
RELATÓRIO DO PROCESSO 
PARTICIPATIVO 

Elaboração do Plano Diretor do Município de 
Miracema do Tocantins 

Resultados da Etapa de elaboração do Diagnóstico 
Municipal

ABRIL DE 2020 



Referências Cadastrais 

Cliente  

Localização 

Título 

Contato 

E-mail

Líder do Projeto:     

Gerente:     

Coordenadora:     

Projeto/centro de custo: 

Data do documento:  

NEONEOENERGIA JALAPAO TRANSMISSAO DE 
ENERGIA S.A.

Campinas, SP 

Relatório do Processo Participativo 

Elton Freitas 

elton.freitas@neoenergia.com 

Fernanda Gomes Corrêa Laham 

Fernanda Gomes Corrêa Laham  

Vívian Cristine Costa Dal’Lin 

1.03.04.15235 

04/2020 

Elaborador/Autor Vívian Cristine Costa Dal’Lin 
Coordenadora geral do 
projeto 

Verificador/aprovador 
Fernanda Gomes Corrêa 
Laham 

Gerente técnica  / 
Coordenadora geral

Este documento é composto de 01 volume e está sendo entregue em 01 cópia digital. 

Isenção de Responsabilidade: 

Este documento é confidencial, destinando-se ao uso exclusivo do cliente, não podendo ser 

reproduzido por qualquer meio (impresso, eletrônico e afins) ainda que em parte, sem a prévia 

autorização escrita do cliente. 

Este documento foi preparado pela Arcadis logos com observância das normas técnicas 

recomendáveis e em estrita obediência aos termos do pedido e contrato firmado com o cliente. 

Em razão disto, a Arcadis logos isenta-se de qualquer responsabilidade civil e criminal perante o 

cliente ou terceiros pela utilização deste documento, ainda que parcialmente, fora do escopo para 

o qual foi preparado.

mailto:elton.freitas@neoenergia.com


Neoenergia i 

Equipe Técnica 

Equipe Técnica 

Karin Ferrara 
Formigoni 

Responsável Técnica CAU/SP: 18867-0 

Arquiteta e Urbanista 
email: karin.formigoni@arcadis.com 

Tel.: (11) 3226-3465 

Sandra Elisa Favorito 
Raimo 

Responsável Técnica CRBio: 010513/01-D 

Bióloga 
sandra.favorito@arcadis.com 

Tel.: (11) 3226-3465 r. 6054 

Rodrigo Braga 
Santini 

Responsável Técnico CREA/SP: 5062055883 

Geólogo 
rodrigo.santini@arcadis.com 

Tel: (11) 3226-3465 – R. 6054 

Fernanda Gomes 
Corrêa Laham 

Gerente Técnica / 
Coordenadora Geral 

CAU/SP: A50634-6 

Arquiteta e Urbanista 

email: fernanda.correa@arcadis.com 

Tel.: (11) 3226-3465 

Vivian Cristine Costa 
Dal’Lin 

Coordenadora Geral CAU/SP: 149384-1 

Arquiteta e Urbanista 
email: vivian.dallin@arcadis.com 

Tel.: (11) 3226-3465 

Leonardo Mendonça 
Mendes da Silva 

Coordenador do Meio 
Físico e Biótico e de 
Geoprocessamento 

CREA/SP: 5063313638 

Geógrafo 

email: 
leonardo.mendonca@arcadis.com 

Tel.: (11) 3226-3465 r.5950 

Amanda Paulista 

Direito Urbanístico OAB/SP: 346610 

Advogada 
email: apaulista.souza@gmail.com 

Tel.: (11) 3226-3465 

Rodrigo Zichelle 

Geoprocessamento CREA/SP: 5062466910 

Geógrafo 

email: 
rodrigo@novoambienteconsultoria.com.

br 

Tel.: (11) 3226-3465 

Bruno Hernandez 
Incau 

Governança Urbana e 
Planejamento 

Territorial 
CREA/SP: 5069342018 

Engenheiro Ambiental 
e Urbano 

email: bruno.incau@arcadis.com 

Tel.: (11) 3226-3465 

Elisa Pennings 
Planejamento e 

Gestão de Cidades 
CAU/SP: A91736-2 



Neoenergia ii 

Equipe Técnica 

Arquiteta e Urbanista 
email: elisa.pennings@arcadis.com 

Tel.: (11) 3226-3465 

Tatiane Freitas 

Meio Físico e Biótico CREA/SP: 507061578 

Geógrafa 
email: tatiane.freitas@arcadis.com 

Tel.: (11) 3226-3465 

Eduardo Barros 
Estagiário email: eduardo.barros@arcadis.com 

Geografia Tel.: (11) 3226-3465 

Michele Almeida 

Estagiária michele.almeida@arcadis.com 

Ciências e 
Humanidades e 
Planejamento 

Territorial 

Tel.: (11) 3226-3465 



Neoenergia iii 

Índice 

1. Introdução ..................................................................................... 5 

2. Metodologia .................................................................................. 6 

2.1.1. Estratégias ..................................................................................... 6 

2.2. Etapas ............................................................................................ 9 

3. Estruturação do Processo Participativo de Miracema do Tocantins

 ...................................................................................................... 14 

4. Resultados da etapa de Diagnóstico Municipal ...................... 16 

4.1. Audiência Pública ......................................................................... 16 

4.2. Oficinas Participativas .................................................................. 16 

4.3. Consulta Cidadã ........................................................................... 18 

4.3.1. Física ............................................................................................ 18 

4.3.2. Eletrônica ..................................................................................... 19 

4.3.3. Resultados ................................................................................... 19 

4.4. Consolidação dos Resultados da Etapa de Diagnóstico ............. 29 

Lista de Anexos 

Anexo I. Decreto Regulamentador do Processo Participativo ............. 30 

Anexo II. Portaria – Formação do Grupo Técnico da Prefeitura Municipal 

 ...................................................................................................... 31 

Anexo III. Portaria – Formação do Núcleo Gestor Participativo da Prefeitura 

Municipal ..................................................................................................... 32 

Anexo IV. Edital de Convocação da 1ª Audiência Pública ................ 33 

Anexo V. Apresentação PowerPoint da 1ª Audiência Pública ............... 34 

Anexo VI. Lista de Presença da 1ª Audiência Pública....................... 35 

Anexo VII. Relatoria e Registro Fotográfico da 1ª Audiência Pública .. 

 ............................................................................................... 36 

Anexo VIII. Material de Divulgação da 1ª Audiência Pública e Oficinas 

Participativas .............................................................................................. 37 

Anexo IX. Modelo de Ofício para 1ª Audiência Pública e Oficinas 

Participativas .............................................................................................. 38 

Anexo X. Listas de Presença das Oficinas Participativas ...................... 39 

Anexo XI. Relatorias e Registros Fotográficos das Oficinas Participativas

 ............................................................................................... 40 

Anexo XII. Formulários da Consulta Cidadã Física ............................ 41 



 

Neoenergia iv 

Lista de Tabelas 

Tabela 4-1 – Total de participação na Consulta Cidadã Física por setor . 

 ...............  ...................................................................................................... 18 

Tabela 4-2 – Total de participação na Consulta Cidadã Eletrônica por setor.

 ...............  ...................................................................................................... 19 

Lista de Figuras 

Figura 4-1 – Matriz síntese de resultados obtidos na Consulta Cidadã do 

município de Miracema do Tocantins. ..................................................... 20 

 

Lista de Gráficos 

Gráfico 4-1 – Percepção da população sobre as prioridades para os 

próximos 10 anos. ...................................................................................... 23 

Gráfico 4-2 – Percepção da população do setor Flamboyant I e II sobre 

prioridade para os próximos 10 anos. ...................................................... 24 

Gráfico 4-3 – Percepção da população do setor Universitário sobre 

prioridade para os próximos 10 anos. ...................................................... 25 

Gráfico 4-4 – Percepção da população do setor Centro sobre prioridade 

para os próximos 10 anos. ........................................................................ 25 

Gráfico 4-5 – Percepção da população do setor Assentamento Irmã 

Adelaide sobre prioridade para os próximos 10 anos. ........................... 26 

Gráfico 4-6 - Percepção da população do setor Novo Horizonte sobre 

prioridade para os próximos 10 anos. ...................................................... 26 

Gráfico 4-7 – Percepção da população do setor Santos Dumont sobre 

prioridade para os próximos 10 anos ....................................................... 27 

 

 



 

Arcadis 5 

1. Introdução 

O Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, no 

qual são estabelecidas disposições sobre o ordenamento territorial ambientalmente sustentável 

e sobre o pleno desenvolvimento local, abarcando os aspectos físicos, econômicos e sociais. 

Em virtude do seu escopo, o Estatuto da Cidade, aprovado por meio da Lei Federal nº 

10.257/2001, dispõe que o Plano Diretor deve ser elaborado e implementado de maneira 

participativa (art. 40, §4º). Essa disposição tem sido reforçada e detalhada ao longo dos anos 

por Recomendações do Conselho das Cidades1, por publicações do Governo Federal2 e órgãos 

como Ministério Público e Defensoria Pública, bem como por experiências municipais exitosas 

no que tange à participação popular. 

Tais referências orientam que a sociedade civil, mais do que pontualmente consultada, deve 

ser munida de diversos canais e oportunidades para colaborar e exercer sua real participação. 

Neste sentido, a sociedade civil deve ser constantemente convidada a acompanhar as etapas 

conformadoras do processo de elaboração ou revisão do Plano Diretor e deve ter oportunidade 

de avaliar as propostas e apreciar as decisões, de modo a assegurar que suas visões a respeito 

das potencialidades e fragilidades do município, assim como seus anseios, sejam incorporados 

pelo Plano Diretor, levando em consideração o prazo de vigência desta lei, de 10 anos. Tal 

participação deve ser garantida pelo Poder Executivo que, ao conduzir o processo de 

formulação do Plano Diretor, deve engajar o Poder Legislativo e a sociedade civil desde as 

etapas iniciais até a conclusão do Plano Diretor. Como resultado, todos os produtos 

desenvolvidos ao longo do processo de elaboração do Plano Diretor devem ser elaborados 

com base não apenas em dados técnicos, mas também com base na chamada leitura 

comunitária – que nada mais é do que as considerações da população sobre os temas tratados.  

O presente relatório objetiva, deste modo, descrever a metodologia adotada ao longo do 

processo de elaboração do Plano Diretor de Miracema do Tocantins específica para o processo 

participativo, documentando todas as atividades realizadas por meio de atas, fotografia, listas 

de presença e, sobretudo, visa registrar as contribuições da população, os resultados obtidos 

e as pactuações efetivadas em cada atividade realizada.  

 

 

1 Em especial, a Resolução nº 34, de 01 de julho de 2005. 

2 Destaca-se o “Guia para a Elaboração e Revisão de Planos Diretores”, lançado em versão para teste no final de 2019 pelo 

Ministério do Desenvolvimento Regional, que trata de uma versão atualizada do Guia lançado pelo Ministério das Cidades em 

2004. 
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2. Metodologia 

O processo participativo deve, como enfatizado anteriormente, estar estruturado de forma a 

abranger a diversidade da população e o território que ela ocupa, garantindo a participação do 

maior número de habitantes possíveis ao longo de todo o processo de elaboração do Plano 

Diretor. 

Neste sentido, se por um lado, o Estatuto da Cidade estabelece a obrigatoriedade da 

participação população ao longo do Processo de elaboração ou revisão dos Planos Diretores, 

por outro, ele não define em detalhe os procedimentos necessários ao desenvolvimento 

integral de tal participação.  

Diante deste cenário, após a consulta a diversos documentos elaborados pelo Conselho das 

Cidades, Ministério do Desenvolvimento Regional e Ministério Público, foram selecionadas 

estratégias que, quando realizadas adequadamente e em conjunto, conformam um processo 

efetivamente participativo, contemplando a visão dos mais diferentes agentes sociais atuantes 

em um município.  

Tais estratégias devem ser realizadas em harmonia com as etapas do Processo Participativo 

ao longo de todas as fases de execução do Plano Diretor: (i) Levantamento de dados; (ii) 

Diagnóstico Municipal; (iii) Elaboração e debate das propostas; (iv) Elaboração da Minuta de 

Plano Diretor; (v) Aprovação e publicação da Lei que institui o Plano Diretor; (vi) Implantação, 

monitoramento e gestão do Plano Diretor; (vi) Revisão do Plano Diretor. 

Em suma, a metodologia adotada ao longo do Processo Participativo do Plano Diretor de 

Miracema do Tocantins é composta das estratégias participativas e das etapas que serão a 

seguir descritas. 

2.1.1. Estratégias 

O Processo Participativo do Plano Diretor de Miracema do Tocantins é, conforme ilustrado na 

figura abaixo, conformado por 08 estratégias participativas, cada qual com um objetivo 

específico e momento adequado à sua realização.  
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As primeiras duas estratégias se referem à publicação de decreto regulamentador do 

processo participativo do Plano Diretor e a abertura de processo administrativo 

específico sobre o mesmo. Ambas se caracterizam por garantir o embasamento legal de todo 

o Processo Participativo e dar subsídios ao Poder Executivo Municipal de desenvolvê-lo e 

comprová-lo. No entanto, as duas estratégias o fazem de diferentes formas. O decreto 

regulamentador do processo participativo, ao (i) dispor sobre as etapas de participação, as 

estratégias adotadas e as responsabilidades dos principais grupos envolvidos durante todo o 

Processo Participativo do Plano Diretor e (ii) instituir, oficialmente por meio de documento, a 

abertura do Processo Participativo, atua como uma ferramenta de transparência e publicidade 

de todo o processo e se torna uma das principais bases jurídicas ao seu desenvolvimento, junto 

do Estatuto da Cidade e das Recomendações do Conselho das Cidades. Já o processo 

administrativo específico sobre o Processo Participativo do Plano Diretor garante o devido 

registro das atividades mediante a compilação de todos os documentos pertinentes, como atas 

de reuniões, cópia de publicações no Diário Oficial, fotos das Audiências Públicas, etc, e 

assegura que o Poder Executivo esteja preparado para responder, por meio de documentos, 

eventuais questionamentos por parte de órgãos públicos ou entidades da sociedade civil. 

Uma vez garantido o embasamento jurídico, é necessário estabelecer os principais sujeitos 

que vão conduzir e acompanhar todo o Processo Participativo. Para tanto, tem-se as 

estratégias de conformação de dois grupos distintos: o Grupo Técnico da Prefeitura e o 

Núcleo Gestor Participativo. O primeiro é formado exclusivamente por funcionários do Poder 

Executivo Municipal, de diversas áreas técnicas afins ao conteúdo do Plano Diretor. Seu 

objetivo é apoiar tecnicamente a elaboração do Plano e garantir a operacionalidade do 

Processo Participativo. O Núcleo Gestor Participativo, por sua vez, é composto por 

representantes do Poder Público e da Sociedade Civil, com o objetivo de garantir transparência 

ao processo e a representatividade popular. É importante que este grupo tenha representantes 

de diferentes extratos sociais e que a parcela da sociedade civil seja de, no mínimo, 50% de 

sua composição. Também com o intuito de dar transparência ao processo, recomenda-se a 
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publicação de portaria com a indicação dos representantes destes dois grupos. Além disso, o 

Núcleo passa por um processo de capacitação, a fim de alinhar o conhecimento de todos 

acerca do processo que inicia e dos temas a serem discutidos. 

As demais estratégias, tratadas a seguir, são canais cujo objetivo é assegurar a oportunidade, 

à população, de participar e se manter informado sobre o Processo Participativo.  

Neste bloco de estratégias, temos o chamado Espaço Plano Diretor, um local físico de fácil 

acesso à população no qual devem ser disponibilizados os estudos realizados, relatórios, 

registros e propostas do Plano Diretor para consulta de qualquer interessado. Ele deve ser 

instituído logo no início do Processo Participativo e deve ser mantido até o envio do Projeto de 

Lei à Câmara Municipal.  

Junto do Espaço Plano Diretor, temos as Audiências Públicas, as Oficinas Participativas e 

a Consulta Cidadã, as quais, apesar de cumprirem o mesmo objetivo do Espaço Plano Diretor, 

não são permanentes como ele. Pelo contrário: são adotadas em momentos específicos e 

repetidos ao longo do processo de desenvolvimento do Plano Diretor. De diferentes formas, 

elas dão visibilidade e ciência à população do que vem sendo elaborado em relação ao Plano 

Diretor, bem como objetivam captar contribuições da população a fim de subsidiar o conteúdo 

produzido em cada uma das etapas de elaboração do Plano, desde a identificação das 

principais questões do município, até a discussão e consolidação de propostas. Para garantir 

que a população participe, é imprescindível a realização de ampla divulgação, por meio de 

mídias diversas, eletrônicas e impressas, e com antecedência suficiente para que as datas 

propostas sejam reservadas para este fim por todos os interessados. Recomenda-se que este 

prazo seja de, no mínimo, 15 dias. 

A Audiência Pública, portanto, é uma reunião pública que oficializa a abertura dos momentos 

participativos do processo e dá publicidade aos assuntos tratados em cada etapa, com o 

objetivo de informar e de coletar contribuições da população. Recomenda-se que seja realizada 

em local de fácil acesso e que acomode um grande número de participantes, de preferência 

em horário diferente do expediente de trabalho, com o intuito de reunir uma quantidade 

expressiva da população. 

Já as Oficinas Participativas visam aprofundar os temas debatidos em cada etapa, 

constituindo-se de reuniões de menor porte, que incentivem maior engajamento dos presentes, 

com o objetivo de captar percepções, opiniões e contribuições de forma mais detalhada. Por 

este motivo, é importante que as Oficinas contemplem diversas áreas de ocupação do território 

municipal – bairros urbanos, localidades rurais e comunidades, com diferentes especificidades. 

Esta estratégia permite, também, que sejam abordados temas identificados ao longo do 

processo que demandem maior atenção e debate. 

Complementando e apoiando os momentos de participação popular, a Consulta Cidadã tem 

o intuito de possibilitar contribuições além das reuniões descritas anteriormente, durante um 

tempo maior. Em geral, o prazo desta consulta se inicia no mesmo dia da Audiência Pública, 

estendendo-se, ao menos, pelos 15 dias seguintes. Após o encerramento deste prazo, as 

contribuições são sobrepostas aos resultados da Audiência e das Oficinas, de modo a gerar os 

resultados gerais de determinado momento participativo. A Consulta é disponibilizada de duas 

formas: a Consulta Cidadã Física, que consiste em urnas acompanhadas de questionários 

estruturados impressos e é disponibilizada em diferentes localidades do município, a fim de 
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abranger porções diversas do território; já a Consulta Cidadã Eletrônica disponibiliza o mesmo 

questionário em um formulário on-line, cujo link de acesso é divulgado por meio de mídias 

eletrônicas da Prefeitura e incluído no Site do Plano Diretor. Este Site também reúne 

informações sobre as etapas de elaboração do Plano e disponibiliza os produtos elaborados 

ao longo de todo o processo.  

2.2. Etapas 

Ao longo das etapas de desenvolvimento do Plano Diretor são também executadas as 

diferentes estratégias do Processo Participativo, uma vez que essas são indispensáveis no 

processo de formação e implementação do Plano. Conforme pode ser visto na figura abaixo, 

essas estratégias são implementadas em diferentes etapas do estudo. A seguir será detalhado 

como cada uma das estratégias será colocada em prática nestas etapas. 

 

Diagnóstico Municipal 

Na etapa de Diagnóstico inicialmente são implementadas 05 estratégias: a publicação do 

Decreto regulamentador do processo participativo do Plano Diretor; a abertura de processo 

administrativo, a consolidação do Grupo Técnico da Prefeitura e do Núcleo Gestor Participativo 

e a definição do Espaço Plano Diretor. Na sequência, já com a institucionalização do Processo 

Participativo e de Elaboração do Plano Diretor, são colocadas em prática as estratégias 

efetivamente participativas, ou seja, os momentos de exposição de temas e consulta à 

população.  

O primeiro destes momentos é a Audiência Pública, onde, com o apoio de uma apresentação, 

é apresentado à população a contextualização do processo em discussão, a definição de Plano 

Diretor e a sua importância para o município, seu conteúdo básico, as etapas a serem 

percorridas ao longo do processo junto aos prazos estimados, o procedimento de aprovação 

da Minuta de Lei e as formas e canais de participação da população. Além disso, nesta 

oportunidade são enfatizadas as atividades que ocorrerão nos dias seguintes à Audiência, bem 

como é feita a abertura da Consulta Cidadã. Ao final, os participantes têm direito de se 

manifestarem a respeito do conteúdo apresentado, bem como de já contribuir a este respeito. 

