
AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE REVISÃO
E ADEQUAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE FLORIANÓPOLIS

PROPOSTA DE METODOLOGIA E REGIMENTO

Objetivo: Esta Audiência Pública, publicada no DO 3080, de caráter consultivo e não

vinculante, tem por finalidade informar e dirimir dúvidas, bem como, informar sobre a

proposta de revisão e adequação do Plano Diretor de Florianópolis (Lei Complementar

Municipal n. 482/2014), mediante estudo global dos seus distritos, em conjunto, como

parte de seu processo participativo global. A Minuta do Projeto de Lei foi objeto de

discussão do Conselho da Cidade de Florianópolis no decorrer do ano. O objetivo da

proposta é dar efetividade aos princípios e a função social do Plano Diretor da Cidade

de Florianópolis, além de corrigir erros materiais e adequar a operação da legislação

urbanística, com vistas a democratizar, conferir transparência e assegurar a

participação popular na construção do Plano Diretor de acordo com os preceitos da Lei

10.257/2001 (Estatuto da Cidade). A referida proposta é objeto de Consulta Pública,

DO 3080, e encontra-se disponível desde da 0 (zero) hora do dia 02 (dois) de

dezembro, no endereço eletrônico: http://ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2021/ , no protocolo do

IPUF, das 13h (treze horas) às 19h (dezenove horas), situado à Rua Felipe Schmidt,

1320, Centro - Florianópolis/ SC, em sua forma física e virtual, bem como nas

unidades do Pró-Cidadão, das 8h (oito horas) às 17h (dezessete horas) e estará à

disposição até o dia 22 (vinte e dois) de dezembro de 2021.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1. A Audiência Pública, doravante denominada AP, será aberta a todos que
queiram participar, não havendo qualquer tipo de restrição respeitadas as
regras de inscrição prévia e demais mandamentos do regimento interno da
audiência pública, essencial à ordem democrática do evento

2. A Audiência Pública, doravante denominada AP, será transmitida ao vivo
através do link https://youtu.be/RTmFUnpL-Vc .

3. A Consulta Pública objeto desta, Audiência Pública está disponível desde o dia
02 (dois) de dezembro de 2021, no endereço eletrônico:
http://ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2021/ , no protocolo do IPUF, das 13h (treze horas) às
19h (dezenove horas), situado à Rua Felipe Schmidt, 1320, Centro -
Florianópolis/ SC, em sua forma física e virtual, bem como nas unidades do
Pró-Cidadão, das 8h (oito horas) às 17h (dezessete horas) e estará à disposição
até o dia 22 (vinte e dois) de dezembro de 2021.
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DA CONDUÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

4. O público presente deverá assinar lista de presença, que ficará disponível
durante toda a AP na recepção da AP;

5. Para os participantes inscritos antecipadamente através do site
http://ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2021/ , será disponibilizada uma lista de presença
preferencial durante o evento.

6. A coordenação dos trabalhos e a indicação da direção da AP será feita pelo
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF).

7. São prerrogativas do diretor (a) da AP:

a) Designar um ou mais secretários (as) para assisti-lo;

b) Realizar a apresentação de objetivos e regras de funcionamento da AP;

c) Orientar sobre a pertinência das intervenções orais;

d) Orientar sobre a pertinência das questões formuladas;

e) Dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da AP.

8. O Secretário (a) será responsável pela elaboração da ata da sessão.

DOS PARTICIPANTES

9. É direito dos participantes manifestar livremente suas opiniões sobre as
questões tratadas no âmbito da AP nos momentos em que a palavra for
concedida à plenária, respeitando as disposições previstas neste Regimento, o
conteúdo apresentado no material disponibilizado.

10. São deveres dos participantes:

a) Respeitar o regimento desta AP;

b) Respeitar o tempo estabelecido para intervenção e a ordem de inscrição;

c) Tratar com respeito e civilidade os participantes da AP e seus organizadores.

DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DA MINUTA DO
PROJETO DE LEI PLANO DIRETOR

11. O tempo de duração da AP será de 04 (quatro) horas, com primeira chamada
às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos) com início às 18:00 horas e término
às 22:00 horas.
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12. Na abertura da AP a direção da mesa procederá esclarecimentos quanto às
regras gerais da mesma.

13. A AP terá a seguinte ordem:

a) 17h30 – Primeira chamada;

b) 17h45 - Composição da Mesa;

c) 18:00 horas – Abertura – Cerimonial;

d) 18:05 horas – Apresentação dos objetivos e regras de funcionamento da AP;

e) 18:15 horas – Exposição resumida por parte do IPUF, para informar sobre a
proposta de revisão e adequação, mediante estudo global dos seus distritos, em
conjunto, como parte de seu processo participativo global;

f) 18:45 – Intervalo com abertura de inscrições para manifestações orais;

g) 19:00 – Início das manifestações públicas;

h) 21:50 – Considerações finais – Mesa Diretora;

i) 22:00 horas – Encerramento.

14. DAS MANIFESTAÇÕES

a) É condição indispensável para a participação nas oitivas da população em
geral o preenchimento prévio da ficha de inscrição, sendo que a ordem de
inscrição determinará a sequência das falas.

b) As inscrições virtuais estarão disponíveis a partir da 0 (zero) hora do dia 02
(dois) de dezembro, no endereço eletrônico: http://ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2021/ .

c) As inscrições presenciais poderão ser realizadas até às 21h00, do dia da AP.

d) Só serão aceitas fichas de manifestação se as mesmas forem apresentadas
oralmente pelos proponentes. Não serão aceitas leituras pela mesa ou
protocolos de documentos sem defesa oral.

e) Manifestações escritas, considerações, dúvidas e questionamentos deverão ser
entregues através da Consulta Pública, disponível desde da 0 (zero) hora do dia
2 (dois) de dezembro, no endereço eletrônico: http://ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2021/ ,
no protocolo do IPUF, das 13h (treze horas) às 19h (dezenove horas), situado à
Rua Felipe Schmidt, 1320, Centro - Florianópolis/ SC, em sua forma física e
virtual, bem como nas unidades do Pró-Cidadão, das 8h (oito horas) às 17h
(dezessete horas) e estará à disposição até o dia 22 (vinte e dois) de dezembro
de 2021.

15. Os debates serão iniciados com a abertura da palavra para a plenária em
geral, de acordo com o que segue:

a) O uso da palavra será por ordem de inscrição;
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b) O participante inscrito não poderá ceder o seu tempo para somar, ou mesmo,
transferi-lo para outra pessoa;

c) Manifestações ofensivas, personalizadas ou que desvirtuem do escopo da
Audiência serão cerceadas e o inscrito perderá o direito à fala.

16. Concluída a fase de manifestações públicas, a direção da mesa procederá o
encerramento da AP;

17. A gravação, ata, lista de presença e fichas de inscrição serão publicadas no
site da Prefeitura Municipal de Florianópolis.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18. Serão permitidas filmagens, gravações ou outras formas de registro por parte
dos participantes da AP.

19. A ata a ser lavrada será subscrita pela direção da mesa e pelo (a) secretário
(a) responsável, e submetida à análise e subscrição, facultativa, pelos
membros do Conselho da Cidade que estiverem presentes na AP. A esta será
anexada a lista de presença.
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