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INTRODUÇÃO 

 

As Políticas públicas territoriais brasileiras contam com significativos avanços recentes nos 

campos teórico, normativo e institucional, cenário que favorece a ampliação do ordenamento e 

o desenvolvimento territorial nacional, abrindo possibilidade para a construção de cidades mais 

justas, salubres, adequadas e acessíveis.  

Este novo conjunto normativo tem como base fundamental o Estatuto das Cidades, lei 

nº10.257/2001, que regulamentou a Politica Urbana brasileira e estabeleceu importantes 

referências relacionadas ao planejamento participativo e à função social da propriedade, sendo 

ainda de fundamental relevância, na composição deste quadro normativo de avanços 

significativos as leis da Politica Nacional de Habitação de Interesse Social (nº11.124/2005), da 

Politica Nacional do Saneamento Básico (Lei nº11.445/2007) e da recente Politica Nacional de 

Mobilidade (Lei nº12.587/2012). 

A Plano de Trabalho para revisão do Plano Diretor do município de Miracatu, a seguir 

apresentado, tem previsão de execução de 10 meses. O escopo de trabalho proposto prevê, 

além das atividades técnicas desenvolvidas em escritório, a realização das seguintes atividades 

em campo: uma Conferência Publica de lançamento do projeto; reuniões executivas locais; 

formação e reuniões do Conselho da Cidade; rodada de Oficinas Participativas com a população 

local; treinamento dos Agentes Comunitários da Saúde do município para aplicação de pesquisa 

de opinião na população local; uma Audiência Pública ao final do processo; além da manutenção 

de contato constante entre equipe de consultoria e a Prefeitura local, visando o 

acompanhamento continuo e a capacitação do Poder executivo local para desenvolvimento do 

processo de elaboração do Plano Diretor. 
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1 OBJETIVOS GERAIS DO PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR 

 

No contexto do município de Miracatu, definem-se como objetivos gerais do processo de revisão 

do Plano Diretor: 

• Promover o engajamento e a capacitação dos membros do executivo local, no tema 

relacionado ao desenvolvimento do Plano Diretor de Miracatu e aos temas 

relacionados ao planejamento e ordenamento territorial; 

• Fomentar e incentivar à democracia participativa, através da sensibilização de 

grupos da população local por meio da criação e fortalecimento do Conselho da 

Cidade de Miracatu; 

• Promover, em parceria com a Prefeitura Municipal de Miracatu, uma rodada de 

Oficinas Participativas com os atores locais para disseminação de conhecimento, da 

participação popular, apreensão da realidade local e apoio a tomada de decisão de 

interesse público; 

• Identificar as principais necessidades de revisão e ou complementação do PDDS, 

identificando os pontos críticos e setores prioritários, para elaboração da revisão do 

Plano Diretor de Miracatu;  

• Revisar o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Miracatu – PDDS vigente 

(Lei Complementar nº001/2006) adequando-o ao cenário atual e em consonância 

com as diretrizes federais do Estatuto das Cidades. 

• Promover o adequado planejamento e o ordenamento territorial do munícipio de 

Miracatu, visando a garantia dos direitos sociais básicos aos munícipes e 

desenvolvimento o Plano Diretor como instrumento de ampliação da democracia 

no âmbito municipal. 
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2 PRODUTOS E ETAPAS PREVISTAS 

 

O presente Plano de Trabalho considera a seguinte estrutura de etapas/produtos para o 

desenvolvimento da revisão do Plano Diretor de Miracatu: 

- Produto 1: Plano de Trabalho; 

- Produto 2: Diagnóstico com leitura técnica e comunitária, conforme Lei Federal nº10.257; 

- Produto 3: Prognóstico contendo Programas, Projetos e Ações1; 

- Produto 4: Sumário Executivo e Minuta do Plano Diretor; 

- Produto 5: Relatório Final de Atividades e Plano de Execução.  

  

                                                            
1 Será adotada ao longo do restante do trabalho a terminologia “Plano Diretor” para o Produto 3, sendo 
mais claro que a denominação “Prognóstico contendo Programas, Projetos e Ações”. O conteúdo desta 
etapa e produto se mantém inalterados. 
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3 1ª ETAPA: PLANO DE TRABALHO 

O Plano de Trabalho, apresentado no presente documento, detalha a metodologia geral do 

processo de revisão do Plano Diretor e define o cronograma de eventos, com ênfase na 

Mobilização Social, nos processos democráticos participativos e na formação dos membros do 

executivo local, visando promover a sensibilização da gestão pública local e da sociedade quanto 

à relevância do Plano Diretor Participativo.   

 

O Plano de Trabalho abrange: 

• Definição detalhada de todos os Eventos que serão realizados em campo, bem como 

seu cronograma, incluindo: Reuniões Locais com o executivo municipal; Reuniões e 

formação do Conselho; Atividade de Levantamento de Campo; Conferência municipal 

de lançamento do projeto; Oficinas Participativas; Audiência Pública; Treinamento dos 

Agentes de Saúde para aplicação de pesquisa de opinião local2.  

• Formatação de mecanismos de divulgação e comunicação para a disseminação e o 

acesso às informações sobre os trabalhos desenvolvidos. 

• Construção de pagina na internet especificas do projeto, incluindo canal comunicação 

permanente e questionário on-line para recebimento de críticas e sugestões. 

• Formação de dois grupos necessários ao desenvolvimento os trabalhos: Conselho da 

Cidade no âmbito municipal, e Grupo executivo de coordenação local. 

 

  

                                                            
2 Durante todo este caderno utilizaremos a seguinte notação para referência as atividades: Reuniões locais com o 

executivo municipal (RL); Reuniões e formação do Conselho (RC); Levantamentos de campo (AC); Conferência 

municipal de lançamento do projeto (CL); Oficinas Participativas (OP); Audiência Pública (CL-AP); Treinamento dos 

Agentes de Saúde para aplicação de pesquisa de opinião local (TACS). 



 

 
 

Revisão do Plano Diretor de Miracatu 2018 - 1ªEtapa: Plano de Trabalho 

 

10 

3.1 Descrição das atividades desenvolvidas no município durante a etapa. 

3.1.1 Reunião Local nº1 (RL1) para início dos trabalhos de formação do Grupo executivo de 

coordenação local e para formação (ou reativação e fortalecimento) do Conselho 

local.  

A atividade realizada no primeiro mês do projeto3 prevê a apresentação inicial da consultoria e 

do escopo geral do processo de trabalho ao prefeito, coordenadores do processo de revisão na 

Prefeitura, e demais membros interessados do executivo municipal. A atividade deverá buscar 

ainda a identificação dos líderes comunitários, agentes internos à administração local e demais 

órgãos relacionados ao desenvolvimento das políticas públicas para constituição do Grupo 

Executivo Local, e para formação (ou fortalecimento caso já existente) do Conselho da Cidade 

no município. Esta atividade deverá também iniciar a organização para instituição do Conselho 

da Cidade no município, que deverá ser paritário, ou seja, ter metade de sua composição de 

membros do poder público, e a outra metade de membros da sociedade civil, que será 

formalizado através de decreto ou portaria publica via gabinete do Prefeito. O Conselho deverá 

englobar agentes do poder executivo, legislativo, da sociedade civil, e demais gestores locais.  

3.1.1.1 Metodologia da atividade RL1 

Durante a Reunião Local nº1 ficam previstas:  

• Apresentação da estrutura metodológica e do escopo de trabalho previstos 

para o desenvolvimento da revisão do Plano Diretor; 

• Definição da composição da Coordenação executiva do Plano. Os membros 

devem ser indicados pelo Prefeito que deverá sugerir preferencialmente por 

dois ou três nomes do executivo municipal que exerçam cargo de gerência em 

articulação com o gabinete do governo; 

• Levantamento inicial das entidades, lideranças, gestores e instituições locais 

relacionadas ao tema, visando também indicativo para a composição do 

Conselho das Cidades; 

• Debate sobre o panorama geral do município, incluindo as legislações vigentes 

e aquilo que os presentes considerarem como problemas locais de relevância 

como questões de partida;  

• Leitura crítica preliminar do Plano Diretor vigente; 

                                                            
3 Atividade realizada em 05 de abril de 2018.  
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• Abertura de canal direto de diálogo e colaboração entre membros da 

Prefeitura e à consultoria; 

• Solicitação de dados para composição do inventário de dados do processo de 

revisão do Plano Diretor de Miracatu; 

• Previsão de data para realização da Conferência pública do processo de revisão 

do Plano Diretor.  

A reunião será dotada de mapas, informações e slides do município contendo uma prévia das 

informações locais, bem como a metodologia e estrutura de desenvolvimento do processo de 

revisão e complementação do Plano Diretor, considerando como referência o Estatuto das 

Cidades e demais planos e legislações, locais, regionais, estadual e nacional.  

A preparação desta atividade é de responsabilidade da consultoria, que deverá disponibilizar 

todo o material publicamente à Prefeitura e aos demais interessados.  

 

3.1.2 Atividade de Campo nº1 (AC1) para determinação da estratégia de mobilização 

territorial e reconhecimento preliminar do território 

A atividade de campo deverá realizar4 o reconhecimento preliminar de todas as regiões do 

município, com levantamento fotográfico e georeferenciamento de pontos estratégicos do 

território. Visando além do primeiro reconhecimento local, a montagem da estratégia de 

mobilização.  

3.1.2.1 Metodologia da atividade 

O levantamento de campo deve considerar:  

• Vistoria técnica acompanhada de membros do executivo municipal, 

preferencialmente por profissionais do setor de planejamento territorial 

local, e preferencialmente realizado em carro oficial da Prefeitura; 

• Levantamento fotográfico e coleta de pontos GPS; 

• Determinação de potenciais pontos de mobilização do munícipio, para futura 

realização de Oficinas Participativas, através da delimitação de setores de 

mobilização; 

                                                            
4 Atividade realizada nos dias 05 e 06 de abril de 2018. 
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• Construção inicial de base de informações sobre o território para 

comparação com os dados estatísticos disponíveis pelo Censo IBGE e demais 

dados primários pré-existentes. 

3.1.3 Treinamento de Agentes Comunitários de Saúde para aplicação de pesquisa (TACS) 

Esta atividade promoverá a capacitação dos Agentes Comunitários da Saúde local para aplicação 

de questionário para coleta de dados destinado a pesquisa da situação atual do município. O 

treinamento dará suporte a composição do questionário e sua aplicação, e a digitação dos dados 

no sistema de inclusão de dados on-line. 

