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1. INTRODUÇÃO 
 

O município de Posse está localizado no estado de Goiás, Mesorregião Nordeste de Goiás, 

microregião Nordeste Goiano, estando à distância de 514 km da capital do estado, Goiânia, e 

295 km de Brasília e com uma população estimada de aproximadamente 37.924 habitantes 

(IBGE, 2010). A história de Posse está associada a vinda de imigrantes nordestinos para a região, 

com o objetivo de fugir da seca e trabalharem no cultivo de cereais (POSSE, 2017). Após um 

surto de malária a população que vivia na região ocupou uma nova área as margens do Córrego 

Passagem dos Gerais, denominado Povoado de Posse. Em 1855, Posse tornou-se um distrito 

devido o desenvolvimento econômico da região e em 1872 foi concedida a autonomia municipal 

ao Distrito. 

Possui limites com os municípios de Iaciara, Simolândia, Guarani de Goiás, Mambaí,  

Buritinopólis, Alvorada do Norte e Correntina (BA), estando a uma altitude de 950 metros, à 

margem da BR-020 (Brasília-Fortaleza). Conhecida como a Rainha do nordeste goiano, desde sua 

emancipação em 1872, o município comemora 150 anos em 19 de julho 2022. 

Quanto a economia do município, a agricultura e pecuária tem se destacado e o turismo é 

fortalecido pelo Parque Estadual Terra Ronca, grande atrativo da região. 

Dessa forma, visto as possibilidades de crescimento do município, o uso de instrumentos 

que possam indicar os caminhos do crescimento urbano e rural são essenciais para o 

desenvolvimento de forma ordenada e estruturada dos municípios, atendendo as 

peculiaridades de cada região e suas realidades específicas. 

O Plano Diretor é um instrumento previsto pela Lei Federal nº 10.257/2001 (BRASIL, 2001) 

(Estatuto da cidade) e na Constituição Federal nos seus art. 182 e 183 (BRASIL, 1988), 

considerado um dos mais importantes para o ordenamento territorial do município como um 

todo, ou seja, urbano e rural. O Plano Diretor estabelece estratégias de planejamento e 

diretrizes para organização do território, sendo que este documento deve possuir caráter 

coletivo, unindo a gestão municipal e a participação popular na busca pelo efetivo 

desenvolvimento econômico, social e físico de todo o território do município (DECARLI; 

FERRAREZE FILHO, 2008). 

Neste contexto, de forma a garantir o direito a cidades sustentáveis e a gestão democrática, 

o Estatuto da Cidade em seu artigo 41 estabelece que em municípios com mais de 20 mil 

habitantes deve-se elaborar o Plano Diretor, sendo um documento essencial para o 

desenvolvimento sustentável do município. Além disso, o artigo 40 - parágrafo 3 prevê que a 

revisão do Plano Diretor deve ser realizada, pelo menos, a cada dez anos (BRASIL, 2001). 
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Desta maneira, o presente relatório de etapa prévia, inaugura-se o processo de elaboração 

do Plano Diretor de Posse, nesta etapa, passa-se ao detalhamento dos eventos, decretos, 

reuniões, capacitações e mobilização que antecedem a etapa de Leitura Técnica e Comunitária.  

 

2. ETAPAS 
 

O contrato prevê 10 (dez) etapas para a consecução da elaboração do Plano Diretor. São 

elas: 

 

I – Etapa Prévia (ETAPA ATUAL) 

Nesta etapa são definidos a equipe técnica do núcleo gestor, o espaço físico para gestão dos 

trabalhos, as ações de divulgação, reuniões técnicas de nivelamento e conhecimento e o 

lançamento do Plano Diretor. 

 

II – Plano de ação básico  

Traz um estudo preliminar subsidiado por imagens que permite visualizar o município e 

identificar demandas. 

 

III – Plano de Trabalho 

São detalhadas as ações e metodologias a serem aplicadas para a elaboração do Plano Diretor. 

 

IV – Relatório com dados brutos do Diagnóstico comunitário 

Por meio de metodologias aplicadas em reuniões comunitárias os dados da percepção dos 

moradores são obtidos e organizados. 

 

V - Diagnóstico comunitário Final 

Nesta etapa são realizadas a leitura de percepção da comunidade sobre o município e seus 

pontos de melhoria. 

 

VI - Relatório com dados Brutos do Diagnóstico técnico 

O Relatório de dados brutos consiste em um compilado de informações levantados por meio de 

levantamento in loco e dados secundários que subsidiarão as considerações finais do 

diagnóstico técnico. 
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VII - Diagnóstico técnico Final 

A leitura técnica por meio do diagnóstico dos aspectos ambientais, territoriais e de gestão e a 

pactuação das ações prioritárias identificadas nas fases anteriores. 