Nos dias seguintes, são realizadas as Oficinas Participativas, em quantidade, locais e temas 

definidos junto ao Núcleo Gestor. Durante estas reuniões, é apresentado aos participantes o 

conceito de Plano Diretor, bem como a sua importância para a garantia do desenvolvimento de 

uma cidade justa e sustentável. A partir daí, são coletadas contribuições dos participantes 

estruturadas conforme as seguintes perguntas sobre o município: “o que precisa melhorar?”, 

“o que tem de bom?” e “o que queremos?”, de modo a captar qual a percepção a respeito dos 



 

Arcadis 10 

serviços e infraestrutura que funcionam, os que se mostram deficitários e quais os desejos para 

o futuro do município, considerando o tempo usual de vigência do Plano Diretor de 10 anos.  

A atividade é apoiada por um painel, afixado em uma superfície, no qual tarjetas são afixadas 

com as respostas dos participantes, e por um mapa interativo. Este, por sua vez, trata-se da 

representação das áreas urbanas e rurais do município, a partir da perspectiva aérea, impressa 

em escala compatível com o reconhecimento de locais de referência pelos participantes das 

reuniões. Os participantes dispõem, também, de ícones representativos dos diversos 

elementos de uma cidade, com o intuito de localizar as demandas apresentadas por eles com 

relação a prestação de serviços e existência de infraestrutura urbana. Além disso, busca-se 

identificar quais seriam as prioridades de ações dentre os pontos elencados. Obtém-se, ao 

final, uma síntese dos temas tratados que pode ser visualizada e pactuada pelos presentes, a 

fim de representar aquela localidade em que a Oficina foi então realizada. 

Também no mesmo dia da realização da Audiência Pública, é disponibilizada a Consulta 

Cidadã, tanto em via física, através da urna e formulários impressos, como em via eletrônica, 

com a disponibilização do formulário online no Site do Plano Diretor e demais mídias eletrônicas 

da Prefeitura Municipal. Esta Consulta consiste em um questionário estruturado, com o objetivo 

de captar a percepção do respondente sobre a prestação de serviços públicos e disponibilidade 

de infraestrutura do município, especificamente os itens: 

▪ Deslocamento pela cidade; 

▪ Fornecimento e qualidade da água; 

▪ Coleta e tratamento de esgoto; 

▪ Coleta de lixo; 

▪ Disponibilidade de moradia; 

▪ Disponibilidade de comércio; 

▪ Postos de trabalho e emprego; 

▪ Cultura; 

▪ Lazer; 

▪ Turismo; 

▪ Conservação do patrimônio histórico; 

▪ Pavimentação e qualidade do asfalto; 

▪ Iluminação pública; 

▪ Disponibilidade de escolas; 

▪ Disponibilidade dos postos de saúde. 

O questionário é organizado em três blocos principais. O primeiro bloco tem como objetivo 

obter a avaliação de cada um dos itens acima listados, instruindo o respondente a selecionar 

uma opção em uma escala de “bom” a “péssimo”. O segundo bloco questiona a respeito das 

ações prioritárias para o município. Utilizando os mesmos itens listados acima, o respondente 

é instruído a selecionar os três temas que julgasse ter maior importância na proposição de 

medidas de melhoria e desenvolvimento para a cidade como um todo. Por último, o terceiro 

bloco consiste em um espaço aberto para contribuições a respeito dos temas mencionados 

anteriormente. Complementarmente, o formulário questiona o bairro ou localidade de moradia 

do respondente, possibilitando a localização das avaliações realizadas no território. 
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Conforme mencionado, a escala utilizada para estruturar as questões acima mencionadas é 

composta por “bom”, “regular”, “ruim” e “péssimo”, dentre as quais o respondente deve 

selecionar a opção que melhor represente sua percepção sobre o dado serviço. Com o intuito 

de facilitar a análise dos resultados obtidos, bem como possibilitar a comparação entre 

localidades e entre serviços, indicando eventuais necessidades de priorização, a escala é 

convertida em números: “bom” é substituído por 4; “regular”, por 3; “ruim”, por 2 e “péssimo” 

por 1. Em seguida, é obtida a média das avaliações, gerando uma nota para cada serviço em 

cada localidade. Desta forma, a melhor avaliação possível seria a média 4, ao passo que a 

pior, média 1. Estas notas são organizadas, então, em uma matriz disponibilizando as 

localidades nas linhas e os serviços e infraestrutura nas colunas, sendo estes itens organizados 

a partir da melhor nota e facilitando identificar sua classificação. Também com o intuito de 

facilitar a visualização dos resultados, as células recebem cores de acordo com as notas: as 

maiores são coloridas em verde, as intermediárias, em amarelo e as menores, em vermelho. 

Vale destacar que mensagens deixadas nas caixas de sugestões, porém não aderentes ao 

escopo dos trabalhos, ou ainda ilegíveis, são desconsideradas das análises. Além disso, é 

importante registrar a possibilidade de que itens específicos das Consultas retornem 

quantidade insuficiente de contribuições, de modo a impossibilitar conclusões consistentes a 

respeito de alguns serviços em determinados locais.  

Após a fase de consultas, os resultados obtidos através dos questionários físicos e online são 

consolidados e analisados de maneira conjunta, com o intuito de obter um panorama à dada 

localidade e/ou tema abordados, contribuindo, assim, para a leitura comunitária do município 

e, sobretudo, para a identificação das principais fragilidades e potencialidades locais, bem 

como os desejos de desenvolvimento futuro da população. Estes resultados serão relatados a 

seguir e incorporados ao Diagnóstico Municipal para qualificar a análise técnica prévia, obtendo 

a leitura holística do território e das dinâmicas que ocorrem sobre ele.  

Propostas Técnicas 

Após a finalização da etapa de elaboração do Diagnóstico Municipal, são identificadas as 

principais fragilidades e potencialidades do município e inicia-se a etapa de elaboração das 

Propostas Técnicas. Seu objetivo é a proposição de ações e diretrizes voltadas para a 

mitigação das fragilidades elencadas e a identificação de formas de alavancar e explorar as 

potencialidades em benefício da população, sempre considerando suas visões de futuro. 

Essas propostas, por sua vez, englobam uma diversidade de instrumentos e ferramentas, tais 

como: macrozoneamento, delimitação do perímetro urbano, zoneamento rural, zoneamento 

urbano, parâmetros urbanísticos, instrumentos do Estatuto da Cidade e políticas setoriais. Vale 

dizer que a seleção de tais propostas se inicia internamente nos grupos estruturados para o 

acompanhamento do processo (Grupo Técnico e Núcleo Gestor Participativo) e deve, 

posteriormente, ser levada à participação ampla da população por meio da Audiência Pública, 

Oficinas Participativas e Consulta Cidadã, com o objetivo de assegurar o atendimento aos 

desejos expressados pelos participantes. É papel fundamental do Núcleo Gestor a mediação 

de tais debates, garantindo a coerência das propostas, o alinhamento às questões levantadas 

previamente e a representação do interesse coletivo. 

Nesta etapa são implementadas, portanto, 03 estratégias do Processo Participativo. A primeira 

delas é a Audiência Pública, na qual é apresentada a síntese da leitura do território, produto da 
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etapa anterior. As problemáticas levantadas serão relacionadas às propostas de diretrizes e 

mecânicos do Plano Diretor, apresentadas de forma breve, com o intuito de informar a 

população a respeito dos temas tratados no presente momento e coletar as primeiras 

contribuições a este respeito. 

Nos dias seguintes à Audiência, as Oficinas Participativas ganham temas específicos. Cada 

um dos principais mecanismos será abordado em uma Oficina, a fim de permitir o 

aprofundamento da compreensão do tema e possibilitar a discussão acerca das propostas 

levantadas. Estas reuniões contam com o apoio de material didático, mais especificamente de 

apresentação de apoio e mapas impressos em grande escala para trabalhar junto aos 

participantes os temas a serem abordados. 

No mesmo dia da Audiência Pública, é disponibilizada a Consulta Cidadã, desta vez somente 

em meio eletrônico. Neste momento, esta consulta é feita com o auxílio de um questionário 

estruturado que objetiva compreender se as propostas colocadas estão alinhadas às 

expectativas da população. Para tanto, há perguntas a respeito da concordância ou 

discordância das estratégias propostas e a possibilidade de serem enviadas sugestões de 

complementações e/ou alterações.  

Paralelamente, as propostas são enviadas ao Núcleo Gestor Participativo, para que, durante o 

mesmo prazo de vigência da Consulta Cidadã, o grupo se debruce a respeito dos temas 

tratados, das contribuições recebidas nas atividades participativas e formule suas próprias 

contribuições, se entender necessário.  

Após o encerramento deste momento, os resultados são analisados individualmente, a fim de 

identificar possíveis discrepâncias entre as estratégias de participação, e, em seguida, são 

analisadas em conjunto, gerando os resultados principais da etapa. Estes resultados são, 

então, sobrepostos às propostas inicialmente elaboradas e analisados em conjunto com o 

Núcleo Gestor Participativo, subsidiando a tomada de decisões de eventuais adequações e 

alterações em virtude das contribuições da população. 

Minuta de Lei 

A consolidação de todas as propostas técnicas discutidas anteriormente é realizada por meio 

da redação da Minuta de Lei do Plano Diretor, na qual as propostas são traduzidas para a 

linhagem jurídica. A ampla participação da população, neste momento, é possibilitada por meio 

da Consulta Cidadã Eletrônica. A minuta é disponibilizada no site do Plano Diretor, para que a 

população possa realizar a leitura e expressar sua opinião de forma aberta, em uma caixa de 

texto disposta na Consulta.  

Paralelamente, o produto é enviado ao Núcleo Gestor Participativo para a avaliação de seus 

componentes, com o objetivo de assegurar o atendimento às demandas apresentadas nas 

etapas anteriores, a partir da perspectiva das organizações que representam. 

Após o encerramento do prazo de Consulta, as contribuições são estudadas em conjunto e 

incorporadas à Minuta de Lei conforme sua pertinência e alinhamento às decisões tomadas ao 

longo de todo o Processo Participativo. Após a sua conclusão ela deverá então ser enviada em 

versão final à Prefeitura, que deve encaminhá-la ao Poder Legislativo Municipal, para debate 

e tramitação. Ao final, a aprovação da Minuta de Plano Diretor pelo Poder Legislativo e a 

sua publicação pelo Poder Executivo conformam a última etapa de elaboração do Plano Diretor.  
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A publicação do Plano Diretor e o início de sua vigência inauguram a etapa de Implantação, 

Gestão e Monitoramento do Plano Diretor, executada pelo Poder Executivo Municipal pelo 

período máximo de 10 anos, quando deverá ser realizada a revisão do Plano Diretor.  
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3. Estruturação do Processo Participativo de 
Miracema do Tocantins 

O município de Miracema do Tocantins iniciou seu Processo Participativo do Plano Diretor em 

04 de fevereiro de 2020. Foram adotadas todas as estratégias descritas no presente 

documento, cujas referências são apresentadas a seguir conforme andamento do processo de 

elaboração do Plano: 

Quadro - 2-1 Quadro Síntese das Estratégias do Processo Participativo do Plano Diretor de 

Miracema do Tocantins. 

Etapa Estratégia Efetivação 

Durante todo o processo 

Publicação de Decreto 
Regulamentador do Processo 

Participativo 

Decreto Municipal nº 052 de 
04 de fevereiro de 2020, 
apresentado no Anexo I 

A abertura de um processo 
administrativo no qual serão 

juntados todos os documentos 
pertinentes ao processo 

participativo 

(aguardando número do 
processo) 

Formação do Grupo Técnico da 
Prefeitura, grupo formado 

somente por representantes 
técnicos da Prefeitura Municipal 

Portaria nº 001 de 04 de 
fevereiro de 2020, 

apresentada no Anexo II 

Formação do Núcleo Gestor 
Participativo, grupo colegiado 

paritário (sociedade civil e poder 
público) de natureza consultiva e 

propositiva 

Portaria nº 002 de 04 de 
fevereiro de 2020, 

apresentado no Anexo III 

Constituição do Espaço Plano 
Diretor, onde ficam à disposição 

de todos os cidadãos os 
documentos e informações 

pertinentes ao processo 
participativo 

Localizado no Paço 
Municipal Eurípedes Pereira 

Coelho: Travessa João 
Rodrigues, Nº 703, Centro 

Etapa - Diagnóstico Municipal 

Audiência Pública 

Realizada no dia 09 de 
março de 2020, no Auditório 
da Universidade Federal do 

Tocantins – Campus 
Miracema do Tocantins 

Oficinas Participativas 

Realizadas nos dias 10 e 11 
de março de 2020, na 

Câmara dos Vereadores, no 
Auditório da 6ª CIPM e na 
Escola de Educação do 

Campo do Vale do 
Tocantins 
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Consulta Cidadã 

Física: por meio de urnas 
distribuídas pela cidade em 

pontos estratégicos, entre os 
dias 09/03 e 23/03 de 2020 

 

Eletrônica: no site 
http://bit.ly/PDDiagnosticoM
TO, entre os dias 09/03 e 

23/03 de 2020 

Etapa – Propostas Técnicas 

Audiência Pública Ainda não realizada 

Oficinas Participativas Ainda não realizadas 

Consulta Cidadã Ainda não realizada 

Etapa – Minuta de Lei Consulta Cidadã Ainda não realizada 

Os resultados das consultas e eventos listados na tabela anterior serão apresentados a seguir, 

conforme desenvolvimento das etapas do Plano Diretor. Atualmente o Plano encontra-se na 

etapa de Diagnóstico Municipal, razão pela qual serão expostos, por ora, as estratégias e 

resultados da implementação somente desta etapa. 
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4. Resultados da etapa de Diagnóstico Municipal 

A etapa do Processo Participativo do Diagnóstico Municipal contou com a participação direta 

total de 358 pessoas, considerando o número de participantes presentes na Audiência Pública, 

Oficinas Participativas e que participaram da Consulta Cidadã, seja ela física ou eletrônica. 

Cada uma das atividades realizadas gerou resultados específicos, que serão primeiramente 

descritos individualmente, de acordo com o momento da coleta, e, posteriormente, serão 

abordados em conjunto, de forma a gerar os principais resultados desta etapa de participação. 

4.1. Audiência Pública 

Foi realizada no dia 09 de março, às 19 horas, a primeira Audiência Pública do Plano Diretor 

de Miracema do Tocantins, convocada por meio de publicação de Edital de Convocação no 

Diário Oficial da Cidade (Anexo IV). Esta audiência, conforme pode ser visto na apresentação 

de apoio utilizada (Anexo V), teve o intuito de dar publicidade ao início dos trabalhos do Plano, 

explicar suas etapas de elaboração e a importância da participação de toda a população em 

todo o processo. A audiência contou com a presença de 97 pessoas, conforme pode ser visto 

na lista de presença (Anexo VI), e registro fotográfico junto à Ata de Audiência (Anexo VII). A 

divulgação desta audiência ocorreu nos principais pontos do município, por meio da distribuição 

de panfletos e cartazes e da instalação de faixas colocadas nas principais ruas da cidade, 

conforme pode ser observado Anexo VIII. Paralelamente, também foram enviados modelos de 

ofícios (Anexo IX) para que o poder público municipal encaminhasse aos vereadores e às 

instituições públicas que tivessem interesse e interface com a elaboração do Plano Diretor, 

como Ministério Público, Defensorias Públicas e órgãos do Estado. 

As falas e contribuições recebidas nesta ocasião estão documentados na Ata de Audiência 

Pública, junto com registro fotográfico (Anexo VII). Cabe destacar que, em resumo, os 

participantes levantaram a necessidade de direcionar o município ao crescimento econômico, 

uma vez que não tem havido, recentemente, atração de novas empresas e indústrias que 

gerem emprego e riqueza para Miracema do Tocantins. Também foi ressaltada a necessidade 

de atenção ao meio ambiente, notadamente aos corpos hídricos, como o Córrego do 

Correntinho, e à área de solo brejoso em meio à mancha urbana da sede municipal. Além disso, 

foram levantadas dificuldades de deslocamento pelas más condições das vias e pela ausência 

de transporte público. 

4.2. Oficinas Participativas 

As Oficinas de Diagnóstico reuniram 158 participantes, conforme pode ser visto nas listas de 

presença (Anexo X) e ocorreram em três diferentes momentos: no dia 10/03, às 14 horas, na 

Câmara dos Vereadores, no setor Santa Filomena (área urbana); no dia 10/03, às 19 horas, no 

Auditório da 6ª CIPM, no Centro (área urbana), e no dia 11/03 às 9 horas, no Assentamento 

Irmã Adelaide (área rural). Além disso, foi realizada uma Oficina com o Núcleo Gestor 

Participativo, Técnicos Municipais e Prefeito, no dia 09/03, às 09h30, no Paço Municipal 

(Gabinete do Prefeito). Estas reuniões tiveram como objetivo captar a percepção dos 

participantes a respeito das potencialidades e fragilidades do município, bem como o desejo 

para o futuro, de forma espacializada no território, ou seja, em quais locais há a necessidade 

de melhoria, quais locais têm potencial a ser explorado, entre outros. As Oficinas foram 

divulgadas em conjunto com a Audiência Pública: no Edital de Convocação do Diário Oficial, 
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espaços públicos e plataformas de comunicação da Prefeitura, conforme material de 

divulgação apresentado no Anexo VIII. Os assuntos tratados estão relatados em detalhe nas 

Atas das Oficinas, junto aos Registros Fotográficos (Anexo XI). 

Em relação aos principais resultados, destaca-se: 

▪ Oficina I – Setor Santa Filomena: a ausência de esgotamento sanitário foi identificada 

como uma fragilidade, por uma questão de saúde pública. A concessionária responsável 

iniciou a implantação da rede, entretanto a execução se iniciou atrasada. Da mesma forma 

se vê as ruas e calçadas, que necessitam urgente melhoria nas condições de 

pavimentação e escoamento de águas pluviais. Há um projeto de parceria público-privada 

para este fim, que precisa ser continuado. A acessibilidade a prédios públicos, ao campus 

Cerrado da UFT e a sinalização viária também foram necessidades destacadas. Além 

disso, a oferta insuficiente de empregos e a baixa dinâmica no comércio foram pontuadas 

como principais aspectos de uma economia fragilizada.  Como potencialidades, foram 

apontados como oportunidades o desenvolvimento do turismo, do agronegócio e da 

piscicultura, além da estruturação das áreas verdes presentes próximas à área urbana para 

lazer e esporte. A presença da UFT também foi destaca como um grande benefício para o 

município; 

▪ Oficina II – Setor Centro: o turismo foi novamente apontado como um potencial, 

principalmente pela beleza cênica e pontos de ecoturismo, sendo verificada a necessidade 

de explorar tais possibilidades, que podem impulsionar o desenvolvimento social e 

econômico. Além disso, há eventos de grande porte que atraem milhares de visitantes, 

como o Miracaxi. Justo ao desenvolvimento do turismo, foi destacada a necessidade de 

capacitação e profissionalização dos profissionais desta cadeia. Ainda em relação à 

economia, a pecuária foi mencionada como aspecto positivo. Em relação a serviços 

públicos, o acesso à água potável e os serviços prestados em saúde foram apontados 

como potencialidades. Como fragilidades, pontuou-se a necessidade da criação de 

ciclovias para a segurança dos ciclistas, bem como a necessidade de geração de emprego 

e renda, a recuperação do córrego do Correntinho, que está deteriorado, e o cuidado com 

os recursos hídricos em geral, desde a preservação de APPs ao controle da poluição do 

solo. Além disso, foi novamente destacada a necessidade de melhorar o acesso de 

estudantes à UFT – campus Cerrado; 

▪ Oficina III – Assentamento Irmã Adelaide: o problema com o transporte rural foi 

pontuado, principalmente quando se trata da acessibilidade às escolas, uma vez que há 

crianças que demoram muito para chegar à escola. Da mesma forma, o deslocamento é 

um problema, devido à qualidade das estradas. Além disso, foi relatado a dificuldade em 

relação ao acesso à água, sobretudo no verão, sendo que a sua distribuição é feita sem 

tratamento. Foi ressaltado também a ausência de áreas de lazer para as crianças. 

Ademais, a questão do lixo também é relevante, sendo o descarte inadequado um 

problema. Como potencialidade, foi mencionado o desenvolvimento da piscicultura, 

aproveitando a presença do rio Tocantins. 