3.1.3.1 Metodologia da atividade 

A aplicação dos questionários seguirá as seguintes etapas: 

• Determinação de potenciais demandas e problemas locais autodeclarados e divisão 

territorial; 

• Coletar opinião dos munícipes; 

• Inclusão de dados no sistema on-line para construção de base de informações sobre o 

município.  
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4 2ª ETAPA: DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARTICIPATIVO 

A etapa de Diagnóstico técnico participativo deverá analisar a situação atual do município a 

partir de cinco diferentes eixos: caracterização geral do munícipio, análise econômica e das 

contas públicas municipais; analise institucional e normativa, levantamento de dados primários 

sobre a condição socioeconômica e análise territorial local. O processo de diagnóstico dará 

ênfase na avaliação do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Miracatu atual, 

abrangendo a leitura da situação da legislação relacionada vigente e de demais Planos 

relacionados ao ordenamento territorial, como o Código de Obras, Planos de Saneamento 

Básico, Habitação, Mobilidade, dentre outros, quando existentes.  

Durante esta etapa serão realizadas simultaneamente as atividades participativas e de 

levantamento de dados, tais como: Pesquisa de opinião em campo (aplicada pelos ACS), 

formação e reuniões do Conselho da Cidade local, e a realização de Oficinas Participativas em 

pontos estratégicos de mobilização no município. Estas ações participativas visam em seu 

conjunto o desenvolvimento técnico-participativo para o novo Plano Diretor, que abrangerá no 

mínimo, o seguinte conteúdo, subdivido em 5 capítulos: 

1 Caracterização geral do município  

1.1 Histórico da ocupação territorial  

1.2 Aspectos gerais, conformação territorial e inserção regional. 

1.3 Índices socioeconômicos gerais regionais.  

1.4 Caracterização do município e demografia 

1.4.1 Série histórica 1970-2018 e Taxa de Crescimento.  

1.4.2 Pirâmide etária  

1.4.3 Cor da pele  

1.4.4 População flutuante e deslocamentos em função do trabalho e turismo.  

1.4.5 Projeção de crescimento populacional até 2030  

1.5 Caracterização socioeconômica local 

1.5.1 Educação  

1.5.2 Saúde  

1.5.3 Trabalho e Renda  

1.5.4 Moradia  

1.5.5 Saneamento Básico  

1.5.6 Energia Elétrica  

1.5.7 Telefonia e comunicação  

1.5.8 Transporte  
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1.5.9 Pavimentação, calçada, arborização e iluminação pública  

1.5.10 Segurança  

1.5.11 Previdência Social  

1.5.12 Proteção à maternidade e à infância  

2. Análise Econômica e contas públicas.  

2.1 Caracterização local  

2.2 Convênios e transferências  

3. Análise institucional e normativa  

3.1 Organograma do poder executivo  

3.1.1 Conselho da Cidade 

3.2 Análise normativa  

3.2.1 Plano Diretor  

3.2.2 Zoneamento, uso e ocupação do solo e código de obras. 

4. Levantamento de dados primários sobre a situação socioeconômica 

4.1 Metodologia de aplicação  

4.2 Perfil das pessoas entrevistadas  

4.3 Análise dos dados coletados  

4.3.1 Avaliação geral dos resultados 

5. Análise territorial local e determinação das questões de maior relevância no contexto local.  

 

4.1 Descrição das atividades desenvolvidas no município durante a etapa. 

4.1.1 Conferência Municipal de Lançamento do Processo de elaboração do novo Plano 

Diretor (CL) 

A atividade promoverá5 o lançamento através do chamado público da população local para 

início do processo de elaboração do novo Plano Diretor Municipal. O evento deverá ser 

amplamente divulgado no município, e objetiva sensibilizar a população sobre a importância do 

projeto, bem como coletar um primeiro panorama das problemáticas locais através das 

declarações da população local. 

4.1.1.1 Metodologia da atividade 

O evento de lançamento do processo de revisão deve considerar:  

 

                                                            
5 A Conferência de Lançamento (CL) ocorreu no dia 17 de abril de 2018 na Câmara Municipal de Miracatu. 
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• Ampla publicidade para chamado de todos os munícipes interessados; 

• Uso de linguagem acessível; 

• Abertura do evento com o Prefeito da cidade, membros do executivo e equipe de 

consultoria do Plano; 

• Apresentação e debate do escopo do projeto, esclarecendo todas as etapas e 

convidando a população à participação nos momentos estratégicos de abertura; 

• Apresentação de lista preliminar e abertura de indicação dos presentes interessados 

para formação do Conselho da Cidade; 

• Apresentação acessível do contexto do atual Plano Diretor e dos desafios da revisão; 

4.1.2 Reunião Local nº2 (RL2) 

A atividade objetiva o encontro entre consultoria e gabinete do Prefeito para apresentação da 

análise crítica do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável - PDDS de Miracatu vigente, 

demais Planos e Leis relacionadas ao tema existentes. Também serão colocados em discussão 

os levantamentos e análises preliminarmente já realizados nesta etapa de diagnóstico, 

considerando o inventario de informações já coletadas e as definições para a realização das 

atividades de participação. 

 

4.1.2.1 Metodologia da atividade 

Este encontro abrangerá, no mínimo, os seguintes tópicos: 

• Analise e debate conjunto sobre o Plano Diretor atual e demais leis relacionadas 

existentes; 

• Apresentação da leitura crítica da situação local já realizada pela Risco, indicando 

potencialidades, limitantes e desafios do processo de revisão; 

• Solicitação de dados necessários a complementação do diagnóstico existente; 

• Pactuação de rotina de trabalho;  

• Discussão sobre analises preliminares; 

• Planejamento das Oficinas Participativas. 
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4.1.3 Atividade de Campo nº2 para levantamento de dados em campo (AC2); 

A segunda atividade de campo deverá6 realizar o reconhecimento territorial com levantamento 

fotográfico e georeferenciamento de pontos estratégicos do território rural do munícipio. Deve-

se dar atenção especial às potenciais áreas de parcelamento irregular do solo e de conflito 

ambiental, sobretudo decorrentes da cultura do eucalipto.  

4.1.3.1 Metodologia da atividade 

As atividades de campo deverão abranger: 

• Vistoria técnica acompanhada de membros do executivo municipal, 

preferencialmente por profissionais do setor de planejamento territorial 

local, e preferencialmente realizado em carro oficial da Prefeitura; 

• Levantamento fotográfico e coleta de pontos GPS; 

• Construção inicial de base de informações sobre o território para 

comparação com os dados estatísticos disponíveis pelo Censo IBGE e demais 

dados primários pré-existentes; 

• Visita de pontos de conflito ambiental e de parcelamento irregular do solo. 

4.1.4 Reunião de formação do Conselho da Cidade (RC1) 

Após realização de consulta inicial para formação do Conselho durante a Conferência de 

Lançamento (CL), essa será a primeira reunião já no âmbito do Conselho da Cidade local. A 

atividade prevê a discussão sobre o Regimento Interno do Conselho, e a apresentação crítica do 

PDDS existente, considerando ainda estudos relacionados, abrindo espaço para a analise e 

debate conjuntos. Após apresentação e debate sobre os tópicos gerais, será aberta a 

possibilidade de detalhamento e aprofundamento de questões específicas do município.  

4.1.4.1 Metodologia da atividade 

Na presente reunião serão realizados: 

• Discussão sobre o papel e as funções do Conselho para a Política urbana municipal. 

• Apresentação sobre o Estatuto da Cidade e visão crítica sobre o atual PDDS. 

• Debate sobre o Regimento interno do Conselho. 

                                                            
6 Atividade realizada nos dias 25 e 26 de abril de 2018. 
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• Debate sobre a situação atual do município a partir dos seguintes tópicos: meio 

ambiente, saneamento básico, educação, saúde, alimentação, trabalho, renda, 

moradia, transporte, lazer, cultura, patrimônio e segurança. 

• Solicitação de dados necessários a complementação do diagnóstico existente; 

• Pactuação de rotina de reuniões do Conselho; 

• Disponibilização de material para auxilio à formação do Conselho, que deve ser 

preparado pela consultoria. 

4.1.5 Oficinas Participativas (OP) 

As Oficinas Participativas serão realizadas em todas as regiões de mobilização do município 

definidas no Plano de Trabalho e Metodologia (P1). Estas atividades deverão promover o debate 

público sobre os temas gerais do Plano Diretor dando ênfase às demandas imediatas de cada 

uma das regiões do município. 

As Oficinas Participativas têm como objetivo principal estimular a democracia participativa 

através de encontro direto com a população local, em cada um dos setores de mobilização, além 

de gerar dados participativos sobre o território estudado. Esta atividade auxiliará na construção 

de base de informações sobre o território para comparação com os dados estatísticos 

disponíveis pelo Censo IBGE e demais dados primários existentes. 

4.1.5.1 Metodologia da atividade 

As Oficinas seguirão a seguinte metodologia básica: 

• Apresentação do tema do Plano, etapas e produtos, cronograma e formas de 

participação da população, tendo como auxílio por informativo impresso (a ser 

desenvolvido pela consultoria); 

• Debate Público sobre o tema, buscando a leitura da realidade local realizada pelos 

próprios moradores, conduzida pela equipe da consultoria, abordando os principais 

temas relacionados ao ordenamento territorial do município (saneamento básico, meio 

ambiente, moradia, transporte e mobilidade, saúde, educação, entre outros); 

 

  



 

 
 

Revisão do Plano Diretor de Miracatu 2018 - 1ªEtapa: Plano de Trabalho 

 

18 

5 3ª ETAPA: PLANO DIRETOR 

A terceira etapa do trabalho realizará a partir do diagnóstico técnico participativo a projeção de 

um ou mais cenários prognósticos, com previsão da formulação de quadros possíveis de 

alteração dos temas incluídos do Plano Diretor, elaborados para cada um dos setores e regiões 

do município e para o contexto geral do território municipal. 

Deste modo, a partir do problema diagnosticado serão discutidas as diferentes soluções 

possíveis, bem como se projetará como o ordenamento territorial do município poderá ser 

efetivado a partir de definições do Plano Diretor municipal revisado, e as hipóteses no caso de 

não serem seguidas as diretrizes por ele estabelecidas. O produto deverá conter a organização 

de Programas, Projetos e Ações para efetivação da implantação do Plano Diretor municipal no 

horizonte mínimo de 10 (dez) anos. 

O produto final desta etapa será o Plano Diretor7 de Miracatu revisado, que dará base para um 

sumário executivo que será encaminhado à apreciação e aprovação do Conselho da Cidade e da 

população em geral através da Audiência Pública (AP). 

 

5.1 Descrição das atividades desenvolvidas no município durante a etapa 

5.1.1 Reunião Local nº 3 (RL3) 

A atividade prevê a apresentação, para o grupo executivo local, da síntese da situação 

diagnosticada na etapa anterior seguida das previsões prognósticas projetadas. Durante o 

encontro deverá ser realizado o debate conjunto sobre a primeira proposta prognóstica para o 

novo Plano Diretor para posterior debate conjunto no âmbito do Conselho da Cidade.  

