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PLANO DIRETOR
Parte integrante do processo de planejamento municipal,
• estabelece as diretrizes e mecanismos para o
desenvolvimento do potencial econômico do município,
• orienta os investimentos público e privados,
• promove o adequado ordenamento territorial do
Município,
• assegura a preservação ambiental e promove a
integração social .
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DA
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CENÁRIO
Futuro desejável e possível tendo em conta:
• a situação atual,
•as condições locais e
•os fatores externos intervenientes e
•os recursos disponíveis para a transformação
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CENÁRIO
Variáveis e
Indicadores
Contrastado 3

Contrastado 1
Tendencial

Contrastado 2

Tempo
Ontem

Amanhã

Hoje
O passado

O futuro
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CENÁRIOS PROSPECTIVOS
OS CENÁRIOS CONSIDERAM 5 DIMENSÕES:
1 - ECONÔMICA
2 - SÓCIO-CULTURAL
3 - FÍSICO-AMBIENTAL
4 - URBANÍSTICA
5 - INSTITUCIONAL
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CENÁRIOS PROSPECTIVOS
CENÁRIOS ALTERNATIVOS PARA PORTO NACIONAL
1 - TENDENCIAL
2 - EXPANSÃO AGRÍCOLA E EDUCACIONAL
3 - DE ESTAGNAÇÃO ECONÔMICA E SOCIAL
4 - DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA E VALORIZAÇÃO CULTURAL
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DIMENSÃO ECONÔMICA
Tendencial

Expansão Agrícola e
Educacional

Estagnação econômica e
Social

Diversificação Econômica e
Valorização Cultural

Pequena produção de
pequenos animais

Pequena produção de
pequenos animais

Pequena produção de
pequenos animais

Fortalecimento da pecuária de
animais de pequeno porte

Fruticultura em pequena escala
nos assentamentos e pequenas
propriedades.

Fruticultura em pequena escala
nos assentamentos e pequenas
propriedades.

Fruticultura não se estrutura pela
pouca disponibilidade de
recursos.

Exploração associativa fortalece
a fruticultura.

Atividades agropecuárias nos
níveis atuais

Ampliação considerável das
áreas de produção de grãos

Produção de grãos se retrai

Surgimento e fortalecimento da
horticultura
Consolidação como pólo
abastecedor de
hortifrutigranjeiros para Palmas e
região

Poucos investimentos no setor
agrícola

Parque agroindustrial não se
expande, mantendo as
empresas atuais

Investimentos significativos na
produção de grãos

Redução dos investimentos por
perda de atratividade

Aumento dos investimentos
financeiros pelo ganho de
atratividade

Começo de piscicultura com
aproveitamento do potencial
hídrico

PIscicultura restrita ao lago não
se viabiliza pela baixa qualidade
da água em função da
eutrofização

Desenvolvimento da piscicultura
com aproveitamento do
potencial hídrico

Surgimento de algumas
agroindústrias ligadas à
produção de grãos

Consolidação do Distrito
Agroindustrial dificultada pela
atratividade de Taquaralto.

Implantação de novas
agroindústrias possibilita a
verticalização da produção
agrícola
Implantação do pátio de
carregamento da Ferrovia
Norte-Sul atrai novos
investimentos
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DIMENSÃO ECONÔMICA
Tendencial
Turismo restrito à temporada de
julho e aos finais de semana

Expansão Agrícola e
Educacional
Pouc o avanç o no desenvolvimento
do turismo

Estagnação econômica e
Social
Turismo restrito à temporada de
julho e aos finais de semana

Diversificação Econômica e
Valorização Cultural
Estruturação do turismo rural e de
natureza
Exploraç ão das possibilidades
náutic as e turístic as do lago

Comércio e construç ão c ivil c om
algum dinamismo

Construção c ivil e c omércio mais
dinâmic os pelo afluxo de
professores e estudantes

Construção c ivil e c omércio se
enfraquecem pelo diminuiç ão dos
fluxos de estudantes e dos
investimentos

Construção c ivil e c omércio mais
dinâmic os pelo afluxo de
professores e estudantes e de
novos empreendedores