▪ Oficina com Núcleo Gestor, Técnicos e Prefeito: a potencialidade da atividade turística 

foi novamente discutida, sobretudo os locais de interesse ecológico e os eventos em alta 

temporada. Ainda considerando as potencialidades, foram discutidos os benefícios da 

presença das universidades pública e privada, o Agronegócio, sobretudo com a produção 

de grãos, bem como a forte presença de empresas prestadoras de serviços para a 

população local e regional. Em relação às fragilidades, foi colocada a baixa geração de 
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emprego e renda, condicionada à ausência de atração e instalação de empresas. Foi 

discutida, também, a infraestrutura deficitária de coleta e tratamento de esgoto e as 

condições ruins do sistema viário, principalmente. Além disso, a ampla extensão da área 

urbana, com o consequente custo alto de infraestrutura e a presença de vazios urbanos foi 

apontado como tema a ser abordado, junto à ausência de regramento eficaz de ocupação 

e de arrecadação de tributos. Os desejos dos participantes para o futuro concentraram-se 

no tema do desenvolvimento econômico, com o incentivo ao empreendedorismo, ao 

turismo e ao agronegócio e a capacitação da população para impulsionar tal 

desenvolvimento. Além disso, foi apontado o desejo da valorização da cultura e da história 

locais, bem como a preservação do meio ambiente. 

4.3. Consulta Cidadã  

A Consulta Cidadã da etapa de Diagnóstico ocorreu de 09 a 23 de março de 2020, por meio 

de sua versão física e eletrônica, que juntas somaram 199 respostas. Os resultados serão 

apresentados a seguir, estruturados pelo formato da Consulta, e posteriormente será 

apresentada as principais conclusões obtidas através da Consulta Cidadã.  

4.3.1. Física 

A Consulta Cidadã Física consistiu em urnas de sugestões acompanhadas por formulários 

impressos com as questões acima descritas. Estas caixas foram disponibilizadas em diferentes 

locais, conforme descrito na tabela abaixo. Os formulários preenchidos foram coletados pelo 

Grupo Técnico, digitalizados e enviados para a análise da Arcadis, e são apresentados no 

Anexo XII. Esta Consulta obteve 106 contribuições, distribuídas da seguinte forma: 

Tabela 4-1 – Total de participação na Consulta Cidadã Física por setor. 

Setor Nº de participantes 

Universitário 17 

Flamboyant I e II 17 

Centro 12 

Santa Filomena 5 

Novo Horizonte 5 

Canaã 4 

Santos Dumont 3 

Correntinho 2 

Rodoviário 1 

Vila Maria 1 

Assentamento PA Irmã Adelaide 9 

Assentamento PA Vitória 1 

Assentamento PA Universo 1 

Não identificado 28 

Total 106 
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Elaboração: Arcadis, 2020. 

4.3.2. Eletrônica 

A Consulta Cidadã Eletrônica consistiu em um formulário on-line, com o mesmo conteúdo da 

consulta física.  O formulário foi disponibilizado no sítio eletrônico do Plano Diretor do município 

e divulgado por meio dos canais eletrônicos de comunicação da Prefeitura. Esta consulta 

obteve 93 contribuições, distribuídas da seguinte forma: 

Tabela 4-2 – Total de participação na Consulta Cidadã Eletrônica por setor. 

Setor Nº de participantes 

Flamboyant I e II 25 

Centro 25 

Universitário 19 

Santa Filomena 8 

Santos Dumont 4 

Vila Canaã 3 

Industrial 2 

Vila Maria 1 

Boa Vista 1 

Zona Rural 1 

Novo Horizonte 1 

Não identificado 3 

Total 93 

Elaboração: Arcadis, 2020 

4.3.3. Resultados 

4.3.3.1. Avaliação de serviços e infraestrutura 

As respostas obtidas na Consulta Física e Eletrônica foram compiladas em uma única matriz, 

como pode ser visto abaixo, relacionando os setores aos temas avaliados, a partir da qual é 

possível identificar as áreas da cidade com melhor e pior avaliação em relação à prestação e 

existência de determinados serviços ou infraestrutura urbana. Os resultados obtidos estão 

disponibilizados a seguir.
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Figura 4-1 – Matriz síntese de resultados obtidos na Consulta Cidadã do município de Miracema do Tocantins. 

  

Elaboração: Arcadis, 2020. 
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Vila Maria 4,00 4,00 3,50 4,00 3,50 3,50 3,00 4,00 3,50 3,50 3,00 3,00 3,50 2,50 3,00 3,43 2

Vila Canaã 2,67 4,00 4,00 3,67 3,00 3,67 3,00 3,67 3,33 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,20 3
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Centro 3,56 3,38 3,27 2,97 3,14 2,78 3,11 2,73 2,54 2,70 2,22 2,51 2,06 1,89 1,81 2,71 37

Universitário 3,56 3,44 3,28 2,74 3,11 2,97 3,00 2,31 2,53 2,53 2,38 2,49 2,25 2,08 1,58 2,68 36

Industrial 3,50 3,00 3,50 3,00 3,00 2,50 4,00 1,50 2,00 2,50 2,00 2,00 2,50 2,50 1,00 2,57 2

Santa Filomena 3,46 3,38 3,15 2,92 2,69 2,69 3,08 2,62 1,85 2,62 2,23 2,46 1,55 2,31 1,31 2,55 13

Santos Dumont 3,67 3,33 2,67 2,67 2,33 3,00 3,00 2,33 3,00 2,67 2,67 2,00 1,50 1,67 1,67 2,54 3

Correntinho 3,50 2,00 2,50 3,00 3,00 2,00 2,50 3,00 1,50 1,00 2,00 2,00 2,00 1,50 2,25 2

Novo Horizonte 3,33 2,33 2,33 2,50 2,00 2,17 2,00 2,17 1,20 2,17 2,20 1,67 2,33 1,00 1,00 2,03 6

Zona Rural 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,53 1

Assentamento Universo 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 1,00 3,00 3,18 1

Assentamento Vitória 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,93 1

Assentamento Irmã Adelaide 2,33 3,11 3,00 2,22 3,13 2,44 2,56 1,56 2,56 2,33 2,44 2,33 1,78 1,89 2,22 2,39 9

Não identificado 3,45 3,39 3,30 2,84 3,00 3,03 3,16 2,74 2,90 2,77 2,58 2,81 2,13 2,30 2,17 2,84 31

Média dos serviços 3,37 3,30 3,22 3,09 3,05 2,93 2,91 2,71 2,69 2,59 2,49 2,46 2,17 2,10 1,90 2,74 199
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A análise geral dos dados coletados na Consulta Cidadã demonstrou o seguinte: 

▪ O setor com melhor percepção pelos participantes da Consulta foi Vila Maria. No entanto, 

esse setor contou com apenas duas participações, não sendo possível inferir que de fato 

representa a visão de grande parte da população. Com maior número de respostas, os 

setores Flamboyant I e II, Centro e Universitário apresentaram avaliações intermediárias, 

com destaque para o abastecimento de água, disponibilidade de postos de saúde e 

disponibilidade de escolas; 

▪ Dentre os setores mais participativos, destaca-se o setor Universitário, onde as piores 

avaliações se referem aos postos de trabalho e emprego e pavimentação e qualidade do 

asfalto. Os setores Flamboyant I e II e Centro estão nas mesmas condições, contando com 

os mesmos serviços em níveis ruins de avaliação; 

▪ Em Santa Filomena, a iluminação pública tem um destaque negativo, juntamente com 

esgotamento sanitário e postos de trabalho e emprego, que são as piores avaliações. 

Esses dois últimos serviços são negativamente avaliados também no setor Santos Dumont; 

▪ Novo Horizonte tem as piores avaliações nos serviços de iluminação pública, pavimentação 

e qualidade do asfalto e postos de trabalho e emprego; 

▪ O serviço mais bem avaliado foi o abastecimento de água, com uma média de 3,37. Vale 

destacar que a disponibilidade de postos de saúde e de escolas, turismo e a disponibilidade 

de comércio também aparecem nas primeiras posições, com média acima de 3;  

▪ De forma geral, o item que se destacou com avaliação ruim foi o de postos de trabalho e 

emprego, com média de 1,90. De fato, durante as atividades participativas, a população 

destacou diversas vezes que a falta de empregos é um dos grandes problemas do 

município, uma vez que há poucas indústrias atraídas para se instalarem no território e 

uma baixa dinâmica econômica em geral. A pavimentação e qualidade do asfalto e o 

esgotamento sanitário também aparecem com uma má avaliação, com média de 2,10 e 

2,17, respectivamente. Desta forma, ambos estão classificados, pelos participantes, como 

ruins. Ainda cabe destacar, com má avaliação, o lazer e a cultura, que se refere à promoção 

de eventos culturais, a existência de equipamentos de cultura e a preservação da cultura 

popular. 

 

A análise específica, associando localidades a serviços e infraestrutura, revelou como 

potencialidades: 

▪ Abastecimento de água todos os setores, com exceção de Vila Canaã e Assentamento 

Irmã Adelaide; 

▪ Disponibilidade de postos de saúde, no setor Vila Canaã, Rodoviário, Santos Dumont, Vila 

Maria e Assentamento Universo, com média 4, isto é, avaliação “bom”. Os demais setores 

aparecem com uma média acima de 3, com exceção de Correntinho e Novo Horizonte, 

com uma média próxima a 2. 

▪ A disponibilidade de escolas, o turismo e a disponibilidade de moradia também aparecem 

com avaliação razoável nos setores em geral, mas aparecem com níveis mais negativos 

em Santos Dumont, Correntinho e Novo Horizonte;  

▪ Disponibilidade de comércio foi bem avaliada pelos moradores dos setores Santa 

Filomena, Centro, Flamboyant I e II, Industrial e Universitário; 

▪ Coleta de lixo e deslocamento pela cidade, no setor Vila Canaã. 
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Por sua vez, as fragilidades identificadas foram: 

▪ Postos de trabalho e emprego em todos os setores, com exceção de Vila Maria, 

Assentamento Universo e Assentamento Vitória, entretanto, essas exceções contam com 

poucas avaliações; 

▪ Esgotamento sanitário e pavimentação e qualidade do asfalto em todos os setores, com 

exceção do setor Rodoviário para o segundo serviço e de Vila Canaã para ambos; 

▪ Iluminação pública e lazer, no setor Novo Horizonte; 

▪ Coleta de lixo, esgotamento sanitário e pavimentação e qualidade do asfalto, no 

Assentamento Irmã Adelaide; 

▪ Iluminação pública, nos setores Industrial, Correntinho, Novo Horizonte e Santa Filomena; 

▪ Coleta de lixo, nos setores Industrial, PA Irmã Adelaide e Universitário; 

▪ Cultura, nos setores Industrial, Correntinho e Centro; 

▪ Disponibilidade de moradia, nos setores Novo Horizonte e Santos Dumont; 

▪ Disponibilidade de postos de saúde, nos setores Correntinho e Novo Horizonte; 

Deslocamento pela cidade, iluminação pública e lazer, no setor Novo Horizonte. Em geral, 

todos os serviços nesse setor foram avaliados abaixo de 2,30, com exceção do 

abastecimento de água. 

 

4.3.3.2. Prioridades para o município 

As prioridades gerais elencadas pelos participantes para os próximos 10 anos, período máximo 

de vigência do Plano Diretor, estão representadas no gráfico a seguir. 
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Gráfico 4-1 – Percepção da população sobre as prioridades para os próximos 10 anos. 

  

Elaboração: Arcadis, 2020.
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A partir da análise do gráfico anterior, fica evidente a percepção de prioridade dos respondentes 

a respeito da ampliação de postos de trabalho e emprego. Este objetivo, portanto, deverá ser 

priorizado pelas diretrizes do Plano Diretor, conforme possibilidade de ação desta lei sobre este 

tema. O tema de pavimentação e qualidade do asfalto apareceu como segunda prioridade, 

seguido pelo esgotamento sanitário e a coleta de lixo. Estes resultados coincidem com as 

avaliações anteriores de fragilidade, bem como com os principais assuntos debatidos durante 

a Audiência Pública e Oficinas Participativas, reforçando a necessidade de atenção específica. 

A seguir, serão analisadas as prioridades elencadas nos setores a fim de compreender se há 

diferenças entre as localidades a este respeito. Foram selecionados os setores com 

participação mais expressiva, de ao menos cinco respostas, a fim de se obter resultados mais 

consistentes e alinhados à realidade das referidas localidades.  

Gráfico 4-2 – Percepção da população do setor Flamboyant I e II sobre prioridade para 

os próximos 10 anos. 

 

Elaboração: Arcadis, 2020. 
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Gráfico 4-3 – Percepção da população do setor Universitário sobre prioridade para os 

próximos 10 anos. 

 

Elaboração: Arcadis, 2020. 

Gráfico 4-4 – Percepção da população do setor Centro sobre prioridade para os 

próximos 10 anos. 

 

Elaboração: Arcadis, 2020. 
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Gráfico 4-5 – Percepção da população do setor Assentamento Irmã Adelaide sobre 

prioridade para os próximos 10 anos. 

 

Elaboração: Arcadis, 2020. 

Gráfico 4-6 - Percepção da população do setor Novo Horizonte sobre prioridade para 

os próximos 10 anos. 

 

Elaboração: Arcadis, 2020. 
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Gráfico 4-7 – Percepção da população do setor Santos Dumont sobre prioridade para 

os próximos 10 anos 

 

Elaboração: Arcadis, 2020. 
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▪ Foi apontado por um participante do Centro a má qualidade de água distribuída pela rede;    

▪ Transporte público com mais qualidade, dado que não há paradas cobertas e definitivas, 

segundo participantes dos setores Flamboyant I e II e Centro; 

▪ Além dos serviços básicos, cultura e lazer também são muito importantes, de acordo com 

participante do setor Centro. Um participante também pontuou que equipamentos de lazer 

são escassos no Vila Verde. Ademais, o investimento no turismo também deve ser 

prioridade, segundo participantes do setor Flamboyant I e II; 

▪ Implantação e incentivo à indústria e empresas em geral, a fim de gerar emprego e renda, 

de acordo com participantes dos setores Centro e Flamboyant I e II, Universitário e Santa 

Filomena; 

▪ A segurança pública atual é péssima, segundo participantes dos setores Novo Horizonte e 

Centro; 

▪ Foi sugerido contêiner para coleta de entulhos no setor Flamboyant I e II; Ademais, a 

questão da coleta foi pontuada como precária nos setores Novo Horizonte, Brasil, Industrial 

e Universitário; 

▪ Um participante do setor Rodoviário abordou a necessidade de se terminar o 

georreferenciamento para uma devida regularização urbana de acordo com a lei da Reurb; 

▪ A acessibilidade e a conservação dos recursos hídricos foram outros temas que 

apareceram na consulta, apontadas no setor Centro; 

▪ No setor Santa Filomena foi apontado a necessidade de arborização urbana e em 

Flamboyant I e II, a questão do paisagismo; 

▪ A falta de sinalização nas vias e locais públicos em geral foi um problema apontado por um 

participante do setor Flamboyant I e II; 

▪ Um participante do setor Centro afirmou que o deslocamento pela cidade é complicado, 

sobretudo para o campus da Universidade, visto que não há transporte para os estudantes. 

A questão de mobilidade urbana também foi pontuada por outros participantes do setor 

Flamboyant I e II, com especificidade para ciclovias, e no Centro a acessibilidade, 

sobretudo na altura das calçadas, que prejudica o trânsito das pessoas. Além disso, na 

Zona Rural, a questão da acessibilidade também é bem relevante, uma vez que em tempos 

de chuva, os moradores dessa região ficam isolados, dada a precariedade das pontes Rio 

Providência e Bie, a estrada também fica intransitável; 

▪ Reestruturação das praças com áreas de lazer, no setor Flamboyant I e II; 

▪ Incentivo à agricultura familiar e hortas comunitárias, apontados por participante do setor 

Flamboyant I e II; 

▪ Regularização de documentos de imóveis rurais e urbanos, segundo participante do setor 

Centro; 

▪ Foi pontuado a necessidade de elaboração de leis municipais que imponham à 

comunidade zelo com o patrimônio privado, visando principalmente que os imóveis tenham 

função social, bem como a exigência do devido zelo (especialmente limpeza e segurança). 

Em termos de legislação, foi abordado a não ampliação da zona urbana (loteamentos) sem 

que se já haja um total controle, em todos ações públicas da área urbana existente; 

▪ Por fim, alguns comentários feitos ressaltaram a esperança que traz o Plano Diretor para 

um município mais organizado e sustentável. 
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4.4. Consolidação dos Resultados da Etapa de Diagnóstico 

Diante dos resultados expostos acima, e considerando as contribuições obtidas em todos os 

momentos participativos (Audiência Pública, Oficinas Participativas e Consulta Cidadã) e do 

escopo do Plano Diretor, conclui-se que os temas mais sensíveis e prioritários aos participantes 

para serem abordados no Plano Diretor são: 

▪ Aumento da disponibilidade de postos de trabalho e emprego; 

▪ Implantação de rede e tratamento de esgotamento sanitário; 

▪ Conservação do meio ambiente, sobretudo os recursos hídricos e a área de solo brejoso 

em meio à área urbana, e aproveitamento para lazer das áreas verdes existentes; 

▪ Melhoria da pavimentação e qualidade do asfalto e de passeios públicos, bem como 

implantação de ciclovias e melhoria do acesso à UFT; 

▪ Melhoria da iluminação pública em alguns setores; 

▪ Coleta de lixo em alguns setores, bem como destinação adequada. 

 

Por outro lado, também foi possível identificar aspectos positivos em relação à prestação, 

condições e existência dos serviços públicos e infraestruturas urbanas, além de questões 

particulares de Miracema do Tocantins que, juntos, podem contribuir para o desenvolvimento 

sustentável do município nos próximos 10 anos. Entre esses aspectos, destacam-se: 

▪ Pontos e eventos de potencial turístico relevante; 

▪ Agropecuária desenvolvida e potencial para agroindústria; 

▪ Presença de universidade federal; 

▪ Abastecimento de água; 

▪ Disponibilidade de escolas e de postos de saúde. 
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Anexo I. Decreto Regulamentador do Processo 
Participativo  
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DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
DO MUNICÍPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP N° 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI
A  I N F R A E S T R U T U R A  D E  C H A V E S  P Ú B L I C A S  B R A S I L E I R A  -  I C P - B R A S I L .

LEI MUNICIPAL Nº 464 DE 10 DE OUTUBRO DE 2018 E  DECRETO 435 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Saulo Sardinha Milhomem
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 050/2020
  de 04 de fevereiro de 2020.

“Dispõe sobre a exoneração do Assessor Especial 
de Gabinete do Gabinete do Prefeito, e dá outras 
providências”.

O Prefeito Municipal de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais e constitucionais;

RESOLVE:

Art.1º - EXONERAR, o Senhor WILSON CARREIRO DA SILVA, 
Assessor Especial de Gabinete (AS - 5) do Gabinete do Prefeito a partir, de 03 
de fevereiro de 2020.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 
Gabinete do Prefeito Municipal, 04 de fevereiro de 2020.

SAULO SARDINHA MILHOMEM
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 051/2020
de 04 de fevereiro de 2020.

O Prefeito Municipal de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais e constitucionais;

RESOLVE:

Art.1º - NOMEAR, o Senhor WILSON CARREIRO DA SILVA, 
Gerente Municipal de Convênios e Contratos - GMC (AS - 5) partir, de 03 de 
fevereiro de 2020.

 
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 04 dias do mês de fevereiro 

de 2020.

SAULO SARDINHA MILHOMEM
Prefeito Municipal

DECRETO/ Nº 052/2020
04 DE FEVEREIRO DE 2020.

“Institui o Processo Participativo de Elaboração do Plano 
Diretor do Município de Miracema do Tocantins/TO.”

O Prefeito Municipal de Miracema do Tocantins, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas por lei;

CONSIDERANDO que o Plano Diretor é o instrumento básico 
da política de desenvolvimento e expansão urbana, sendo parte integrante do 
processo de planejamento municipal;

CONSIDERANDO que o Plano Diretor, consubstanciado nas 
políticas, diretrizes e nos seus instrumentos, tem por objetivo realizar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade, garantir o 
bem-estar e a melhoria da qualidade de vida dos habitantes;

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 10.257/2001 estabelece, 
no seu artigo 40, inciso V, a obrigatoriedade de Planos Diretores para os 
municípios inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades 
com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional;

CONSIDERANDO as disposições sobre participação e controle 
social, previstas na Lei Federal nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade e nas 
Resoluções do Conselho Nacional das Cidades, especialmente os artigos 4º ao 
10 da Resolução nº 25;

DECRETA
Fica regulamentado o Processo Participativo de Elaboração do Plano 

Diretor do Município de Miracema do Tocantins.