5.1.1.1 Metodologia da atividade 

Na presente reunião será apresentada a síntese do diagnóstico seguida de discussão sobre os 

quadros prognósticos projetados, prevendo a seguinte sequência de trabalho: 

• Apresentação da síntese do diagnóstico técnico-participativo; 

• Apresentação de quadros prognósticos multi-setoriais em 3 cenários: otimista, 

realista e pessimista. 

                                                            
7  No Termo de Referência esse produto antes era denominado Prognóstico, contendo Programas, 
Projetos e Ações. 
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• Solicitação de dados complementares quando necessários; 

• Pactuação de conteúdo para envio à pauta do Conselho da Cidade.  

 

A reunião contará com, informações, slides e produtos preliminares preparados pela Risco.  

5.1.2 Segunda Reunião do Conselho da Cidade (RC2) 

No âmbito do Conselho municipal da Cidade, a atividade prevê a apresentação da síntese do 

diagnóstico, seguida de discussão sobre os quadros prognósticos. Após o debate realizados, 

espera-se obter acumulo suficiente para lançamento da primeira síntese propositiva como base 

do novo Plano Diretor.   

5.1.2.1 Metodologia da atividade 

Na presente reunião será apresentada a síntese do diagnóstico seguida de discussão sobre os 

quadros prognósticos projetados, prevendo a seguinte sequência: 

• Apresentação da síntese do diagnóstico técnico-participativo; 

• Debate e avaliação das análises realizadas durante etapa de diagnóstico; 

• Debate e avaliação das Oficinas Participativas realizadas; 

•  Apontamento de necessidades de complementação e indicações do atual Plano 

Diretor para o prognóstico; 

• Apresentação de quadros prognósticos em 3 cenários: otimista, realista e 

pessimista; 

• Pactuação de diretrizes do Plano Diretor com o Conselho da Cidade.  
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6 4ºETAPA: SUMÁRIO EXECUTIVO E MINUTA DE LEI  

Durante está etapa serão realizadas as últimas reuniões para conclusão do novo Plano Diretor, 

antes de seu envio à votação na Câmara de Vereadores.  

O Plano finalizado como resultado dos trabalhos das etapas anteriores passará nesta etapa por 

aprovação do Conselho da Cidade local, resultando nas publicações das manifestações de 

aprovação. Após a aprovação no âmbito do Conselho, será realizada então Audiência Pública, 

onde será discutido publicamente o Plano Diretor para posterior encaminhamento à Câmara de 

Vereadores municipal um Sumário Executivo acompanhado de Minuta de Lei, onde o Plano 

integrará a rotina interna de debates e aprovação do poder legislativo.  

6.1 Descrição das atividades desenvolvidas no município durante a etapa 

Na presente etapa serão desenvolvidas as seguintes atividades: 

• Conclusão e publicação de Sumário Executivo e Minuta de Lei; 

• Avaliação e incorporação de complementos gerados; 

• Debate junto ao Conselho da Cidade; 

• Publicação de manifestação firmada pelo Conselho local;  

• Publicação de relatório final do Plano Diretor Municipal; 

• Realização de Audiência Pública; 

• Incorporação de complementos; 

• Envio da Minuta de Lei para à Câmara Municipal.  

6.2 Reunião conjunta: Reunião Local nº4 (RL4) e Reunião do Comitê nº3 (RC3) 

Esta será a última Reunião Local e por isso será feita em conjunto com a reunião do Conselho da 

Cidade e deverá contar a presença do Prefeito do município, membros do gabinete de governo, 

secretariado vinculado ao tema e Conselho Local. Esta reunião é preparatória para a realização 

da Audiência Pública (AP) do Plano Diretor. Durante o encontro será retomado o histórico de 

desenvolvimento do trabalho e apresentados os resultados do trabalho desenvolvido no âmbito 

municipal. 
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6.2.1 Metodologia da atividade 

Durante a reunião os trabalhos serão organizados a partir das seguintes etapas: 

• Apresentação da Síntese do trabalho desenvolvido em todas as suas etapas; 

• Definição de metas e prioridades. 

• Deliberações finais sobre o Plano Diretor Municipal. 

• Apresentação dos resultados e síntese crítica das Oficinas Participativas; 

• Monitoramento, Sistema de informação e processos de revisão futura do PD. 

• Encaminhamento da minuta de lei à Câmara de Vereadores com acompanhamento 

de debate da casa legislativa. 

• Apresentação de Sumário Executivo preliminar;  

• Apresentação de modelo de Minuta de Lei; 

• Pactuação de preparativos para a Audiência Pública Final; 

• Submissão da minuta de lei ao departamento jurídico do poder executivo. 

6.3 Audiência Pública (AP) do Plano Diretor 

Após a aprovação do Plano no âmbito do Conselho da Cidade, e da analise do departamento 

jurídico do poder executivo, o Plano deverá ser apresentado e submetido à Audiência Pública.  

6.3.1 Metodologia da atividade 

A Audiência deverá ser organizada a partir das seguintes etapas: 

• Abertura com fala do Prefeito Municipal, Presidência da Câmara de Vereadores e 

membros do Conselho da Cidade; 

• Apresentação da síntese do trabalho desenvolvido em todas as suas etapas; 

• Apresentação dos resultados das ações participativas, com destaque para as 

Oficinas;  

• Leitura da síntese do Sumário Executivo e da Minuta de Lei da revisão do Plano 

Diretor de Miracatu; 

• Debate público sobre o tema, para incorporação de eventuais complementos. 

Com pelo menos 15 dias de antecedência da Audiência Pública (AP) serão disponibilizados dois 

documentos em acesso público via portal da Prefeitura: o Sumário Executivo e a m Minuta de 

Lei. Após a Audiência Pública os canais de comunicação continuarão ativos por 15 dias para 

recebimento de contribuições da população de demais setores da sociedade. 
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7 5ªETAPA: RELATÓRIO FINAL DE ATIVIDADES E PLANO DE EXECUÇÃO 

Na última etapa do processo de elaboração do novo Plano Diretor, a consultoria desenvolverá o 

Plano de Execução decorrente dos resultados do Plano Diretor, incluindo metas temporais e 

setoriais para o município. A consultoria também estará disponível para auxilio do município em 

eventuais ações de complementação e esclarecimento do processo. Na presente etapa o 

resultado do Sumário Executivo e da Minuta de Lei submetidas a Audiência Pública serão 

encaminhadas à Câmara de Vereadores local. Neste período a consultoria poderá prestar apoio 

a casa legislativa para nova apresentação técnica do Plano Diretor.  

7.1 Descrição das atividades desenvolvidas no município durante a etapa 

7.1.1 Atividade de apoio ao debate do Plano na Câmara Legislativa  

Durante a última etapa da elaboração do Plano Diretor a equipe de consultoria estará disponível 

à Câmara Legislativa, Conselho Municipal e Poder Executivo, caso exista necessidade de nova 

explanação técnica sobre o conteúdo do trabalho. Havendo necessidade a atividade deverá 

ocorrer na Câmara de Vereadores precedendo a votação da pauta.  

7.1.1.1 Metodologia da atividade 

A atividade de apoio final prevê:  

• Apresentação de síntese do trabalho desenvolvido em todas as suas etapas; 

• Apresentação dos resultados e síntese crítica das oficinas participativas; 

• Auxilio em eventos da Câmara, Conselho ou Legislativo.  
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8 CRONOGRAMA GERAL DE EXECUÇÃO 
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9 COMPOSIÇÃO DO BANCO DE DADOS 

9.1 Base de dados secundários 

A elaboração da base de dados, formada por dados secundários pré-existentes sobre as 

características locais, constitui-se como referência inicial para o processo de revisão do Plano 

Diretor, e está organizada a partir de 171 variáveis reunidas sobre os seguintes temas: 

Demografia, Economia, Educação, Análise econômica e contas públicas, Moradia, Território, 

Saúde, Proteção à maternidade e à infância, Segurança, Trabalho, Transporte, Lazer, Assistência 

aos desamparados e Cenário Político, detalhadas nos quadros seguintes. 

Quadro 9-1 Composição do Banco de Dados - Demografia 

Categoria Descrição da informação Fonte Natureza 

Demografia 

População residente (total, homens, mulheres, urbana e rural) IBGE - Censo Demográfico dado 

Estimativa populacional IBGE - Estimativa da população dado 

Projeção populacional IBGE - Projeção populacional dado 

Taxa de crescimento médio anual IBGE - Censo Demográfico indicador 

Grau de urbanização IBGE - Censo Demográfico indicador 

População rural e urbana IBGE - Censo Demográfico dado 

Densidade demográfica IBGE - Censo Demográfico indicador 

População por sexo e faixa etária  IBGE - Censo Demográfico dado 

Razão de sexo IBGE - Censo Demográfico indicador 

Taxa bruta de natalidade MS Sinasc / Datasus indicador 

Taxa bruta de mortalidade MS SIM / Datasus indicador 

Razão de dependência IBGE - Censo Demográfico indicador 

Índice de envelhecimento IBGE - Censo Demográfico indicador 

Esperança de vida ao nascer PNUD, através do Atlas Brasil indicador 

População em idade escolar IBGE - Censo Demográfico dado 

Saldo migratório IBGE - Censo Demográfico indicador 

UF de nascimento IBGE dado 

Elaboração: Risco AU 2018 
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Quadro 9-2 Composição do Banco de Dados - Economia 

Categoria Descrição da informação Fonte Natureza 

Economia 

PIB municipal 

IBGE, em parceria com os Órgãos 

Estaduais de Estatística, Secretarias 

Estaduais de Governo e SUFRAMA dado 

PIB per capita 

IBGE, em parceria com os Órgãos 

Estaduais de Estatística, Secretarias 

Estaduais de Governo e SUFRAMA dado 

Valor adicionado por setor de atividade a preços correntes 

IBGE, em parceria com os Órgãos 

Estaduais de Estatística, Secretarias 

Estaduais de Governo e SUFRAMA dado 

Participação dos setores da economia no PIB  

IBGE, em parceria com os Órgãos 

Estaduais de Estatística, Secretarias 

Estaduais de Governo e SUFRAMA dado 

Arranjos produtivos locais MDIC - Observatório dos APLs informação 

Principais produtos exportados MDIC - SECEX informação 

Principais produtos importados MDIC - SECEX informação 

Produção agrícola, pecuária, extração vegetal e silvicultura – 

tipo 

IBGE - Produção Agrícola Municipal 

- Pesquisa Pecuária Municipal - 

Produção da Extração Vegetal e da 

Silvicultura informação 

Produção agrícola, pecuária, extração vegetal e silvicultura – 

quantidade 

IBGE - Produção Agrícola Municipal 

- Pesquisa Pecuária Municipal - 

Produção da Extração Vegetal e da 

Silvicultura informação 

Produção agrícola, pecuária, extração vegetal e silvicultura – 

valor 

IBGE - Produção Agrícola Municipal 

- Pesquisa Pecuária Municipal - 

Produção da Extração Vegetal e da 

Silvicultura informação 

Estabelecimentos por atividade CNAE MTE - RAIS dado 

Lavoura permanente e temporária IBGE dado 

Produção pecuária IBGE dado 

Cadastro central de empresas IBGE dado 

Participação setorial dos empregos formais IBGE dado 

Distribuição das famílias do cadastro único por faixa de renda IBGE dado 

Elaboração: Risco AU 2018 
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Quadro 9-3 Composição do Banco de Dados - Educação 