Setor de Serviç os nos níveis atuais

Setor de Serviç os com alguma
diversificaç ão

Setor de Serviç os enfraquec ido

Setor de Serviç os diversific ado,
c om qualidade

Oportunidades de trabalho
permanecem nos níveis atuais

Pouc o incremento de
oportunidades de trabalho, em
funç ão da alta mecanização das
l

Redução das oportunidades de
trabalho

Ampliação das oportunidades de
trabalho pela diversific ação da
economia

Desemprego se mantém

Pequena reduç ão do desemprego

Desemprego crescente

Desemprego em níveis aceitáveis

Renda per c apita insatisfatória

Renda per c apita c om pequena
melhoria

Renda per c apita reduzida

Renda per c apita ampliada
satisfatoriamente

Arrecadaç ão munic ipal insufic iente
para os investimentos necessários

Arrecadação munic ipal com
algum ganho, mas ainda
insufic iente para os investimentos
nec essários.

Arrecadação munic ipal reduzida
dific ulta os investimentos
nec essários

Aumento da arrecadação
munic ipal possibilita novos
investimentos públic os
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DIMENSÃO SOCIAL
Expansão Agrícola e
Educacional

Estagnação econômica e
Social

Diversificação Econômica e
Valorização Cultural

Educ aç ão apresenta melhorias e
c omeça a implantar o modelo de
educ aç ão em tempo integral

Educ aç ão mantém os níveis atuais
de atendimento

Educ aç ão ganha níveis de
excelênc ia adotando o modelo de
educ aç ão em tempo integral

Educ aç ão mantém os níveis atuais
de atendimento

Ampliam-se os c ursos superiores
em diferentes áreas do
c onhec imento

A insufic iênc ia de c ondições leva
ao canc elamento de alguns
c ursos e à perda de c redibilidade
de outros

Consolidação c omo pólo
educ ac ional voltado para a
vocação ec onômica da região

Os c ursos superiores c ontinuam a
func ionar em c ondições
insatisfatórias

Surgem novos cursos téc nic os
voltados para as ciênc ias agrárias
e para as áreas de educ ação e
saúde

Surgem novos cursos téc nic os e
tecnológicos voltados para as
c iênc ias agrárias e para as áreas
de educ ação e saúde

Os c ursos da Escola Família
Agrícola se viabilizam e ganham
importânc ia na região

Estabelecem-se parcerias c om
Palmas e c om Natividade para
atuaç ão integrada e
c omplementar na área da
educ aç ão

Estabelec em-se parcerias c om
Palmas e com Natividade para
atuaç ão integrada e
c omplementar na área da
educ aç ão

A cobertura e qualidade do
atendimento c urativa de saúde
evoluem lentamente

A cobertura e qualidade do
atendimento c urativa de saúde
melhoram

Tendencial

A qualidade dos serviç os de saúde
decresc e pela falta de
investimentos

Amplia-se a c obertura e qualidade
do atendimento de saúde, c om
ênfase para a medic ina preventiva
Excelênc ia no atendimento de
saúde pela melhoria da rede física
e das equipes de saúde
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DIMENSÃO FÍSICO-AMBIENTAL
Tendencial

Expansão Agrícola e
Educacional

Estagnação econômica e
Social

Diversificação Econômica e
Valorização Cultural

Inicia-se um processo de
regularização fundiária dos
terrenos e parcelamentos

Inicia-se um processo de
regularização fundiária dos
terrenos e parcelamentos

Ausência de um processo de
regularização fundiária dos
terrenos e parcelamentos

Regularização fundiária dos
terrenos e parcelamentos

Parcelamentos irregulares
coibidos

Parcelamentos irregulares
coibidos

Novos parcelamentos irregulares

Parcelamentos irregulares
coibidos

Áreas de preservação
permanente ocupadas

Áreas de preservação
permanente em processo de
recuperação

Áreas de preservação
permanente ocupadas

Áreas de preservação
permanente não ocupadas e
em recuperação

Áreas degradadas sem
recuperação ambiental

Áreas degradadas em processo
de recuperação ambiental

Áreas degradadas, sem
recuperação ambiental

Áreas degradadas em processo
de recuperação ambiental

Coleta do lixo na sede
municipal, insuficiente

Coleta do lixo na sede
municipal, feita regularmente

Coleta do lixo na sede
municipal, insuficiente

Coleta do lixo na sede
municipal, nos distritos e
povoados feita regularmente.