 

VIII -Plano de Ação 

O Plano de Ação Sustentável apresenta ações urbanísticas, ambientais, sociais e de governança 

de curto, médio e longo prazos, que poderá melhorar a qualidade de vida das pessoas e a 

sustentabilidade das cidades. Dessa forma, este plano instrumentaliza a prefeitura municipal no 

sentido de aprimorar sua gestão na condução dessas intervenções. 

 

IX – Projeto de lei do Plano Diretor, Zoneamento e Lei de Uso do solo 

Nesta etapa são produzidos as diretrizes e ações para a elaboração do Projeto de Lei do Plano 

Diretor e após a lei Zoneamento e uso do solo são confeccionados. 

 

X - Projeto de lei do parcelamento do Solo e Condomínio de Lotes 

Após o zoneamento concluído a lei de parcelamento do solo e condomínio de lotes são 

elaboradas. 

 

3. OBJETIVO 

 

O presente documento tem como objetivo detalhar o cumprimento do escopo dos serviços 

técnicos da ETAPA PRÉVIA, contratados entre o Município de Posse, estado de Goiás, e o 

Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro–Oeste – ITCO, inscrito no CNPJ-MF sob o 

número 06.030.675/0001-60, previstos no Termo de Referência da elaboração do Plano Diretor 

Participativo. 

 

4. ETAPA PRÉVIA 
 

A ETAPA PRÉVIA constitui-se no momento de orientações, definições e ajustes entre o 

poder executivo municipal, contratante, e a instituição contratada, o ITCO, para o início das 

ações da elaboração do Plano Diretor de Posse. Lembrando sempre que esta deve ser uma ação 

capitaneada pelo executivo municipal e validada pela sociedade local.  

Neste sentido o ITCO assume o papel de consultor técnico das ações da elaboração do 

Plano, oferecendo a expertise que possui, para que as aspirações da sua população, 
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representada neste momento pelo executivo municipal, pelas instâncias sociais constituídas e 

por cada cidadão individualmente, sejam materializadas no Plano Diretor e por meio deste.  

É nesta ocasião que se encaminha as orientações para formação do Núcleo Gestor do Plano 

Diretor da elaboração do Plano Diretor no município, se organiza a melhor forma de 

comunicação, as reuniões entre a equipe do ITCO e o Núcleo Gestor do Plano Diretor no 

município e divulgação das primeiras ações e eventos a serem realizados. 

Para a consecução da etapa estão previstas as seguintes ações: 

a) Definição da estrutura de coordenação e organização dos trabalhos; 

b) Nomeação do Núcleo Gestor da Elaboração do Plano Diretor; 

c) Nomeação do Núcleo Gestor Estendido da Elaboração do Plano Diretor pela Prefeitura e 

demais instâncias; 

d) Capacitação do Grupo Técnico da Prefeitura – realização de oficinas de nivelamento de 

conhecimento com colaboradores do Município; 

e) Elaboração do site do Plano Diretor Participativo PDP; 

f) Lançamento Institucional do Plano Diretor Participativo. 

 

4.1 Estrutura de Coordenação e Organização dos Trabalhos 

 

Conforme estabelecido nas disposições contratuais, é papel do ITCO prestar consultoria 

técnica e operacional para a realização da elaboração do Plano Diretor Municipal, da lei de 

Zoneamento e uso do solo, lei de parcelamento do solo e condomínio de lotes. Assim sendo, 

conforme as prerrogativas legais e as deliberações nas reuniões técnicas realizadas, a estrutura 

de Coordenação ficou estabelecida de acordo com a Figura 1. 

 

Figura 1 – Organograma da estrutura da Elaboração do Plano Diretor de Posse-GO. 

 
Fonte: elaborado pelo ITCO. 

 

 

Executivo Municipal
Secretaria 

Municipal de 
Infraestrutura

Núcleo Gestor 
(Instituido pelo 

Decreto 281/2022)

ITCO

Nível de Execução 
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Nesta estrutura caberá a cada uma das partes envolvidas: 

 

EXECUTIVO MUNICIPAL 

• Na figura do Prefeito, estabelecer as diretrizes gerais para o desenvolvimento do 

trabalho; 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO 

• Realizar a coordenação geral; promover a “ligação” entre as equipes e o executivo 

municipal; promover os meios e ações necessárias para a realização dos serviços; 

fiscalizar a realização das atividades em conformidade às disposições contratuais, ao 

Termo de Referência e à legislação vigente. 

 

NÚCLEO GESTOR DO PLANO DIRETOR 

• Fiscalizar e auxiliar o levantamento de dados necessários para a elaboração do Plano 

Diretor, dos estudos técnicos ambientais e sociais, dos relatórios técnicos; 

• Definir participação social nas etapas do trabalho. 