Categoria Descrição da informação Fonte Natureza 

Educação  

População alfabetizada IBGE - Censo Demográfico dado 

Taxa de analfabetismo IBGE - Censo Demográfico indicador 

Matriculas IBGE cidades dado 

Numero de escolas IBGE cidades dado 

Total de docentes IBGE cidades dado 

Taxa de abandono IBGE Censo Demográfico e Pnad indicador 

Expectativas de anos de estudo 

PNUD - Atlas do Desenvolvimento 

Humano indicador 

IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica INEP indicador 

Estudantes por faixa de ensino IBGE - Censo Demográfico dado 

Elaboração: Risco AU 2018 

 

Quadro 9-4 Composição do Banco de Dados - Análise econômica e contas públicas 

Categoria Descrição da informação Fonte Natureza 

Análise econômica e 

contas públicas 

Convênios por área Portal transparência dado 

Distribuição do valor conveniado por área Portal transparência dado 

Média do valor conveniado por área Portal transparência dado 

Distribuição dos convênios por situação Portal transparência dado 

Distribuição de grupos de situação por área Portal transparência dado 

Distribuição por área dos grupos de situação Portal transparência dado 

Receita total STN - SICONFI dado 

Receita total por componente STN - SICONFI dado 

Receitas correntes STN - SICONFI dado 

Composição das receitas correntes STN - SICONFI dado 

Receita tributária própria STN - SICONFI dado 

Composição das receitas tributárias próprias STN - SICONFI dado 

Transferências correntes STN - SICONFI dado 

Transferências correntes por esfera governamental STN - SICONFI dado 

Composição das transferências correntes STN - SICONFI dado 

Arrecadação e distribuição de CFEM STN - SICONFI dado 

Despesas municipais por tipo STN - SICONFI dado 

Despesa por função STN - SICONFI dado 

Elaboração: Risco AU 2018 
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Quadro 9-5 Composição do Banco de Dados - Moradia 

Categoria Descrição da informação Fonte Natureza 

Moradia  

Tipo de moradia - material das paredes IBGE dado 

Produção habitacional do CDHU IBGE dado 

Existência de banheiro IBGE dado 

Destino do esgoto IBGE dado 

Abastecimento de água IBGE dado 

Tratamento de água IBGE dado 

Destino do lixo IBGE dado 

Acesso à energia elétrica IBGE dado 

Características do entorno dos domicílios IBGE dado 

Formas de abastecimento de água IBGE dado 

Formas de abastecimento de água por domicilio IBGE dado 

Formas de abastecimento por domicilio e distrito IBGE dado 

Formas de abastecimento de água por setor censitário IBGE dado 

Número de domicílios (total, rural e urbana) IBGE - Censo Demográfico dado 

Média de moradores em domicílios (total, rural e urbana) IBGE - Censo Demográfico dado 

Domicílios por tipo de abastecimento de água (total, rural 

e urbana)  IBGE - Censo Demográfico dado 

Economias residências ativas micromedidas SNIS/PMM/AG013 dado 

Domicílios por tipo de fornecimento de energia elétrica 

(total, rural e urbana) IBGE - Censo Demográfico dado 

Domicílios por tipo de destino do lixo (total, rural e 

urbana) IBGE - Censo Demográfico dado 

Volume de lixo coletado por tipo  SNIS - UP007 dado 

Destino final dos resíduos sólidos coletados SNIS dado 

Domicílios por tipo de coleta de esgotamento sanitário Censo IBGE dado 

Economias ativas de esgoto SAAE / SNIS ES008 dado 

Domicílios não adequados IBGE - Censo Demográfico dado 

Déficit Habitacional FJP 2010 dado 

Existência de favelas IBGE dado 

Aglomerados subnormal IBGE dado 

Elaboração: Risco AU 2018 
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Quadro 9-6 Composição do Banco de Dados – Informação territorial 

Categoria Descrição da informação Fonte Natureza 

Informação 

territorial 

Área territorial IBGE dado 

Unidade de conservação – 

existência/nome/administração/grupo/categoria Instituto Florestal / Prefeitura informação 

Terra indígena – existência/nome FUNAI / INCRA informação 

Comunidade quilombola – existência/nome FUNAI / INCRA informação 

Evolução da mancha urbana Risco AU 2017 informação 

Ocorrência de enchentes, inundações ou alagamentos Prefeitura informação 

Ocorrência de escorregamentos e deslizamentos  Prefeitura informação 

Existência de mapeamento de áreas de risco Prefeitura informação 

Elaboração: Risco AU 2018 

 

Quadro 9-7 Composição do Banco de Dados – Saúde 

Categoria Descrição da informação Fonte Natureza 

Saúde  

Equipes de saúde TABNET dado 

Estabelecimentos TABNET dado 

Taxa de natalidade Seade indicador 

Taxa de mortalidade infantil Seade indicador 

Crianças menores de 02 anos desnutridas (ODM) MS - SIAB indicador 

Taxa de mortalidade por acidentes de transporte terrestre 

(ATT) por 100 mil habitantes MS/SVS/CGIAE - SIM indicador 

Elaboração: Risco AU 2018 

 

Quadro 9-8 Composição do Banco de Dados – Proteção à maternidade e à infância 

Categoria Descrição da informação Fonte Natureza 

Proteção à 

maternidade e 

à infância  

Mães e partos Seade dado 

Mães e partos cesáreos Seade dado 

Mães e partos adolescentes Seade dado 

Mães com sete ou mais consultas pré-natal Seade indicador 

Nascimentos de baixo peso Seade indicador 

Gestações pré-termo Seade indicador 

Taxa de mortalidade materna MS/SVS/CGIAE - SIM indicador 

Nascidos vivos por consultas pré-natal MS/SVS/DASIS - SISNAC indicador 

Elaboração: Risco AU 2018 
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Quadro 9-9 Composição do Banco de Dados - Segurança 

Categoria Descrição da informação Fonte Natureza 

Segurança  

Ocorrências policiais registradas SSP SP dado 

Evolução das ocorrências policiais SSP SP indicador 

Número de mortes por agressão MS - SIM dado 

Número de mortes por agressão com arma de fogo MS - SIM dado 

Número de ocorrências por tipo REDS/SESP/MG dado 

Violência doméstica, sexual e outras violências - noficados 

no local MS / Sinan dado 

Número de mortes de mulheres por agressão MS - SIM dado 

Elaboração: Risco AU 2018 
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Quadro 9-10 Composição do Banco de Dados - Trabalho 

Categoria Descrição da informação Fonte Natureza 

Trabalho  

Rendimento nominal mensal domiciliar per capita IBGE - Censo Demográfico dado 

Média do rendimento nominal mensal domiciliar IBGE - Censo Demográfico indicador 

Mediana da renda domiciliar per capita IBGE - Censo Demográfico indicador 

Percentual da renda apropriada pelos 20% mais pobres 

(ODM) Portal ODM - Relatório Dinâmico indicador 

Percentual da renda apropriada pelos 20% mais ricos 

(ODM) Portal ODM - Relatório Dinâmico indicador 

Rendimento feminino em relação ao masculino segundo 

ocupação formal e escolarização 

PNUD - Atlas do Desenvolvimento 

Humano / Portal ODM - Relatório 

Dinâmico indicador 

Índice de Gini 

PNUD - Atlas do Desenvolvimento 

Humano indicador 

População Economicamente Ativa (PEA) por recorte etário 

(10 a 14; 15 a 17; e 18 anos ou mais) IBGE - Censo Demográfico dado 

População em Idade Ativa (PIA) (maior de 10 anos) IBGE - Censo Demográfico dado 

População ocupada IBGE - Censo Demográfico dado 

Taxa de ocupação / desocupação IBGE - Censo Demográfico indicador 

Número de empregados com carteira assinada IBGE - Censo Demográfico dado 

Número de empregados sem carteira assinada IBGE - Censo Demográfico dado 

Distribuição (%) da PEA por grau de instrução IBGE - Censo Demográfico dado 

Distribuição (%) dos ocupados por seção do trabalho 

principal IBGE - Censo Demográfico dado 

Grau de formalização dos empregados MTE - RAIS indicador 

Empregos formais por faixa etária MTE - RAIS dado 

Empregos formais por escolarização MTE - RAIS dado 

Empregos formais por sexo MTE - RAIS dado 

Salário médio dos empregos formais por setor de atividade MTE - RAIS dado 

Rendimento médio dos ocupados - 2010 

PNUD - Atlas do Desenvolvimento 

Humano dado 

Ocupados por faixa de salário mínimo 

PNUD - Atlas do Desenvolvimento 

Humano dado 

População abaixo da linha de pobreza 

IBGE - PNAD / IBGE - PME / Atlas do 

Desenvolvimento Humano dado 

População abaixo da linha de indigência 

IBGE - PNAD / IBGE - PME / Atlas do 

Desenvolvimento Humano dado 

Rendimento médio da mulher responsável pelo domicílio IBGE - Censo Demográfico dado 

Porcentagem de domicílios com renda domiciliar per 

capita até 1/2 SM IBGE - Censo Demográfico indicador 

Porcentagem de domicílios com renda domiciliar per 

capita até 1/4 SM IBGE - Censo Demográfico indicador 

Elaboração: Risco AU 2018 
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Quadro 9-11 Composição do Banco de Dados - Transporte 

Categoria Descrição da informação Fonte Natureza 

Transporte  

Frota de automóveis Denatran dado 

Frota de motos Denatran dado 

Taxa de motorização por automóveis Denatran/IBGE indicador 

Taxa de motorização por motos Denatran/IBGE indicador 

Linhas de transporte municipal Denatran dado 

Peso da tarifa de transporte público na renda ANP e GF indicador 

Tempo médio de deslocamento PNAD IBGE indicador 

Percentual de pessoas que gastam mais de uma hora PNAD IBGE indicador 

Deslocamento para trabalho ou estudo IBGE - Censo Demográfico dado 

      

