
Plano Diretor Participativo de  
Santo Amaro da Imperatriz 

 

5ª Audiência Pública 
Salão Frei Fidêncio, Igreja Matriz , 25 de setembro de 2019, às 19h20 

 
 

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

 
 
 



O que viemos fazer aqui? 



INTRODUÇÃO 

25 de setembro de 2019 5ª Audiência Pública  Processo de elaboração do Plano Diretor Participativo de Santo Amaro da Imperatriz 

 Apresentar o andamento do processo de elaboração do Plano 
Diretor Participativo de Santo Amaro da Imperatriz. 

 Realizar capacitação com o Núcleo Gestor; 

 Apresentar as regras da Conferência Final, segundo a 
Resolução 02/2019 do Núcleo Gestor; 

 

OBJETIVOS 



Estamos aqui !!! 

O que já foi feito ?? 









Núcleo Gestor 



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

Onde tudo isso 
está disponível? 

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


• ETAPA focada no desenvolvimento dos Elementos Estratégicos que 
irão compor o texto do plano. 

• Objetivos e Diretrizes; 
• Desenvolvimento do sistema de acompanhamento e controle; 
• Definição de uma lógica para o macrozoneamento municipal. 



OBJETIVO 

Promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental de forma sustentável, em 
todo o território do município, de modo a: 

 
Desenvolver o turismo, valorizando o patrimônio histórico-cultural, 
material e imaterial, do município, bem como suas belezas naturais. 

Fomentar a agropecuária orgânica, familiar e de pequeno e médio porte, 
promovendo o desenvolvimento social na cidade e no campo 

Preservar os recursos naturais para o desenvolvimento das gerações 
presentes e futuras; 

Diversificar a economia, promovendo a agropecuária, a indústria, o 
turismo, o comércio e os serviços locais, não-poluentes, de pequeno e 
médio porte; 

Qualificar a infraestrutura da mobilidade urbana, com ênfase no 
deslocamento de pedestres, ciclistas e no transporte público coletivo. 



Onde tudo isso 
está disponível? 

http://www.santoamaro.sc.go
v.br/planodiretor/oficinas-de-
planejamento-estrategico-
participativo 
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• ETAPA focada no desenvolvimento dos Elementos Estratégicos que 
irão compor o texto do plano. 

• Objetivos e Diretrizes; 
• Desenvolvimento do sistema de acompanhamento e controle; 
• Definição de uma lógica para o macrozoneamento municipal. 





http://www.santoamaro.sc.gov.br/planodiretor/versao-preliminar 
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Das Políticas Públicas para o  
Desenvonvimento Urbano Sustentável 

MOBILIDADE 
URBANA 

REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA, 

HABITAÇÃO E DIREITO 
À CIDADE 

VALORIZAÇÃO 
PAISAGÍSTICA, 
HISTÓRICA E 

CULTURAL 

MEIO 
AMBIENTE 

SANEAMENTO 
BÁSICO 

DIVERSIFICAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 

DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 

DESENVOLVIMENTO 
DO CAMPO 

PROTEÇÃO E 
DEFESA CIVIL 

OBJETIVO 

Promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental de forma sustentável, em 
todo o território do município, de modo a: 

 
Desenvolver o turismo, valorizando o patrimônio histórico-cultural, 
material e imaterial, do município, bem como suas belezas naturais. 

Fomentar a agropecuária orgânica, familiar e de pequeno e médio porte, 
promovendo o desenvolvimento social na cidade e no campo 

Preservar os recursos naturais para o desenvolvimento das gerações 
presentes e futuras; 

Diversificar a economia, promovendo a agropecuária, a indústria, o 
turismo, o comércio e os serviços locais, não-poluentes, de pequeno e 
médio porte; 

Qualificar a infraestrutura da mobilidade urbana, com ênfase no 
deslocamento de pedestres, ciclistas e no transporte público coletivo. 



O PDP-SAI contempla: 
 

• Objetivos e diretrizes; 
• as políticas e estratégias municipais; 
• Programas, planos,  metas e ações; 

 
O PDP-SAI incorpora: 
• Normas de Uso e Ocupação; 
• Normas de parcelamento do solo urbano e de condomínios urbanísticos; 
• Detalhamentos dos principais instrumentos do Estatuto da Cidade; 

 



O PDP-SAI está integrado e compatível com: 
• Plamus e Projeto Neotrans (transporte coletivo); 
• Plano de Manejo das Bacias do Rio Cubatão e Rio da Madre; 
• ODS – Nova Agenda Urbana 
• Agenda SC 2030 

 
Com o PDP será sucitado a elaboração: 
• do Código de Obras e Edificação; 
• do Plano de Mobilidade; 
• do Código de Posturas; 
• do Código de Tributos. 
• o detalhamento e regulação da regularização fundiária e de alguns instrumentos da Política Urbana. 

 







Formulários Online recebidos 
Formulários Impressos recebidos 



Total de Formulários recebidos 







Processo feito pela 

Equipe Técnica: 

 
Confere-se a pertinência 
ao tema Plano Diretor e a 
Resoluções 01, 02 e 03 de 
2019; 
 

Analisa-se as propostas e 
justificativas. 
 