São objetivos do Processo Participativo do Plano Diretor:
garantir a efetiva participação da população e o exercício do controle 

social, a ser realizado pelos cidadãos e entidades representativas de diferentes 
segmentos da sociedade;

promover um processo educativo que incentive e capacite os cidadãos 
a participar dos processos decisórios relativos ao planejamento e gestão do 
território;

efetivar um processo democrático que seja apto a criar pactos sociais 
em busca do desenvolvimento municipal integrado e planejado;

fomentar a transparência nos processos de planejamento e gestão da 
Política Urbana Municipal.

CAPÍTULO I
DA COORDENAÇÃO DO PROCESSO PARTICIPATIVO

A coordenação do Processo Participativo do Plano Diretor deve ser 
compartilhada, por meio da efetiva participação do Poder Público e da Sociedade 
Civil em todas as etapas do processo.

O Poder Executivo Municipal atuará, prioritariamente, por meio do 
Grupo Técnico da Prefeitura.

A Sociedade Civil será representada pelos cidadãos interessados e 
entidades representativas do Município por meio do Núcleo Gestor Participativo 
e das instâncias participativas dispostas neste Decreto. 

O Poder Legislativo deverá ser convidado a participar das atividades 
do Processo Participativo, visando garantir a ciência e conhecimento das 
principais questões atinentes ao Plano Diretor pelos seus representantes.

O Grupo Técnico da Prefeitura é um colegiado formado somente 
por representantes do Poder Executivo Municipal e tem como objetivo garantir 
a operacionalidade das atividades e etapas do Processo Participativo do Plano 
Diretor.

São atribuições do Grupo Técnico da Prefeitura:
conduzir o Processo Participativo do Plano Diretor;
convocar, organizar e coordenar os espaços participativos, como 

Audiências Públicas, Oficinas Participativas e reuniões públicas, conforme 
disposto neste decreto;

instituir e manter atualizado o Espaço Plano Diretor, conforme 
disposto deste Decreto;

garantir a operacionalidade e a divulgação da Consulta Cidadã;
divulgar nos órgãos da Prefeitura, nos demais órgãos públicos e 

em todo o território municipal, os eventos, os documentos, os conteúdos e os 
resultados do Processo Participativo do Plano Diretor;

providenciar o devido registro de eventos do processo participativo 
e lavrar ata dos eventos oficiais;

publicar convocações e editais de Audiências Públicas;
dar apoio operacional e logístico em eventos, reuniões, oficinas 

de trabalho, conferências, consultas públicas, audiências públicas e demais 
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atividades pertinentes;

proceder com a entrega e protocolo de convites, respostas oficiais, 
pareceres e recomendações técnicas;

elaborar respostas oficiais, pareceres e recomendações técnicas de 
acordo com as atribuições profissionais, cargos e funções de seus integrantes, 
caso seja demandado;

auxiliar o Chefe do Poder Executivo Municipal nas respostas a 
demandas relativas ao Processo Participativo de Elaboração do Plano Diretor;

fornecer os dados municipais, legislações e materiais solicitados pela 
Consultoria Especializada;

Caso houver Comissão ou Grupo de Trabalho interno ao Poder 
Executivo Municipal equiparável ao Grupo Técnico da Prefeitura, ele poderá 
assumir suas funções, dispensando, assim, sua instituição.

A constituição do Grupo Técnico da Prefeitura deverá ser publicada 
em Portaria no Diário Oficial ou Jornal de grande circulação. 

Os representantes do Grupo Técnico da Prefeitura serão nomeados 
pelo Prefeito municipal.

Será de responsabilidade do Poder Executivo Municipal observar 
os princípios constitucionais de participação, controle social e publicidade 
pertinentes ao Processo Participativo de Elaboração do Plano Diretor.

CAPÍTULO II
DA PARTICIPAÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL

É assegurada a participação e o controle social em todas as etapas 
do Processo Participativo do Plano Diretor, mediante as seguintes instâncias:

Núcleo Gestor Participativo (NGP);
Audiências Públicas;
Oficinas Participativas;
Espaço Plano Diretor;
Consulta Cidadã;
A participação referida no “caput” deste artigo deverá garantir o direito 

à informação, mediante os seguintes requisitos:
ampla comunicação pública, em linguagem acessível, através dos 

meios de comunicação social de massa disponíveis;
divulgação do local, data e horário das atividades públicas com 

antecedência de, no mínimo, 15 (quinze) dias;
divulgação e disponibilização, especialmente no Espaço Plano Diretor, 

dos estudos e propostas para o Plano Diretor;
 divulgação dos resultados dos debates participativos e das principais 

propostas levantadas.
A organização do processo participativo deverá garantir a diversidade, 

nos seguintes termos:
realização dos debates por temas e por divisões territoriais;
garantia de alternância dos locais e horários de discussão.
Poderão ser instituídas instâncias participativas adicionais às 

elencadas nos incisos I a V deste artigo pelo Grupo Técnico da Prefeitura, em 
conjunto com o Núcleo Gestor Participativo. 

Seção I
Do Núcleo Gestor Participativo

O Núcleo Gestor Participativo é um órgão colegiado paritário de 
natureza consultiva e propositiva e tem como objetivos:

facilitar e defender a participação da sociedade civil no processo 
participativo de do Plano Diretor, observando as disposições do Estatuto da 
Cidade e as Resoluções do Ministério das Cidades aplicáveis;

 estimular e aperfeiçoar os mecanismos de participação e de controle 
social no processo, em especial as ações de sensibilização, mobilização, 
divulgação, informação, capacitação e organização da participação popular no 
Processo Participativo do Plano Diretor;

 promover ações de integração de políticas públicas, agentes públicos 
e privados e órgão colegiados voltadas à Elaboração do Plano Diretor.

Compete ao Núcleo Gestor Participativo:
acompanhar as etapas e atividades participativas do Plano Diretor;
apoiar na divulgação das atividades visando à efetiva participação da 

sociedade civil no Processo Participativo do Plano Diretor;
realizar estudos, seminários ou eventos municipais sobre temas 

relacionados ao Plano Diretor, sem prejuízo atividades já previstas no Processo 
Participativo do Plano Diretor;

apreciar e debater os seguintes produtos relativos ao Processo 
Participativo do Plano Diretor:

cronograma dos eventos participativos;
diagnóstico municipal, em até 10 (dez) dias corridos contados da 

data de recebimento;
proposta de macrozoneamento e zoneamento, em até 10 (dez) dias 

corridos contados da data de recebimento.

A constituição do Núcleo Gestor Participativo deverá ser contar, no 
mínimo, com 8 (oito) membros titulares e seus respectivos suplentes, sendo 4 
(quatro) representantes do Poder Público e 4 (quatro) representantes da sociedade 
civil, garantindo sempre a paridade entre seus membros.

Os representantes da Sociedade Civil e seus respectivos suplentes 
deverão observar a seguinte composição mínima:

01 (um) representante de associação de moradores;
01 (um) representante de entidades empresariais, comerciais, agrícolas 

ou de serviços;
01 (um) representante de entidades ambientais ou instituições 

científicas.
Os representantes do Poder Público poderão ser indicados pelo 

Prefeito Municipal.
Poderão participar, na qualidade de representantes do Poder Público, 

representantes do Poder Legislativo Municipal.
Caso houver Conselho Municipal ou Comissão ativa de caráter 

paritário equiparável ao Núcleo Gestor Participativo, este poderá assumir as 
suas funções, dispensando, assim, sua instituição.

Representantes dos Conselhos Municipais constituídos, de entidades 
representativas da Sociedade Civil e de outros órgãos públicos, especialmente 
do Poder Legislativo, Ministério Público e Defensoria Pública, poderão ser 
convidados para participar das reuniões do Núcleo Gestor Participativo.

Novos representantes poderão ser incluídos na composição do Núcleo 
Gestor Participativo, à critério do próprio Núcleo, desde que respeitada a paridade 
entre membros do Poder Público e Sociedade Civil.

Os membros do Núcleo Gestor Participativo não receberão qualquer 
remuneração e os serviços, prestados sem incorrer em ônus à municipalidade, 
serão considerados de relevância.

O Grupo Técnico da Prefeitura deverá garantir os procedimentos para 
a instituição do Núcleo Gestor Participativo.

A composição do Núcleo Gestor Participativo deverá ser publicada 
em forma de Portaria no Diário Oficial ou em Jornal de grande circulação em 
até 30 (trinta) dias da publicação deste Decreto.

O Núcleo Gestor Participativo poderá aprovar Regimento Interno 
próprio.

Seção II
Das Audiências Públicas

As Audiências Públicas do Processo Participativo do Plano Diretor 
têm por finalidade informar, colher subsídios, debater, rever e analisar as 
propostas de conteúdo do Plano Diretor.

As Audiências Públicas deverão atender às disposições da Lei Federal 
nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade e das Resoluções do Conselho das Cidades, 
visando assegurar o direito à participação no planejamento e gestão territorial, 
em especial:

serem convocadas por edital publicado no Diário Oficial da Cidade ou 
em jornal de grande circulação com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência;

serem dirigidas pelo Poder Público Municipal que, após a exposição 
de todo o conteúdo, abrirá as discussões aos presentes;

garantir que todas as pessoas presentes, independente de comprovação 
de residência ou qualquer outra condição, possam participar;

serem realizadas em locais e horários acessíveis à maioria da 
população, indistintamente;

garantir a igualdade de espaço e de tempo para a manifestação de 
opinião dos participantes;

serem registradas por meio de ata, cujo conteúdo deverá ser apensado 
ao projeto de lei, compondo memorial do processo, inclusive na sua tramitação 
legislativa.

Seção III
Das Oficinas Participativas

As oficinas participativas são canais diretos de debate sobre os temas 
relacionados ao Processo Participativo do Plano Diretor, em especial:

a leitura comunitária municipal;
a proposta de Macrozoneamento e Zoneamento municipal.

As oficinas participativas serão amplamente divulgadas, podendo ser 
organizadas tanto por território quanto por temática, e deverão:

serem convocadas por edital publicado no Diário Oficial da Cidade ou 
em jornal de grande circulação com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência;

garantir que todas as pessoas presentes, independente de comprovação 
de residência ou qualquer outra condição, possam participar;

serem realizadas em locais e horários acessíveis à maioria da 
população, indistintamente;

garantir a igualdade de espaço e de tempo para a manifestação de 
opinião dos participantes;

serem registradas por meio de ata.

Seção IV
Do Espaço Plano Diretor

O Espaço Plano Diretor é um local acessível à população, no qual 
deverão estar disponíveis todas as informações, documentos e cronogramas 
referentes ao Processo Participativo do Plano Diretor para consulta e eventuais 
esclarecimentos.

O Espaço Plano Diretor será localizado na Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, localizado à Travessa João Rodrigues, nº 703, Centro, CEP 
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77650-000, Miracema do Tocantins-TO, Paço Municipal Eurípedes Pereira 
Coelho.

Os documentos disponibilizados no Espaço Plano Diretor deverão 
ser constantemente atualizados pelos membros do Grupo Técnico da Prefeitura, 
com apoio do Núcleo Gestor Participativo, até a entrega, pelo Poder Executivo, 
do Projeto de Lei do Plano Diretor ao Poder Legislativo.

Os estudos e documentos técnicos disponibilizados por meios físicos 
no Espaço Plano Diretor também poderão ser disponibilizados por meios 
eletrônicos.

Seção V
Da Consulta Cidadã

A Consulta Cidadã é um instrumento de consulta direta à população 
quanto as propostas apresentadas durante o Processo Participativo do Plano 
Diretor.

 Deverão ser coletadas, por meio da Consulta Cidadã, as contribuições, 
comentários e sugestões dos mais variados atores e setores sociais, especialmente 
sobre:

Diagnóstico municipal;
proposta de Macrozoneamento e Zoneamento. 
A consulta Cidadã poderá ser feita por meios eletrônicos e físicos.

CAPÍTULO III
DAS ETAPAS DO PROCESSO PARTICIPATIVO

O Processo Participativo de Elaboração do Plano Diretor cumprirá, 
no mínimo, as seguintes etapas: 

Audiência Pública de Abertura do Processo Participativo do Plano 
Diretor;

1º Ciclo de Oficinas Participativas, para realização da leitura 
comunitária;

Formulação e disponibilização do Diagnóstico Municipal;
Consulta Cidadã sobre o Diagnóstico Municipal;
Formulação e disponibilização da proposta de Macrozoneamento e 

Zoneamento;
Consulta Cidadã sobre a proposta de Macrozoneamento e Zoneamento;
Audiência Pública para apresentação e debate da proposta de 

Macrozoneamento e Zoneamento;
2º Ciclo de Oficinas Participativas, para apresentação e debate da 

proposta de Macrozoneamento e Zoneamento;
Elaboração da Minuta de Plano Diretor;
Consulta Cidadã para colher sugestões por parte da Sociedade Civil;
Atualização constante dos documentos disponibilizados no Espaço 

Plano Diretor.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miracema do Tocantins, aos 04 
dias do mês de fevereiro de 2020.

SAULO SARDINHA MILHOMEM
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 001/2020/
DE 04 DE FEVEREIRO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS, 
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista as disposições do Decreto 
Municipal nº 052, de 04 de fevereiro de 2020, resolve:

Art. 1º Instituir o Grupo Técnico da Prefeitura, órgão colegiado 
formado exclusivamente por representantes do Poder Executivo Municipal, 
que deverá conduzir e acompanhar o Processo Participativo do Plano Diretor.

Art. 2º Nomear os seguintes representantes para integrar o referido 
Grupo Técnico: 

NOME CARGO MATRÍCULA FUNÇÃO NO GRUPO

Willian Pereira Sousa Engenheiro Ambiental 5749 Coordenador geral

Sheila Taís Rauch Assessor Jurídico 5467 Conhecimento dos instrumentos legais

Luis Henrique Gomes 
dos Santos

Engenheiro Ambiental 5805 Levantamento de dados sócio-econômicos

O d i m a r a  L u i z a 
Iaskievicz Scariot

E n g e n h e i r a  d e 
Segurança do Trabalho 5844 Relações públicas com a comunidade

Adailson Alves Morais A s s i s t e n t e  d e 
Secretaria

5570
Conhecimento físico- territorial e do 
planejamento urbano

Art. 3º A atuação do Grupo Técnico da Prefeitura deverá observar as 
disposições do Decreto Municipal nº 052, 04 de fevereiro de 2020.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Miracema do Tocantins, 04 de fevereiro de 2020.

SAULO SARDINHA MILHOMEM
Prefeito do Município de Miracema do Tocantins

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESULTADO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 4147/2019.
A PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO, torna 

público o resultado do processo licitatório Pregão Presencial SRP nº040/2019, a 
Aquisição de Motocicletas destinadas ao Fundo Municipal de Saúde de Miracema 
do Tocantins, realizado as 08hs30min, do dia 23 de dezembro de 2019, onde 
chegou-se ao seguinte resultado: PARAISO COMERCIO DE MOTOS LTDA, 
pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 02.451.739/0001-45, 
estabelecida em AV. TRANSBRASILIANA, Nº 960 - SETOR LESTE, PARAISO 
DO TOCANTINS - TO, vencedora do item 01, totalizando R$ 93.300,00 (noventa 
e três mil e trezentos reais). TOTAL DO CERTAME: R$ 93.300,00 (noventa e 
três mil e trezentos reais).

Miracema do Tocantins, 30 de janeiro de 2020.

Lusivan Gloria Santana
Pregoeiro

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 002/2020

PROCESSO Nº. 4147/2019.  PREGÃO: 040/2019.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MIRACEMA 

DO TOCANTINS.
CONTRATADA: PARAISO COMERCIO DE MOTOS LTDA, pessoa 

jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 02.451.739/0001-45.
OBJETO: Aquisição de Motocicletas destinadas ao Fundo Municipal 

de Saúde de Miracema do Tocantins.
VALOR TOTAL: R$ 95.340,00 (noventa e cinco mil e trezentos e 

quarenta reais). 
VIGÊNCIA: 12 Meses.  
DATA ASSINATURA: 29 de janeiro de 2020. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.10.10.122.0210.2.205, 

12.10.10.122.027.2.180, 12.10.10.122.0212.2.266, 12.10.10.305.0245.2.186, 
elemento 4.4.90.52, fonte 40.

SIGNATARIOS: Raimundo Dias Leal Junior – Secretario Municipal 
de Saúde / PARAISO COMERCIO DE MOTOS LTDA - Contratada.

Miracema do Tocantins, 30 de janeiro de 2020.

Raimundo Dias Leal Junior 
Secretário Municipal de Saúde



 

Arcadis 31 

Anexo II. Portaria – Formação do Grupo Técnico 
da Prefeitura Municipal  

 

  



ANO II - MIRACEMA DO TOCANTINS, TERÇA- FEIRA, 04 DE FEVEREIRO DE 2020 - NO  237

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
DO MUNICÍPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP N° 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI
A  I N F R A E S T R U T U R A  D E  C H A V E S  P Ú B L I C A S  B R A S I L E I R A  -  I C P - B R A S I L .

LEI MUNICIPAL Nº 464 DE 10 DE OUTUBRO DE 2018 E  DECRETO 435 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Saulo Sardinha Milhomem
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 050/2020
  de 04 de fevereiro de 2020.

“Dispõe sobre a exoneração do Assessor Especial 
de Gabinete do Gabinete do Prefeito, e dá outras 
providências”.

O Prefeito Municipal de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais e constitucionais;

RESOLVE:

Art.1º - EXONERAR, o Senhor WILSON CARREIRO DA SILVA, 
Assessor Especial de Gabinete (AS - 5) do Gabinete do Prefeito a partir, de 03 
de fevereiro de 2020.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 
Gabinete do Prefeito Municipal, 04 de fevereiro de 2020.

SAULO SARDINHA MILHOMEM
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 051/2020
de 04 de fevereiro de 2020.

O Prefeito Municipal de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais e constitucionais;

RESOLVE:

Art.1º - NOMEAR, o Senhor WILSON CARREIRO DA SILVA, 
Gerente Municipal de Convênios e Contratos - GMC (AS - 5) partir, de 03 de 
fevereiro de 2020.

 
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 04 dias do mês de fevereiro 

de 2020.

SAULO SARDINHA MILHOMEM
Prefeito Municipal

DECRETO/ Nº 052/2020
04 DE FEVEREIRO DE 2020.

“Institui o Processo Participativo de Elaboração do Plano 
Diretor do Município de Miracema do Tocantins/TO.”

O Prefeito Municipal de Miracema do Tocantins, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas por lei;

CONSIDERANDO que o Plano Diretor é o instrumento básico 
da política de desenvolvimento e expansão urbana, sendo parte integrante do 
processo de planejamento municipal;

CONSIDERANDO que o Plano Diretor, consubstanciado nas 
políticas, diretrizes e nos seus instrumentos, tem por objetivo realizar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade, garantir o 
bem-estar e a melhoria da qualidade de vida dos habitantes;

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 10.257/2001 estabelece, 
no seu artigo 40, inciso V, a obrigatoriedade de Planos Diretores para os 
municípios inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades 
com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional;

CONSIDERANDO as disposições sobre participação e controle 
social, previstas na Lei Federal nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade e nas 
Resoluções do Conselho Nacional das Cidades, especialmente os artigos 4º ao 
10 da Resolução nº 25;

DECRETA
Fica regulamentado o Processo Participativo de Elaboração do Plano 

Diretor do Município de Miracema do Tocantins.

São objetivos do Processo Participativo do Plano Diretor:
garantir a efetiva participação da população e o exercício do controle 

social, a ser realizado pelos cidadãos e entidades representativas de diferentes 
segmentos da sociedade;

promover um processo educativo que incentive e capacite os cidadãos 
a participar dos processos decisórios relativos ao planejamento e gestão do 
território;

efetivar um processo democrático que seja apto a criar pactos sociais 
em busca do desenvolvimento municipal integrado e planejado;

fomentar a transparência nos processos de planejamento e gestão da 
Política Urbana Municipal.

CAPÍTULO I
DA COORDENAÇÃO DO PROCESSO PARTICIPATIVO

A coordenação do Processo Participativo do Plano Diretor deve ser 
compartilhada, por meio da efetiva participação do Poder Público e da Sociedade 
Civil em todas as etapas do processo.

