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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 Participativo do Plano Diretor do município de Miranorte, documentar 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 revisão 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
Miranorte é composta das estratégias participativas e das etapas que serão a seguir descritas.

2.1.

Estratégias

O Processo Participativo do Plano Diretor de Miranorte 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 para 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 revisão 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
estratos 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 publicação de
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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 perenes como ele. Pelo contrário: são adotadas em momentos específicos e repetidos
ao longo do processo de desenvolvimento do Plano Diretor. De diferentes formas, elas
conferem visibilidade e ciência a 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, onde também constam
informações sobre as etapas de revisão do Plano e são disponibilizados 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 as seguintes 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 de Revisão 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 a 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
decorridas 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 dada 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
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serviços e infraestrutura que funcionam, os que se mostram deficitários e quais os desejos
dessa população, considerando o tempo usual de vigência do Plano Diretor de 10 anos.
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 de um 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:
▪

Transporte público;

▪

Acessibilidade a pé;

▪

Fornecimento e qualidade da água;

▪

Coleta e tratamento de esgoto;

▪

Coleta e reciclagem de lixo;

▪

Drenagem urbana;

▪

Disponibilidade de moradia;

▪

Comércio;

▪

Postos de trabalho;

▪

Cultura;

▪

Lazer;

▪

Praças e parques;

▪

Turismo;

▪

Conservação do patrimônio histórico;

▪

Pavimentação e qualidade do asfalto;

▪

Arborização de vias;

▪

Iluminação pública;

▪

Disponibilidade de escolas;

▪

Disponibilidade dos postos de saúde;

▪

Segurança pública.

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 “ótimo” 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 julgue 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.
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,
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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 não aderentes ao escopo dos trabalhos 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, 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 (Grupo
Técnico e Núcleo Gestor Participativo) para o acompanhamento do processo 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 alinhamento 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 apresentado a síntese da leitura do território, produto da
etapa anterior. As problemáticas levantadas são, então, relacionadas às propostas de diretrizes
e instrumentos 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.
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Nos dias seguintes à Audiência, as Oficinas Participativas tratam de 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 revisão do Plano Diretor.
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. Efetivação
Miranorte

do

Processo

Participativo

de

O município de Miranorte iniciou seu Processo Participativo do Plano Diretor em 09/03/20, com
a publicação do Decreto Regulamentador. Em seguida, foram publicadas as Portarias de
nomeação do Grupo Técnico e Núcleo Gestor e constituído o Espaço Plano Diretor, conforme
referenciado na tabela a seguir. Além disso, foram agendadas e publicadas as datas de
realização da Audiência Pública e das Oficinas Participativas.
No entanto, em vista do contexto pandêmico provocado pelo novo Coronavírus, causador da
doença conhecida como Covid-19, as atividades presenciais previstas para compor esta etapa
de participação foram suspensas, em obediência às recomendações da OMS e do Ministério
da Saúde.
Ao longo da efetivação de novas etapas, a tabela será preenchida e o presente relatório,
complementado.
Quadro - 2-1 Quadro Síntese das Estratégias do Processo Participativo do Plano Diretor de
Miranorte.
Etapa

Estratégia

Efetivação

Publicação de Decreto
Regulamentador do Processo
Participativo

Decreto Municipal nº 082 de
março de 2020, apresentado
no Anexo I

A abertura de um processo
administrativo no qual serão
juntados todos os documentos
pertinentes ao processo
participativo

Durante todo o processo

Formação do Grupo Técnico da
Prefeitura, grupo formado
somente por representantes
técnicos da Prefeitura Municipal

Portaria nº 038 de 09 de
março 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 037 de 09 de
março de 2020, apresentado
no Anexo II.

Constituição do Espaço Plano
Diretor, onde ficam à disposição
de todos os cidadãos os
documentos e informações
pertinentes ao processo
participativo

Etapa - Diagnóstico Municipal

Audiência Pública

Localizado na Secretaria
Municipal de Meio Ambiente,
Agricultura, Indústria e
Comércio, na rua 03, s/n,
Miranorte - TO.
Desmarcada em virtude da
pandemia do COVID-19
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Etapa – Propostas Técnicas

Etapa - Minuta de Lei

Oficinas Participativas

Desmarcada em virtude da
pandemia do COVID-19

Consulta Cidadã

Física: suspensa em virtude
da pandemia do COVID-19
Eletrônica: no site
bit.ly/PDDiagnosticoMRN,
durante os dias 13/05 e
28/06 de 2020

Audiência Pública

Ainda não realizada.

