi-
co-territoriais é mais precária nos municípios menores,
o que deve estar relacionado ao menor volume e com-
plexidade das informações neles produzidas. Obter in-
formações nesses municípios depende, em maior grau
do que nos municípios maiores, de funcionários anti-
gos que detêm a memória de várias administrações.
Mesmo assim, não deixa de ser uma situação preocu-
pante, tendo em vista que muitos municípios pequenos
têm crescido a uma taxa bastante elevada, correndo o
risco de, além de não registrarem a memória das trans-
formações físico-territoriais, encontrarem maiores di-
ficuldades para se organizar quando aumentar o volu-
me de informações e quando os problemas tornarem-se
mais complexos.

É bom lembrar que, mesmo nos municípios maiores, o
fato de terem cadastros técnicos não significa, em geral,
que os mesmos sejam atualizados e amplamente utiliza-
dos para fins de planejamento.

A Tabela 4 mostra o número de municípios por classe
de tamanho que possuem os seguintes cadastros de servi-
ços urbanos: águas pluviais, abastecimento de água, rede
de esgoto, energia elétrica, sistema viário e iluminação
pública.

Do total de municípios do Estado de São Paulo, que
responderam a este questionário da PMU/93, 26%
possuem cadastro de abastecimento de água, sendo essa
a maior freqüência entre os cadastros de serviços urba-
nos. Segue o cadastro de rede de esgoto, com 23%, o de
sistema viário, com 22%, ficando os demais cadastros com
percentuais variando entre 11% e 13%.

A distribuição por classe de tamanho dos municípios
mostra que, para aqueles com até 50 mil habitantes, a
existência de cadastros de serviços urbanos é mais rara,
sendo que os percentuais maiores são registrados para os
cadastros de abastecimento de água e coleta de esgoto,
com cerca de 25% dos municípios possuindo tais cadas-
tros. Destaca-se, para os municípios com população su-
perior a 500 mil habitantes, que o cadastro de abasteci-
mento de água atinge 100% dos municípios.

Vale lembrar que para os municípios menores, a
necessidade de cadastros nem sempre é colocada pela
rotina da administração. De acordo com os resultados da
pesquisa, a existência ou não de cadastros técnicos físico-
territoriais está menos relacionada ao porte do município
do que à existência dos cadastros de serviços.
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TABELA 4

Distribuição dos Municípios, por Classe de Tamanho,
segundo a Existência de Cadastros de Serviços Urbanos

Estado de São Paulo – 1992

Classes de Tamanho
Cadastros de (número de habitantes)
Serviços
Urbanos Menos  20 a 50 50 a 100 100 a 500  Mais de Total

de 20 Mil Mil Mil Mil 500 Mil

Nº de Municípios
Total (Nº Abs.) 367 106 50 43 6 572
NR (1) (Em %) 2,2 1,9 0,0 0,0 0,0 1,7

Cadastros de Serviços
Urbanos (Em %)
Águas Pluviais

Sim   8,0 10,4 22,0 23,3 33,3 13,0
Não 57,0 50,9 52,0 41,9 33,3 52,0
ND(2) 33,0 36,8 26,0 34,9 33,3 33,0

Abastecimento
de Água

Sim 22,0 25,5 34,0 41,9 100,0 28,0
Não 44,0 32,1 40,0 23,3    0,0 37,0
ND(2) 32,0 40,6 26,0 34,9    0,0 33,0

Rede de Esgoto
Sim 18,0 26,4 34,0 39,5 83,3 26,0
Não 47,0 33,0 40,0 25,6 16,7 40,0
ND(2) 33,0 38,7 26,0 34,9 0,0 33,0

Energia Elétrica
Sim   8,0 17,0 30,0 23,3 33,3 16,0
Não 57,0 42,5 46,0 37,2 50,0 49,0
ND(2) 33,0 38,7 24,0 39,5 16,7 34,0

Sistema Viário
Sim 17,0 23,6 40,0 39,5 66,7 25,0
Não 47,0 34,9 36,0 23,3 33,3 39,0
ND(2) 34,0 39,6 24,0 37,2    0,0 34,0

Iluminação Pública
Sim   7,0 16,0 34,0 28,0 50,0 17,0
Não 57,0 43,4 42,0 34,9 33,3 49,0
ND(2) 33,0 39,0 24,0 37,0 17,0 33,0

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa Municipal Unificada 1993 – PMU/93 (ano base 1992).
(1) Municípios que não responderam à PMU.
(2) Dado não disponível.

O cadastro imobiliário existe em pelo menos 47% dos
municípios de todas as regiões do estado, enquanto para
o aerolevantamento existe uma grande variação: de 5,6%
a 36,1% para o conjunto das regiões, exceto a Região
Metropolitana de São Paulo, com 57,9% dos municípios
possuindo aerolevantamento, e a RA de Santos, onde 75%
dos municípios o possuem.

Quanto aos cadastros de serviços urbanos, vale ressal-
tar as RGs de Itapeva (RA de Sorocaba) e Catanduva (RA
de São José do Rio Preto), que não possuem nenhum dos
cadastros pesquisados.

