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APRESENTAÇÃO 

 

O Plano Diretor é o instrumento básico de um processo de planejamento 

municipal para a implantação da Política de Desenvolvimento Urbano, norteando as 

ações dos agentes públicos e privados. Nele se estabelecem os objetivos a serem 

atingidos, o prazo em que estes devem ser alcançados, as atividades a serem executadas 

e quem deve executá-las.  

A Constituição Federal de 1988, e a promulgação do Estatuto da Cidade – Lei 

nº 10.257/01, estabelecem como obrigatoriedade a elaboração e a revisão do Plano 

Diretor Municipal.  

Em Cametá o processo de elaboração da Lei do Plano Diretor de nº 086/2007, 

ocorreu no ano de 2006, através de um processo participativo que no período de janeiro 

a novembro de 2006, e foi uma ação em parceria do Governo Federal, Governo do 

Estado do Pará e o Município de Cametá, foi desenvolvido de forma democrática e 

participativa. As revisões ou alterações do Plano Diretor devem observar o mesmo 

procedimento de sua elaboração, processo de planejamento participativo.  

O Plano Diretor de Cametá foi instituído pela Lei Municipal nº 086 de 19 de 

junho de 2007 e desde sua promulgação já se passaram mais de 13 anos, então após a 

obrigatoriedade de Revisão do PDMP, estabelecida na Lei Federal do Estatuto da 

Cidade – Lei nº 10.257/01, na Lei Complementar do  Plano Diretor Municipal 

Participativo, nº 086, de 19 de junho de 2007, a Prefeitura Municipal, através do 

Decreto Municipal nº 164/2021 (anexo), de 18 de fevereiro de 2021, nomeou a 

Comissão Municipal; a Comissão de Técnicos e Comissão Operacional para executar, 

no período de março a dezembro, o processo de Revisão do Plano Diretor Municipal 

Participativo de Cametá-PA – PDMP. 
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1. FASES DE REVISÃO DO PLANO 

O processo de Revisão do Plano Diretor Municipal Participativo de Cametá - 

PDMP é uma ação que está sendo desenvolvida através da parceria entre Prefeitura 

Municipal de Cametá e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras 

Públicas – SEDOP, sob a responsabilidade técnica da Diretoria de Política Setorial, que 

desenvolverá apoio e Capacitação Técnica, em todo o processo de revisão.  

Conforme cronograma apresentado no Plano de Ação (anexo) as etapas do 

processo de revisão do PDMP serão: 1. Revisão do Plano Diretor Municipal 

Participativo – PDMP; 2. Detalhamento do Plano; e 3. Implementação do Plano. 

No momento estamos desenvolvendo a primeira etapa do Processo de 

Planejamento Urbano Municipal Participativo, sendo a Revisão do Plano Diretor 

Municipal Participativo de Cametá - PDMP e tem por objetivo debater e pactuar junto à 

sociedade local, de forma participativa, o processo de desenvolvimento das seguintes 

fases: 

 Fase Preparatória: Plano de Ação e capacitação da Comissão Municipal 

e suas referidas subcomissões: Executiva de Planejamento e Técnica que 

realizará o Diagnóstico da Realidade Atual.  

 Fase de Execução da Revisão do PDMP: Diagnóstico da Realidade 

atual através da realização da leitura técnica, comunitária e compartilhada; com 

a elaboração de mapas temáticos e textos de análise e cruzamento de dados; 

 Fase de Avaliação da Legislação: Criação de Grupos Temáticos (GTs), 

de forma que se possa realizar o cruzamento das informações da realidade atual 

com as diretrizes da Lei do Plano Diretor de 2006. 

 Fase de Proposições e sistematização: Elaboração de propostas que se 

tornarão diretrizes da Política de Desenvolvimento Urbano. 

 Fase de Execução do Projeto de lei do PDMP: aprovação na Câmara 

Municipal de Vereadores do Município de Cametá. 

 Fase de publicação do PDMP: Instituição do Sistema Gestor 
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2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E SEUS PRODUTOS 

 

2.1. MOBILIZAÇÃO INSTITUCIONAL:    

A Mobilização Institucional é o primeiro contato da SEDOP com a Prefeitura 

Municipal para apresentação do Termo de Cooperação (anexo), composição do Grupo 

de Trabalho e posterior formalização através de decreto. A equipe da SEDOP, 

representada pelos técnicos Antônia Ribeiro e Leon Ferreira, esteve em nosso município 

no período de 8 a 10 de fevereiro de 2021.  