Elaboração: Risco AU 2018 

Quadro 9-12 Composição do Banco de Dados - Lazer 

Categoria Descrição da informação Fonte Natureza 

Lazer  

Equipamentos de lazer Prefeitura dado 

Equipamentos de esporte Prefeitura dado 

Áreas verdes Prefeitura dado 

Parques Prefeitura dado 

Equipamentos culturais Prefeitura dado 

Elaboração: Risco AU 2018 

Quadro 9-13 Composição do Banco de Dados – Assistência aos desamparados 

Categoria Descrição da informação Fonte Natureza 

Assistência aos 

desamparados  

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) por 

componente 

PNUD - Atlas do Desenvolvimento 

Humano indicador 

Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) 

por dimensão FIRJAN indicador 

Índice de Desenvolvimento Familiar (IDF) por 

componentes MDS indicador 

População abaixo da linha de pobreza 

IBGE - PNAD / IBGE - PME / Atlas do 

Desenvolvimento Humano dado 

População abaixo da linha de indigência 

IBGE - PNAD / IBGE - PME / Atlas do 

Desenvolvimento Humano dado 

Rendimento médio da mulher responsável pelo 

domicílio IBGE - Censo Demográfico dado 

Porcentagem de domicílios com renda domiciliar per 

capita até 1/2 SM IBGE - Censo Demográfico indicador 

Porcentagem de domicílios com renda domiciliar per 

capita até 1/4 SM IBGE - Censo Demográfico indicador 

Elaboração: Risco AU 2018 
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Quadro 9-14 Composição do Banco de Dados – Cenário político 

Categoria Descrição da informação Fonte Natureza 

Cenário 

Político 

Executivo TSE  informação 

Configuração partidária da câmara de vereadores TSE  informação 

Vereadores eleitos segundo sexo Portal ODM - Relatório Dinâmico dado 

Organograma da prefeitura / secretarias ou 

departamentos Prefeitura dado 

Existência de instrumentos de gestão urbana municipal 

(planos) Prefeitura dado 

Elaboração: Risco AU 2018 

 

9.2 Inventário de informações locais 

A base de dados será também complementada pelo inventário de dados das informações 

municipais, estas serão diretamente fornecidas pelo Poder executivo local, e estará estruturada 

a partir de 4 componentes principais:  

• Legislação municipal; 

• Base cartográfica; 

• Planos municipais vigentes 

• O Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Miracatu (PDDS) vigente e os 
respectivos estudos feitos à época de sua realização. 

Esta base será composta principalmente pelos dados da Prefeitura Municipal, que dispõem de 

informação de diversos órgãos municipais, incluindo o Diretoria de Obras e Planejamento 

Urbano, Diretoria de Meio Ambienta, Agricultura e Abastecimento e a Diretoria de Fazenda e 

Planejamento, que devem centralizar a maior parte das informações relacionadas ao 

ordenamento territorial municipal. 

Toda a informação até o momento coletada encontra-se organizada, para posterior análise e 

sistematização, visando fornecer subsídio ao diagnóstico e demais etapas do PD.  As análises e 

estudos decorrentes da fase de diagnóstico, produzirão um sistema de informação relacionado 

a uma interface georreferenciados, constituindo ferramental para determinação das ações 

vinculadas à gestão cotidiana da política de ordenamento e planejamento territorial do 

munícipio.  
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Quadro 9-15 Composição do Banco de Dados – inventário 

# nome tipo 
extensão 

do 
arquivo 

tamanho 
tamanho 

2 
data 

data de 
recebimento 

1 

Plano Diretor de 
Desenvolvimento 
Sustentável - PDDS de 
Miracatu (2006) 

Lei 
Complementar 

.pdf 

109 páginas 1.060kb 

22/12/2006 06/03/2018 

2 

Plano Diretor de 
Desenvolvimento 
Sustentável - PDDS de 
Miracatu (2006) - 
anexos 

Mapas .dwg - 2.157kb 10/07/2007 06/03/2018 

3 Código de Obras (2002) 
Lei 
Complementar   62 páginas 231kb 06/02/2002 18/04/2018 

4 
Lei Orgânica Municipal 
(2001) 

Lei 
Complementar .docx         

5 Código Sanitário (2016) 
Lei 
Complementar .pdf 46 páginas 512kb 05/04/2016 04/04/2018 

6 
Lei do Perímetro Urbano 
Municipal (2015) 

Lei 
.pdf 5 páginas 11.360kb 10/02/2015 16/04/2018 

7 
Lei do Perímetro Urbano 
Municipal (2015) 

Lei 
.kmz - 4kb 10/02/2015 16/04/2018 

8 
Plano Municipal de 
Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos (2016) 

Lei 
.pdf 1 página 495kb 22/02/2016 04/04/2018 

9 
Plano Municipal de 
Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos (2016) 

Lei - Anexo 
.pdf 76 páginas 1.700kb 22/02/2016 04/04/2018 

10 
Plano Municipal de 
Defesa Civil de Miracatu 
(2014) 

Plano 
.pdf 28 páginas 1.693kb 

2014 
18/04/2018 

11 
Plano Municipal de 
Saneamento Básico 
(2016) 

Lei 
.docx 9 páginas 660kb 20/12/2016 04/04/2018 

12 
Plano Municipal de 
Saneamento Básico 
(2016) 

Plano - 
sumário 
executivo .pdf 33 páginas 4.616kb 20/12/2016 04/04/2018 

13 
Lei de Diretrizes 
Orçamentárias 2018 

Lei 
.pdf 121 páginas 10.569kb 26/07/2017 04/04/2018 

14 
Plano Plurianual 2018-
2021 

Lei 
.pdf 165 páginas 13.066kb 21/12/2017 04/04/2018 

15 

Plano Diretor de 
Macrodrenagem da 
Área Urbana do 
Município de Miraatu 
(2010) - Volumes 1 a 4 

Plano .pdf 468 31.250kb fev/2010 18/04/2018 

16 
Plano Municipal de 
Turismo de Miracatu 

Lei e Plano .pdf 777 páginas 22.538kb 20/09/2017 06/03/2018 

17 
Plano Municipal de 
Turismo de Miracatu 

Plano .pdf 570 páginas 102.305kb 20/09/2017 06/03/2018 

Elaboração: Risco AU 2018 
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9.3 Produção cartográfica, pesquisas e análises 

O processo de revisão do Plano Diretor contará com produção cartográfica específica; um 

inventário físico sobre as infraestruturas e serviços existentes no município (que pode coincidir 

e somar-se com as bases cartográficas); e a realização de pesquisas e análises socioeconômica 

territoriais. 

9.3.1 Produção cartográfica 

A produção cartográfica prevista deverá reunir os seguintes elementos (lista preliminar): 

• Caracterização Geral  

- Caracterização Regional 

- Áreas urbanizadas (sede, distritos, bairros e rurais) 

- Hidrografia regional 

- Vias (ferrovia, rodovia e hidrovia) 

- Topografia  

• Caracterização Municipal 

- Áreas urbanizada (sede e povoados) 

- Área rural 

- Assentamentos e bairros rurais  

- Áreas indígenas e quilombolas 

- Hidrografia (bacias e sub-bacias)  

• Foto Aérea  

- Foto área mais recente disponível 

- Histórico da ocupação e mancha urbana, quando disponível.  

• Ambiental 

- Reservas (Unidade de Conservação, Reserva Particular, Parques, etc.) 

- Vegetação  

- Área urbanizada 

- Hidrografia com qualidade das águas, bacias e sub-bacias. 

- Curvas de nível (Hipsometria) 

• Uso do Solo (Toda a extensão do município com destaque para área urbana) 

- Assentamento / cultivo agrícola / pastagem / área urbana 

- Usos urbanos (comercial, residencial, industrial, publico e coletivo)  

- Quantificação de áreas e usos 
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• Socioeconômico 

- Divisões sócio-políticas (município, bairros e setores censitários) 

- População por bairro (agrupamento de setores censitários) 

- Densidade (dom/km2 e hab./km2) 

- Densidade (hab./km2) 

- Índice de Alfabetização (pessoas com mais de 8 anos alfabetizados / total da população) 

- Cor da Pele (%) (total brancos/total de pessoas) 

. brancos, pardos, negros, amarelos, indígenas. 

- Renda do responsável pelo domicílio. 

- Renda domiciliar per capita (com número absoluto por domicílios) – sem renda, 1/8, ¼, ½, 1, 2, 

3, 5, 10, + 10 S.M. (em % do total) 

• Infraestrutura 

- Domicílios sem identificação de logradouro  

- Iluminação Pública  

- Pavimentação  

- Domicílios sem bueiro ou boca de lobo  

- Domicílios sem calçada  

- Rampa de cadeirante  

- Arborização  

- Condição da habitação  

- Coabitação  

- Material da habitação 

• Base de dados do Município 

- Equipamentos públicos 

- Linhas de ônibus 

• Cartografia do Plano Diretor 

-  Expansão das manchas urbanas 

  - Divisão distrital 

  - Divisão de bairros 

- Zoneamento Atual 

- Zoneamento Proposto 

- Zoneamento de restrição 

- Zoneamento de usos permitidos 

- Zoneamento Ambiental 

- Zonas Especiais de Interesse Social (Vazios e Regularização) 

- Outros 
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9.3.2 Inventário Físico  

O inventário deverá reunir informações relacionadas aos seguintes eixos: 

• Divisão territorial das áreas urbanas, rurais e demais áreas povoadas. 

• Inventario habitacional (Conjuntos Habitacionais realizados por data de implantação, número 

de domicílios, infraestrutura e condições gerais) 

• Inventário de loteamentos existes por condição e infraestrutura. 

• Infraestrutura e serviços de saúde, educação, lazer, esporte, cultura, transporte e 

demais equipamentos públicos. 

• Inventário geral do sistema viário e equipamentos urbanos associados aos serviços de 

transporte público. 

 

9.3.3 Pesquisa direta 

As pesquisas de diagnóstico dividem-se em dois momentos principais: Levantamento de campo, 

com demarcação em GPS de infraestruturas e pontos estratégicos, e coleta de informação com 

aplicação direta de questionários via equipe de Saúde local. 

9.3.4 Análises 

Uma vez visualizados os fatores condicionantes básicos físico-ambientais (geomorfologia, clima, 

hidrografia, vegetação, solos, dentre outros), e as potencialidades territoriais, serão então 

identificadas as áreas mais expressivas para atuação do Plano Diretor. Serão realizadas ao 

menos as seguintes análises temáticas: 

Riscos para ocupação urbana – identificação das áreas de riscos de escorregamento de 

massa, erosão, inundação, contaminação do subsolo ou outros fenômenos desse tipo, 

delimitando áreas que exijam ações especiais de recuperação.  

Áreas para preservação cultural – identificação das áreas de preservação de patrimônio 

histórico e cultural, tombadas ou protegidas e as áreas de valor cultural ou simbólico 

para a comunidade.  