• Realizar a mobilização social; definir cronogramas; convocar a participação dos atores 

envolvidos nos eventos; acompanhar e fiscalizar os trabalhos realizados pela consultoria 

contratada. 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DO CENTRO-OESTE – ITCO 

Elaborar um diagnóstico ambiental do Município de Posse em escala de 1:25.000 na área urbana 

e em escala de 1:100.000 na área Rural; revisar e elaborar o Plano Diretor Participativo do 

Município, considerando as áreas urbanas e rurais; examinar a legislação urbanística e adequá -

la às novas propostas (Lei de Zoneamento e uso do solo, lei de parcelamento do solo e 

condomínio de lotes); 

• Contemplar, na elaboração do Plano, os eixos temáticos Ordenamento Territorial,  

Gestão Urbana, Habitação, Desenvolvimento Socioeconômico, Mobilidade, transporte 

e acessibilidade, Desenvolvimento Sustentável. 

• Adotar metodologia que assegure a participação da comunidade; mobilizar, sensibilizar 

e capacitar os atores sociais e articular parceiros, bem como realizar reuniões, debates, 

consultas e oficinas para discussão do processo de elaboração do Plano Diretor. 

• Realizar oficinas de capacitação da equipe técnica da Prefeitura.  
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• Sistematizar os dados recolhidos pela equipe técnica da Prefeitura e pela própria 

consultoria; produzir cartas temáticas referentes aos diversos temas tratados. Propiciar 

acesso livre aos documentos e informações produzidos; dar publicidade aos 

documentos e informações. 

• Capacitar dos técnicos envolvidos na implantação do PDP. 

• Realizar a mobilização social; definir cronogramas; convocar a participação dos atores 

envolvidos nos eventos; acompanhar e fiscalizar os trabalhos realizados pela consultoria 

contratada. 

 

4.2 Nomeação do Núcleo Gestor 

 

Em conformidade com as orientações para a definição do Núcleo Gestor do Plano Diretor 

do Plano e estabelecida a melhor composição, pelo Prefeito Municipal, este emitiu o Decreto n° 

281, de 02 de maio de 2022 (Anexo 1), nomeando o denominado Núcleo Gestor para a 

Elaboração do Plano Diretor do Município de Posse- GO, que ficou com a seguinte composição: 

 

Aurélio Chaves Valente (Coordenador Geral) 

Secretário Municipal de Infraestrutura  
 
Luiz Augusto Pereira 

Arquiteto Voluntário 
 

João Ananias Ferreira da Silva 
Fiscal de Tributos e Edificações da Secretaria Municipal de lnfraestrutura 
 

Debora Patson Silva da Costa 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Desenvolvimento Sustentável 
 

Roberval Ferreira Costa 
Diretor do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de lnfraestrutura 

 
Amanda Amaral da Mata 
Superintendente da Secretaria Municipal de Administração 

 
lzael José da Rocha 

Fiscal de Tributos e Edificações da Secretaria Municipal de lnfraestrutura 
 
 Marilene Francisca de Sá Silva 

Assistente Social 
 
Rosália Pereira de Magalhãe 

Administrativo da Secretaria Municipal de Educação 
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Gislaine Moreira da Silva 
Superintendente Executiva da Secretaria Municipal de Saúde 

 
Ericsojan Soares Alves 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

 

4.3 Logomarca da elaboração do Plano Diretor 

 

A Logomarca do Plano Diretor tem como objetivo criar uma identidade visual para as 

comunicações que irão compor a estratégia de divulgação de todas as etapas e identificar todas 

das ações/documentos previstos na elaboração do Plano. 

Definida pelos membros técnicos da Prefeitura, a logomarca ilustra os aspectos sociais, 

históricos, ambientais e econômicos que serão considerados no desenvolvimento da elaboração 

(Figura 2). 

 

Figura 2 – Logomarca da elaboração do Plano Diretor de Posse - GO. 

 
Fonte: ITCO (2022). 

 

4.4 Site do Plano Diretor de Posse-GO 

 

Conforme preconiza a legislação federal, a participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 

acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, é peça 

fundamental na construção do Plano Diretor e é legalmente garantida. 

Para que essa participação seja motivada, se faz necessária a disponibilização de todas as 

informações produzidas ao longo do processo. Neste sentido e com vistas a garantia do acesso 

às informações está disponibilizado um SITE que será alimentado com as informações da 

elaboração do Plano Diretor e está apto a receber as contribuições da população. O SITE poderá 
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ser acessado por meio do seguinte endereço eletrônico: https://itco.org.br/plano-

diretor/posse/. 

A Figura 3 apresenta imagens do site destacando as divulgações sobre “O que é o Plano 

Diretor”, sobre a equipe do plano, os decretos e reuniões realizadas. 