Disposição final de lixo da sede
municipal resolvida com aterro
sanitário definitivamente
implantado

Disposição final de lixo da sede
municipal , dos distritos e
povoados resolvida com aterro
sanitário definitivamente
implantado

Disposição final de lixo da sede
municipal resolvida com aterro
sanitário definitivamente
implantado

Disposição final de lixo da sede
municipal, dos distritos e
povoados resolvida com aterro
sanitário definitivamente
implantado.
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DIMENSÃO URBANÍSTICA
Tendencial

Expansão Agrícola e
Educacional

Estagnação econômica e
Social

Diversificação Econômica e
Valorização Cultural

Ausência de hierarquização do
sistema viário urbano

Sistema viário urbano
hierarquizado.

Ausência de hierarquização do
sistema viário urbano.

Sistema viário urbano
hierarquizado, e ciclovias
construidas

Circulação dos pedestres e dos
portadores de necessidades
especiais inadequada

Elaboração de projetos para
melhoria das condições para a
circulação dos pedestres e dos
portadores de necessidades
especiais

Circulação dos pedestres e dos
portadores de necessidades
especiais inadequada

Melhoria das condições para a
circulação dos pedestres e dos
portadores de necessidades
especiais

Abastecimento de água, da
sede municipal e dos distritos
resolvidos

Abastecimento de água, da
sede municipal e dos distritos
resolvidos

Abastecimento de água,
esgotamento sanitário e
drenagem pluvial da sede
municipal nos padrões atuais.

Abastecimento de água,
esgotamento sanitário e
drenagem pluvial da sede
municipal resolvidos.
Distritos e povoados com
abastecimento de água e
esgoto sanitário

Mobiliário urbano insuficiente

Estudos e projetos para
implantação de mobiliário
urbano elaborados

Mobiliário urbano insuficiente

Mobiliário urbano de qualidade
e bem cuidado

Vias urbanas e espaços públicos
com tratamento nos padrões
atuais

Vias urbanas e espaços públicos
em processo de recuperação.

Vias urbanas e espaços públicos
com tratamento nos padrões
atuais

Vias urbanas e espaços públicos
com tratamento adequado de
piso, calçadas, iluminação
pública e arborização

Nomenclatura e sinalização das
vias urbanas nos níveis atuais

Nomenclatura e sinalização das
vias urbanas melhoradas

Nomenclatura e sinalização das
vias urbanas iinsuficiente

Nomenclatura e sinalização das
vias urbanas implantadas
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DIMENSÃO URBANÍSTICA
Tendencial

Expansão Agrícola e
Educacional

Estagnação econômica e
Social

Diversificação Econômica e
Valorização Cultural

Pouc as praç as, jardins públicos e
espaç os verdes

Projetos de novas praç as, jardins
públic os e espaços verdes i

Pouc as praç as, jardins públicos e
espaç os verdes

Rede de praças, jardins públic os e
espaç os verdes implantada

Nomenclatura e sinalização das
vias urbanas nos níveis atuais

Nomenc latura e sinalização das
vias urbanas melhoradas

Nomenc latura e sinalizaç ão das
vias urbanas iinsuficiente

Nomenc latura e sinalizaç ão das
vias urbanas implantadas

Pouc as praç as, jardins públicos e
espaç os verdes

Projetos de novas praç as, jardins
públic os e espaços verdes

Pouc as praç as, jardins públicos e
espaç os verdes

Rede de praças, jardins públic os e
espaç os verdes implantada

Equipamentos de esporte e lazer
atualmente existentes

Equipamentos de esporte e lazer
melhorados na sede munic ipal

Equipamentos de esporte e lazer
atuais

Novos equipamentos de esporte e
lazer implantados na sede
munic ipal, distritos e povoados