Estrutura fundiária – análise, quando possível, da situação da propriedade da terra 

(regular e irregular), a distribuição e forma de uso da propriedade, como por exemplo, 

imóveis, lotes ou glebas vazias, especialmente os que já ́ sejam servidos de 

infraestrutura.  
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Evolução histórica da cidade e do território – identificação do núcleo inicial da cidade, 

seus marcos de origem, referências históricas e culturais, principais períodos e fatores 

que determinaram a forma de ocupação.  

Inserção regional do município – identificação da relação de circulação de pessoas, de 

mercadorias, de bens e serviços. Devem ser analisados e mapeados os vínculos entre 

municípios, sejam vizinhos ou não.  

Indicadores de mobilidade e circulação – mapeamento dos deslocamentos da 

população, circulação viária, transportes na cidade e na região; localizando áreas de 

maior incidência de acidentes de trânsito; quantificando frota de veículos, ônibus, 

automóveis, bicicletas, polos geradores de viagem, dentre outros.  

Ocupação atual do território – identificação de atividades e formas de uso e ocupação 

do solo já ́existentes, formais e informais, regulares ou não, vazios urbanos e zona rural, 

áreas habitacionais, indicando diferentes padrões existentes na cidade, áreas com 

edificações de maior altura, densidades habitacionais, morfologias.  
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10 PROCESSO PARTICIPATIVO  

A revisão do Plano Diretor contempla a realização de uma série de atividades pautadas pela 

metodologia técnica-política e participativa, ou seja, formada pelo conjunto de ações de troca 

de informações públicas, visando à construção conjunta, por meio da mobilização popular e da 

organização coletiva.  

Estas atividades serão construídas sob a perspectiva de contribuírem para mudança nas 

condições de vida da população no que tange às questões relacionadas aos direitos sociais 

básicos. 

A estrutura metodológica deste Plano de Trabalho contempla diferentes etapas a serem 

desenvolvidas, define quais modalidades de participação serão utilizadas, e quais grupos 

atuarão em cada uma das ocasiões, conforme ilustrado nos diagramas apresentados a seguir:  

 

Figura 10-1: Diagramas das atividades participativas 

 

Fonte: Risco arquitetura urbana 2018 

 

 

  

Conferências Municipais do 
Plano Diretor

Sensibilização e envolvimento 
da população: por meio de 

Oficinais  Participativas 
localizadas nas diversas regiões 

do municipio.

Consultas individuais e diretas: 
entrevistas com a população e 

aplicação de questionários

Formação e realização de 
reuniões deliberativas com o  

Conselho da Cidade

Formação e realização de 
reuniões deliberativas : com o 

grupo de trabalho Executivo da 
Prefeitura
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Figura 10-2 Diagrama dos grupos de trabalho envolvidos na execução 

 

Fonte: Risco arquitetura urbana 2018 

 

10.1 Formação do Conselho da Cidade  

A identificação dos líderes comunitários, agentes internos à administração local e demais órgãos 

relacionados ao desenvolvimento das políticas públicas territoriais, fazem parte da primeira 

etapa de mobilização social. Esta atividade será consolidada pela formalização do Conselho da 

Cidade através de decreto executivo, com composição paritária formada por agentes do poder 

executivo, da sociedade civil, e demais setores relacionados. Será indicada a intenção de que o 

conselho possua pelo menos 50% de representantes do gênero feminino. 

 

10.2 Aplicação de questionários e consultas à população em campo 

Durante a etapa de diagnóstico serão aplicados questionários com apoio dos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS). Haverá também, na página do processo de revisão do PD na 

internet, uma versão on-line do questionário para preenchimento voluntário. 

Coordenação 
executiva na 

Prefeitura

Conselho 
da Cidade

Equipe de 
consultoria -

Risco 
arquitetura 

urbana
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Toda a informação coletada constituirá um banco de dados para avaliação da realidade local e 

comparação com as demais fontes de informação disponíveis sobre o tema, como expostas 

anteriormente. 

A amostragem total de questionários a serem aplicados pelos ACS em Miracatu é de 400 

unidades, considerando o seguinte:  

• Aplicação de 10 a 12 questionários por cada um dos Agentes Comunitários de Saúde 

(39 no total), distribuídos proporcionalmente em todo o território urbano do município, 

em 3 diferentes Macroáreas da Estratégia Saúde da Família; 

• Preenchimento voluntário de questionário através da página on-line do PD Miracatu, 

gerando amostragem variável e complementar. 

Quadro 10-1 Divisão da Estratégia Saúde da Família do município de Miracatu 

Macroáreas PSF # de ACS Microáreas 

Área 1 

Oliveira Barros 8 
Araribá I e II, Biguazinho, Braterra I e II, 
Felizarda, Jd. Alvorada, Oliveira Barros, 
Serrinha e Vila Aurora  

Vila São José e Barra 
Funda 

4 

Barra Funda, Biguá, Jacuguaçu, Motuca, 
Panelas, Peniches, Salto de Biguá, Sumidouro 
da Barra Funda, Vila Batista, Vila São José, 
Vila São Pedro 

Área 2 

Ribeirão Bonito, 
Moraes e Vista 

Grande 
8 

Mitra, Moraes, Pedra Branca, Ribeirão 
Bonito, Serraria e Vista Grande 

Santa Rita 6 
Chora, Engenho, Kiri, Lambari, Pedro do 
Largo, Santa Rita e Veneza 

Musácea e Pedro 
Barros 

6 
Brangel, Casa Branca, Fazendeiro, Morro 
Grande, Musácea, Pedro Barros, Praia do 
Almoço, Tacanji, Vila Matsuda e Vila Recreio 

Miracatu 
(centro) 

Faú 1 
Capela, Faú, Mela Mico, Nossa Fazenda e 
Sumidouro 

Jd. Yolanda 3 Jd. Yolanda 

Fonte: Prefeitura Municipal de Miracatu, 2018. Elaboração: Risco Arquitetura Urbana 2018. 

O questionário em aplicação adotou o modelo a seguir:    
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Figura 10-3: Questionário aplicado pelos ACS - frente 

 

Elaboração: Risco Arquitetura Urbana 2018. 
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Figura 10-4: Questionário aplicado pelos ACS - verso 

 

Elaboração: Risco Arquitetura Urbana 2018.  
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10.3 Oficinas nos setores de mobilização 

Serão realizadas 11 Oficinas Participativas, nas áreas urbanas e aglomerados rurais, conforme 

plano de mobilização social debatido em reuniões locais 1 e 2, conforme mapa a seguir: 

 

Figura 10-5: Esquema dos setores de mobilização para realização de oficinas participativas 

  

Fonte: Risco arquitetura urbana 2018 
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10.4  Metodologia das Oficinas Participativas 

 

A equipe técnica de apoio à elaboração do PD, em conjunto com membros do Executivo 

municipal e do Conselho da Cidade, desenvolverá dinâmica temática específica sobre o Plano 

Diretor junto com moradores previamente convocados, em cada uma das 5 regiões de 

mobilização destacadas anteriormente. 

A atividade será organizada em dois blocos consecutivos: Diagnóstico e Prognóstico, ou seja, 

serão abordados problemas atuais para posterior discussão das potenciais mudanças e 

melhorias. Ao final da dinâmica, delibera-se junto aos moradores, uma graduação de prioridade 

dentre as soluções possíveis. 

O bloco de diagnóstico será feito a partir de discussões - que podem ocorrer em grupos 

separados - sobre os seguintes temas: educação, saúde, alimentação, trabalho, renda, moradia, 

transporte, lazer, cultura, patrimônio e segurança. Para esta etapa da atividade serão 

preparados indicadores sobre cada uns dos temas, e apresentados a população após rodada 

inicial de manifestações dos presentes. 

O bloco de prognóstico será feito a partir de discussões - que podem ocorrer em grupos 

separados – sobre os seguintes temas: Bem comum, anseios locais, potencial de transformação, 

e onde e como gostaríamos de viver? 

O resultado desta atividade deve gerar uma matriz não objetiva de resultados, o que permitirá 

seu uso como base de informações incorporada ao conjunto de análises técnicas do Plano 

Diretor. Está base difusa deverá permitir a leitura da percepção dos moradores sobre seu 

cotidiano, e ainda os anseios sobre os modos de vida possíveis.  
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10.5 Reuniões do Conselho da Cidade 

 

Durante a elaboração do processo de revisão do PD serão realizadas pelo menos 3 reuniões 

ordinárias com o Conselho da Cidade, que abordarão sequencialmente os seguintes tópicos 

minimamente, conforme já exposto anteriormente nos itens iniciais deste caderno. 

 

1. Primeira reunião - Formação e capacitação (RC1): 

a. O papel e as funções do Conselho para a Política urbana municipal. 

b. Apresentação sobre o Estatuto da Cidade e visão crítica sobre o atual PD. 

c. Debate sobre o Regimento interno do Conselho. 

d. Debate sobre a situação atual do município a partir dos seguintes tópicos: 

meio ambienta, saneamento básico, educação, saúde, alimentação, 

trabalho, renda, moradia, transporte, lazer, cultura, patrimônio e 

segurança, entre outros. 

2. Segunda reunião – Diagnóstico (RC2): 

a. Debate e avaliação das análises realizadas durante etapa de diagnóstico. 

b. Debate e avaliação das Oficinas Participativas realizadas. 

c.  Apontamento de necessidades de complementação e revisão do atual 

Plano Diretor. 

3. Terceira reunião – Priorização das demandas e definição de estratégias do Plano 

Diretor (RC3). 

a. Definição de metas (quantitativas, financeira e temporais) e prioridades. 

b. Deliberações finais sobre o Plano Diretor Municipal. 

c. Monitoramento, Sistema de informação e processos de revisão futura do 

PD. 

d. Encaminhamento do Sumário Executivo e Minuta de Lei à Câmara de 

Vereadores com acompanhamento de debate da casa legislativa. 

 

Todas as reuniões do Conselho, deverão seguir a seguinte rotina de trabalhos: 

a. Convocação prévia dos membros do Conselho para reunião; 

b. Apresentação da etapa/fase de desenvolvimento do PD e da Pauta; 

c. Discussão da metodologia e dos procedimentos a serem realizados na etapa 

em discussão; 

d. Discussão sobre o andamento dos trabalhos e resultados obtidos; 
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e. Consolidação das informações de campo e informações pesquisadas em 

demais fontes; 

f. Discussão sobre o resultado das oficinas realizadas junto à população; 

g. Discussão e consolidação de cada etapa e de todas as propostas do PD. 

 

10.6 Atividade técnica de campo para vistoria das infraestruturas existentes 

 

As atividades técnicas de campo deverão realizar o reconhecimento de todo o município, com 

levantamento fotográfico e demarcação geográfica (GPS) de pontos estratégicos do território 

do município. As atividades serão realizadas ao longo de toda a zona urbana e rural povoada. 

Também será realizada atividade específica de levantamento da infraestrutura pública existente 

afim de subsidiar o inventario do Plano.  