No dia 8 foi realizada a assinatura do Termo de Cooperação Técnica com a 

SEDOP. 

 

Figura 1. Assinatura do Termo de Cooperação Técnica. 
 

No dia 9 de fevereiro de 2021, no salão de reuniões da Câmara de Dirigentes 

Lojistas de Cametá, ocorreu uma reunião ampliada entre representantes da Prefeitura 

Municipal de Cametá, representantes da sociedade civil, sindical, universidades e 

demais entidades da esfera local onde foram dadas orientações metodológicas para o 

processo de elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, Revisão do Plano 

Municipal de Saneamento Básico e do Plano Diretor Municipal. Na ocasião também foi 

feita a composição do Grupos de Trabalho para cada Plano Setorial. 
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Após a composição dos grupos o Prefeito Municipal, através do Decreto 

Municipal nº 164/2021, de 18 de fevereiro de 2021, nomeou a Comissão Municipal; a 

Comissão de Técnicos e Comissão Operacional para executar, no período de março a 

dezembro, o processo de Revisão do Plano Diretor Municipal Participativo de Cametá-

PA – PDMP. 

 

 

Figura 2. Orientações aos participantes e composição das equipes. 

 

2.2. CAPACITAÇÃO:   

A capacitação e nivelamento de conhecimentos a respeito dos pontos 

primordiais relacionados ao Plano Diretor foi realizada juntamente à fase de 

mobilização, ocorrida no dia 09 de fevereiro, detalhada no tópico anterior 

 

2.3. IMPLANTAÇÃO DA SALA DOS PLANOS E REALIZAÇÃO DE 

REUNIÕES PERIÓDICAS 

Foi criada uma sala para as reuniões e realizações de trabalhos relacionados aos 

Planos setoriais conforme orientação da SEDOP. A sala está funcionando 

temporariamente no Departamento de Trânsito e Transporte - DMUTT. 

Iniciamos realizando reuniões periódicas, duas por semana, para andamento 

dos trabalhos. A priori pactuou-se que todas as sextas faríamos reuniões com todas as 

equipes para socializar os trabalhos, no entanto, no período do mês de março, devido às 
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normas sanitárias e a decretação de “lockdown” tanto a nível municipal como estadual, 

as reuniões passaram a ser remotas ou com pequenos grupos conforme a necessidade. 

 

Figura 3. Reunião presencial realizada em fevereiro. 
 

 

Figura 4. Reunião da Diretoria executiva para planejamento de ações. 

 

 

Figura 5. Reunião remota da Diretoria para encaminhamentos. 
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2.4. 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A 1ª Audiência Pública seria o evento de Lançamento da revisão do plano 

diretor e criação de equipe técnica. Definindo o Plano, pra que serve, o motivo de se 

fazer a revisão, bem como apresentar as etapas a serem seguidas. Apresentação de um 

cronograma de trabalhos, métodos para sua realização e avaliação da capacidade de 

gestão urbana. 

No entanto, devido aos protocolos sanitários a 1ª Audiência foi substituída por 

uma reunião ampla contando com a presença do prefeito, onde foi realizada a assinatura 

simbólica do Decreto de Nomeação da Comissão. 

 

Figura 6. Reunião com o prefeito e assinatura do Decreto da Comissão. 
 

Como produto da 1ª Audiência temos o Plano de Ação, após a escolha das 

comissões, detalhamento das atividades por etapas, atribuições, mobilização e 

participação no processo, cronograma de atividades, recursos e custos. Tal Plano foi 

encaminhado para a SEDOP e fará parte das peças do processo do Termo de 

Cooperação técnica, comprovando o cumprimento das etapas pela Prefeitura e 

Comissão. 
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3. DESDOBRAMENTOS E DELIBERAÇÕES 

A próxima fase do Processo seria a etapa de Participação Popular com a 

realização de eventos públicos denominados Reuniões comunitárias para consulta 

pública a comunidade local, através de 05 (cinco) Oficinas Comunitárias na Zona 

Urbana, e 09 (nove) Oficinas Comunitárias na Zona Rural, com o objetivo de 

elaborar o diagnóstico do município, entretanto, como citado por diversas vezes 

anteriormente, devido às normas sanitárias e a decretação de “lockdown” e outras 

formas de combate a COVID-19, durante a realização das reuniões do Comitê foram 

elencadas algumas determinações tais como: o adiamento desta fase para um melhor 

período definido através do acompanhamento de casos e decretos municipais.  