O Poder Executivo Municipal atuará, prioritariamente, por meio do 
Grupo Técnico da Prefeitura.

A Sociedade Civil será representada pelos cidadãos interessados e 
entidades representativas do Município por meio do Núcleo Gestor Participativo 
e das instâncias participativas dispostas neste Decreto. 

O Poder Legislativo deverá ser convidado a participar das atividades 
do Processo Participativo, visando garantir a ciência e conhecimento das 
principais questões atinentes ao Plano Diretor pelos seus representantes.

O Grupo Técnico da Prefeitura é um colegiado formado somente 
por representantes do Poder Executivo Municipal e tem como objetivo garantir 
a operacionalidade das atividades e etapas do Processo Participativo do Plano 
Diretor.

São atribuições do Grupo Técnico da Prefeitura:
conduzir o Processo Participativo do Plano Diretor;
convocar, organizar e coordenar os espaços participativos, como 

Audiências Públicas, Oficinas Participativas e reuniões públicas, conforme 
disposto neste decreto;

instituir e manter atualizado o Espaço Plano Diretor, conforme 
disposto deste Decreto;

garantir a operacionalidade e a divulgação da Consulta Cidadã;
divulgar nos órgãos da Prefeitura, nos demais órgãos públicos e 

em todo o território municipal, os eventos, os documentos, os conteúdos e os 
resultados do Processo Participativo do Plano Diretor;

providenciar o devido registro de eventos do processo participativo 
e lavrar ata dos eventos oficiais;

publicar convocações e editais de Audiências Públicas;
dar apoio operacional e logístico em eventos, reuniões, oficinas 

de trabalho, conferências, consultas públicas, audiências públicas e demais 
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atividades pertinentes;

proceder com a entrega e protocolo de convites, respostas oficiais, 
pareceres e recomendações técnicas;

elaborar respostas oficiais, pareceres e recomendações técnicas de 
acordo com as atribuições profissionais, cargos e funções de seus integrantes, 
caso seja demandado;

auxiliar o Chefe do Poder Executivo Municipal nas respostas a 
demandas relativas ao Processo Participativo de Elaboração do Plano Diretor;

fornecer os dados municipais, legislações e materiais solicitados pela 
Consultoria Especializada;

Caso houver Comissão ou Grupo de Trabalho interno ao Poder 
Executivo Municipal equiparável ao Grupo Técnico da Prefeitura, ele poderá 
assumir suas funções, dispensando, assim, sua instituição.

A constituição do Grupo Técnico da Prefeitura deverá ser publicada 
em Portaria no Diário Oficial ou Jornal de grande circulação. 

Os representantes do Grupo Técnico da Prefeitura serão nomeados 
pelo Prefeito municipal.

Será de responsabilidade do Poder Executivo Municipal observar 
os princípios constitucionais de participação, controle social e publicidade 
pertinentes ao Processo Participativo de Elaboração do Plano Diretor.

CAPÍTULO II
DA PARTICIPAÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL

É assegurada a participação e o controle social em todas as etapas 
do Processo Participativo do Plano Diretor, mediante as seguintes instâncias:

Núcleo Gestor Participativo (NGP);
Audiências Públicas;
Oficinas Participativas;
Espaço Plano Diretor;
Consulta Cidadã;
A participação referida no “caput” deste artigo deverá garantir o direito 

à informação, mediante os seguintes requisitos:
ampla comunicação pública, em linguagem acessível, através dos 

meios de comunicação social de massa disponíveis;
divulgação do local, data e horário das atividades públicas com 

antecedência de, no mínimo, 15 (quinze) dias;
divulgação e disponibilização, especialmente no Espaço Plano Diretor, 

dos estudos e propostas para o Plano Diretor;
 divulgação dos resultados dos debates participativos e das principais 

propostas levantadas.
A organização do processo participativo deverá garantir a diversidade, 

nos seguintes termos:
realização dos debates por temas e por divisões territoriais;
garantia de alternância dos locais e horários de discussão.
Poderão ser instituídas instâncias participativas adicionais às 

elencadas nos incisos I a V deste artigo pelo Grupo Técnico da Prefeitura, em 
conjunto com o Núcleo Gestor Participativo. 

Seção I
Do Núcleo Gestor Participativo

O Núcleo Gestor Participativo é um órgão colegiado paritário de 
natureza consultiva e propositiva e tem como objetivos:

facilitar e defender a participação da sociedade civil no processo 
participativo de do Plano Diretor, observando as disposições do Estatuto da 
Cidade e as Resoluções do Ministério das Cidades aplicáveis;

 estimular e aperfeiçoar os mecanismos de participação e de controle 
social no processo, em especial as ações de sensibilização, mobilização, 
divulgação, informação, capacitação e organização da participação popular no 
Processo Participativo do Plano Diretor;

 promover ações de integração de políticas públicas, agentes públicos 
e privados e órgão colegiados voltadas à Elaboração do Plano Diretor.

Compete ao Núcleo Gestor Participativo:
acompanhar as etapas e atividades participativas do Plano Diretor;
apoiar na divulgação das atividades visando à efetiva participação da 

sociedade civil no Processo Participativo do Plano Diretor;
realizar estudos, seminários ou eventos municipais sobre temas 

relacionados ao Plano Diretor, sem prejuízo atividades já previstas no Processo 
Participativo do Plano Diretor;

apreciar e debater os seguintes produtos relativos ao Processo 
Participativo do Plano Diretor:

cronograma dos eventos participativos;
diagnóstico municipal, em até 10 (dez) dias corridos contados da 

data de recebimento;
proposta de macrozoneamento e zoneamento, em até 10 (dez) dias 

corridos contados da data de recebimento.

A constituição do Núcleo Gestor Participativo deverá ser contar, no 
mínimo, com 8 (oito) membros titulares e seus respectivos suplentes, sendo 4 
(quatro) representantes do Poder Público e 4 (quatro) representantes da sociedade 
civil, garantindo sempre a paridade entre seus membros.

Os representantes da Sociedade Civil e seus respectivos suplentes 
deverão observar a seguinte composição mínima:

01 (um) representante de associação de moradores;
01 (um) representante de entidades empresariais, comerciais, agrícolas 

ou de serviços;
01 (um) representante de entidades ambientais ou instituições 

científicas.
Os representantes do Poder Público poderão ser indicados pelo 

Prefeito Municipal.
Poderão participar, na qualidade de representantes do Poder Público, 

representantes do Poder Legislativo Municipal.
Caso houver Conselho Municipal ou Comissão ativa de caráter 

paritário equiparável ao Núcleo Gestor Participativo, este poderá assumir as 
suas funções, dispensando, assim, sua instituição.

Representantes dos Conselhos Municipais constituídos, de entidades 
representativas da Sociedade Civil e de outros órgãos públicos, especialmente 
do Poder Legislativo, Ministério Público e Defensoria Pública, poderão ser 
convidados para participar das reuniões do Núcleo Gestor Participativo.

Novos representantes poderão ser incluídos na composição do Núcleo 
Gestor Participativo, à critério do próprio Núcleo, desde que respeitada a paridade 
entre membros do Poder Público e Sociedade Civil.

Os membros do Núcleo Gestor Participativo não receberão qualquer 
remuneração e os serviços, prestados sem incorrer em ônus à municipalidade, 
serão considerados de relevância.

O Grupo Técnico da Prefeitura deverá garantir os procedimentos para 
a instituição do Núcleo Gestor Participativo.

A composição do Núcleo Gestor Participativo deverá ser publicada 
em forma de Portaria no Diário Oficial ou em Jornal de grande circulação em 
até 30 (trinta) dias da publicação deste Decreto.

O Núcleo Gestor Participativo poderá aprovar Regimento Interno 
próprio.

Seção II
Das Audiências Públicas

As Audiências Públicas do Processo Participativo do Plano Diretor 
têm por finalidade informar, colher subsídios, debater, rever e analisar as 
propostas de conteúdo do Plano Diretor.

As Audiências Públicas deverão atender às disposições da Lei Federal 
nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade e das Resoluções do Conselho das Cidades, 
visando assegurar o direito à participação no planejamento e gestão territorial, 
em especial:

serem convocadas por edital publicado no Diário Oficial da Cidade ou 
em jornal de grande circulação com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência;

serem dirigidas pelo Poder Público Municipal que, após a exposição 
de todo o conteúdo, abrirá as discussões aos presentes;

garantir que todas as pessoas presentes, independente de comprovação 
de residência ou qualquer outra condição, possam participar;

serem realizadas em locais e horários acessíveis à maioria da 
população, indistintamente;

garantir a igualdade de espaço e de tempo para a manifestação de 
opinião dos participantes;

serem registradas por meio de ata, cujo conteúdo deverá ser apensado 
ao projeto de lei, compondo memorial do processo, inclusive na sua tramitação 
legislativa.

Seção III
Das Oficinas Participativas

As oficinas participativas são canais diretos de debate sobre os temas 
relacionados ao Processo Participativo do Plano Diretor, em especial:

a leitura comunitária municipal;
a proposta de Macrozoneamento e Zoneamento municipal.

As oficinas participativas serão amplamente divulgadas, podendo ser 
organizadas tanto por território quanto por temática, e deverão:

serem convocadas por edital publicado no Diário Oficial da Cidade ou 
em jornal de grande circulação com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência;

garantir que todas as pessoas presentes, independente de comprovação 
de residência ou qualquer outra condição, possam participar;

serem realizadas em locais e horários acessíveis à maioria da 
população, indistintamente;

garantir a igualdade de espaço e de tempo para a manifestação de 
opinião dos participantes;

serem registradas por meio de ata.

Seção IV
Do Espaço Plano Diretor

O Espaço Plano Diretor é um local acessível à população, no qual 
deverão estar disponíveis todas as informações, documentos e cronogramas 
referentes ao Processo Participativo do Plano Diretor para consulta e eventuais 
esclarecimentos.

O Espaço Plano Diretor será localizado na Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, localizado à Travessa João Rodrigues, nº 703, Centro, CEP 
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Os documentos disponibilizados no Espaço Plano Diretor deverão 
ser constantemente atualizados pelos membros do Grupo Técnico da Prefeitura, 
com apoio do Núcleo Gestor Participativo, até a entrega, pelo Poder Executivo, 
do Projeto de Lei do Plano Diretor ao Poder Legislativo.

Os estudos e documentos técnicos disponibilizados por meios físicos 
no Espaço Plano Diretor também poderão ser disponibilizados por meios 
eletrônicos.

Seção V
Da Consulta Cidadã

A Consulta Cidadã é um instrumento de consulta direta à população 
quanto as propostas apresentadas durante o Processo Participativo do Plano 
Diretor.

 Deverão ser coletadas, por meio da Consulta Cidadã, as contribuições, 
comentários e sugestões dos mais variados atores e setores sociais, especialmente 
sobre:

Diagnóstico municipal;
proposta de Macrozoneamento e Zoneamento. 
A consulta Cidadã poderá ser feita por meios eletrônicos e físicos.

CAPÍTULO III
DAS ETAPAS DO PROCESSO PARTICIPATIVO

O Processo Participativo de Elaboração do Plano Diretor cumprirá, 
no mínimo, as seguintes etapas: 

Audiência Pública de Abertura do Processo Participativo do Plano 
Diretor;

1º Ciclo de Oficinas Participativas, para realização da leitura 
comunitária;

Formulação e disponibilização do Diagnóstico Municipal;
Consulta Cidadã sobre o Diagnóstico Municipal;
Formulação e disponibilização da proposta de Macrozoneamento e 

Zoneamento;
Consulta Cidadã sobre a proposta de Macrozoneamento e Zoneamento;
Audiência Pública para apresentação e debate da proposta de 

Macrozoneamento e Zoneamento;
2º Ciclo de Oficinas Participativas, para apresentação e debate da 

proposta de Macrozoneamento e Zoneamento;
Elaboração da Minuta de Plano Diretor;
Consulta Cidadã para colher sugestões por parte da Sociedade Civil;
Atualização constante dos documentos disponibilizados no Espaço 

Plano Diretor.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Miracema do Tocantins, aos 04 
dias do mês de fevereiro de 2020.

SAULO SARDINHA MILHOMEM
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 001/2020/
DE 04 DE FEVEREIRO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS, 
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista as disposições do Decreto 
Municipal nº 052, de 04 de fevereiro de 2020, resolve:

Art. 1º Instituir o Grupo Técnico da Prefeitura, órgão colegiado 
formado exclusivamente por representantes do Poder Executivo Municipal, 
que deverá conduzir e acompanhar o Processo Participativo do Plano Diretor.

Art. 2º Nomear os seguintes representantes para integrar o referido 
Grupo Técnico: 

NOME CARGO MATRÍCULA FUNÇÃO NO GRUPO

Willian Pereira Sousa Engenheiro Ambiental 5749 Coordenador geral

Sheila Taís Rauch Assessor Jurídico 5467 Conhecimento dos instrumentos legais

Luis Henrique Gomes 
dos Santos

Engenheiro Ambiental 5805 Levantamento de dados sócio-econômicos

O d i m a r a  L u i z a 
Iaskievicz Scariot

E n g e n h e i r a  d e 
Segurança do Trabalho 5844 Relações públicas com a comunidade

Adailson Alves Morais A s s i s t e n t e  d e 
Secretaria

5570
Conhecimento físico- territorial e do 
planejamento urbano

Art. 3º A atuação do Grupo Técnico da Prefeitura deverá observar as 
disposições do Decreto Municipal nº 052, 04 de fevereiro de 2020.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Miracema do Tocantins, 04 de fevereiro de 2020.

SAULO SARDINHA MILHOMEM
Prefeito do Município de Miracema do Tocantins

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESULTADO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 4147/2019.
A PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO, torna 

público o resultado do processo licitatório Pregão Presencial SRP nº040/2019, a 
Aquisição de Motocicletas destinadas ao Fundo Municipal de Saúde de Miracema 
do Tocantins, realizado as 08hs30min, do dia 23 de dezembro de 2019, onde 
chegou-se ao seguinte resultado: PARAISO COMERCIO DE MOTOS LTDA, 
pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 02.451.739/0001-45, 
estabelecida em AV. TRANSBRASILIANA, Nº 960 - SETOR LESTE, PARAISO 
DO TOCANTINS - TO, vencedora do item 01, totalizando R$ 93.300,00 (noventa 
e três mil e trezentos reais). TOTAL DO CERTAME: R$ 93.300,00 (noventa e 
três mil e trezentos reais).

Miracema do Tocantins, 30 de janeiro de 2020.

Lusivan Gloria Santana
Pregoeiro

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 002/2020

PROCESSO Nº. 4147/2019.  PREGÃO: 040/2019.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MIRACEMA 

DO TOCANTINS.
CONTRATADA: PARAISO COMERCIO DE MOTOS LTDA, pessoa 

jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 02.451.739/0001-45.
OBJETO: Aquisição de Motocicletas destinadas ao Fundo Municipal 

de Saúde de Miracema do Tocantins.
VALOR TOTAL: R$ 95.340,00 (noventa e cinco mil e trezentos e 

quarenta reais). 
VIGÊNCIA: 12 Meses.  
DATA ASSINATURA: 29 de janeiro de 2020. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.10.10.122.0210.2.205, 

12.10.10.122.027.2.180, 12.10.10.122.0212.2.266, 12.10.10.305.0245.2.186, 
elemento 4.4.90.52, fonte 40.

SIGNATARIOS: Raimundo Dias Leal Junior – Secretario Municipal 
de Saúde / PARAISO COMERCIO DE MOTOS LTDA - Contratada.

Miracema do Tocantins, 30 de janeiro de 2020.

Raimundo Dias Leal Junior 
Secretário Municipal de Saúde
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Anexo III. Portaria – Formação do Núcleo Gestor 
Participativo da Prefeitura Municipal  
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  DECRETO Nº 066/2020. 21 DE FEVEREIRO DE 2020.

“Dispensa Procedimento licitatório e dá outras 
providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e, de 
acordo com o inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e,

CONSIDERANDO a necessidade da Secretaria Municipal de 
Educação em contratar uma empresa especializada em Prestação de Serviços 
de Desinsetização, Descupinização e Desratização dos Ambientes Internos 
e Externos e Serviço de Limpeza de caixa d´àgua das unidades escolares e 
Secretaria Municipal de Educação.

CONSIDERANDO que a Lei nº 8.666/93 que institui as normas 
para licitações e contratos da administração pública prevê no inciso II do Art. 
24 a dispensa de licitações para outros serviços e compras até o limite previsto;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº. 146/2020

DECRETA:
Art. 1º - Fica dispensado o procedimento licitatório para adquirir 

a contratação de uma Empresa Especializada em Prestação de Serviços de 
Desinsetização, Descupinização e Desratização dos Ambientes Internos e 
Externos e Serviço de Limpeza de caixa d´àgua das unidades escolares e 
Secretaria Municipal de Educação, para contratar a empresa Marcos Andrade 
Moura, inscrito no CNPJ nº 27.252.532/0001-72, pelo valor de R$: 14.970,00 
(quatorze mil novecentos e setenta reais), por ser a proposta mais vantajosa e 
que melhor atende às necessidades desta Municipalidade.

Art. 2º - A despesa prevista no artigo 1º deste Decreto correrá à conta de 
Classificação orçamentária: 15.42.12.122.1005.2.069, 15.42.12.361.0403.2.063, 
15.42.12.361.0019.2.175, 15.42.12.365.0401.2.080, 15.43.12.365.0020.2.227.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

SAULO SARDINHA MILHOMEM
Prefeito Municipal

AVISO CANCELAMENTO PREGÃO 005/2020

A Prefeitura Municipal de Miracema do Tocantins por meio da 
Comissão Permanente de Licitação no uso das prerrogativas que lhe confere 
a lei comunica aos interessados que a licitação referente ao PROCESSO Nº 

4801/2019 - PREGÃO 005/2020, Contratação de empresa de Locação de 
Veículos para o Transporte Escolar dos alunos da rede municipal de ensino de 
Miracema do Tocantins, inicialmente com data marcada para entrega e abertura 
dos envelopes no dia 27 de fevereiro de 2020, às 08h:30min, está CANCELADA 
em virtude de analise administrativa e constatação de que já existe processo 
com vigência em andamento não sendo necessária a presente licitação. Maiores 
informações podem ser obtidas pelo telefone (63) 3366-1444, ou ainda, por 
e-mail licitacaomiracema2017@gmail.com. 

Miracema do Tocantins, TO, 21 de fevereiro de 2020.

FERNANDA FIGUEREDO FIALHO
Secretária Municipal de Educação

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2020

O MUNICÍPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS-TO, através do 
Pregoeiro, torna público que realizará na sala de reuniões da CPL do Município, 
situada na Travessa Joao Rodrigues, Nº. 703, Centro, Miracema do Tocantins/
Tocantins: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020, dia 06 de março de 2020 às 
08h30min horário local, tipo Menor Preço, visando a Aquisição de combustíveis 
para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Miracema do 
Tocantins. Conforme especificações no Edital. O mesmo está à disposição no 
site https://miracema.to.gov.br/licitacoes. Informações Tel.: (63) 3366-1444. 
E-mail. licitacaomiracema2017@gmail.com.

Miracema do Tocantins, 19 de fevereiro de 2020.

FERNANDA FIGUEREDO FIALHO
Secretária Municipal de Educação

1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ABERTURA DO PROCESSO 
PARTICIPATIVO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR 
DE MIRACEMA DO TOCANTINS, 1ª AÇÃO DO PROGRAMA 

MIRACEMA PARA O FUTURO

A Prefeitura Municipal de Miracema do Tocantins, convida todos os 
interessados a participar da 1a Audiência Pública do Processo Participativo de 
Elaboração do Plano Diretor, 1ª ação do Programa Miracema para o Futuro. 

Dia: 09/03/2020
Hora: 19 horas

Local: Auditório da UFT (Universidade Federal do Tocantins), 
localizado à Av. Lourdes Solino, s/nº, Setor Universitário

A Audiência Pública tem como objetivo apresentar as etapas e 
atividades do Processo Participativo de Elaboração do Plano Diretor, instrumento 
que orienta o desenvolvimento da cidade, visando melhorias para a vida da 
população nas áreas urbanas e rurais. 

São convocados a participar todos os interessados na discussão sobre 
o município de Miracema do Tocantins, incluindo toda a população, associações, 
entidades, sindicatos, conselhos e universidades.