A atividade de campo deverá produzir dados primário complementares para a execução do PD, 

buscando também a construção de conhecimento e consciência sobre o território do município, 

através do cadastramento de infraestrutura básica e equipamentos públicos. 

 As atividades de campo serão construídas dentro da seguinte sequência: 

a. Vistoria técnica acompanhada de levantamento fotográfico e definição de 

pontos georreferenciados (GPS) de interesse; 

b. Levantamento das infraestruturas existentes e em execução. 

c. Construção de base de informações sobre o território para comparação com 

os dados estatísticos disponíveis pelo Censo IBGE, SNIS e outros. 

d. Retorno à campo quando necessário. 

e. Consolidação das informações de campo e informações pesquisadas em 

demais fontes; 
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10.7 Conferências Municipais de Revisão do Plano Diretor 

 

As Conferências devem permitir o debate público e amplo sobre o tema. Para isso estão 

previstas duas Conferências municipais ao longo do processo, sendo que eventualmente 

poderão ser convocadas Conferências extraordinárias, caso seja necessário, como a exemplo, 

no momento de conclusão do diagnóstico.   

A primeira Conferência será destinada ao Lançamento do processo de revisão do Plano Diretor 

e foi realizada em 17/04/2018, visando apresentar ao público geral aspectos básicos do processo 

de revisão do PD, aproximar a pauta aos Vereadores, iniciar a formação do Conselho da Cidade 

local e apresentar a sequência das atividades previstas para a elaboração do Plano.  

Ao fim do processo de elaboração do Plano, será realizada uma Conferência com o caráter de 

Audiência Pública, também na Câmara de vereadores, onde oportunamente será aprovada, ou 

encaminhada para discussão, a Lei Municipal do Plano Diretor. 

As Conferências Municipais do Plano Diretor terão a seguinte sequência mínima, sempre que 

possível: 

 

a. Abertura do evento com o Prefeito da cidade, Coordenação do Plano, 

representantes do Conselho e da equipe de consultoria do Plano; 

b. Apresentação sobre as formas de participação e a importância das atividades 

realizadas junto à população; 

c. Apresentação das etapas do processo de revisão do PD com síntese de toda 

sua estrutura, com destaque para o diagnóstico técnico participativo do 

município, prognóstico e Plano Diretor, incluindo as metas e o cronograma de 

execução das ações previstas; 

d. Apresentação e consolidação dos resultados, propostas, ações e metas 

discutidas; 

e. Apresentação de instrumentos urbanísticos e formas de gestão, avaliação e 

continuidade do Plano; 

f. Construção de um pacto municipal em torno da política pública ordenamento 

territorial. 

g. Debate Público. 
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10.8 Estratégias para divulgação e interlocução. 

Os meios e estratégias de divulgação para o desenvolvimento da revisão do PD observam as 

particularidades locais, como os meios mais utilizados pela Prefeitura, e dispondo também dos 

novos meios de comunicação e divulgação de informação na internet. 

Serão utilizadas as modalidades de página web própria do projeto vinculada ao portal da 

Prefeitura de Miracatu, chamadas na página da Prefeitura e na rede social da Prefeitura, mala 

direta de e-mails e grupos do WhatsApp, envio de convites físicos e distribuição de impressos 

(cartazes e informativos).  

Em todos os casos de divulgação, sempre são considerados a necessidade de se utilizar uma 

linguagem acessível à população, de modo que o conteúdo seja assimilado contribuindo para a 

maior mobilização dos moradores. Abaixo detalhamos as estratégias para divulgação previstas: 

10.8.1 Internet 

Página do processo de revisão do Plano Diretor de Miracatu 

 www.miracatu.sp.gov.br/planodiretor 

Durante todo o desenvolvimento do projeto, será mantida e atualizada uma página própria do 

trabalho na internet, com os fins de interlocução e disposição de todas as informações e 

produtos referentes ao PD.   

A página na internet apresenta-se como forma adequada para disposição de informações mais 

densas e detalhadas, como os cadernos e demais produtos digitais resultantes do processo. 

Mesmo que para grande parte da população, a internet ainda seja um meio pouco utilizado, os 

mais jovens, os funcionários do poder público local, e demais profissionais interessados no tema, 

poderão utilizar-se do site criado para acompanhamento do processo, possibilitando a consulta 

de todo o material produzido. 

A página será mantida pela consultoria contratada, com apoio da assessoria de imprensa da 

Prefeitura, durante todo o processo de elaboração do PD, e quando o projeto estiver concluído, 

a pagina será disponibilizando para o município, que poderá mantê-la como interface do 

Conselho da Cidade, e divulgação permanente do conteúdo de todo o Plano. 

A página contém também uma seção permanente, onde qualquer morador do município poderá 

preencher o questionário a respeito da condição atual de seu bairro. Tal seção tem como 
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objetivo manter um canal de interlocução permanente para coleta de informações e opiniões 

da população. 

Figura 10-6: Leiaute da Página do PD Miracatu 

 

fonte: Risco arquitetura urbana 2018 

 

10.8.2 Divulgação permanente na Página oficial da Prefeitura  

A página da Prefeitura Municipal, através de sua assessoria de imprensa, deverá publicar 

eventos e notícias relacionadas ao desenvolvimento do PD, direcionando o usuário a página 

específica do projeto quando necessário.  

 

 

Figura 10-7: Chamada permanente na página da Prefeitura para o processo de revisão do PD Miracatu 
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Fonte: página da Prefeitura de Miracatu 

 

10.8.3 Envio de e-mails e convites físicos 

Durante todo o desenvolvimento do Plano, serão coletados e-mails dos participantes das 

atividades através da lista de presença dos eventos. Todos os e-mails coletados passam a 

compor uma mala direta de informação do PD Miracatu. Para todos os eventos realizados, ou 

demais notícias vinculadas, serão emitidos e-mails a respeito dos eventos. Também serão 

formalizados convites para os possíveis membros do Conselho da Cidade e demais 

representantes dos poderes Executivo e Legislativo, convocando paras as reuniões. 

10.8.4 Materiais impressos 

Além das mídias digitais apresentadas, a divulgação dos eventos será ainda realizada por formas 

de publicidade direta no município, nos formatos de cartaz e folhetos impressos. 

Figura 10-8: Cartaz da Conferência de Lançamento do Processo de revisão do PD de Miracatu 
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Elaboração: Risco Arquitetura Urbana 2018 

 

 

10.8.5 Faixas 
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Foram confeccionadas faixas para distribuição em locais estratégicos do município, com grande 

circulação de pessoas, para divulgação do processo de revisão do Plano Diretor de Miracatu. 

Figura 10-9: Faixa informando do processo de revisão do PD de Miracatu – Bairro Oliveira Barros 

 

Fonte: Risco Arquitetura Urbana 2018 

10.8.6 Informativos 

Foram elaborados informativos impressos para distribuição e utilização, principalmente, nas 

oficinas participativas. O conteúdo do informativo é de apresentar as principais questões 

relativas ao processo de revisão do Plano Diretor de Miracatu, como o objetivo desta revisão, 

como é possível participar e onde encontrar informações adicionais sobre o trabalho. 

A seguir, o informativo 01 produzido até esta etapa 1 – Plano de Trabalho. 
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Figura 10-10: Informativo 01 – abril/2018 do processo de revisão do PD de Miracatu 

 

 

Elaboração: Risco Arquitetura Urbana 2018 
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11 DAS PARTES ENVOLVIDAS E ATRIBUIÇÕES 

A elaboração da revisão do Plano Diretor será coordenada pela Prefeitura Municipal, através da 

Diretoria de Fazenda e Planejamento, com apoio técnico da Risco arquitetura urbana, mediante 

a realização de ações conjuntas, especialmente em relação à obtenção de informações 

necessárias e à contribuição para o conhecimento da situação local. Será ainda constituído o 

Conselho da Cidade de Miracatu, de caráter consultivo e deliberativo, para garantia e 

potencialização da participação pública. 

A Prefeitura Municipal realizará o acompanhamento da execução dos trabalhos e garantirá: 

• Disponibilização das informações existentes no âmbito da Prefeitura; 

• Facilitação da obtenção de informações disponíveis em outros organismos 

públicos municipais e estaduais, bem como junto aos operadores dos serviços 

públicos de transporte e demais agentes privados de interesse; 

• Divulgação e apoio para a realização das pesquisas e atividades de campo; 

• Agendamento e organização dos eventos de discussão pública do Plano, com 

disponibilização de espaço físico para os eventos programados. 

É de responsabilidade da consultoria Risco arquitetura urbana, as seguintes atribuições: 

 

• Mobilização dos profissionais da equipe técnica para apoio aos trabalhos 

necessários à realização dos produtos previstos e às atividades de campo, 

conforme a metodologia, plano de trabalho e cronograma definidos; 

• Mobilização de todos os recursos materiais necessários à execução dos 

trabalhos de pesquisa e levantamentos; 

• Execução das atividades do trabalho de acordo com o Plano de Trabalho 

apresentado, observando o cumprimento dos prazos propostos, incumbindo-

se, ainda, de informar com antecedência a ocorrência de fatos ocasionais ou de 

força maior que possam prejudicar o cronograma dos trabalhos; 

• Desenvolvimento dos trabalhos com procedimentos adequados e rigor 

necessário; 

• Entrega dos produtos intermediários e finais do trabalho para apreciação do 

Instituto Votorantim e da Prefeitura, responsabilizando-se pela execução das 

revisões que vierem a ser solicitadas. 

  



 

 
 

Revisão do Plano Diretor de Miracatu 2018 - 1ªEtapa: Plano de Trabalho 

 

55 

12 Bibliografia básica 

 

ARANTES, Otília, VAINER, Carlos e MARICATO, Ermínia, A cidade do pensamento único, 
Petrópolis, Vozes, 2000.  

CYMABLISTA E SANTORO – Planos Diretores, Processos e aprendizados. São Paulo: Instituto 

Polis, 2009 

MNISTERIO DAS CIDADES – Plano Diretor Participativo: guia para elaboração pelos municípios e 

cidadãos. Brasília: Ministério das Cidades, 2004 

MINISTERIO DAS CIDADES – Dialogo Brasil e União Europeia: Habitação Social, Financiamento e 

Subsídios.  Brasília: Ministério das Cidades, 2015 

SINGER, Paulo, O Plano Diretor de São Paulo, 1989-1882: A política do Espaço Urbano, in, Maria 
Cristina, org. Na Sombra da Cidade, São Paulo, Editora Escuta Ltda. 1995  

VILLAÇA, Flávio, As Ilusões do Plano Diretor. São Paulo (publicado em www.villaca.arq.br) 2005 
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13 ANEXO I: Relatório de atividades realizadas 

Considerando a Etapa 1 – Plano de Trabalho de revisão do Plano Diretor de Miracatu, a seguir é 

apresentado o relato das primeiras atividades realizadas no município, já disponíveis também 

na página oficial on-line no endereço eletrônico www.miracatu.sp.gov.br/planodiretor 

Na primeira viagem de trabalho realizada ao município, no período de 05 e 06 de abril de 2018, 

foram realizadas 4 (quatro) atividades principais: Reunião com o executivo municipal para inicio 

dos trabalhos (RL1); Reunião com a Equipe de Saúde da Família de treinamento para aplicação 

de pesquisa (TACS); Atividade de levantamento de Campos (AC1); Coleta de dados para 

formação do inventário e da base de dados do processo de revisão do Plano Diretor.  