Oficinas Participativas

Ainda não realizadas.

Consulta Cidadã

Ainda não realizada.

Consulta Cidadã

Ainda não realizada.

Os resultados das consultas e eventos listados na tabela anterior serão apresentados a seguir,
conforme o desenvolvimento das etapas de desenvolvimento do Plano Diretor. O processo do
Plano Diretor de Miranorte teve a etapa de Diagnóstico concluída, razão pela qual serão
expostos, por ora, as estratégias e resultados 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 total de
78 pessoas, considerando o número de participantes da Consulta Cidadã eletrônica, uma vez
que esta modalidade de Consulta foi a única efetivada em função da pandemia do novo
Coronavírus. Os resultados serão abordados em sua totalidade e, posteriormente, serão
avaliadas as respostas de acordo com a localidade, a fim de identificar as especificidades de
cada setor.

4.1.

Consulta Cidadã

A Consulta Cidadã da etapa de Diagnóstico ocorreu de 13 de maio a 28 de junho de 2020, por
meio de sua versão eletrônica, que somou 78 respostas. Os resultados serão apresentados a
seguir, estruturados pelo formato da Consulta, e posteriormente será apresentada as principais
conclusões obtidas através da Consulta Cidadã.

4.1.1.

Eletrônica

A Consulta Cidadã Eletrônica consistiu em um formulário on-line. 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 78 contribuições,
distribuídas da seguinte forma:
Tabela 4-1 Total de participação na Consulta Cidadã Eletrônica por localidade.
Localidade

Nº de participantes

Centro

31

Vila Maria

16

Setor Sul

15

Vila São José

5

Setor Jardins

3

Morada Nova

3

Não identificado

2

Vila Jaó

2

Setor Aeroporto

1

Total

N total

Elaboração: Arcadis, 2020.

4.1.2.

Resultados

As respostas obtidas na Consulta Eletrônica foram compiladas em uma única matriz, como
pode ser visto abaixo, relacionando as localidades aos temas avaliados, a partir da qual é
possível identificar as áreas da cidade com melhor/pior avaliação em relação a prestação e
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existência daquele determinado serviço ou infraestrutura urbana. Os resultados obtidos estão
disponibilizados a seguir.
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Coleta de Lixo

Abastecimento de
Água

Disponibilidade de
Moradia

Disponibilidade de
Escolas

Disponibilidade de
Comércio

Deslocamento pela
cidade

Iluminação Pública

Postos de Trabalho e
Emprego

Conservação do
Patrimônio Histórico

Pavimentação e
Qualidade do Asfalto

Cultura

Lazer

Turismo

Esgotamento
Sanitário

Média Setores

Nº de Participantes

Localidade
Setor Aeroporto
Vila Jaó
Vila Maria
Centro
Morada Nova
Setor Sul
Vila São José
Não Identificado
Setor Jardins
Média Geral

Disponibilidade de
Postos de Saúde

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

4,00
4,00
3,69
3,32
4,00
3,33
3,40
3,50
2,00
3,47

4,00
4,00
3,69
3,39
3,67
3,07
3,60
3,50
2,33
3,47

3,00
4,00
3,81
3,45
2,67
3,13
3,60
3,00
3,33
3,33

4,00
3,50
3,69
3,48
3,67
3,20
3,20
2,00
3,00
3,30

3,00
4,00
3,56
3,35
3,67
3,00
3,60
2,50
2,00
3,19

2,00
4,00
3,81
3,65
3,33
3,33
3,00
3,50
2,00
3,18

4,00
3,00
3,63
3,26
2,67
3,13
3,00
2,50
1,67
2,98

4,00
4,00
3,19
3,06
2,67
2,20
2,40
2,00
2,00
2,84

4,00
3,00
2,75
2,74
3,33
2,60
2,20
2,00
2,00
2,74

4,00
3,00
2,69
2,29
3,00
2,33
2,20
2,00
2,00
2,61

3,00
3,00
2,69
2,74
2,33
2,27
2,00
1,50
3,00
2,50

3,00
3,00
2,69
2,42
1,33
2,67
2,00
2,00
2,00
2,35

3,00
2,50
2,25
2,13
1,33
2,00
1,80
2,00
1,67
2,08

3,00
2,50
2,25
1,94
1,33
1,93
1,60
2,00
1,67
2,02

2,00
2,00
1,87
1,65
2,00
1,93
2,20
2,50
1,67
1,98

3,33
3,30
3,08
2,86
2,73
2,68
2,65
2,43
2,16
2,80

1
2
16
31
3
15
5
2
3
78

Elaboração: Arcadis, 2020.
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A análise geral dos dados coletados na Consulta Cidadã demonstrou o seguinte:
▪