Também serão realizadas oficinas territorializadas sobre o tema, 
conforme o seguinte calendário:

Oficina I: Área Urbana – 10/03/2020, às 14 horas, na Câmara dos 
Vereadores (Auditório Sebastião Borba) – R. Hosana G. Cavalcante, nº 155 – 
Santa Filomena

Oficina II: Área Urbana – 10/03/2020, às 19 horas, no Auditório da 6ª 
CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) – R. Maranhão, s/nº - Centro

Oficina III: Área Rural – 11/03/2020, às 09 horas, na Escola Municipal 
de Educação do Campo Vale do Tocantins – Assentamento Irmã Adelaide

Participe!
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PORTARIA Nº 002, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS, 
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista as disposições do Decreto 
Municipal nº 052, de 04 de fevereiro de 2020, resolve:

Art. 1º Instituir o Núcleo Gestor Participativo, órgão colegiado 
paritário de natureza consultiva e propositiva, veiculador dos legítimos interesses 
da população urbana e rural junto à Prefeitura Municipal nos assuntos relativos 
à elaboração do Plano Diretor.

Art. 2º Nomear os seguintes representantes para integrar o referido 
Núcleo, observando os critérios de paridade entre membros do Poder Público 
e da Sociedade Civil: 

COORDENADOR 
Willian Pereira Sousa

TITULARES
Luccas Batista Parente
Carmelucia R. Leão Carvalho
Daniel S. de Rezende
Jorge Luiz Maronezzi

SUPLENTES
Lusiane Moura de Sousa
Cleonice R. Araújo
Cristiano Freire de Araujo
Wellington Alves de Oliveira Costa 

Art. 3º A atuação do Núcleo Gestor Participativo deverá observar as 
disposições do Decreto Municipal nº 052, de 04 de fevereiro de 2020 e do seu 
Regimento Interno, a ser aprovado em Reunião Ordinária. 

Art. 4º A atuação dos representantes do Núcleo Gestor Participativo é 
atividade de interesse público relevante não remunerada e o seu exercício deve 
atentar aos princípios inerentes à Administração Pública previstos no caput 
do artigo 37 da Constituição Federal, observando, ainda, os princípios éticos.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Miracema do Tocantins, 21 de fevereiro de 2020.

Saulo Milhomem Sardinha
Prefeito do Município de Miracema do Tocantins
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Anexo IV. Edital de Convocação da 1ª Audiência 
Pública 
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  DECRETO Nº 066/2020. 21 DE FEVEREIRO DE 2020.

“Dispensa Procedimento licitatório e dá outras 
providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e, de 
acordo com o inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e,

CONSIDERANDO a necessidade da Secretaria Municipal de 
Educação em contratar uma empresa especializada em Prestação de Serviços 
de Desinsetização, Descupinização e Desratização dos Ambientes Internos 
e Externos e Serviço de Limpeza de caixa d´àgua das unidades escolares e 
Secretaria Municipal de Educação.

CONSIDERANDO que a Lei nº 8.666/93 que institui as normas 
para licitações e contratos da administração pública prevê no inciso II do Art. 
24 a dispensa de licitações para outros serviços e compras até o limite previsto;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº. 146/2020

DECRETA:
Art. 1º - Fica dispensado o procedimento licitatório para adquirir 

a contratação de uma Empresa Especializada em Prestação de Serviços de 
Desinsetização, Descupinização e Desratização dos Ambientes Internos e 
Externos e Serviço de Limpeza de caixa d´àgua das unidades escolares e 
Secretaria Municipal de Educação, para contratar a empresa Marcos Andrade 
Moura, inscrito no CNPJ nº 27.252.532/0001-72, pelo valor de R$: 14.970,00 
(quatorze mil novecentos e setenta reais), por ser a proposta mais vantajosa e 
que melhor atende às necessidades desta Municipalidade.

Art. 2º - A despesa prevista no artigo 1º deste Decreto correrá à conta de 
Classificação orçamentária: 15.42.12.122.1005.2.069, 15.42.12.361.0403.2.063, 
15.42.12.361.0019.2.175, 15.42.12.365.0401.2.080, 15.43.12.365.0020.2.227.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

SAULO SARDINHA MILHOMEM
Prefeito Municipal

AVISO CANCELAMENTO PREGÃO 005/2020

A Prefeitura Municipal de Miracema do Tocantins por meio da 
Comissão Permanente de Licitação no uso das prerrogativas que lhe confere 
a lei comunica aos interessados que a licitação referente ao PROCESSO Nº 

4801/2019 - PREGÃO 005/2020, Contratação de empresa de Locação de 
Veículos para o Transporte Escolar dos alunos da rede municipal de ensino de 
Miracema do Tocantins, inicialmente com data marcada para entrega e abertura 
dos envelopes no dia 27 de fevereiro de 2020, às 08h:30min, está CANCELADA 
em virtude de analise administrativa e constatação de que já existe processo 
com vigência em andamento não sendo necessária a presente licitação. Maiores 
informações podem ser obtidas pelo telefone (63) 3366-1444, ou ainda, por 
e-mail licitacaomiracema2017@gmail.com. 

Miracema do Tocantins, TO, 21 de fevereiro de 2020.

FERNANDA FIGUEREDO FIALHO
Secretária Municipal de Educação

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2020

O MUNICÍPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS-TO, através do 
Pregoeiro, torna público que realizará na sala de reuniões da CPL do Município, 
situada na Travessa Joao Rodrigues, Nº. 703, Centro, Miracema do Tocantins/
Tocantins: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020, dia 06 de março de 2020 às 
08h30min horário local, tipo Menor Preço, visando a Aquisição de combustíveis 
para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Miracema do 
Tocantins. Conforme especificações no Edital. O mesmo está à disposição no 
site https://miracema.to.gov.br/licitacoes. Informações Tel.: (63) 3366-1444. 
E-mail. licitacaomiracema2017@gmail.com.

Miracema do Tocantins, 19 de fevereiro de 2020.

FERNANDA FIGUEREDO FIALHO
Secretária Municipal de Educação

1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ABERTURA DO PROCESSO 
PARTICIPATIVO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR 
DE MIRACEMA DO TOCANTINS, 1ª AÇÃO DO PROGRAMA 

MIRACEMA PARA O FUTURO

A Prefeitura Municipal de Miracema do Tocantins, convida todos os 
interessados a participar da 1a Audiência Pública do Processo Participativo de 
Elaboração do Plano Diretor, 1ª ação do Programa Miracema para o Futuro. 

Dia: 09/03/2020
Hora: 19 horas

Local: Auditório da UFT (Universidade Federal do Tocantins), 
localizado à Av. Lourdes Solino, s/nº, Setor Universitário

A Audiência Pública tem como objetivo apresentar as etapas e 
atividades do Processo Participativo de Elaboração do Plano Diretor, instrumento 
que orienta o desenvolvimento da cidade, visando melhorias para a vida da 
população nas áreas urbanas e rurais. 

São convocados a participar todos os interessados na discussão sobre 
o município de Miracema do Tocantins, incluindo toda a população, associações, 
entidades, sindicatos, conselhos e universidades.

Também serão realizadas oficinas territorializadas sobre o tema, 
conforme o seguinte calendário:

Oficina I: Área Urbana – 10/03/2020, às 14 horas, na Câmara dos 
Vereadores (Auditório Sebastião Borba) – R. Hosana G. Cavalcante, nº 155 – 
Santa Filomena

Oficina II: Área Urbana – 10/03/2020, às 19 horas, no Auditório da 6ª 
CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) – R. Maranhão, s/nº - Centro

Oficina III: Área Rural – 11/03/2020, às 09 horas, na Escola Municipal 
de Educação do Campo Vale do Tocantins – Assentamento Irmã Adelaide

Participe!



Ano II - Nº 247 - SEXTA - FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE 2020DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS02
PORTARIA Nº 002, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS, 
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista as disposições do Decreto 
Municipal nº 052, de 04 de fevereiro de 2020, resolve:

Art. 1º Instituir o Núcleo Gestor Participativo, órgão colegiado 
paritário de natureza consultiva e propositiva, veiculador dos legítimos interesses 
da população urbana e rural junto à Prefeitura Municipal nos assuntos relativos 
à elaboração do Plano Diretor.

Art. 2º Nomear os seguintes representantes para integrar o referido 
Núcleo, observando os critérios de paridade entre membros do Poder Público 
e da Sociedade Civil: 

COORDENADOR 
Willian Pereira Sousa

TITULARES
Luccas Batista Parente
Carmelucia R. Leão Carvalho
Daniel S. de Rezende
Jorge Luiz Maronezzi

SUPLENTES
Lusiane Moura de Sousa
Cleonice R. Araújo
Cristiano Freire de Araujo
Wellington Alves de Oliveira Costa 

Art. 3º A atuação do Núcleo Gestor Participativo deverá observar as 
disposições do Decreto Municipal nº 052, de 04 de fevereiro de 2020 e do seu 
Regimento Interno, a ser aprovado em Reunião Ordinária. 

Art. 4º A atuação dos representantes do Núcleo Gestor Participativo é 
atividade de interesse público relevante não remunerada e o seu exercício deve 
atentar aos princípios inerentes à Administração Pública previstos no caput 
do artigo 37 da Constituição Federal, observando, ainda, os princípios éticos.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Miracema do Tocantins, 21 de fevereiro de 2020.

Saulo Milhomem Sardinha
Prefeito do Município de Miracema do Tocantins
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

Plano Diretor Municipal de Miracema do Tocantins – 1ª Audiência Pública 

09 de março de 2020



Plano Diretor Municipal de Miracema do Tocantins – 1ª Audiência Pública 

Conteúdo da Audiência Pública

▪ O motivo que levou o município a elaborar seu Plano Diretor;

▪ O que é o Plano Diretor;

▪ Qual o conteúdo e como é elaborado um Plano Diretor;

▪ Qual o cronograma de elaboração do Plano Diretor;

▪ Como será o Processo Participativo do Plano Diretor;

▪ Dados Preliminares sobre o município;

▪ Dúvidas e Sugestões.

A apresentação deve durar por volta de 25 minutos e espera-se, ao final, que os 

presentes tenham um conhecimento maior sobre o Plano Diretor e sobre o 

Processo Participativo, a fim de garantir sua participação ao longo do processo.



Porque o Plano Diretor agora?

PROGRAMA DE APOIO À 
ELABORAÇÃO/REVISÃO DE 
PLANOS DIRETORES

Linha de Transmissão da 
Neoenergia - Miracema-Gilbués 
II-Barreiras II

4 ESTADOS

Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia

720+

Km de extensão

19 MUNICÍPIOS

Municípios interceptados

Plano Diretor Municipal de Miracema do Tocantins – 1ª Audiência Pública 



O que é o Plano Diretor?

Plano Diretor Municipal de Miracema do Tocantins – 1ª Audiência Pública 

É uma lei municipal que orienta o desenvolvimento do Município.

Seu objetivo é melhorar a qualidade de vida da população e

planejar o futuro do município, orientando a atuação do poder

público e da iniciativa privada.

Lei Federal que orienta a

elaboração dos Planos

Diretores (Lei Federal nº

10.257/2001).

ESTATUTO DA CIDADE

Estabelece que o Plano

Diretor é o instrumento de

básico da Política de

Desenvolvimento e de

Expansão Urbana.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

BASES LEGAIS
PLANO DIRETOR

Englobar o município todo: áreas

urbanas e rurais

Ser revisto a cada 10 anos

Ser participativo: todos devem ter

oportunidade de opinar, propor e

conhecer seu conteúdo



O que é o Plano Diretor?

Imagem ilustrativa 

de uma cidade 

SEM Plano Diretor



Infraestrutura e 

equipamentos 

públicos

Uso e ocupação 

do território

Meio físico

TEMAS 

ESTUDADOS 

PELO PLANO 
DIRETOR



O que é o Plano Diretor?

Imagem ilustrativa de 

uma cidade SEM 

Plano Diretor

Imagem ilustrativa 

de uma cidade 

COM Plano Diretor



Qual o conteúdo do Plano Diretor? 

Macrozoneamento

Perímetro Urbano

Parâmetros e Instrumentos Urbanísticos

Diretrizes às Políticas setoriais

Gestão democrática e Sistema Municipal de Planejamento Urbano

Define as Áreas Urbanas, as Áreas Ambientais e Áreas Rurais do Município

Define os limites das Áreas Urbanas, ou seja, até onde a cidade pode se expandir

Ferramentas que auxiliam na concretização das diretrizes do Plano Diretor

Desenvolvimento Econômico; Desenvolvimento Rural; Habitação; Mobilidade; Saneamento; Meio Ambiente; 

Turismo; Cultura e Patrimônio Histórico; Esporte e Lazer; Educação; Assistência Social; Saúde

Formas de garantir a participação popular durante a implantação e gestão do Plano Diretor

Zoneamento Rural e Urbano

Define como e o que pode ser construído nas diferentes partes do território e quais atividades e usos mais 

indicados

Plano Diretor Municipal de Miracema do Tocantins – 1ª Audiência Pública 



Qual o conteúdo do Plano Diretor... 

Plano Diretor Municipal de Miracema do Tocantins – 1ª Audiência Pública 

na Área Urbana?

As pessoas podem construir aqui?

Quando os projetos do meu bairro serão realizadas?

Como posso preservar essa mata?

Por que o ônibus não passa aqui?
Todos os lugares podem ser construídos?

Por que em algumas áreas existem mais prédios?

Posso abrir minha fábrica aqui?

O ônibus pode ir até a Zona Rural?

Até quantos andares posso construir?

E a coleta do lixo?

Como devem ser as ruas e calçadas?



Qual o conteúdo do Plano Diretor... 

Plano Diretor Municipal de Miracema do Tocantins – 1ª Audiência Pública 

na Área Rural?

Nas áreas rurais, SERÃO DEFINIDAS AS

CARACTERÍSTICAS DE CADA ÁREA E AS

ATIVIDADES PERMITIDAS E PROIBIDAS, SEM

REGRAS SOBRE A CONSTRUÇÃO. Ou seja, serão

definidas as áreas onde poderão ocorrer atividades

produtivas, áreas que tem que ser protegidas por

questões ambientais ou que são protegidas por lei, áreas

onde podem ter algum tipo de agroindústria, etc.

Necessário ENTENDER SE OS SERVIÇOS PÚBLICOS SÃO SUFICIENTES,

COMO MOBILIDADE, TRANSPORTE, SANEAMENTO E SAÚDE, e então

PROPOR INVESTIMENTOS nesses serviços para sua melhoria.



Como é elaborado o Plano Diretor? 

Plano Diretor Municipal de Miracema do Tocantins – 1ª Audiência Pública 

ETAPAS

PROCESSO PARTICIPATIVO

Levantamento de dados

Diagnóstico Municipal

Minuta de Plano Diretor

Zoneamento e Políticas Setoriais

05

Aprovação do Plano Diretor

Implantação e gestão do Plano Diretor

Revisão do Plano Diretor

06

01

02

03

04

05

06

Decreto Regulamentador

Processo Administrativo

Núcleo Gestor Participativo

Grupo Técnico da Prefeitura

Audiências Públicas

Oficinas Participativas

Consulta Cidadã

Espaço Plano Diretor

07

ETAPAS



Qual o cronograma de elaboração 

do Plano Diretor?

Plano Diretor Municipal de Miracema do Tocantins – 1ª Audiência Pública 

Levantamento de 
dados

Diagnóstico Propostas

Leitura Técnica Leitura Comunitária Finalização Preliminares

Execução das 
Estratégias de 

Institucionalização do 
Processo de 

Elaboração do Plano 
Diretor

JAN FEV MAIMAR ABR

Execução das 
Estratégias do 

Processo 
Participativo

Audiência Pública e 
Oficinas

etapas

estratégias 



Qual o cronograma de elaboração 

do Plano Diretor?

Plano Diretor Municipal de Miracema do Tocantins – 1ª Audiência Pública 

Propostas

JUN SET

Execução das 
Estratégias do 

Processo 
Participativo

Audiência Pública e 
Oficinas

JUL AGO

etapas

estratégias 

Debates Públicos Finalização

Minutas de Lei

Aprovação do PD

Implantação e gestão do PD

Revisão do PD



Como será o processo participativo 

do Plano Diretor?

Plano Diretor Municipal de Miracema do Tocantins – 1ª Audiência Pública 

Oficinas 
Participativas

Núcleo 
Gestor  

Participativo

Grupo 
Técnico da 
Prefeitura

Audiências 
Públicas

Espaço 
Plano 

Diretor

Elaboração 
do Plano 
Diretor 

Consulta 
Cidadã



Como será o processo participativo 

do Plano Diretor?

Plano Diretor Municipal de Miracema do Tocantins – 1ª Audiência Pública 

São os momentos onde a POPULAÇÃO

SERÁ OUVIDA, a fim de entender suas

NECESSIDADES e DEMANDAS, bem

como VALIDAR AS PROPOSTAS que irão

compor o Plano Diretor!

Oficinas 
Participativas

Núcleo 
Gestor  

Participativo

Grupo 
Técnico da 
Prefeitura

Audiências 
Públicas

Espaço 
Plano 

Diretor

Elaboração 
do Plano 
Diretor 

Consulta 
Cidadã



Como será o processo participativo 

do Plano Diretor?

Plano Diretor Municipal de Miracema do Tocantins – 1ª Audiência Pública 



Como será o processo participativo 

do Plano Diretor?

Plano Diretor Municipal de Miracema do Tocantins – 1ª Audiência Pública 

A CONSULTA CIDADÃ FÍSICA consiste em URNAS

(disponibilizadas em diferentes locais da cidade) de

sugestões acompanhadas por FORMULÁRIOS

impressos com questões a serem avaliadas sobre a

cidade.

A CONSULTA CIDADÃ ONLINE consiste em um

FORMULÁRIO ELETRÔNICO que poderá ser

respondido através do site: bit.ly/MiracemadoTOPD.

AS CONSULTAS ESTARÃO

DISPONÍVEIS POR 15 DIAS!

PARTICIPE E DÊ A SUA OPINIÃO!

Oficinas 
Participativas

Núcleo 
Gestor  

Participativo

Grupo 
Técnico da 
Prefeitura

Audiências 
Públicas

Espaço 
Plano 

Diretor

Elaboração 
do Plano 
Diretor 

Consulta 
Cidadã



Como será o processo participativo 

do Plano Diretor?

Plano Diretor Municipal de Miracema do Tocantins – 1ª Audiência Pública 

O ESPAÇO PLANO DIRETOR está

localizado na SECRETARIA MUNICIPAL

DE MEIO AMBIENTE:

PAÇO MUNICIPAL EURÍPEDES PEREIRA

COELHO: TRAVESSA JOÃO

RODRIGUES, Nº 703, CENTRO, CEP

77650-000

Oficinas 
Participativas

Núcleo 
Gestor  

Participativo

Grupo 
Técnico da 
Prefeitura

Audiências 
Públicas

Espaço 
Plano 

Diretor

Elaboração 
do Plano 
Diretor 

Consulta 
Cidadã



Quais são os dados preliminares 

sobre o município?

Plano Diretor Municipal de Miracema do Tocantins – 1ª Audiência Pública 



DÚVIDAS E SUGESTÕES?

Plano Diretor Municipal de Miracema do Tocantins – 1ª Audiência Pública 



Plano Diretor Municipal de Miracema do Tocantins – 1ª Audiência Pública 

planodiretor.neoenergia@arcadis.com

bit.ly/MiracemadoTOPD

Espaço Plano Diretor: Paço Municipal 
Eurípedes Pereira Coelho

Elisa Pennings

Arquiteta e Urbanista

Daniel Recco

Engenheiro Ambiental

0800 729 1435

(11) 99738-2080

Obrigada!
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ATA DE REUNIÃO – AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

Município: Miracema do Tocantins 

Local: Auditório UFT 

Data: 09/03/2020 

Hora de Início: 19h30 

Hora de Término: 22h00 

Duração: 2h30 

Equipe Arcadis: Elisa e Daniel 

Apresentação: Elisa 

 

• A abertura da audiência foi realizada pela prefeitura, às 19h30 horas. 

• Foi ressaltado que o município será direcionado ao crescimento social, a partir 

do bem estar e do desenvolvimento econômico, pensando nos próximos 10 

anos, com a ajuda do Plano Diretor e do Projeto Miracema para o Futuro. A 

cerimonialista chamou à composição de mesa: Prefeito Municipal, Presidente da 

Câmara, Vereadores, Promotor de Justiça, Secretários, representante do Núcleo 

Gestor e representante da Arcadis. 

• O engenheiro Willian convidou a todos para a participação popular, elemento 

importante que pode fazer a diferença no Plano Diretor. 