Sedes dos distritos e povoados sem
tratamento urbanístico e
paisagístic o

Desenvolvimento de projetos de
tratamento urbanístico e
paisagístico para os distritos e
povoados

Sedes dos distritos e povoados sem
tratamento urbanístico e
paisagístico

Sedes dos distritos e povoados
c om tratamento urbanístico e
paisagístico

Limpeza urbana equac ionada na
sede municipal

Limpeza urbana equac ionada na
sede municipal, distritos e
povoados

Limpeza urbana equac ionada na
sede municipal

Limpeza urbana equac ionada na
sede municipal, distritos e
povoados

PORTO NACIONAL
Plano Diretor de Desenvolvimento
Sustentável
DIMENSÃO INSTITUCIONAL

Tendencial

Expansão Agrícola e
Educacional

Estagnação econômica e
Social

Diversificação Econômica e
Valorização Cultural

Pouc a c apac idade de
planejamento e gestão

Pequena ampliação da
c apac idade de planejamento e
gestão

Capac idade de planejamento e
gestão reduz-se ainda mais

Capac idade de planejamento e
gestão ampliada satisfatoriamente

Pequena melhoria na estrutura
organizac ional da Administração
Munic ipal

Melhorias na estrutura
organizacional da Administração
Munic ipal avançam

Nenhuma melhoria na estrutura
organizac ional da Administração
Munic ipal

Sistema de Planejamento e Gestão
implementado

Plano Diretor aprovado em início
de implementação

Plano Diretor implementado sem
monitoramento sistemático

Plano Diretor não implementado

Plano Diretor em implementação
c om monitoramento e avaliação
sistemátic os

Levantamento plani-altimétrico
cadastral da sede municipal
realizado

Levantamento plani-altimétrico
c adastral da sede municipal
realizado

Ausênc ia de bases cartográficas e
plantas cadastrais

Sistema de informaç ões munic ipais
implantado, inc luindo Cadastro
Técnico Multifinalitário.

Integração entre as diferentes
áreas da Administraç ão
insatisfatória

Boa integração entre as diferentes
áreas da Administraç ão

Integração entre as diferentes
áreas da Administraç ão
insatisfatória

Boa integração entre as diferentes
áreas da Administraç ão

Pouc a c apac idade de fisc alização
efetiva nos diversos aspec tos
estabelec ida

Capac idade de fisc alização
efetiva estabelecida em alguns
aspec tos da Administraç ão

Inexistência de c apac idade de
fiscalizaç ão efetiva

Capac idade de fisc alização
efetiva nos diversos aspectos
estabelec ida.
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DIMENSÃO INSTITUCIONAL
Tendencial

Expansão Agrícola e
Educacional

Estagnação econômica e
Social

Diversificação Econômica e
Valorização Cultural

Pouca capacidade de
planejamento e gestão

Pequena ampliação da
capacidade de planejamento e
gestão

Capacidade de planejamento
e gestão reduz-se ainda mais

Capacidade de planejamento
e gestão ampliada
satisfatoriamente

Pequena melhoria na estrutura
organizacional da
Administração Municipal

Melhorias na estrutura
organizacional da
Administração Municipal
avançam

Nenhuma melhoria na estrutura
organizacional da
Administração Municipal

Sistema de Planejamento e
Gestão implementado

Plano Diretor aprovado em início
de implementação

Plano Diretor implementado sem
monitoramento sistemático

Plano Diretor não implementado

Plano Diretor em
implementação com
monitoramento e avaliação
sistemáticos

Levantamento plani-altimétrico
cadastral da sede municipal
realizado
Integração entre as diferentes
áreas da Administração
insatisfatória
Pouca capacidade de
fiscalização efetiva nos diversos
aspectos estabelecida

Levantamento plani-altimétrico
cadastral da sede municipal
realizado
Boa integração entre as
diferentes áreas da
Administração
Capacidade de fiscalização
efetiva estabelecida em alguns
aspectos da Administração

Ausência de bases cartográficas
e plantas cadastrais
Integração entre as diferentes
áreas da Administração
insatisfatória
Inexistência de capacidade de
fiscalização efetiva

