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Porque a colaboração é o melhor caminho?
PPA Regionalizado em São Paulo

Regionalização obrigatória: o objetivo do PPA Regionalizado é fazer com que

regiões com os piores indicadores de vulnerabilidade e com déficit de

infraestrutura urbana sejam priorizadas de forma estruturada e sistemática no

Orçamento municipal paulistano.

Relizadores: 



Índice Paulista de 
Vulnerabilidade Social - IPVS

Assentamentos Precários
(loteamentos e favelas)

Tempo Gasto no 
Deslocamento Casa-Trabalho

Sabemos que algumas regiões da cidade concentram os piores desempenhos nos principais 

indicadores de vulnerabilidade e déficit de infraestrutra.



No entanto ... 

• As principais peças de planejamento orçamentário da prefeitura (PPA e LOA) trouxeram até 

hoje poucos dados referentes à localização da despesa.

• Cada secretaria possui seus próprios critérios para determinar a distribuição regional dos 

investimentos.
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Iniciativa Redus
Planejamento, orçamento público e território

As grandes e médias cidades brasileiras são marcadas por profundas desigualdades regionais

que dificultam o avanço em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Urbano Sustentável.

No entanto, os processos de planejamento público - em especial o orçamentário - não

costumam ter o território como elemento central para a definição da alocação de recursos.

Esta iniciativa tem como objetivo problematizar essa questão e propor metodologias e

soluções para que os municípios possam dar melhores respostas ao problema das

desigualdades regionais.



Iniciativa Redus
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• Congregar diferentes atores interessados no tema e promover intercâmbios de práticas e 

metodologias orientadas para o planejamento e orçamento regionalizado em municípios.

• Criar um documento orientador sobre planejamento e orçamento público regionalizados em 

cidades a ser produzido e disseminado no âmbito da construção da Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano Sustentável.

• Estabelecer um observatório nacional sobre orçamento público e território.



Entre em contato!

fabiana@ftas.org.br

Obrigada

mailto:palestrante@email.com.br