• A Promotora de Justiça explanou o histórico da relação do Ministério Público 

com o Plano Diretor que, por sua vez, vem sendo cobrado desde 2015, com 

ação civil pública e culminando na proposta final, assinada em 2019. Vale 

ressaltar que se pensa em elaborar o plano com um foco maior em meio 

ambiente, com atenção especial para os corpos hídricos, como o caso do 

Córrego do Correntinho. Ademais, o solo hidromórfico é outro ponto de atenção 

e que deve ser estudado com cuidado. Ainda segundo a fala da Promotora, 

deixou claro que se interessa em participar da segunda e terceira Audiência 

Pública e convida a todos a participarem também. 

• Um ato para o Dia Internacional das Mulheres foi convidado a entrar para 

exposição da reivindicação. 

• Em seguida, o vereador Branquinho exaltou as virtudes de um Plano Diretor, 

uma vez que a organização gerada a partir dele faz diferença na atração de 

investimentos que o município pode ter. Além disso, pontuou que a participação 

popular faz a diferença para a criação do Plano.  

• O Prefeito Saulo subiu à tribuna para apresentar o projeto Miracema para o 

Futuro, que se inicia com o Plano Diretor, podendo ajudar muito o município a 

crescer, tanto o setor de turismo quanto o município no geral. 

• A Arcadis iniciou sua apresentação agradecendo a presença de todos. Mostrou 

o conteúdo da audiência pública. Em seguida,  expôs o contexto da elaboração 

do Plano Diretor e da linha de transmissão. Apresentou o que é um Plano Diretor 
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e onde – e em quais aspectos - pode influenciar no contexto municipal. Mostrou 

as formas de participação da população. 

• Logo após a apresentação, foram abertas as inscrições para realização de 
perguntas, dúvidas e sugestões, sendo a seguir apresentado um resumo da fala 
de cada participante: 

o Marileia, professora da UFT, mora em Miracema há 14 anos. Ficou com 
muitas dúvidas. Já havia participado do Plano Diretor de Belém e 
informou que lá tiveram oficinas em todas as ruas. Assim, questionou 
“Como vão fazer só 3 oficinas, sendo 2 urbanas e 1 rural? O 
assentamento que vai ser a oficina fica muito longe do restante e não é 
representativo de todo o resto, com quilombolas e ribeirinhos”. Também 
disse que não tem carro e que é muito caro andar de taxi e inseguro de 
moto taxi – “Por que não tem ônibus? Transporte público é problema 
político, ninguém quer mexer”. Também perguntou a origem do Plano 
Diretor e o linhão da Neoenergia. Willian respondeu que o NG tem um 
representante dos assentamentos e o convidou a explicar a escolha do 
assentamento, explicando Que foi escolhido por ser o maior 
assentamento e a maior comunidade rural, e foi feita a divulgação via 
rádio e internet. A Arcadis agradeceu a contribuição e disse que vai 
estudar outras formas de participação. Explicou o apoio do Plano Diretor 
a partir do licenciamento da Neoenergia. 

o Pedro Xavier, comerciante, presidente da associação comercial. Disse 
que é muito importante que Miracema tenha um direcionamento. 
Reclamou do tempo curto para o planejamento do Plano Diretor, e que o 
transporte público não deve ser de interesse de poucos, mas sim de 
todos. E pontuou que um assentamento apenas é muito pouco para a 
representatividade municipal. Arcadis agradeceu. Willian disse que o 
assentamento Irmã Adelaide vai ter oficina, todavia, todos os 
assentamentos serão estudados e contemplados no plano. 

o Um senhor disse que abrir para participação é muito bom para todos. 
Questionou a origem do dinheiro que custeia o Plano Diretor e as outras 
compensações. A Arcadis explicou que existem outras compensações, 
mas que não tem custo para o município. 

o A Promotora disse que há mais de 11 anos existe uma lei apontando que 
os municípios devam ter Plano Diretor. Assim, desde 2015 a ação civil 
pública vem gerando multas para o município. Um Plano Diretor foi 
entrado em acordo em julho de 2019, estando este sem custeio para o 
poder público. As extremidades do município estão abandonadas devido 
às distâncias e à dificuldade logística. No mérito de audiência pública, a 
Promotora disse que quem manda é o público e que vai cobrar que os 
assentamentos sejam ouvidos. Ela prossegue dizendo que fazer uma 
audiência pública no setor Correntinho ou no entorno do córrego do 
Sussuapara é diferente do que fazer em uma Universidade ou de bairros 
mais ricos (como Flamboyant – que tem água entrando nas casas). A 
maioria levantou a mão concordando que deve ser visitado todos os 
assentamentos. Além disso, pontua que transporte público é um serviço 
essencial, mas que as empresas de transporte  não  se interessam em 
prestar o serviço no município por não haver usuários suficientes para 
custear o serviço. Assim sendo, não se trata de um problema de cunho 
político. Em relação ao tempo, a parte técnica é rápida, mas ouvir a 
população é a parte mais demorada. Em seguida, disse que a cidade tem 
muitos idosos e que há uma questão com a incomodidade com as festas 
e bares. Foi afirmado também que uma reunião é necessária no Setor 



Página 3 de 4 
 
 
 

Brasil. Willian disse que vai ter visitação aos outros locais como Serra 
da Lopa e Pilões, e conclamou por mais participação. 

o Senhor – pequeno comerciante: parabenizou todos os atores que estão 
envolvidos. Disse que está vendo Miracema se acabar desde que 
chegou. Notou também em uma caminhada que há muitas casas 
desocupadas com placa de ‘aluga-se’ e ‘vende-se’ e que a cidade está 
se esvaziando. 

o Quélcio: em relação à participação, disse que é difícil visitar todos os 
assentamentos, entretanto, alguns são parecidos e podem ser ouvidos 
em conjuntos. Questionou o que está sendo pensado para áreas de 
expansão agrícola E acrescenta,  “para área urbana, como é feita a 
mudança de algo que está acontecendo?” A Arcadis explicou que 
estavam ali para a coleta de dados e que serão feitos levantamentos para 
poderem elaborar as melhores propostas. 

o Vereador Branquinho:  parabenizou a equipe que decidiu abraçar a 
causa. Pontuou que Miracema tem 16 bairros e 14 assentamentos, além 
de 10 regiões de comunidades rurais com dezenas de chacreamentos, 
comunidades quilombolas e ribeirinhos. Miracema está com 600 famílias 
da área rural a serem visitadas e 5000 famílias da área urbana. 

o Professor: tiveram 14 reuniões para revisão da lei ambiental e do Código 
de Posturas. Ele disse que a Arcadis vai fazer as oficinas nesta semana 
e que a equipe da prefeitura irá fazer as demais. Em relação à 
Neoenergia, disse que é o único linhão que ofereceu compensação. A 
UFT cobrou 2 milhões de reais para a elaboração do Plano e mais de 7 
milhões para todo o projeto. Dessa forma, veio uma usina sem 
compensação alguma.  

o Mariléia - Professora: exigiu uma nova agenda de visitação com urgência. 
o Suelizinha: a respeito do lote baldio em que a prefeitura dá concessão e 

direito e as pessoas nunca constroem. Ela aponta que os lotes ficam 
vazios e com lixo. Dessa forma, o Plano Diretor tem que mudar isso. A 
Promotora disse que o município não tem mais patrimônio e que os 
prefeitos que forneceram lotes estão com ação civil. 

o Presidente da câmara:  diz que todo ano tem requerimento para 
implantação do Plano e que este é muito importante para o município. 
Após o Plano chegar à câmara, será aberto à consulta novamente. Expõe 
que, além do córrego Sussuapara, o córrego Saltinho também perdeu a 
água.  

o Willian apresentou o núcleo gestor. 

• O encerramento do evento foi realizado pelo Prefeito Saulo. Ele explicou que, 

em relação ao transporte público foi feito uma pesquisa com empresas de ônibus 

que não manifestaram interesse por não haver demanda suficiente para o 

retorno financeiro. Ademais, ressalta que a Cabeceira do Correntinho e do 

córrego do “Lava Cara” tinham água, mas  hoje em dia estão secos. Em suma, 

o Plano Diretor vai ajudar a organizar a cidade. Por fim, conclamou à população 

por mais participação. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
 

 

Foto 1 – População presente na 1ª Audiência 
do Plano Diretor de Miracema do Tocantins  

Fonte: Arcadis, 2020. 

Foto 2 – Mesa de autoridades na 1ª 
Audiência do Plano Diretor de Miracema do 
Tocantins  

Fonte: Arcadis, 2020. 

 
 

 

Foto 3 – Promotora do Município na 1ª 
Audiência do Plano Diretor de Miracema do 
Tocantins  

Fonte: Arcadis, 2020. 

 

 



 

Arcadis 37 

Anexo VIII.  Material de Divulgação da 1ª Audiência 
Pública e Oficinas Participativas  

  



É a lei que orienta o desenvolvimento da cidade. Sua função é trazer melhorias para a vida das pessoas que vivem nas 

áreas urbanas e rurais do município, orientando a atuação do poder público e da iniciativa privada.

Os objetivos e as etapas de elaboração do Plano Diretor, destacando os momentos em que a população será ouvida, para 

que todos possam expor seus desejos e opiniões para o município nos próximos anos.

Todos podem participar. Sua presença é muito importante!

09 de março de 2020 às 19h
Auditório da UFT (Universidade Federal do Tocantins) – Avenida Lourdes Solino s/n°, Setor Universitário 

www.miracema.to.gov.br

(63) 3366-1444

bit.ly/MiracemadoTOPDneoenergiajalapao@neoenergia.com



10/03/2020
Terça-feira

às 14 horas

Câmara dos Vereadores
Auditório Sebastião Borba,

Rua Hosana G. Cavalcante, nº 155 – Santa 

Filomena

ÁREA URBANA ÁREA URBANA ÁREA RURAL

10/03/2020
Terça-feira

às 19 horas

Auditório da 6ª CIPM
Companhia Independente da Polícia Militar

Rua Maranhão, s/nª – Centro

11/03/2020
Quarta-feira

às 9 horas

Escola Municipal de Educação 

do Campo Vale do Tocantins
Assentamento Irmã Adelaide

www.miracema.to.gov.br

(63) 3366-1444

bit.ly/MiracemadoTOPDneoenergiajalapao@neoenergia.com



REALIZAÇÃO:

APOIO:
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Anexo IX. Modelo de Ofício para 1ª Audiência 
Pública e Oficinas Participativas 

  



 
 

(logo do município) 
 

Miracema do Tocantins, ___ de ____ de 2020. 

 

OFÍCIO Nº XXXX/2020/__      

 

 

Ao Ilmo. Senhor XX 

(órgão/cargo), 

(endereço) 

 

Assunto: Elaboração do Plano Diretor do Município de Miracema do Tocantins e convite 

à Audiência Pública de Abertura do Processo Participativo 

 

 

 

Prezado Senhor, 

 

1.    A Prefeitura de Miracema do Tocantins vem respeitosamente por meio deste 

dar ciência do início do Processo Participativo de Elaboração do seu Plano Diretor, das suas 

etapas e do apoio de consultoria especializada para o seu desenvolvimento, conforme a 

seguir exposto. 

 

Do início do Processo Participativo e suas etapas 

2.  Considerando o artigo 40, inciso V da Lei Federal nº 10.257/2001, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade da elaboração de Planos Diretores para os municípios inseridos na 

área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de 

âmbito regional ou nacional e considerando, ainda, a instalação da Linha de Transmissão 

500KV Miracema – Gilbués II – Barreiras II, o município de Miracema do Tocantins instaurou 

o Processo Participativo de Elaboração do seu Plano Diretor por meio do Decreto nº 052, de 

04 de fevereiro de 2020. 

3.  Tal Decreto dispõe sobre as regras e procedimentos pertinentes ao Processo 

Participativo de Elaboração do Plano Diretor de Miracema do Tocantins, bem como sobre as 

seguintes etapas: 

a) Audiência Pública de Abertura do Processo Participativo; 

b) Realização do 1º Ciclo de Oficinas Participativas; 

c) Instalação do Espaço do Plano Diretor; 



 
 

(logo do município) 
 

d) Abertura da Consulta Cidadã; 

e) Formulação do Diagnóstico Municipal; 

f) Realização do 2º Ciclo de Oficinas Participativas; 

g) Audiência Pública para apresentação das propostas de Macrozoneamento e 

Zoneamento; 

h) Elaboração do Projeto de Lei. 

4.  Como solenidade inicial do Processo Participativo, será realizada uma 

Audiência Pública de Abertura, que ocorrerá no dia 09 de março de 2020 às 19 horas no 

Auditório da UFT – Av. Lourdes Solino, s/nº, Setor Universitário. Pelo presente, convidamos 

o Ilmo. Senhor ou representante, considerando os nobres préstimos da sua instituição aos 

interesses da coletividade.  

5.  Também será realizado o 1º Ciclo de Oficinas Participativas, cuja finalidade é 

realizar a leitura comunitária do município, a fim de incorporá-la ao Diagnóstico Municipal. 

Elas serão realizadas conforme o seguinte calendário:  

▪ Oficina I – Área Urbana – dia 10 de março de 2020, às 14 horas, no Auditório Sebastião 

Borba, na Câmara dos Vereadores – R. Hosana G. Cavalcante, nº 155, Santa 

Filomena; 

▪ Oficina II – Área Urbana – dia 10 de março de 2020, às 19 horas, no Auditório da 6ª 

CIPM – R. Maranhão, s/nº, Centro; 

▪ Oficina III – Área Rural – dia 11 de março de 2020, às 09 horas, na Escola Municipal 

do Campo Vale do Tocantins – Assentamento Irmã Adelaide. 

 

Da Participação no Processo de Elaboração do Plano Diretor 

6.  Considerando as disposições da Lei Federal nº 10.251/2001 - Estatuto da 

Cidade, as recomendações estabelecidas pelo Conselho das Cidades e as boas práticas 

concernentes aos processos participativos de elaboração dos Planos Diretores, o Processo 

Participativo será desenvolvido conforme as seguintes diretrizes:  

a) Serão instrumentos básicos de participação: o Núcleo Gestor Participativo, as 

Audiências Públicas, as Oficinas Participativas, a Consulta Cidadã e o Espaço Plano 

Diretor; 

b) As Audiências Públicas serão convocadas por edital publicado no Diário Oficial e 

afixado em locais públicos e de fácil acesso à população com, no mínimo, 15 (quinze) 

dias de antecedência. A participação não será condicionada a nenhum critério e será 

garantida a igualdade das pessoas ao se manifestar; 

c) Será constituído o Espaço Plano Diretor em local apropriado e acessível à população, 

no qual estarão disponíveis todas as informações, documentos e cronogramas 

referentes ao processo participativo do Plano Diretor e no qual será sediada a 

Consulta Cidadã; 

d) O Núcleo Gestor Participativo é o órgão colegiado paritário de natureza consultiva e 



 
 

(logo do município) 
 

propositiva cujos objetivos principais são garantir a efetiva participação da sociedade 

civil e acompanhar todos os espaços participativos relacionados ao Processo de 

Elaboração do Plano Diretor; 

e) O desenvolvimento do Plano Diretor também contará com o apoio do Grupo Técnico 

da Prefeitura, que zelará pelo cumprimento das boas práticas concernentes ao 

processo participativo. 

 

  Do apoio da Consultoria Especializada para a revisão elaboração do Plano 

Diretor.  

7.  O Plano Diretor será elaborado com apoio técnico da Arcadis Logos S.A., 

empresa de consultoria especializada com sede na Cidade de São Paulo. A assessoria é 

realizada em função da Licença de Instalação (LI) nº 2331/2019, emitida pelo IBAMA, que 

institui a obrigatoriedade de oferecimento, por parte da Neoenergia, de apoio técnico e 

financeiro voltados à elaboração/revisão de Plano Diretor Municipal dos municípios afetados 

pela Linha de Transmissão 500KV Miracema – Gilbués II – Barreiras II. Considerando a 

elegibilidade do Município de Miracema do Tocantins, foi disponibilizado o apoio técnico da 

empresa Arcadis. 

 

Sendo só para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos 

de elevada estima e distinta consideração. 

 

Respeitosamente, 

 

________________ 

Secretário/Prefeito de ________ 

Prefeitura de _____ 
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Anexo X. Listas de Presença das Oficinas 
Participativas 
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Anexo XI. Relatorias e Registros Fotográficos das 
Oficinas Participativas 
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ATA DE REUNIÃO – OFICINA I - ÁREA URBANA 

 

Município: Miracema do TO 

Local: Câmara Municipal 

Data: 10/03/2020 

Hora de Início: 14h30 

Hora de Término: 17h40 

Duração: 3h10 

Arcadis: Elisa e Daniel 

Moderador: Elisa 

Número de participantes: 19 

 

A oficina se iniciou às 14h30 com uma apresentação dos moderadores da Arcadis e da 

empresa e a palavra foi passada para o Willian, que apresentou o Núcleo Gestor, suas 

atividades e membros. A Arcadis apresentou a agenda da oficina e a metodologia, e as 

atribuições do Plano Diretor. 

José Humberto contestou o processo participativo e a divulgação das audiências e 

oficinas. Foi respondido que o processo atendeu completamente a legislação e que foi 

feita em diversas frentes, como internet, rádio, faixas, diário oficial. 

Um senhor contestou o levantamento de dados e o tempo para a execução do plano 

diretor. Foi respondido que o diálogo já começou desde antes da Audiência Pública e 

que está envolvendo diversas secretarias e entidades. 

A Promotora pediu a palavra para dizer que a participação popular é realmente baixa. 

Os presentes foram divididos em 3 grupos, de 5-6 pessoas, e os participantes foram 

solicitados para escrever 5 temas como potencialidades e 5 temas como fragilidades. 

POTENCIALIDADES: 

• Grupo 1 – Manuel da Sucam – Potencialidades: esgotamento sanitário, pois a 

BRK fez um compromisso com a nova concessão de que faria o esgotamento 

sanitário, que ajudaria na prevenção de doenças; Ruas e calçadas: tem um 

projeto para as calçadas de parceria público privada, cujo dono entra com 

material e a prefeitura com mão de obra; investimentos públicos: é necessário 

para a melhoria do município. Economia: tem uma enorme potencialidade com 

o turismo e piscicultura. 

 

• Grupo 2 – Elepedro (Conselho da pessoa com deficiência) – Potencialidades: 

postos de saúde são acessíveis com serviço de qualidade, com 1 médico por 

posto; educação: tem escolas e veículos escolares para a área urbana e rural; 

áreas verdes: a área central da cidade com córregos tem potencial pra ser um 
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bosque e uma área de lazer; esgotamento sanitário é uma potencialidade pelo 

acordo firmado; UFT tem um campus em expansão que vai oferecer novos 

cursos, mas que tem pontos de melhoria, como mobilidade e iluminação pública.  

 

• Grupo 3 – José Humberto - Potencialidades: de áreas verdes, com caminhadas 

e trilhas na natureza, mas ter deve haver preocupação com a preservação 

ambiental; abastecimento de água: o acesso à água potável é universal. 

 

• Promotora – potencialidades: tem uma indústria turística, com muitas atividades 

e que não devem causar dano ambiental; jovens estão saindo da região para ir 

à capital e podem ser atraídos pelos postos de trabalho e emprego no setor de 

turismo; é preciso variedades de cursos para os jovens para que eles sejam 

atraídos pela UFT e escolham Miracema; agronegócio é também uma 

potencialidade, visto a extensão territorial. 

 

FRAGILIDADES: 

• Grupo 1 – Tainara, assistente da promotora -  fragilidades: esgotamento 

sanitário, pois há falta de compromisso da BRK, que está demorando a prestar 

o serviço; ruas e calçadas têm muito a melhorar com pavimentação e 

escoamento da chuva; na questão da economia, a geração de emprego e renda 

depende do poder público, já que não há indústrias geradoras e os empregos 

são restritos ao comércio. 

 

• Grupo 2 – Elepedro – fragilidades: esgotamento foi prometido em 4 anos com a 

estação de tratamento e não vai ser cumprido, além da contrapartida de asfalto 

que não está sendo bem feito; ruas e calçadas não seguem as normas por falta 

de orientação técnica e causa transtornos em PcD , grávidas e idosas; a 

sinalização das vias também está deficiente e deveria ser mais eficiente; em 

relação à UFT, há promessa de trazer cursos há muito tempo, o que traria 

ganhos financeiros para a cidade, mas carece de ciclovia e outros meios de 

transporte. 