Sistema de informações
municipais implantado, incluindo
Cadastro Técnico Multifinalitário.
Boa integração entre as
diferentes áreas da
Administração
Capacidade de fiscalização
efetiva nos diversos aspectos
estabelecida.
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DIMENSÃO INSTITUCIONAL

Tendencial

Expansão Agrícola e
Educacional

Estagnação econômica e
Social

Diversificação Econômica e
Valorização Cultural

Pouca capacidade de
planejamento e gestão

Pequena ampliação da
capacidade de planejamento e
gestão

Capacidade de planejamento
e gestão reduz-se ainda mais

Capacidade de planejamento
e gestão ampliada
satisfatoriamente

Pequena melhoria na estrutura
organizacional da
Administração Municipal

Melhorias na estrutura
organizacional da
Administração Municipal
avançam

Nenhuma melhoria na estrutura
organizacional da
Administração Municipal

Sistema de Planejamento e
Gestão implementado

Plano Diretor aprovado em início
de implementação

Plano Diretor implementado sem
monitoramento sistemático

Plano Diretor não implementado

Plano Diretor em
implementação com
monitoramento e avaliação
sistemáticos

Levantamento plani-altimétrico
cadastral da sede municipal
realizado
Integração entre as diferentes
áreas da Administração
insatisfatória
Pouca capacidade de
fiscalização efetiva nos diversos
aspectos estabelecida

Levantamento plani-altimétrico
cadastral da sede municipal
realizado
Boa integração entre as
diferentes áreas da
Administração
Capacidade de fiscalização
efetiva estabelecida em alguns
aspectos da Administração

Ausência de bases cartográficas
e plantas cadastrais
Integração entre as diferentes
áreas da Administração
insatisfatória
Inexistência de capacidade de
fiscalização efetiva

Sistema de informações
municipais implantado, incluindo
Cadastro Técnico Multifinalitário.
Boa integração entre as
diferentes áreas da
Administração
Capacidade de fiscalização
efetiva nos diversos aspectos
estabelecida.
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DIMENSÃO INSTITUCIONAL

Tendencial

Expansão Agrícola e
Educacional

Estagnação econômica e
Social

Diversificação Econômica e
Valorização Cultural

Fiscalização insuficiente das
construções e das ocupações
irregulares de terra

Fiscalização das construções e
das ocupações irregulares de
terra na sede municipal

Fiscalização das construções e
das ocupações irregulares de
terra não se efetiva

Fiscalização efetiva das
construções e das ocupações
irregulares de terra

Relação funcionários públicos
municipais – população
atendida inadequada

Relação funcionários públicos
municipais – população
atendida tendendo a melhorar

Nenhuma relação funcionários
públicos municipais – população
atendida estabelecida

Relação funcionários públicos
municipais – população
atendida em níveis satisfatórios.

Pouca capacitação das
equipes para as funções
públicas

Início de capacitação das
equipes para as funções
públicas

Nenhuma capacitação das
equipes para as funções
públicas

Capacitação das equipes para
as funções públicas

Ausência do desenvolvimento
local, integrado e sustentável,
por bairros / distritos / povoados.

Início do processo de promoção
do desenvolvimento local,
integrado e sustentável.

Bairros, distritos e povoados não
merecem atenção
particularizada

Promoção do desenvolvimento
local, integrado e sustentável,
por bairros / distritos / povoados
efetivada.

Capacidade de arrecadação
local e de controle das despesas
públicas nos padrões atuais

Melhoria da capacidade de
arrecadação local e de
controle das despesas públicas
Articulação com outras esferas
de governo começa a se
ampliar
Amplia-se um pouco ar
integração com os municípios
vizinhos

Ausência de capacidade de
arrecadação local e de
controle das despesas públicas

Melhoria da capacidade de
arrecadação local e de
controle das despesas públicas

Articulação com outras esferas
de governo reduzida

Articulação com outras esferas
de governo ampliada

Integração com os municípios
vizinhos insuficiente

Maior integração com os
municípios vizinhos

Articulação com outras esferas
de governo nos níveis atuais
Alguma integração com os
municípios vizinhos
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