PPA 2016 – 2019
Programa 2029 – Desenvolvimento Regional e
Territorial.
Objetivo 0789 - Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do
território brasileiro por meio do planejamento da ocupação e do uso do espaço de forma
sustentável e com abordagem territorial.
Órgão Responsável: Ministério da Integração Nacional

Metas


Aprimorar e estabelecer mecanismos institucionais e instrumentos financeiros
para o Desenvolvimento Regional e o Ordenamento do território nacional.



Estabelecer estratégias de desenvolvimento para centros urbano-regionais,
visando ao equilíbrio do território nacional.

Ações


15DT - Estruturação e desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais
dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte (FNO), Nordeste (FNE)
e Centro-Oeste (FCO)

Descrição: Concepção, desenvolvimento e implantação de um sistema de
informações gerenciais para controle e acompanhamento dos Fundos Constitucionais de
Financiamento. Esse sistema deverá ser alimentado por dados dos Bancos Operadores
(BB, BNB e BASA), que ficarão disponíveis para consulta pelas Superintendências de
Desenvolvimento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, IPEA e SDR/ODR, sociedade
civil em geral, exceto informações protegidas pelo sigilo.



20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento
Territorial.

Descrição: Gestão integrada das ações do Ministério, relativas ao
desenvolvimento regional, por meio do desenvolvimento institucional, treinamentos e
capacitações, elaboração de planos, programas e estudos, acompanhamento,
monitoramento, avaliação de instrumentos e mecanismos de desenvolvimento regional e
manutenção do Sistema Nacional de Informações para o Desenvolvimento Regional e
Ordenamento Territorial.



4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade.

Descrição: Apoio à realização de cursos de suporte voltados às atividades
geradas no processo de criação, atração e desenvolvimento de empreendimentos, e à
realização de cursos e seminários destinados à capacitação tecnológica de
empreendedores e à inovação gerencial necessária ao modelo competitivo, incluindo a
capacitação em padrões de qualidade e produtividade reconhecidos internacionalmente
(ISO, por exemplo). Essa ação visa suprir demandas especializadas do mercado de
trabalho, decorrentes do novo modelo tecno-gerencial, baseado na ótica da
competitividade, capacitando recursos humanos em procedimentos operacionais que
possibilitem incrementar os níveis de qualidade e produtividade dos processos
produtivos.



8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico em
âmbito estadual e local.

Descrição: Realização de estudos e capacitações que permitam a delimitação e a
caracterização física, socioeconômica e ambiental das áreas selecionadas, de forma a
orientar os investimentos públicos e privados em bases sustentáveis, visando fornecer
instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas,
objetivando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas a
fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição das
atividades adequadas à capacidade de suporte dos ecossistemas.



8917- Fortalecimento das Administrações Locais.

Descrição: Formação de parcerias para capacitar recursos humanos (servidores)
nos aspectos técnicos e gerenciais, administrativo-organizacionais e financeiro-fiscais
(IPTU, PNAFM e outros), para identificação dos problemas locais e suas causas,
propiciando o fortalecimento do planejamento e a democratização da gestão. Dessa
maneira, busca-se contribuir para a melhoria da capacidade de gestão do poder público
local, mediante assistência técnica para o aperfeiçoamento dos recursos humanos,
financeiros e organizacionais das prefeituras, em municípios selecionados.

Fonte: SIOP – 2016.