▪

▪

▪

As localidades com melhor percepção pelos participantes da Consulta foram o Setor
Aeroporto e a Vila Jaó, ambas com média máxima, no entanto, com uma amostra pequena
de participantes, não sendo possível inferir que de fato representa a visão de grande parte
da população. A Vila Maria, com 16 participações, demonstrou uma média alta (3,69) de
satisfação com os serviços, enquanto o Centro, com 31 participações, apresentou uma
média intermediária, de 2,86;
Com pior percepção geral, está o Setor Jardins, onde as piores avaliações se referem aos
serviços de turismo, lazer, esgotamento sanitário e deslocamento pela cidade. Porém, vale
destacar que essa localidade contou apenas com 3 participações, não sendo possível dizer
que essa avaliação é representativa de boa parte da população;
Os serviços/infraestruturas mais bem avaliados foram a disponibilidade de postos de saúde
e a coleta de lixo, ambos com boas avaliações em todas as localidades, com exceção do
Setor Jardins, cuja média está em torno de 2;
Com má avaliação, o serviço/infraestrutura que se destacou foi o Esgotamento Sanitário,
tendo uma média baixa em todas as localidades. O turismo e o lazer também apresentaram
avaliações ruins em todas as localidades, com exceção do Setor Aeroporto, no qual se
verifica uma média regular de ambos.

A análise específica, associando localidades a serviços e infraestrutura, revelou as seguintes
potencialidades:
▪ Com maior número de participações, os setores Centro e Vila Maria se assemelham na
avaliação dos serviços e infraestruturas: a disponibilidade de postos de saúde, coleta de
lixo, abastecimento de água, disponibilidade de moradia, disponibilidade de escolas,
deslocamento pela cidade e iluminação pública apresentaram média acima de 3,
considerada um bom resultado;
▪ O Setor Sul, que contou com 15 participações, tem como maiores médias (3,33) a
disponibilidade de postos de saúde e a disponibilidade de comércio;
▪ A disponibilidade de postos de saúde e coleta de lixo tiveram boas avaliações na localidade
Morada Nova, que contou com 3 participações;
▪ Na Vila São José, a disponibilidade de postos de saúde, coleta de lixo, abastecimento de
água, disponibilidade de moradia, disponibilidade de escolas e deslocamento pela cidade
apresentaram uma média acima de 3, com destaque para a coleta de lixo, abastecimento
de água e disponibilidade de escolas;
▪ A Vila Jaó, com apenas 2 participações, apresentou média máxima em disponibilidade de
postos de saúde, coleta de lixo, abastecimento de água, disponibilidade de escolas,
disponibilidade de comércio e iluminação pública;
▪

Com apenas 1 participação, o setor Aeroporto apresentou boa avaliação dos serviços e
infraestruturas, com exceção do esgotamento sanitário e disponibilidade de comércio.

Por sua vez, as fragilidades identificadas foram:
▪

Esgotamento sanitário, em todas as localidades, , com pior percepção no Centro,
apresentando uma média de 1,67. A média fica abaixo de 2 em Vila Maria, Setor Sul e
Setor Jardins;

▪

Turismo, de forma geral, em todas as localidades, com exceção do Setor Aeroporto. Em
Vila Maria e Vila Jaó, o serviço aparece com média 2,25 e 2,5, respectivamente. Nos
demais setores, a média é inferior a 2, com destaque para a localidade Morava Nova, com
média de 1,33. Dos setores mais participativos, o Centro apresentou uma média de 1,94 e
o Setor Sul de 1,96, valores tidos entre o péssimo e o ruim;
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▪

Na localidade Morada Nova, o lazer teve uma avaliação ruim, com média de 1,33, bem
como a cultura;

▪

O lazer também apresentou valores baixos em todas as localidades, com exceção do Setor
Aeroporto. No Centro e na Vila Maria, esses valores ficaram pouco acima de 2, com média
de 2,13 e 2,25 respectivamente;

▪

Destaca-se negativamente a conservação do patrimônio histórico no Centro, com média
de 2,29.