 

Figura 3 – Imagem do site do Plano Diretor de Posse com informações sobre conceitos (a) e as 
ações que estão ocorrendo durante o processo (b). 

 
 

 
Fonte: ITCO (2022). 

 

Justifica-se o uso deste recurso tecnológico pois a internet, atualmente, é uma das 

principais ferramentas de comunicação e divulgação de conteúdo pois é de acesso amplo e 

irrestrito a todos. Soma-se a isto a atual situação de pandemia decretada no País, o que leva 

a necessidade de promoção e intensificação de novos meios de contato e participação com 

a sociedade na modalidade à distância. 

O site também disponibiliza a interface para que a população se comunique com o 

núcleo gestor da elaboração do Plano Diretor de Posse e apresenta conceitos e material de 

apoio como cartilhas. A Figura 4 apresenta este canal de comunicação. 

 

a 

b 
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Figura 4 – Canal de comunicação entre a população e o núcleo gestor do Plano Diretor de 
Posse (a) e material de apoio – cartilha disponibilizadas para a população (b). 

 

 
Fonte: ITCO (2022). 

 

4.5 Reunião de Integração  

 

Para o sucesso das ações da elaboração do Plano Diretor do município, é importante que 

os servidores da prefeitura estejam inteirados sobre o processo tanto para atender ao grupo 

gestor nas demandas sobre informações e dados, quanto no atendimento ao público em geral 

no que tange aos temas da elaboração do Plano Diretor. Assim sendo, o ITCO promoveu no dia 

22/03/2022 uma reunião de mobilização com os servidores da prefeitura abrangendo todos os 

setores. As Figuras 5a, 5b e 5c apresentam o registro da reunião. 

  

a 

b 
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Figura 5 – Reunião de integração com os técnicos da Prefeitura de Posse-GO. 

 

 
Fonte: ITCO (2022). 

 

4.6 Reunião de nivelamento e multiplicadores 

 

A reunião de nivelamento e multiplicadores de informações ocorreu nos dias 30/05/22 e 

03/06/2022 no município de Posse. Nesta reunião diferentes conceitos foram tratados, além de 

mobilizar a equipe da prefeitura a participar da elaboração do plano diretor e serem 

multiplicadores no município, transmitindo informações para os moradores. A Figura 6 

apresenta os registros desta reunião e em anexo encontra-se a lista de presença. 

  

a b 

c 
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Figura 6 – Reunião de nivelamento e formação de multiplicadores ocorridas dia 30/05/2022 e 

03/06/2022. 

   
 

   
Fonte: ITCO (2022). 

 

4.7 Lançamento Institucional da elaboração do Plano Diretor 

 

 O Lançamento do Plano Diretor foi realizado no dia 21/06/22 por meio da publicação 

de um vídeo na página oficial da Prefeitura de Posse no Youtube e no site do Plano Diretor na 

página da Prefeitura. Neste vídeo, o Prefeito Helder Silva Bonfim, fez o lançamento da 

elaboração do primeiro Plano Diretor de Posse e apresentou algumas informações a cerca do 

desenvolvimento da cidade e da importância deste documento para o futuro do município. 

 Por meio da fala no Prefeito Helder, nesse momento do lançamento foi estabelecido 

o debate no processo de elaboração do Plano Diretor, convocando a população a participar 

desta etapa essencial para o município de Posse. O link para acesso do vídeo de lançamento é 

https://www.youtube.com/watch?v=LyC4nshzXs4. A Figura 7 apresenta imagens do site e do 

vídeo de lançamento. 

 
 

 
 
 

 

a b 

c d 

https://www.youtube.com/watch?v=LyC4nshzXs4
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Figura 7 – Vídeo de lançamento da elaboração do Plano Diretor de Posse. 

 

  
Fonte: Prefeitura de Posse (2022). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta Etapa Prévia é de fundamental importância para a aproximação entre a consultoria 

contratada e o poder executivo municipal, tanto na figura do Prefeito e dos Secretários 

diretamente envolvidos, quanto do Núcleo Gestor da elaboração do Plano Diretor de Posse, este 

último constituindo o nível de execução da elaboração do Plano no âmbito do município. 

Reitera-se que foram cumpridas as ações e serviços sob responsabilidade direta do ITCO e 

deixadas preparadas ações que dependem de definição do executivo municipal, quais sejam, a 

nomeação do Núcleo Gestor Estendido e o lançamento institucional da elaboração do Plano 

Diretor. 

Para além das ações descritas e que formalmente comprovam o cumprimento da etapa, 

foram realizadas inúmeras atividades que deram suporte para o cumprimento da etapa, tais 

como, contatos diretos com o Núcleo Gestor, reuniões extraordinárias para definição de ações, 

suporte com informações, dentre outras. 

Com a realização das ações contratuais previstas conclui- se, portanto, a Etapa Prévia. 
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