A seguir é apresentado o relatório das atividades realizadas. 

13.1 Reunião Local nº1 – 05/04/2018 

No dia 05/04 de 2018, às 10h00 da manhã, ocorreu a primeira Reunião Local (RL1) para início 

dos trabalhos de revisão do Plano Diretor do município de Miracatu/SP. 

Figura 13-1: RL1 05/04/2018 

 

Fonte: Risco Arquitetura Urbana 2018 

 

 

http://www.miracatu.sp.gov.br/planodiretor
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Estiveram presentes representantes de diversas Diretorias e o Prefeito Municipal, Sr. Ezigomar 

Pessoa: Magali Ratti (Diretoria de Fazenda e Planejamento);  Raquel Oliveira e Rodrigo de Souza 

(Diretoria de Saúde); Madalena Campos (Diretoria de Educação); Evaristo de Castro e Ricardo 

Schermack (Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente); Lucas de Andres e Diego Coutinho 

(Diretoria de Obras e Urbanismo); Meire Oliveira (Supervisão de Serv. Legislativos); Daniela 

Camargo (Comunicação); Samuel Rodrigues (Tributação); e Viviane de Campos (Diretoria de 

Administração). 

O trabalho iniciado no mês de março de 2018 tem previsão de execução até dezembro/2018, e 

será dividido nas seguintes etapas: Plano de Trabalho e Metodologia; Diagnóstico Técnico 

Participativo; Plano Diretor; Sumário Executivo e Minuta de Lei e, por fim, a elaboração do Plano 

de Execução do Plano Diretor de Miracatu. 

A reunião local 1 (RL1) teve como objetivos: 

• Apresentar o cronograma de trabalho previsto e as etapas para elaboração da revisão 

do Plano Diretor de Miracatu 

• Definir a responsável pela coordenação geral da revisão do PD no município. 

• Apresentação da estrutura e escopo geral da revisão do PD à coordenação municipal do 

Plano; 

• Levantamento das entidades, lideranças, gestores e instituições locais que poderão ser 

convidadas a integrar o Conselho da Cidade de Miracatu; 

• Definir a convocação e nomeação do Conselho por Decreto, seguida de publicação; 

• Abrir um canal direto de diálogo e colaboração entre membros do Conselho e equipe 

envolvida no desenvolvimento dos trabalhos; 

Iniciou-se a reunião com o debate sobre as motivações para se estar revisando o Plano 

Diretor  vigente. Elaborado em 2005, o chamado de Plano Diretor de Desenvolvimento 

Sustentável de Miracatu nunca foi seguido e as leis que iriam regulamentá-lo (como por exemplo 

a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo) não foram elaboradas/não estão vigentes. Há 

também obrigatoriedade de revisão do Plano a cada 10 anos, o que não ocorreu. Em 2016 houve 

alteração no perímetro urbano do município, mas entende-se que este deverá ser incorporado 

ao novo Plano Diretor, após ampla discussão com a população e setores interessados. Citou-se, 

ainda, que o Código de Obras está bem defasado e não supriu no período as deficiências do 

Plano Diretor vigente. 
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Na sequência, apresentou-se o cronograma dos trabalhos de revisão do Plano Diretor, 

ressaltando-se a importância de terminar o processo de revisão até agosto deste ano, com 

possibilidade de encaminhar e aprovar a Lei do Plano Diretor na Câmara Municipal de Miracatu 

em setembro, antes das eleições estaduais e federais que deverão ocorrer em outubro de 

2018. Apresentou-se a estrutura do Plano de Trabalho e Metodologia (Produto 1) e o conteúdo 

previsto para cada uma das etapas previstas para execução de todo o processo (acesse aqui a 

apresentação completa). 

Para condução dos trabalhos como coordenadora do processo de revisão do PD, foi indicada a 

Sra. Magali Ratti (Diretoria da Fazenda e Planejamento). Ela será o ponto focal de articulação 

entre a Prefeitura de Miracatu e a consultoria técnica. 

Dando prosseguimento na reunião, abordou-se a necessidade de formação do Conselho da 

Cidade como forma de acompanhamento da elaboração do Plano, bem como das demais formas 

de participação da população. Ressaltou-se o entendimento do Legislativo de que este não 

poderá fazer parte do Conselho. Alternativamente, será realizada aproximação com a Comissão 

de Planejamento, Uso e Ocupação do Solo na Câmara, bem como os demais vereadores, para 

que acompanhem a elaboração do Plano desde o início. 

 A participação da população se dará de quatro formas principais: 

(1) Conselho da Cidade: de composição paritária (governo e sociedade civil) e o convite aos 

membros  será realizado até a data da Conferência de Lançamento e, uma semana após essa 

data, formalizado o Conselho a partir de Decreto Municipal. Devem compor o Conselho 

membros de diversos órgãos da Prefeitura, representantes de associações de classe e de bairro. 

(2) Oficinas participativas: a ser realizadas nas áreas urbanas adensadas e aglomerados rurais. 

(3) Questionários à população rural e periurbana: a população de bairros com atendimento do 

Programa Saúde da Família serão entrevistados pelos agentes comunitários de saúde (ACS) em 

toda a extensão rural do município e nos bairros periurbanos de Jd. Yolanda, Ipê e Éden do Vale. 

Ao todo são 40 ACS que aplicarão aproximadamente 400 questionários ao todo. 

(4) Através da página oficial da revisão do Plano Diretor de Miracatu/SP, no qual poderão ser 

respondidos questionários online, encontradas informações sobre as reuniões realizadas, 

agenda, produtos e documentos oficiais das reuniões e atividades realizadas. 

https://pdmiracatu.files.wordpress.com/2018/04/pd-miracatu_apresentac3a7c3a3o-rl11.pdf
https://pdmiracatu.files.wordpress.com/2018/04/pd-miracatu_apresentac3a7c3a3o-rl11.pdf
http://pdmiracatu.wordpress.com/
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Para a divulgação das informações à população haverá redirecionamento da página oficial 

da Prefeitura de Miracatu e do Facebook Oficial da Prefeitura de Miracatu à página oficial de 

revisão do Plano Diretor. Também serão utilizados cartazes, faixas, entre outros. A coordenação 

dessas atividades será realizada pela equipe da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de 

Miracatu. 

Os demais assuntos abordados na reunião poderão ser encontrados na íntegra na Ata de 

Reunião da RL1 na página oficial da revisão do Plano Diretor de Miracatu em momento 

oportuno. 

Figura 13-2: Lista de Presença - RL1 05/04/2018 

 
Fonte: Risco Arquitetura Urbana 2018 

 

 

 

 

 

 

http://miracatu.sp.gov.br/
https://www.facebook.com/PrefMiracatu/
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13.2 Reunião com Diretoria de Saúde – 06/04/2018 

No dia 06/04/2018 as 9h00 foi realizada na Prefeitura de Miracatu reunião com equipe da 

Diretoria de Saúde e Diretoria de Fazenda e Planejamento, com objetivo de orientar a aplicação 

de questionários para diagnóstico das áreas rurais e periurbanas do município de Miracatu. 

Estiveram presentes: Maria Aparecida “Cidinha” Muniz (coordenadora Estratégia de Saúde da 

Família), Raquel Oliveira (coordenadora de Atenção Básica), Magali Ratti (Secretaria de Fazenda 

e Planejamento), Ramiro Levy e Marina Harkot (RiscoAU). 

A equipe da Prefeitura apresentou inicialmente como se dá a organização da Estratégia Saúde 

da Família (ESF) no município, que conta com 40 agentes comunitários de saúde (ACS), cada um 

responsável por aproximadamente 150 famílias. A divisão em Macroáreas e Microáreas ocorre 

em função da distribuição da população no território. Os ACS de áreas com domicílios muito 

dispersos acabam tendo um número relativamente menor de famílias para percorrer. A 

periodicidade esperada de atendimento de cada famílias é de aproximadamente uma vez ao 

mês, com exceção aos pacientes com necessidades específicas: diabéticos e hipertensos, bem 

como gestantes, que além da consulta periódica também são encaminhadas para atendimento 

nas unidades de saúde. 

Na sequência, foi apresentado o questionário a ser aplicado pelos ACS no mês de abril de 2018. 

Cada um será responsável pela aplicação de 10 questionários, sem repetição de morador na 

mesma rua e com distribuição proporcional quando houver mais de um bairro atendido pelo 

ACS. 

Haverá treinamento da equipe de ACS no dia 13/04 e nova rodada em 20/04. Ao todo, deverão 

ser aplicados aproximadamente 400 questionários, em toda a área de atendimento da ESF, 

permitindo um panorama bastante amplo das principais demandas e questões relacionadas ao 

ordenamento territorial do município, bem como a situação do saneamento básico, mobilidade 

urbana, acesso a serviços e equipamentos públicos (escolas, unidades de saúde), entre outros. 

Os questionários aplicados depois serão digitados e analisados pela equipe da consultoria. Os 

dados obtidos serão integrados ao diagnóstico técnico-participativo da revisão do Plano Diretor 

de Miracatu. 
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Figura 13-3: Lista de Presença - TACS 06/04/2018 

 

Fonte: Risco Arquitetura Urbana 2018 

13.3 Vistoria de Campo – 05/04/2018 

No dia 05/04/2018 foi realizada atividade de campo (AC1) para reconhecimento do território 

dos bairros de Miracatu. A equipe da consultoria foi acompanhada pelo Sr. Carlos, Diretor de 

Transportes da Prefeitura Municipal de Miracatu. 

Foram percorridos os bairros de Oliveira Barros, Jardim Alvorada, Vila São José e Vila São Pedro, 

Vila Nova, Vila Kamaiti e Vila Matsuda, localizados nas proximidades da BR-116 que atravessa o 

município. 

Na sede urbana municipal, percorreu-se os bairros Jd. Yolanda, Jd. Francisca, Ipê, Éden do Vale, 

Vila Miracatu, Estação e Centro. 
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Figura 13-4: Fotos de campo 05/04/2018 
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Jardim Alvorada 

 
 

Oliveira Barros 

 
 
Fonte: Risco Arquitetura Urbana 2018 