As prioridades 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 dos respondentes sobre prioridade 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 e esgotamento sanitário. Este
objetivo, portanto, deverá ser priorizado pelas diretrizes do Plano Diretor, conforme
possibilidade de ação desta lei sobre este tema. O tema de lazer apareceu como terceira
prioridade, seguido pela pavimentação e qualidade do asfalto. Estes resultados coincidem com
as avaliações anteriores de fragilidade, sobretudo em relação ao esgotamento sanitário.
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 nove respostas, a fim de se obter resultados mais
consistentes e alinhados à realidade das referidas localidades.
Gráfico 4-2 – Percepção dos respondentes do setor Centro sobre prioridade para os próximos 10
anos.

Elaboração: Arcadis, 2020.
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Gráfico 4-3 – Percepção dos respondentes do setor Vila Maria sobre prioridade para os próximos
10 anos.

Elaboração: Arcadis, 2020.
Gráfico 4-4 – Percepção dos respondentes do setor Sul sobre prioridade para os próximos 10
anos.

Elaboração: Arcadis, 2020.
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Gráfico 4-5 – Percepção dos respondentes do setor Vila São José sobre prioridade para os
próximos 10 anos.

Elaboração: Arcadis, 2020.
Gráfico 4-6 – Percepção dos respondentes do setor Morada Nova sobre prioridade para os
próximos 10 anos.

Elaboração: Arcadis, 2020.

Destaca-se, neste sentido, que os setores Centro, Sul e Vila Maria receberam o maior número
de contribuições, com mais de 42 participações. Os dois primeiros apontam para a necessidade
de priorizar o esgotamento sanitário, já Vila Maria os postos de trabalho e emprego. O setor
Sul também prioriza a pavimentação e qualidade do asfalto. Os setores Vila São José e Morada
Nova receberam entre 9 e 12 participações e tiveram a geração de postos de trabalho e
emprego como questão a ser priorizada. No setor Morada Nova também se apontou a
necessidade de priorizar igualmente o lazer. No São José, o esgotamento sanitário aparece
em segundo lugar. O segundo serviço mais votado nos setores Centro e Sul foi o de postos de
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trabalho e emprego. Em Vila Maria e São José a segunda posição é ocupada pelo esgotamento
sanitário.
Em relação ao espaço aberto para comentários adicionais, os temas mais mencionados foram
os seguintes:
▪

Investimento em moradias populares em diversas localidades da cidade, apontado por
participantes do Centro;

▪

Construção e disponibilização de hospital e médicos como diferentes especialidades,
apontado por participantes do Centro, Vila Jaó e Vila Maria;

▪

Construção de canalização de águas pluviais em ruas e avenidas principais, apontado por
um participante do Centro;

▪

Incentivo e Construção de árias de lazer e cultura, apontado por um participante do Centro;

▪

Revitalização de calçadas em ruas e avenidas, com foco na acessibilidade do pedestre,
apontado por um participante do Centro;

▪

Construção de estações de tratamento de esgoto e rede de esgoto com taxa acessível à
população, bem como a revitalização das matas ciliares, apontado por um participante do
Centro;

▪

Disponibilização de creches, apontado por um participante do Centro;

▪

Criação de um campus de alguma faculdade, a fim de dinamizar a economia, apontado por
um participante do Centro;

▪

Ampliação do investimento em educação e revigoramento da escola agrícola do setor
Aeroporto;

▪

Criação de um aterro sanitário por meio de um consórcio para escoamento do lixo,
apontado por um participante do Centro;

▪

Melhorar a pavimentação no setor Aeroporto, visto que há muitas ruas de terra com poças
de lama. O mesmo foi apontado por participantes do Setor Sul;

▪

Ligar o Centro ao Setor Jardim por meio de uma ponte sobre o Rio Providência;

▪

Disponibilidade de postos de trabalho e emprego, apontado por participantes do Setor
Jardins, Sul e Vila Maria, com ênfase na disponibilidade do comércio. Um participante da
Vila Maria sugere a criação de um programa do tipo “Meu Primeiro Emprego” a fim de criar
oportunidades para os jovens e melhorar a renda familiar;

▪

Investimento em lazer, como praças, bem como demais atrativos para as crianças e idosos,
apontado por participantes do Setor Sul, Vila Jaó e Vila Maria;

▪

Priorização do meio ambiente, com ênfase nos resíduos sólidos, bem como a melhoria do
esgotamento sanitário, apontado por um participante do setor Vila São José.
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Anexo I.