Organiza, prioriza e 
ordena os 
encaminhamentos dos 
formulários recebidos; 

 

Processo feito pela 

Equipe Técnica: 

 
Desenvolve o material 
para ser trabalhado em 
Conferência Final; 

Desenvolvimento de 
material técnico e de 
abordagem dos temas; 

 

Processo realizado com 
o Núcleo Gestor: 

 
Conjunto de Eventos 
organizado pela Equipe 
Técnica e destinado ao 
conhecimento e debate 
sobre sugestões e destaques 
ao anteprojeto de lei 
complementar do Plano 
Diretor Participativo; 

 

 



 Apresentar o andamento do processo de elaboração do Plano 
Diretor Participativo de Santo Amaro da Imperatriz. 

 Realizar capacitação com o Núcleo Gestor; 

 Apresentar as regras da Conferência Final, segundo a 
Resolução 02/2019 do Núcleo Gestor; 

 

OBJETIVOS 

Logo mais! 



 Apresentar o andamento do processo de elaboração do Plano 
Diretor Participativo de Santo Amaro da Imperatriz. 

 Realizar capacitação com o Núcleo Gestor; 

 Apresentar as regras da Conferência Final, segundo a 
Resolução 02/2019 do Núcleo Gestor; 

 

OBJETIVOS 



Fonte: Decreto Municipal 6317/2018, 
Regimento Geral do Processo de Elaboração 

do Plano Diretor Participativo.  



ACORDO DE CONVIVÊNCIA 

25 de setembro de 2019 5ª Audiência Pública  Processo de elaboração do Plano Diretor Participativo de Santo Amaro da Imperatriz 

Quem pode assistir as Sessões da Conferência Final? 
Todo e qualquer interessado que esteja identificado na Lista de 
Presença. 
 
Quem tem direito de fala? 
Todos os membros integrantes no Núcleo Gestor (NG), titular ou 
suplente. 
 
Quem tem direito de voto? 
Os Membros do NG na função de titular. 
 



ACORDO DE CONVIVÊNCIA 
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Tempos de fala: 

 
• 1 bloco com até 3 falas; 
• 2 minutos cada fala; 
• Esgotado o tempo de fala, pode ser feita uma 

inscrição novamente, se houver tempo hábil; 
• Diante do exposto, a equipe técnica faz a sua 

contribuição. 
 



 
Informativos 

para a próxima 
Sessão; 

. Contagem do 
Quórum; 
 
. Apresentação 
geral dos 
Formuários 
Previstos ;  
 
. Recados  e  
considerações; 
 
 

Conjunto de 
Formulários  A1 

• 1.Apresentação; 

• 2.Considerações 
técnicas; 

• 3.Sugestões; 

• 4.Deliberação. 

Conjunto de 
Formulários  B1 

• 1.Apresentação; 

• 2.Considerações 
técnicas; 

• 3.Sugestões; 

• 4.Deliberação. 

Conjunto de 
Formulários  [N]1 

• 1.Apresentação; 

• 2.Considerações 
técnicas; 

• 3.Sugestões; 

• 4.Deliberação. 

ABERTURA ENCERRAMENTO 



 
• A Equipe técnica 

apresenta as suas 
considerações 
sobre a proposta do 
formulário; 

 
 
 

• O(a) integrante do Núcleo Gestor 
apresenta a sua proposta para essa 
demanda; 

• Acontece a apresentação de ideias 
e pontos de vista; 
 

• A equipe técnica dá suporte ao 
Núcleo Gestor para as novas 
propostas (ponderações , 
limitações e possibilidades); 
 
 

 
• Alternativa: 

• Versão 
Preliminar; 

• Formulário; 
• Alternativas 

construídas 
em Sessão; 

• Nesta etapa não é 
permitida  a 
inscrição para o 
debate; 

• Busca pelo 
CONSENSO 
antecede a 
deliberação por 
voto;     

 
• A Equipe Técnica 

apresenta o 
formulário para o 
Núcleo Gestor; 

APRESENTAÇÃO DO 
FORMULÁRIO 

CONSIDERAÇÕES 
TÉCNICAS 

BLOCOS DE FALAS  
(apresentação de propostas , 

discussão…)   
DELIBERAÇÃO 



Moderador Equipe técnica 



Apresentação Considerações técnicas 

Deliberação 

3 

2 1 

EXEMPLOS 



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 









Aqui consulta-se o texto da proposta preliminar do PDP-SAI, seus  Mapas, 
Quadros e Tabelas . 

Registros das Sessões da Conferência Final . 

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

Aqui consulta-se as regras  desenvolvidas com o Núcleo Gestor sobre as  
Sessões da Conferência Final 



Esta apresentação e os registros deste evento deverão estar disponíveis aqui. 

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



Agradecemos pela presença e 
participação de todos! 

 

planodiretorsai@gmail.com 

www.santoamaro.sc.gov.br/planodiretor 

 