Foram tomadas outras decisões como a definição dos eixos estruturadores que 

nortearão as discussões do Plano; as secretarias responsáveis e seus coordenadores; a 

metodologia a se utilizar nas reuniões comunitárias. 

 

3.1. EIXOS ESTRUTURADORES 

• EIXO 1: Ordenamento Territorial e Planejamento regional  

TEMA 1: Reabilitação da área central, valorização do patrimônio histórico, 

arquitetônico e cultural material e imaterial 

TEMA 2: Expansão da área urbana e expansão da área rural (criação de novas 

áreas(industrial) 

TEMA 3: Política Habitacional, Habitação de Interesse social e regularização Fundiária 

TEMA 6: Empreendimentos de Impacto e contrapartidas urbanísticas 

Responsáveis: Antônio Luis (SEPLANG), UFPA, Vicente Caldas (SECULTD), UEPA, 

Anazélio (SEPLANG), Itamar (IBGE). 

 

• EIXO 2: Mobilidade (sistema viário, transporte, trânsito e tráfego) e 

logística 

TEMA 4: Acessibilidade, transporte e mobilidade 
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Responsáveis: Érica Moraes (DMUTT), Francisco Lopes (SEMAD), Maycon 

(DMUTT), Agente Moura (DMUTT), Agente Silva (DMUTT), Maria José (SEMAS), 

Camila (SEPLANG), Eder Barros (Controladoria), Elayne Moraes (Controladoria). 

 

• EIXO 3: Economia urbana, rural, Desenvolvimento Econômico e 

competitividade 

TEMA 7: Desenvolvimento econômico local e regional 

Responsáveis: Kelly Gomes (SEMADRE), Jonatas Guimarães (IFPA), Marcelo Sousa 

(SEMMADRE), Cintia (SEPLANG), Gustavo Gonçalves (Procuradoria), Meirevalda 

Redig (UFPA), SEFIN. 

 

• EIXO 4: Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento  

TEMA 5: Ecologia urbana e saneamento; 

TEMA 6: Empreendimentos de Impacto e contrapartidas urbanísticas; 

Responsáveis: Sheila Barros (SEMMA), Lucas Andrade (SAAE), Antonete Santos 

(SEMMA), Janilson (SEMMA), Larissa Nascimento (SEMMA), Ruan (SEMMA), Eder 

Barros (Controladoria). 

 

• EIXO 5: Desenvolvimento Social, Vida em comunidade e Vitalidade 

Urbana 

TEMA: Saúde, Educação, Assistência Social 

Responsáveis: Suzana (SEMAS), Célio Queiroz (SMS), Álvaro Leão (SEMED), 

Raimundo (SMS-ACS). 

 

3.2. ESTRUTURA E METODOLOGIA DAS REUNIÕES 

COMUNITÁRIAS  

As Reuniões Comunitárias terão eixos norteadores citados no item anterior e 

durante o evento buscaremos discutir os problemas locais, focados nos pilares citados. 

Para isso, será realizada uma palestra de abertura e em seguida grupos de debates. 
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Será constituída uma Mesa de Abertura, composta pela coordenação do 

Comitê, onde um representante terá até 30 minutos para se pronunciar sobre a 

importância do evento para o município de Cametá. 

Após a abertura a plenária se distribuirá em 5 (cinco) grupos, de acordo com os 

eixos propostos e se acomodarão em locais distintos, para que sejam retiradas propostas 

de ações. De preferência os participantes serão distribuídos uniformemente, de forma 

que todos os grupos tenham representatividade.  

Os grupos terão um(a) coordenador(a) e um(a) secretário(a) pré-definidos e 

terão cerca de 2h em discussão interna para apresentação de propostas, ajustes, 

hierarquização das prioridades de execução das demandas. O relator será indicado pelo 

grupo. Poderá ser utilizada a dinâmica de chuva de ideias 

A disponibilização de um material orientador aos participantes de cada grupo 

fica a critério dos responsáveis por cada grupo de Trabalho pertencentes à comissão 

técnica, cabendo a estes sua elaboração. 

Durante os grupo de trabalho serão utilizadas filipetas e canetas piloto para a 

anotação e melhor visualização das proposições elencadas. 

Ao final do trabalho do grupo, seus coordenadores, secretários e relatores 

apresentam as propostas para a plenária que terá 1h para aglutinar os trabalhos de todos 

os grupos.   