Decreto Regulamentador do Processo
Participativo
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº081/2020
Miranorte-TO, 09 de Março de 2020
“Institui o Programa Primeira Infância no Município
de Miranorte-TO, e cria o Comitê Gestor Municipal
do Programa Primeira Infância no SUAS e dá outras
providências”.

III - crianças de até seis anos afastadas do convívio familiar em razão
da aplicação de medida de proteção prevista no art. 101, caput, incisos VII e
VIII, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e suas famílias.
Art. 3º. Fica instituído o Comitê Gestor do Programa Primeira Infância
no SUAS, no âmbito municipal, com a atribuição de planejar e articular os
componentes do Programa Criança Feliz.
§ 1º. O Comitê Gestor será composto por representantes, titular e
suplente, dos seguintes órgãos Ora representado:
I – Secretaria Municipal de Assistência Social, que o coordenará;
Titular: Márcia Macedo de Souza Reis, Suplente: Elaine Gomes Lima Brito, II
– Secretaria Municipal de Educação; Titular: Célia Marques da Silva, Suplente:
Elza Neres dos Santos, III – Secretaria Municipal de Saúde Titular: Renato
Donizeti Ficher, Suplente: Elyneisser Pereira Araújo, IV- Representantes do
CMAS, V- Representantes do CMDCA.
§ 2º. Os membros do Comitê Gestor serão indicados pelo titular do
respectivo órgão e designados em ato do Prefeito Municipal de Miranorte-TO.
§ 3º. Poderão ser convidados a participar das atividades do Comitê
Gestor representantes de outras instâncias, órgãos e entidades envolvidas como
tema.
Art 4º. A Secretaria-Executiva do Comitê Gestor será exercida pelo(a)
Secretaria Municipal de Assistência Social de Miranorte-TO, que prestará o
apoio administrativo e providenciará os meios necessários à execução de suas
atividades.
Art 5º. A participação dos representantes do Comitê Gestor será
considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.
Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

O Prefeito Municipal de Miranorte do Tocantins, Estado do Tocantins,
no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e,

Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 09 dias do
mês de Março de 2020.

CONSIDERANDO: a Lei Federal de Nº 13.257, de 08 de Março de
2016, que dispõe sobre as Políticas Públicas Para a Primeira Infância:
CONSIDERANDO: o Decreto Federal de Nº 8.869, de 05 de outubro
de 2016, que institui o Programa Primeira Infância no SUAS;
CONSIDERANDO: a resolução CMAS Nº 246, de 19 de Novembro
de 2019, que dispõe sobre aprovação do termo de aceite do Programa Criança
Feliz Primeira Infância no Suas;
CONSIDERANDO: a Tipificação Nacional dos Serviços
Socioassistenciais (Resolução CNAS 109/2009) e o Sistema Único de Assistência
Social – SUAS;
CONSIDERANDO: a Lei do SUAS de Miranorte nº 432 de 22 de
março de 2016;

ANTÔNIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

DECRETA:
Art. 1º. Fica instituído no município de Miranorte-TO o Programa
Criança Feliz no SUAS, de caráter intersetorial, com a finalidade de promover
o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância.
Parágrafo único. Considera-se primeira infância o período que abrange
os primeiros seis anos completos ou os setenta e dois meses de vida da criança.
Art. 2º. O Programa Criança Feliz atenderá gestantes, crianças de até
seis anos e suas famílias, e priorizará:
I - gestantes, crianças de até três anos e suas famílias beneficiárias
do Programa Bolsa Família;
II - crianças de até seis anos e suas famílias beneficiárias do Benefício
de Prestação Continuada; e

DECRETO Nº082/2020
Miranorte-TO, 09 de março de 2020
“Institui o Processo Participativo de Revisão do Plano
Diretor do Município de Miranorte-TO, e dá outras
providências.”
O Prefeito Municipal de Miranorte, no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas Lei Orgânica do Município, e art. 37 da Constituição Federal;
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 Revisão do Plano
Diretor do Município de Miranorte.

