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Título: Política urbana de uso e ocupação do subsolo por serviços 
públicos em vias públicas.  

Questões: 

I Coesão territorial e urbanização inclusiva 
2 Desenvolvimento urbano e meio ambiente 

II Conectividade territorial e competitividade econômica 
2 Conexões viárias 

III Governança metropolitana 
1 Estruturas e sistemas de gestão interfederativa 
2 Financiamento de projetos metropolitanos 
3 Instrumentos de ação metropolitana 

Proposta: 

Objetivo maior é a coordenação entre todos os prestadores de serviço nas 
diversas obras em vias públicas. 

1. Considerando a oferta de prest.de serv. que utilizam a infraestrutura de 
vias públicas como: abastecimento de água potável; coleta de esgoto; 
coleta de águas pluviais; energia elétrica; serviço de telefonia fixa; serviço 
de tv a cabo/internet; gás; dutos de óleo e combustíveis; poda e remoção 
de árvores em vias públicas. Enfim serviços que fazem uso de postes, 
passeios e demais vias para não pedestres, margens de rios, e outros. 



Cada prest. de serv. tem legislação e supervisão por órgão específico, 
contudo não integrado entre si. 

2. Considerando a existência de plano de aterramento da fiação aérea em 
diversos planos diretores municipais. 

3. Considerando plano de obras de construção de vias ou mesmo plano de 
reforma/ampliação de vias públicas que envolvem recapeamento é mais 
barato e efetivo quando feito de forma integrada: prejudica a qualidade e 
duração de recapeamento de vias; interrupção acidental dos demais 
serviços ofertados no local da reforma por um prestador de serviço; 

Para isso é necessário: 

*Conselho compartilhado entre os diversos entes públicos federais, 
estaduais e municipais e normatização para comunicação e resolução de 
conflitos que envolvem a sociedade, sobre a real responsabilidade de cada 
prest. de serv. e rotinas de resolução integrada de ocorrências por vezes 
complexas; 

*Considerar o fator de Estado sobre segurança pública, política integrada 
e atualizada para transparência e publicidade de TODA infraestrutura 
instalada entre TODOS os prest. de serv.; 

*Transparência pública e canais de plena comunicação com a sociedade 
para reclamações ou para obter orientações sobre assuntos que envolvam 
todos esses prest. de serv.; 

*Disciplinar procedimento e comunicação integrada junto aos diversos 
serv. de segurança como: policia militar; policia civil; corpo de bombeiro e 
defesa civil em situações de emergência e calamidade pública. 

*Um censo de toda infraestrutura de prestação de serviço existente; 

*Pleno compartilhamento de planos e cronograma de adequação da rede 
por cada prest. de serv.; 

*Apresentação dessa infraestrutura nos planos Diretores Municipais 
referentes aos planos de intervenção urbana do Estado ou dos Municípios, 
também nos planos de adensamento populacional no trânsito de 



habitantes, oferta de empregos e serviços ou mesmo adensamento de 
habitacional; 

*Levantamento ocorrências administrativas, policiais e judiciais que 
prejudicam a oferta dos diversos serviços prestados; 

*Periodicamente levantar mapa de riscos financeiros e operacionais dos 
serviços prestados. 

Local: 

Todos 