A plenária aprovará os assuntos consensuais por maioria simples e os assuntos 

polêmicos por votação aberta e simples, acatando-se o posicionamento da maioria no 

plenário.   

As reuniões Comunitárias subsidiarão a elaboração de um relatório, contendo 

as demandas elencadas que nortearão a Revisão do Plano Diretor Municipal.  
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4. PRÓXIMAS AÇÕES 

Visando o bom andamento dos trabalhos e impedir o atraso nos prazos do 

Cronograma do PDMP a Diretoria resolveu antecipar ações da 3ª fase, que é o 

Diagnóstico da Realidade Atual. Dessa forma, já iniciamos os trabalhos de leitura do 

Plano Diretor vigente e a busca de dados secundários que subsidiarão a leitura técnica 

do Diagnostico. Foram encaminhados documentos aos órgãos competentes solicitando 

informações cruciais e na semana do dia 12 de abril iniciaremos visitas às Secretarias 

em busca de tais dados. 

Estamos montando um cronograma para visitas técnicas com pequeno grupo 

nas localidades e distritos para tomada de pontos GPS, levantamento de informações 

pertinentes aos planos setoriais, contato com algumas lideranças para a mobilização das 

Reuniões comunitárias. 

Ainda fazendo parte do diagnóstico iniciarmos a elaboração dos mapas que 

subsidiarão os planos. 

A etapa de Participação Popular no Plano diretor também pode ser baseada em 

aplicação de questionários para a população. Dessa forma, formulamos um plano de 

ação para que na Zona Rural e em alguns pontos da zona urbana tais questionários 

sejam aplicados pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

Na Zona Urbana os questionários serão realizados online, através da 

ferramenta “Google Forms” e a mobilização será realizada pelas redes sociais 

(Facebook, Whatsapp) e site da Prefeitura. 
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Quadro 1. Resumo das Ações 

 1ª FASE: PREPARATÓRIA 

AÇÃO PRODUTO DATA STATUS 

1
. 
M

o
b

il
iz

a
ç
ã
o
 

In
st

it
u

c
io

n
a
l 

1.1 Primeira Reunião 

Técnica 2021 no Município 

p/ orientações e nivelamento 

das informações 

Relatório/ 

frequência /fotos 

08 a 

10/02/20201 

Concluído 

1.2 Assinatura do Termo de 

Cooperação Técnica 

Termo assinado 08/02/2021 Concluído 

1.3 Decreto com formação 

da equipe de trabalho 

Decreto publicado 18/02/2021 Concluído 

1.4 Elaboração do Plano de 

ação 

Plano de Ação 03/2021 Concluído 

2ª FASE: INICIO DA EXECUÇÃO DA REVISÃO 

AÇÃO PRODUTO DATA STATUS 

2
. 

R
e
u

n
iõ

e
s 

e
 O

fi
c
in

a
s 

2.1 Reuniões técnicas para 

organização das atividades e 

ações  

Ata / frequência/ 

fotos 

Permanente Em 

Andamento 

2.2 Realização da 1ª 

Audiência de apresentação 
Ata / frequência/ 

fotos 

26/02/2021 Concluído 

2.3 Oficinas comunitárias na 

zona rural 
Ata / frequência/ 

fotos 

A definir Adiada 

2.4 Oficinas comunitárias na 

sede 
Ata / frequência/ 

fotos 

A definir Adiada 

3ª FASE: DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ATUAL 

AÇÃO PRODUTO DATA STATUS 

3
. 
L

e
i 

d
o
 P

D
M

 2
0
0
6
 x

 

D
ia

g
n

o
st

ic
o

 

3.1 Pesquisa primária e 

secundária  
Dados da pesquisa  Em 

Andamento 

3.2 Elaboração de mapas 

temáticos 
Mapas  Em 

andamento 

3.3 Elaboração do 

diagnóstico técnico x 

comunitário  

Relatório dos GT’s   

3.4  2ª Audiência para 

apresentação do diagnóstico 

e consulta publica 

Ata / frequência/ 

fotos 
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Cametá, 09 de abril de 2021. 

 

 

Roseth de Nazaré Valente de Queiroz 

Coordenadora da Área urbana  

Decreto Municipal nº 164/2021 

 

 

Antonio Luis Ferreira Paes 

Coordenador da Área rural  

Decreto Municipal nº 164/2021 
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ANEXOS 

 

Termo de Cooperação 

 

Decreto 

 

Atas das reuniões 

 

Plano de Trabalho 


