
Plano Diretor Participativo de  
Santo Amaro da Imperatriz 

 

Reunião Núcleo Gestor 
Câmara de Vereadores , 22  de julho de 2019, às 19h20 

 
 

Coordenação do Processo de Elaboração do 
Plano Diretor Participativo de Santo Amaro da Imperatriz 

 
 
 



O que viemos fazer aqui? 



INTRODUÇÃO 
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 Apresentar as propostas de datas e períodos referentes a  
Consulta Pública; 

 Apresentar o Formulário Impresso e o Formulário Online de 
Consulta Pública; 

 

OBJETIVOS 



INFORMES E COMUNICADOS  
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3a Audiência 
Pública 

Próxima Etapa 

Etapa Atual 





Consulta Pública 
A Consulta Pública possui caráter consultivo, prazo de duração definido pelo 
Núcleo Gestor e deve ser aberta a qualquer interessado, tendo por objetivo 
receber contribuições, formalmente por escrito, sobre a versão preliminar do 
PDP-SAI, ou aspecto relacionado ao seu processo de elaboração. 
(Regimento Geral, Decreto 6317/2018). 

O NG, na reunião do dia 27 de maio de 2019, estabeleceu as regras para a 
Consulta Pública sobre a versão preliminar do Plano Diretor Participativo de 
Santo Amaro da Imperatriz, na forma da Resolução NG 01/2019. 



Consulta Pública 
Art. 3º A consulta pública será instaurada por meio de 
documento convocatório com esta finalidade. 
 
§ 1º O documento convocatório referido no caput será 
publicado no Diário Oficial e na página eletrônica da 
Prefeitura, especificando:  

Resolução NG 01/2019 



(…) 
I - o prazo de início e de término da consulta pública;  
II - o objeto da consulta pública, com base no estabelecido nesta Resolução 
(texto da lei, tabelas, quadros e mapas – parêntese nosso); 
III - as instruções sobre como os interessados poderão acessar os documentos 
referentes à consulta pública, que são: 
a) a versão preliminar do PDP-SAI; 
b) estudos, documentos e material técnico que fundamentaram a versão 
preliminar do anteprojeto de lei; 
c) o formulário padronizado para envio das propostas para aperfeiçoamento e 
dos questionamentos; 
IV - informações sobre como o interessado entregará o formulário à Prefeitura. 

Consulta Pública 



Previsão das Próximas Atividades 

 
 

Julho: 
 

 
Reunião NG 

Agosto: 
 

Apresentação VP 

Consulta Pública 

Setembro: 

 

Consulta Pública 

Sistematização 

Outubro: 

 

Conferência 
Final 



15 dias - Lançamento da Versão Preliminar (site e impresso); 

 
30 dias – Período de Consulta Pública; 

 

Consulta Pública 



22 (HOJE)-  Reunião do NG: 
  
Objetivo: Definir e Aprovar a data 
da Audiência Pública, Período da 
Consulta Pública e  Conferência 
Final;  
 

 



07: Audiência Pública de 
lançamento da Verão Preliminar: 
 
• Início do Periodo com a versão 

preliminar disponível no site e 
impresso; 

 
22:  Lançamento da Consulta 
Pública: 
 
• Início do Periodo de Consulta 

Pública (formulários 
disponíveis).  

  
 

 

PROPOSTA 



20: Fim do Período de Consulta 
Pública. 
 

 

PROPOSTA 



 
 

Estimativa para o Período em 
Conferencia Final  
 

 



Consulta Pública 
O NG estabeleceu que a equipe técnica deverá apresentar dois formatos de 
participação pelos formulários: 
• Versão impressa; 
• Versão Online; 



Consulta Pública: formulário impresso 

Identificação 
do Proponente 

Número do 
protocolo 

Identificação 
do artigo 

Proposta ou 
Questionamento 

Justificativa 

Anexo? 

Assinatura do Proponente 



Consulta Pública: formulário online 

Identificação 
do Proponente 

Identificação 
do artigo 

Proposta ou 
Questionamento 

Justificativa 



Consulta Pública: formulário online 

Identificação da 
entidade   

Nota: adicionado o slide sobre identificação institucional. Em correção ao apresentado na Reunião do NG  (22 de julho 2019). 



Consulta Pública: formulário online 

Anexo? 
Atenção!!! 

Não será possivel 
enviar anexos na 

versão online. 
É preciso seguir as 
instruções e levar o 

anexo IMPRESSO até 
o Santo Amaro 

Cidadão. 

Protocolo de envio  



COMUNICADOS 
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Todas as informações estão sendo encaminhadas por email para os 
membros do Núcleo Gestor e para os demais munícipes as informações 

podem ser acessadas através do site do Plano Diretor. 
 

http://www.santoamaro.sc.gov.br/planodiretor 

Site do Plano Diretor Participativo 
de Santo Amaro da Imperatriz 









Agradecemos pela presença e 
participação de todos! 

 

planodiretorsai@gmail.com 

www.santoamaro.sc.gov.br/planodiretor 

 