 

• Grupo 3 – Professora Rita de Cássia – fragilidades: esgotamento sanitário e falta 

qualidade no atendimento, uma vez que deveria ser prioridade no município; em 

relação ao lixo, há necessidade de tratamento correto e instalação de um aterro 

sanitário, que pode fomentar a geração de renda e emprego; iluminação pública, 

pois faltam lâmpadas nos postes, sendo que estas poderiam ser trocadas por 

lâmpadas de LED, trazendo mais sensação de segurança; as ruas e calçadas 

estão em mau estado de conservação e manutenção, e a operação de tapas 

buracos estão com péssima qualidade. Há necessidade também da inserção 

dede ciclovia e outros meios de transporte para a UFT - Campus Cerrado; o 

transporte coletivo é uma necessidade para o deslocamento das pessoas; Em 

relação à moradia, os lotes vazios atuais poderiam ser utilizados  para as 

pessoas que necessitam, e não somente para os conjuntos habitacionais 

prontos; O comércio está muito caro e não está conseguindo gerar tanto 

emprego quanto o necessário; no âmbito do lazer, é preciso realizar a 

revitalização das praças e parquinhos para as crianças, mas necessita de 

manutenção nos que já foram revitalizados;  em detrimento da saúde, há poucas 
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unidades de saúde, o que acaba não atendendo toda a população.; em relação 

à educação, nota-se que os alunos sumiram das escolas, o que é explicado em 

parte pela não atratividade das escolas estaduais e municipais para as crianças. 

• Promotora – fragilidades: faltam áreas de lazer, como bares; é preciso tratar a 

questão das ciclovias, pois há muitas bicicletas na Avenida Tocantins sem 

segurança; não há indústrias no local para a geração de emprego; o comércio 

está com preços muito altos; Existe uma lei para a criação de um trem, que 

passaria por Palmas e Miracema do Tocantins.  

A Arcadis apresentou a segunda atividade, de localização das potencialidades e 

fragilidades, utilizando o mapa interativo. 

• Grupo 2 apresentou as potencialidades no mapa, com as áreas verdes no centro 

da cidade e nas praias. Marcaram também hospital e escola. 

• Grupo 1 destacou a avenida Tocantins como uma potencialidade por possuir 

ruas e calçadas em bons estados. 

• Grupo 3 colocou pontos de áreas verdes. 

• A Promotora colocou a Fazenda Santo Agostinho como ponto positivo, pois tem 

a possibilidade de realização de festas, como também o ginásio de Esportes  e 

o parque de exposição. A rua comercial foi citada como positiva. 

• Grupo 2  apresentou a falta de calçadas na rua da prefeitura, que prejudica o 

deslocamento. Além disso, as ruas Getúlio Vargas e Salvador Noleto têm 

problemas de drenagem e alagamento, assim como outras.  

• Grupo 1 e 3 apontaram a  falta de calçada do lado esquerdo na rua da prefeitura 

e que também ocorrem vários acidentes de trânsito. Apontaram que outros locais 

também necessitam de melhoria na acessibilidade e nas calçadas. 

Apresentaram  vários problemas de drenagem. Este grupo também ressaltou a 

importância da ciclovia na Avenida Tocantins, na Avenida Industrial e na Rodovia 

que leva até a UFT. O Mirashopping também foi lembrado por ser uma área 

pública com poucos comércios. Ademais, foi recomendada uma área exclusiva 

de comércio, como uma rua. É preciso também áreas de expansão urbana, com 

estímulo para centralidades comerciais. E, por último, mas não menos 

importante, o acesso ao Campus Cerrado da UFT é uma fragilidade. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
 

 

Foto 1 – Apresentação da Arcadis na Oficina 
1  

Fonte: Arcadis, 2020. 

Foto 2 – Participantes na atividade em grupo 
na Oficina 1 

Fonte: Arcadis, 2020. 

 
 

 

Foto 3 – Participante apresentando as 
contribuições de seu grupo no painel 

Fonte: Arcadis, 2020. 

Foto 4 – Participante apresentando as 
contribuições de seu grupo no mapa 

Fonte: Arcadis, 2020. 
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ATA DE REUNIÃO – OFICINA II - ÁREA URBANA 

 

Município: Miracema do TO 

Local: 6º batalhão PM 

Data: 10/03/2020 

Hora de Início: 19h30 

Hora de Término: 21h00 

Duração: 1h30 

Arcadis: Elisa e Daniel 

Moderador: Elisa  

Número de participantes: 15 

 

A oficina foi iniciada as 19h30, com uma apresentação dos moderadores da Arcadis  e 

do Núcleo Gestor. Os participantes se apresentaram: Josiel – funcionário público – 

Tamires, mora no centro. A assistente da promotoria se apresentou e disse que gosta 

de Miracema, mas sente falta de ciclovia e dá valor ao hospital, às festas e praias, e luta 

para manter a qualidade do meio ambiente. Sueli, conselheira da saúde, trabalha com 

dependência química. Major Murilo, que mantem a segurança de 5 municípios. Sargento 

Alécio do Jardim Flamboyant. Nilton, também da PM. Bergue, que trabalha no Ruraltins. 

Wesley, que trabalha na Secretaria do Planejamento de Saúde e mora na esquina. 

Professor da Secretaria de Turismo. E Marcelo, que faz parte do núcleo e é coordenador 

da Defesa Civil. 

A Arcadis apresentou a agenda da oficina e a metodologia, juntamente com as 

atribuições do Plano Diretor. Dividiu as pessoas em 2 grupos para discussão das 

potencialidades e fragilidades do município e distribuiu tarjetas para escreverem. 

Um líder de cada grupo foi convidado a apresentar os resultados à frente. 

 

POTENCIALIDADES: 

Grupo 1 – distribuição de água e acesso à água é suficiente, a água é de qualidade e 

não tem falta. O turismo também é um potencial, principalmente de beleza cênica e de 

ecoturismo, além de pousadas (como a Alto do Tocantins), festas, a pecuária e Miracaxi. 

Grupo 2 –  A UFT possui cursos importantes em um espaço físico satisfatório. O hospital 

é modelo e atende bem a população. Ademais, é preciso explorar as possibilidades 

turísticas de Miracema, a fim de possibilitar o desenvolvimento social e econômico. Por 

fim, é necessário realizar atividades nos espaços a serem preservados, no sentido de 

conscientizar as pessoas no sentido de para compreender e manter os bens públicos e 

naturais da cidade.  
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FRAGILIDADES: 

Grupo 1 –  educação, no sentido de ampliação da oferta de cursos e manutenção de 

formandos; o colégio militar tem vagas limitadas e poderia ampliar oferta de cursos bons. 

A criação de ciclovias para a segurança dos ciclistas; a geração de emprego e renda A 

recuperação do córrego do Correntinho, que está deteriorado; a Promotora propôs a 

criação de uma Unidade de Conservação para proteção das nascentes dos córregos 

municipais, além da instalação da ETE e proteção dos recursos hídricos. 

Grupo 2 – o deslocamento das pessoas até a UFT do campus novo, pois atualmente é 

complicado, visto a distância e as condições de acesso. Outro ponto negativo é em 

relação à capacitação da população para receber os turistas. 

Foi apresentada uma discussão sobre formas de aumentar a participação popular com 

divulgação nos postos de saúde, igrejas e mídias. Outro ponto de debate foi sobre a 

utilização do Rio Tocantins e do lago para piscicultura. A segurança pública foi outro 

assunto muito comentado. Willian recordou que há um plano de contingência da 

represa. 

A segunda atividade consistiu em apresentar no território dos pontos apresentados. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
 

 

Foto 1 – Participantes na atividade em grupo 
na Oficina II 

Fonte: Arcadis, 2020. 

Foto 2 – Apresentação das contribuições na 
Oficina II 

Fonte: Arcadis, 2020. 

  
Foto 3 – Apresentação das contribuições na 
Oficina II 

Fonte: Arcadis, 2020. 

Foto 4 – Painel de contribuições na Oficina 
II 

Fonte: Arcadis, 2020. 
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ATA DE REUNIÃO – OFICINA III - ÁREA RURAL  

 

Município: Miracema do TO 

Local: Assentamento Irmã Adelaide - Escola 

Data: 11/03/2020 

Hora de Início: 09:50 

Hora de Término: 11:30 

Duração: 1h40 

Arcadis: Elisa e Daniel 

Moderador: Elisa 

Número de participantes: 21 

 

A oficina foi iniciada as 9h50. Willian fez a abertura e convidou o Vereador a se 

pronunciar, que fez uma reza e explicou que todas as crianças levaram bilhetes para os 

pais e que foi afixado cartazes nos locais públicos do assentamento. O Prefeito Saulo 

foi convidado a falar e disse que espera que os presentes levem os resultados da oficina 

para o restante da comunidade. Willian apresentou o Núcleo Gestor e passou a palavra 

para a Arcadis. 

A Arcadis começou apresentando a empresa e a agenda da oficina, as atribuições de 

um Plano Diretor e a metodologia da oficina. 

Um senhor disse que Miracema tem um privilégio com a presença do lago que pode 

ajudar a criar peixe e a pescar, e que conseguiram um consórcio com permissão do 

governo estadual para piscicultura. No município produzem mandioca, milho, abacaxi, 

farinha que, na opinião dele, são poucas opções de produção. 

O representante do assentamento PA Universo falou das dificuldades do 

assentamento, sendo a principal a falta d’água, mesmo estando a apenas 5km do lago 

da represa. 

Senhora disse que as crianças estão necessitadas de um colégio de excelência, pois 

atualmente não dispõem de uma quadra e há também problema de esgotamento. Além 

disso, pontuou que precisam de um “quebra mola”, pois os caminhões passam muito 

rápido na área ocupada. Também é necessário uma caixa d’água, dados os problemas 

de falta de água. 

Janaína disse que tem problema de transporte, e há crianças que levam 3h para chegar 

na escola, o que faz com que percam aulas. 

Maria Eduarda sai de casa as 4h e só chega as 6h, o que é muito difícil. 

Neide fala sobre a falta de professor na escola. 
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Antônio Cláudio mora há 10 anos no assentamento Irmã Adelaide. Ele informa que 

existe muita falta d’água no verão e que a água possui muito ferro. Ressalta também a 

ausência de áreas de lazer para as crianças. A questão do lixo também é pontuada, 

sendo o descarte inadequado um problema, pois é jogado em qualquer lugar. 

Taís Lima, residente do Adelaide, graduada em serviço social, aponta que a vivência 

da oficina reflete a zona rural, mostrando as dificuldades de acesso, mas é muito bom 

que a oficina esteja aproximando o campo da cidade e que o debate público é importante 

para todos. 

Selma do PA Vitória, afirma que os moradores passaram 30 dias sem água, e foi a  

cisterna que a igreja católica fez para acumular água de chuva que ajuda nos momentos 

difíceis, como uma vez em que tiveram problema na bomba e a cisterna os salvou. Diz 

também que a água é barrenta, o que faz com que as crianças fiquem doentes. O 

deslocamento também é problema, devido à qualidade das estradas. Além disso, as 

escolas estão com problemas estruturais. 

Aluno disse que o prefeito veio só por causa das eleições. E que as turmas estão juntas, 

o banheiro tem problema de fossa, o lanche não é bom e falta quadra. 

Vereador disse que o momento de participação popular é raro e tem que ser valorizado. 

Temos que dar valor a água também. Aponta que há um lixão onde o lixo é depositado, 

mas que as pessoas não o utilizam.  

Vanessa pediu para o prefeito olhar pela escola e pediu um quebra-molas para as 

carretas não correrem na área do assentamento. Agradeceu o posto de saúde novo, 

mas que precisa de mais médicos. 

Fernanda, secretária municipal de educação, explicou a questão de divisão de poderes, 

já que uma parte é do INCRA, outra do estado e outra do município. O município recebe 

apenas 36 centavos por aluno para merenda. E, vale ressaltar que há 11 escolas 

municipais, sendo 4 delas rurais. 

Prefeito fez o encerramento e no final foi passado um vídeo com as condições do lixão 

do assentamento. 
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Foto 1 – Participante durante contribuição na 
Oficina III 

Fonte: Arcadis, 2020. 

Foto 2 – Vereador durante contribuição na 
Oficina III 

Fonte: Arcadis, 2020. 

 
 

 

Foto 3 – Secretária de Educação durante 
contribuição na Oficina III 

Fonte: Arcadis, 2020. 

Foto 4 – Prefeito durante contribuição na 
Oficina III 

Fonte: Arcadis, 2020. 
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ATA DE REUNIÃO – Oficina com NÚCLEO GESTOR, 

SECRETÁRIOS E PREFEITO MUNICIPAL 

 

Município: Miracema do TO 

Local: Paço municipal – gabinete do prefeito 

Data: 09/03 

Hora de Início: 09h30 

Hora de Término: 12h15 

Duração: 2h45 

Equipe Arcadis: Elisa e Daniel 

Condução: Elisa 

 

A Arcadis iniciou a reunião apresentando sua equipe e solicitando que todos os 

participantes se apresentassem. Em seguida, esclareceu que os objetivos da reunião 

seriam: o alinhamento de expectativas sobre o Plano Diretor, a pactuação de 

competências e responsabilidades dos atores envolvidos no processo, a identificação 

de fragilidades e potencialidades do município e a programação das atividades 

seguintes em campo. Para tanto, a empresa discorreu a respeito do conteúdo de um 

Plano Diretor e das leis orientadas por ele, das estratégias do Processo Participativo, 

das responsabilidades da Neoenergia, da Arcadis, do Núcleo Gestor e do Grupo 

Técnico, além de apresentar as reuniões, audiência e oficinas programadas para os dias 

seguintes. Para identificar as expectativas dos participantes em relação ao Plano 

Diretor, bem como as potencialidades e as fragilidades do município, a Arcadis moderou 

duas rodadas de discussões em grupo, em que os participantes se dividiram para 

compartilhar e discutir suas opiniões. Estas opiniões foram apresentadas por um 

representante de cada grupo, por meio de frases escritas em tarjetas de papel afixadas 

em um painel e organizadas por temas, para que todo o conteúdo ficasse visível a todos 

os participantes. 

A seguir, apresenta-se um resumo do conteúdo apresentado e discutido: 

Sobre o processo participativo, João (do marketing da prefeitura) questionou se seria 

possível a realização de outros encontros sem a presença da Arcadis, ao que a empresa 

respondeu que sim, e é recomendado para ampliar a participação. Além disso, a Arcadis 

apontou  que é um “braço técnico” no processo e a equipe da prefeitura pode realizar 

atividades complementares. 

Na primeira atividade em grupos, buscando compreender as expectativas dos 

participantes, foram colocadas questões de zoneamento e áreas de preservação. Em 

relação ao município como um todo, o turismo foi mencionado diversas vezes como 

norteador do desenvolvimento, além da preocupação com  loteamentos e ocupações 

irregulares. João (marketing) explicou a situação de Miracema que, por ter sido capital 
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na formação do Tocantins, possui investimentos não finalizados e há um sentimento de 

abandono pela população. 

Em relação à identificação das Potencialidades e Fragilidades, apresenta-se um resumo 

dos resultados: 

Potencialidades: 

Grupo 1 – recursos naturais com potencial turístico; eventos tradicionais (festas, 

quadrilhas, evento gastronômico – gastromira e miracaxi); localização geográfica(se 

situa no no centro do estado; se a hidrovia funcionasse seria ótimo e estão próximos de 

Palmas e da Rodovia Belém-Brasília); agricultura e agropecuária (tanto agricultura 

familiar quanto produção em larga escala); usina de energia solar fotovoltaica. 

Grupo 2 – polo universitário (há um campus da UFT, poderia desenvolver a cidade já 

pensando nos novos cursos que vão chegar; turismo (praias de Rio); Agronegócio já 

desenvolvido e tem mais potencial para continuar se desenvolvendo. 

Grupo 3 – turismo (belezas naturais e eventos); localização privilegiada  (proximidade 

com a BR e com Palmas, facilitando o deslocamento); rede bancária (4 agências); 

instituições de ensino (tem UFT e outras faculdades privadas, porém a UFT fica afastada 

da área urbana. Isso causa dificuldades de mobilidade, dessa forma, é preciso pensar 

em como abordar isso no plano diretor). 

Fragilidades: 

Grupo 1 – infraestrutura para o turismo (melhorar a rede hoteleira e o acesso aos pontos 

turísticos); depredação dos recursos naturais(água da cidade vem do córrego 

Correntinho, que já está degradado. O Córrego Cipó e Saltinho também estão em 

baixa); população desmotivada (Belém-Brasília não atravessa o município, a capital 

deveria permanecer no município por 2 anos e ficou 1 só. Além disso é preciso pensar 

em potencial turístico e na população universitária para melhorar essa condição). 

Grupo 2 – grande extensão territorial urbana acaba criando muitos vazios e deixando 

infraestrutura e serviços públicos mais caros; ausência de código de edificações; baixa 

arrecadação de tributos municipais, dificultando o investimento; bloqueios judiciais.  

Fala do prefeito: há 17 assentamentos, com mais 2 em fase de criação. Segundo ele, o 

INCRA “virou as costas”. A estrada, o transporte escolar, o poço artesiano e até a conta 

de energia é responsabilidade do município. O entulho, por exemplo, é coletado pela 

prefeitura gratuitamente. Os lixos da farmácia e outros lixos hospitalares também são 

coletados pela prefeitura. Do mesmo modo, a iluminação pública é a prefeitura que 

paga. Ou seja, há uma grande dependência da população para com o serviço púbico, 

mesmo os que já são custeados pela própria população em outros municípios. Para ir à 

UFT, a prefeitura fornece ônibus noturno, mas a área é escura e insegura. Ele aponta 

que, atualmente, Miranorte é referência para Miracema. Como Miracema não possui 

Plano Diretor e área industrial, acabou perdendo investimentos. A BRK, concessionária 

de saneamento, começou a fazer uma rede coletora de esgoto no bairro Santa 

Filomena, e agora estão criando uma também no Universitário – contudo, a população 

reclama do pagamento. Não há área para criar um cemitério (o atual está com a 

capacidade esgotada) nem para área industrial. A alíquota do IPTU é muito baixa 

(prefeito paga R$16 – ou seja, em 15 anos contribuiu com R$218, por exemplo), é 

preciso verificar na arrecadação escrituras. Por fim, é pontuado que, antigamente, áreas 
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públicas foram doadas para as pessoas, o que fomentou o espraiamento da malha 

urbana. 

Grupo 3 – infraestrutura (pública e privada, faltou investimento e o que existia foi se 

deteriorando. Tiveram avanços como a calçada solidária -prefeitura paga a mão de obra 

e parte do material, e o morador entra com cimento, faixa de dilatação, lixeira. Teve 

ação civil pública há muitos anos para fazer plano diretor. A iluminação pública é antiga, 

ausência de mobilidade (transporte, ciclovia, calçada) para UFT. A malha asfáltica está 

deteriorada; alta dependência do poder público para empregos; falta de investimento 

privado, mas que está melhorando com o turismo; colaboração social ( mentalidade 

desgastada com traumas, além de problemas de consciência da população com 

preservação ambiental e com limpeza pública). 

Prof. Genes - Plano diretor: tentaram viabilizar com a UFT, mas o custo não deu certo. 

A Neoenergia, quando ofereceu o projeto, viabilizou o desenvolvimento. Se preocupa 

em relação à participação pública e que o processo participativo seja válido. 

Grupo 3 – o que queremos: campanha educacional na base, com potencial turístico, 

preservação ambiental, turismo ecológico, visão empreendedora; potencializar turismo 

e cultura (antigamente tinha blocos de carnaval e festa em clube, mas há mais de 10 

anos não existe– o clube está abandonado e aguardando revitalização); potencializar o 

agronegócio de forma sustentável; fortalecimento cultural, a partir do histórico de 

Miracema e da criação de um memorial; preservação ambiental; incentivo ao 

empreendedorismo.  

Professor: aponta que o plano diretor deveria melhorar a questão de ruídos com bares 

em locais inadequados – Arcadis respondeu que isso vai ser estudado, mas o Plano 

Diretor não é o instrumento que define posturas.  
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Foto 1 – Apresentação da Arcadis na Oficina 
inicial  

Fonte: Arcadis, 2020. 

Foto 2 – Painel de contribuições da Oficina 
inicial  

Fonte: Arcadis, 2020. 

 
 

 

Foto 3 – Participantes na atividade em grupo 
na Oficina inicial  

Fonte: Arcadis, 2020. 

 

 



 

Arcadis 41 

Anexo XII. Formulários da Consulta Cidadã Física 

 
































































































































































































































































































































































































































































































