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RESUMO 

Os municípios estão crescendo principalmente no sentido físico-territorial e populacional, 
questionando os seus gestores e exigindo competência nas abordagens econômicas, 

financeiras, administrativas, políticas, sociais, ambientais e imobiliárias. 
Essas exigências podem ser facilitadas pelo uso dos conceitos e das aplicações dos 

instrumentos de planejamento de municípios, tais como, o Planejamento Estratégico 
Municipal (PEM), Plano Diretor da Cidade (PDC) e Plano Plurianual Municipal (PPAM). 

Os referidos instrumentos devem estar integrados para facilitar o planejamento e a gestão do 
mercado imobiliário urbano. 

O objetivo desse artigo é descrever sobre a integração do PEM com o PDC e PPAM e suas 
respectivas relações com o mercado imobiliário urbano 

A metodologia de pesquisa teve sua natureza aplicada, onde a ênfase está na elaboração de 
conceitos estabelecidos pela pesquisa exploratória, envolvendo levantamentos bibliográficos, 

experiência dos autores e análises de modelos que estimulam a compreensão do estudo. 
A conclusão reitera que o planejamento integrado do PEM com o PDC e PPAM pode 

contribuir com o mercado imobiliário urbano e como conseqüência, o desenvolvimento dos 
municípios e de sua respectiva região. 

A contribuição está direcionada para os municípios dispostos a discutir e implementar a 
integração proposta e também para a academia que pesquisa esses temas para uma articulação 

profícua do mercado imobiliário urbano. 
 
Palavras-chave: planejamento estratégico municipal; plano diretor da cidade; plano 
plurianual municipal; mercado imobiliário urbano; gestão urbana. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Os municípios estão crescendo principalmente no sentido físico-territorial e 

populacional, questionando os seus gestores e exigindo competência nas abordagens 
econômicas, financeiras, administrativas, políticas, sociais, ambientais e imobiliárias. Essas 
exigências podem ser facilitadas pelo uso dos conceitos e das aplicações dos instrumentos de 
planejamento de municípios, tais como, o Planejamento Estratégico Municipal (PEM), Plano 
Diretor da Cidade (PDC) e Plano Plurianual Municipal (PPAM). Os referidos instrumentos 
devem estar integrados para facilitar o planejamento e a gestão do mercado imobiliário 
urbano. 

Os instrumentos de planejamento de municípios são recursos de gestão municipal de 
importância inquestionável. Principalmente pelas dificuldades dos múltiplos recursos nos 
municípios, obediências à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, exigências 
do Estatuto da Cidade e Lei Orgânica Municipal e pelas pressões dos munícipes e dos 
interessados na cidade (atores sociais). Essas pressões podem ser minimizadas com a 
elaboração e a implementação do PEM, do PDC e do PPAM de forma participativa nos 
municípios, pois procuram propiciar o envolvimento comunitário dos cidadãos com seus 
anseios e ainda, descentralizar e compartilhar as decisões dos administradores locais. 

À medida que a cidade esteja planejada de forma integrada, as questões imobiliárias 
urbanas podem ser mais bem organizadas e facilitadas. 

O objetivo desse artigo é descrever sobre a integração do PEM com o PDC e PPAM e 
suas respectivas relações com o mercado imobiliário urbano 

 
 
2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 
A metodologia de pesquisa empregada se constitui numa abordagem de natureza 

aplicada numa realidade circunstancial, com ênfase no método indutivo favorecido pelas 
experiências vivenciadas dos autores pesquisadores, tanto em projetos de assessoramento em 
prefeituras como em projetos acadêmicos em sala de aula de graduação e mestrado. Foi 
aplicada porque gerou novos conhecimentos úteis para o avanço da ciência e para a proposta 
de integração instrumentos de planejamento de municípios. Contempla parcialmente 
conceitos da pesquisa exploratória no que tange ao levantamento bibliográfico e documental 
sobre os referidos instrumentos de planejamento de municípios, principalmente seus conceitos 
e premissas (NACHMIAS; NACHMIAS, 1987; MARCONI; LAKATOS, 1996; GIL, 1999).  

Mescla abordagens justificadas pelo ecletismo e integração de métodos indissociáveis 
(NACHMIAS; NACHMIAS, 1987; VERGARA, 2005). 

 
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
A fundamentação teórica descreve os principais temas relacionados com instrumentos 

de planejamento de municípios e com o mercado imobiliário urbano. 
 

3.1. Planejamento estratégico municipal  
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3.2. Plano diretor da cidade 
 

3.3. Plano plurianual municipal  
 

3.4. Mercado imobiliário urbano 
 
 

4. MODELOS DE INTEGRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 
DE MUNICÍPIOS 

 
Serão apresentados dois modelos 
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Figura 1. Primeiro modelo de integração PEM com o PDC e o PPAM.. 
Fonte: AUTOR 
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Figura 2. Segundo modelo de integração do PEM com o PDC e o PPAM. 
Fonte: AUTOR 

 
 

 
5. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE MUNICÍPIOS E SUAS RELAÇÕES 

COM O MERCADO IMOBILIÁRIO URBANO 
 

Serão descritas as referidas relações. 
 
 

6. CONCLUSÃO  
 

A conclusão descreverá sobre o foco principal deste estudo que está direcionado para 
o seu objetivo sobre a integração do Planejamento Estratégico Municipal (PEM), Plano 
Diretor da Cidade (PDC) e Plano Plurianual Municipal (PPAM) e suas respectivas relações 
com o mercado imobiliário urbano. 

As limitações do artigo serão relatadas em detalhes. 
A conclusão reitera que o planejamento integrado do PEM com o PDC e PPAM pode 

contribuir com o mercado imobiliário urbano e como conseqüência, o desenvolvimento dos 
municípios e de sua respectiva região. 

A contribuição está direcionada para os municípios dispostos a discutir e implementar 
a integração proposta e também para a academia que pesquisa esses temas para uma 
articulação profícua do mercado imobiliário urbano. 
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