Antonio Carlos Martins Reis
PREFEITO MUNICIPAL

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 AV 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 .

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
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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
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 Revisão 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 Revisão 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
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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 Revisão 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
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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

mês de março de 2020.
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ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal
DECRETO Nº083/2020
Miranorte- TO, 09 de março de 2020

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.

“Nomeia a Comissão Organizadora e avaliadora do
Processo Seletivo Simplificado para contratação de
Monitores de Atividades de jornada Ampliada e dá outras
providências.”

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.

O Prefeito Municipal de Miranorte do Tocantins, Estado do Tocantins,
no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e
pela Lei nº489/2020, de 21 de fevereiro de 2020.
CONSIDERANDO: A necessidade de contratação de Monitores
de Atividades de Jornada Ampliada, necessário para a execução do Programa
Educacional Salas Integradas, instituído pela Lei nº489/2020, de 21 de fevereiro
de 2020.

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, Agricultura, Indústria e Comércio, localizado à rua 03, s/n,
Miranorte-TO.
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 às 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 Revisão 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, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 09 dias do

DECRETA:
Art. 1º - designa a Comissão para conduzir a realização do Processo de
Seleção Pública Simplificada da SEMED/2020, conforme discriminação abaixo:
NOME
Sueli Aparecida Fernandes Salgado
Elza Neres dos Santos
Eliane Santos da Silva
Eva Alves de Brito
Núbia Braga de Sousa Barros
Nanajhara Damasceno Arbués

CARGO/FUNÇÃO
Secretária Adjunto/SEMED
Coordenadora de Programas/SEMED
Conselho Municipal de Educação
Representante FUNDEB
PCCR/Educação Básica
Representante Professores Municipais

CARGO/CSPS
Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro

 	
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Municipal de Miranorte-TO, aos 09 dias do
mês de março de 2020.
Antônio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal
DECRETO Nº084/2020
Miranorte-TO, 09 de março de 2020
“NOMEIA SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
O Prefeito Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de
suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº464/2018 de 13 de abril
de 2018, Lei Orgânica do Município, e art. 37 da Constituição Federal;
DECRETA:
Art. 1º - Nomear a partir de 02 de março de 2020, Lucas Vale do
Nascimento, para exercer o cargo em comissão de Assessor I, DAS I, com lotação
na Secretaria Municipal de Administração.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 09 dias do
mês março de 2020.
Antonio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal
DECRETO Nº085/2020
Miranorte-TO, 09 de março de 2020
“NOMEIA SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
O Prefeito Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de
suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº464/2018 de 13 de abril
de 2018, Lei Orgânica do Município, e art. 37 da Constituição Federal;
DECRETA:
Art. 1º - Nomear a partir de 09 de março de 2020, Jardel de Araujo
Monteiro, para exercer o cargo em comissão de Assessor I, DAS I, com lotação
na Secretaria Municipal de Administração.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

Anexo II.

Portarias – Formação do Grupo Técnico
da Prefeitura Municipal e do Núcleo
Gestor Participativo
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Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 09 dias do
mês março de 2020.

PORTARIA Nº038/2020
Miranorte-TO, 09 de março de 2020

Antonio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal

O Prefeito Municipal de Miranorte, no uso de suas atribuições legais
que lhe confere a Lei Orgânica do Município, Constituição federal e tendo em
vista as disposições do Decreto Municipal nº082/2020, de 09 de março de 2020.