Essa primeira abordagem da situação dos municípios
paulistas relativa à existência de legislação municipal
e de cadastros técnicos municipais, físico-territoriais e
de serviços indica que, embora os mais altos percentuais
de respostas afirmativas correspondam aos municípios
maiores e mais urbanizados, muitos dados destes
mesmos municípios não puderam ser disponibilizados.
Somente para um pequeno número dentre eles registra-
se a existência das leis mais tradicionais. A introdução
de novos instrumentos urbanísticos é ainda incipiente.

A prática de sistematizar informações através de ca-
dastros, apesar de ser mais freqüente do que a legislação,
não existe em parcela significativa dos municípios do
estado. Por outro lado, a utilização desses cadastros para
o planejamento e sua atualização periódica nem sempre
estão presentes na rotina das administrações municipais.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A análise, ainda que embrionária e exploratória, des-
ses dados obtidos na PMU/93 mostra um amplo leque
de possibilidades que a pesquisa hoje oferece com re-
lação à análise dos municípios e das regiões do Estado
de São Paulo e que ainda pode vir a oferecer quando
da sua rotinização, possibilitando a elaboração de sé-
ries históricas sobre os diferentes temas pesquisados.
A amplitude dos temas e das questões investigados
permite vários desdobramentos, análises setoriais,
bem como recortes analíticos temporais sobre a ação
municipal.8

Vale ressaltar que a vasta gama de informações pro-
duzidas nas prefeituras, em geral, está dispersa em dife-
rentes setores. São dados que não se articulam e poucos
estão mapeados. Também as informações produzidas e
organizadas em outras esferas são pouco exploradas, ou
utilizadas apenas de maneira pontual e parcial pelas ad-
ministrações municipais.

Essas informações, se forem organizadas e sistemati-
zadas, podem tornar-se extremamente úteis e fundamen-
tais para o planejamento das ações públicas. Nesse pro-
cesso, a introdução da informática e a possibilidade de

Os cadastros de serviços são de grande importância
para a manutenção e a programação da expansão das
redes, evitando superposição de esforços e gastos des-
necessários.

A Região Metropolitana de São Paulo destaca-se na distri-
buição dos municípios que possuem cadastros. Os percen-
tuais de respostas positivas na RMSP são, em geral, superi-
ores a 50% para os cadastros físico-territoriais e maiores que
26% para os cadastros de serviços urbanos. A performance
dos municípios da Região Metropolitana de São Paulo é sem-
pre superior à média estadual.
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5. Exigência constitucional - artigo 29 da Constituição Federal e artigo 144 da
Constituição do Estado de São Paulo.

6. A Região Metropolitana de Santos foi instituída recentemente e o projeto de
lei transformando a RG de Campinas em região metropolitana está em tramita-
ção.

7. Vale lembrar que muitos municípios paulistas possuem unidades de proteção
ambiental (APAs, Reservas, Parques, etc.) regidos por legislação federal e esta-
dual.

8. A Pesquisa Municipal Unificada/96 referente ao ano base de 1995, atualmen-
te em campo teve seus instrumentos de coleta reestruturados e aperfeiçoados com
base na avaliação da PMU/93 e em necessidades novas colocadas pela dinâmica
da realidade do planejamento municipal, a exemplo das questões sobre informá-
tica que foram acrescidas.
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utilização de sistemas georeferenciados na análise das
informações para o planejamento podem ser ferramentas
valiosas, permitindo melhorar a capacidade de gestão e
planejamento das administrações municipais, não sendo,
no entanto, uma solução em si mesmo (Santos e Pires,
1996).

Enfrentar o desafio de assumir o planejamento urbano
enquanto um processo que permita acompanhar a dinâ-
mica de transformação da cidade exige, hoje, ainda mais
do que no passado, o apoio de um sistema de informa-
ções que auxilie no acompanhamento da evolução da rea-
lidade urbana e registre as ações/decisões do poder pú-
blico, no sentido de informar e subsidiar o planejamento
de novas ações e o gerenciamento da cidade. Entretanto,
a despeito da crescente demanda por informações no
âmbito municipal, principalmente pelas próprias prefei-
turas, são poucos os administradores municipais que in-
vestem nessa área.

Neste sentido, verifica-se que a PMU tem desempe-
nhado também o papel de fomentar nas prefeituras o in-
teresse pela organização, sistematização e constante atua-
lização dos dados produzidos.

NOTAS

1. Ver a esse respeito Lima (1993) e Smolka (1994).

2. Ver a respeito Santos e Pires (1996). Neste encontro, várias foram as comuni-
cações que exemplificam situações de carência de organização das informações
em diferentes prefeituras brasileiras, bem como exposições que mostraram ex-
periências municipais exitosas e inovadoras nesta área.

3. Vale ressaltar que dos 572 municípios pesquisados em 1993, apenas dez não
responderam os questionários da pesquisa, sendo oito deles com população infe-
rior a 20 mil habitantes e dois com população entre 20 a 50 mil habitantes.

4. Vale destacar que os dados não disponíveis, que para algumas questões alcan-
çam percentuais elevados, dizem respeito a informações reprovadas no processo
de crítica e consistência da pesquisa e que dependem de avaliação mais apurada.
Esta situação contribui para mostrar as dificuldades de muitas prefeituras em
dispor de dados e informações atualizadas.