DECRETO Nº086/2020
Miranorte-TO, 09 de março de 2020
“NOMEIA SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
O Prefeito Municipal de Miranorte, Estado do Tocantins, no uso de
suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº464/2018 de 13 de abril
de 2018, Lei Orgânica do Município, e art. 37 da Constituição Federal;
DECRETA:
Art. 1º - Nomear a partir de 05 de março de 2020, Maria Pereira de
Figueredo, para exercer o cargo em comissão de Assessor I, DAS I, com lotação
na Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 09 dias do
mês março de 2020.
Antonio Carlos Martins Reis
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº037/2020
Miranorte-TO, 09 de março de 2020
O Prefeito Municipal de Miranorte, no uso de suas atribuições legais
que lhe confere a Lei Orgânica do Município, Constituição federal e tendo em
vista as disposições do Decreto Municipal nº082/2020, de 09 de março 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:
01 – Guilherme da Silva Bandeira – SEMAIC
02 – Jader Mendes Sobrinho – Sindicato Rural de Miranorte
03 – Eliênio Gomes de Oliveira – Sec. Mun. de Infraestrutura
04 – Célia Marques da Silva – Sec. Mun. de Educação, Cultura e
Turismo
05 – Maria Edina Sousa Alencar – Associação Vale do Providência
06 – Josebede Cavalcante Paula – Assentamento Padre Expedito
07 – Benedito José Carvalho – ADAPEC
08 – Sonia Pereira de Oliveira – RURALTINS
09 – Charles Neres da Silva – Associação Vitória
10 – Antonio Almeida da Silva – Câmara Municipal de Miranorte
Art. 3º A atuação do Núcleo Gestor Participativo deverá observar
as disposições do Decreto Municipal nº082, de 09 de março 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 remunerado 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,
revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 09 dias do
mês de março de 2020.
ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

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:
1 – João Lucas Marques
2 – Vinícios Gomes da Silva
3 – Rogério Moreira de Morais
4 – Guilherme da Silva Bandeira
Art. 3º A atuação do Grupo Técnico da Prefeitura deverá observar as
disposições do Decreto nº082/2020, de 09 de março de 2020.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Miranorte-TO, aos 09 dias do
mês de março de 2020.
ANTONIO CARLOS MARTINS REIS
Prefeito Municipal

ATOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROC. 1200/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
O Fundo Municipal da Educação de Miranorte – TO, torna público
que fará realizar no dia 25 DO MÊS DE MARÇO DE 2020 às 08h00min na
sala de reunião da CPL, situada à Rua 03 nº 414, Centro, nesta cidade, licitação
na modalidade Tomada de Preços, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, visando
à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO
CIVIL, PARA REFORMA DE PINTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,
CRECHE E CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA ANTÔNIO UCHOA
VIANA – ANEXO, NO MUNICÍPIO DE MIRANORTE – TO.
Retirada do edital no site da Prefeitura www.miranorte.to.gov.br, mais
informação junto à C.P.L. das 07h00min. as 11h00min. de segunda à sexta-feira,
através do fone nº (63) 3355- 2900.
Miranorte, 10 de março de 2020.
Jose Maria Vicente Barros
Presidente da CPL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 077/2020
CONTATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTATADA: SALINA CORP EIRELI - EPP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA,
AUDITÓRIO E GALPÃO PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DA REDE
ENSINO DO MUNICÍPIO DE MIRANORTE - TO.
VALOR: R$ 483.137,85 (Quatrocentos e oitenta e três mil cento e
trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos).
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 084/2020, TOMADA DE PREÇOS
Nº: 001/2020
SIGNATÁRIOS: pela Contratante, Sra. Celia Marques da Silva e pela
Contratada, representada por Eliudo Reis Costa Souza.
PORTARIA Nº 022/2020
Miranorte-TO, 09 de março de 2020.
		
A PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE MIRANORTE, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições
legais e disposições contidas no Decreto nº 109/2019, de 01 de abril de 2019;
		

RESOLVE:

		

Art. 1º Conceder 4 (quatro) diárias fora do Estado, para

Ano III - Nº 434 - TERÇA -FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2020
a senhora Célia Marques da Silva, CPF: 645.238.611-53, Secretária Municipal
de Educação, Cultura e Turismo, lotada na Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Turismo de Miranorte, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais)
cada, totalizando a importância de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), trecho:
Miranorte/Brasília/Miranorte, saída: 10/03/2020 às 21:30 horas, retorno:
14/03/2020 às 18:00 horas, com a finalidade de participar da 3ª Edição Nacional
do Curso Prefeitos do Futuro, que será realizado de 12 a 14/03/2020, em BrasíliaDF.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
CUMPRA-SE
		
Gabinete da Presidente do Fundo Municipal de Educação
de Miranorte, aos 09 dias do mês de março de 2020.
Célia Marques da Silva
Presidente do Fundo Municipal de Educação
Decreto nº 109, de 01 de abril de 2019
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