
AÇÕES DE COMUNICAÇÃO



A comunicação sobre a revisão do Plano Diretor da Prefeitura de 

Florianópolis é baseada em mídias de vários tipos: audiovisual, 

áudio, imagens e texto. São materiais de fácil acesso, e são físicos e 

online, com ampla divulgação nos meios de comunicação de massa 

(imprensa de TV e rádio, jornais online e impressos), como nas redes 

sociais da Prefeitura de Florianópolis, site da Prefeitura e site do 

Plano Diretor (bit.ly/planodiretor2022). 

Além disso, foram feitos materiais físicos (cartazes, cadernos, 

faixas) para ampliar ainda mais o acesso do cidadão aos materiais da 

revisão e para estimular que a população participe do processo, uma 

vez que o mesmo está sendo construído em conjunto.



MATERIAIS NOS LOCAIS DE CONSULTA PÚBLICA

Unidades do Pró-Cidadão e IPUF



Cartaz Consulta Pública: 500 cartazes 

para distribuição por toda cidade em 

locais de grande circulação.

Cartaz de cada audiência distrital para 

colocação nos distritos e locais de 

grande circulação: 70 cartazes por 

distrito, 910 ao total

Faixa na entrada da Cidade, no Lago das 

Bandeiras (inserção programada 24 de 

junho de 2022)

OUTROS 
MATERIAIS 
IMPRESSOS E DE 
DIVULGAÇÃO 
PROGRESSIVA



JUNHO, JULHO E AGOSTO

Divulgação audiovisual do Plano Diretor 

veiculada nas emissoras NSC TV, ND TV, TVBV, 

SBT - 53 inserções realizadas até o dia 22 de 

junho de 2022. Link de acesso: 

https://youtu.be/0CLVUVK2S4w

Divulgação do Plano Diretor por meio de 

boletim nas rádios com chamamento único 

para cada audiência distrital (13 spots de rádio 

realizados) veiculado nas emissoras CBN, 

Atlântida, Regional FM, Jovem Pan FM, Jovem 

Pan NewsFM, Band FM, Cidade FM, Magia -

Serão 84 inserções no mês de Junho e 504 

inserções no mês de Julho. Link de acesso: 

https://we.tl/t-bWvttS5FaA

TELEVISÃO E RÁDIO

http://drive.google.com/file/d/1dbTdBgf3lzO22J9-vlHPQxGcLDuOkMXB/view
http://drive.google.com/file/d/1dbTdBgf3lzO22J9-vlHPQxGcLDuOkMXB/view
http://drive.google.com/file/d/1NAlgg6_k5DQA3cQwaLIg_lIb9zt8mzi0/view
http://drive.google.com/file/d/1NAlgg6_k5DQA3cQwaLIg_lIb9zt8mzi0/view


REDES SOCIAIS E ONLINE

Publicações de cards e vídeos realizadas 

nas redes sociais da Prefeitura de 

Florianópolis e IPUF. 

Os vídeos são inseridos no Youtube da 

Prefeitura de Florianópolis, na playlist 

“Plano Diretor 2022” e podem ser 

encontrados também nos últimos envios. 

Os vídeos também são colocados no site 

do Plano Diretor (bit.ly/planodiretor2022)



REDES SOCIAIS E ONLINE

Cronograma Revisão do Plano Diretor

Explicando a revisão do Plano Diretor Os distritos na revisão do Plano Diretor!

Calendário das Audiências Públicas Distritais e Geral e Consulta 
Pública

Convite para participação das audiências do Plano Diretor

*Posts e vídeos com linguagem acessível e inclusivos



REDES SOCIAIS E ONLINE

O processo de revisão do Plano Diretor Explicando a revisão: Áreas de Preservação Explicando a revisão: Usos e regularidades

Explicando a revisão: Habitação SocialRevisão do Plano Diretor: Pilares da Revisão

*Posts e vídeos com linguagem acessível e inclusivos



Enviados materiais de texto via dois grupos de whatsapp com mais de 350 integrantes da imprensa local e nacional. Os releases 

também são publicados no site da Prefeitura de Florianópolis: pmf.sc.gov.br

RELEASES PARA A IMPRENSA 
E PUBLICIDADE PAGA



Publicidade paga no período de maio, junho e julho:

(17/06/2022) - ND - Consulta pública para elaboração do Plano Diretor está aberta à população da Capital: 

https://ndmais.com.br/cidadania/consulta-publica-para-elaboracao-do-plano-diretor-esta-aberta-a-populacao-da-capital/

(30/05/2022) - DC - Revisão do Plano Diretor pretende incentivar o comércio nos bairros de Florianópolis: 

https://www.nsctotal.com.br/noticias/revisao-do-plano-diretor-pretende-incentivar-o-comercio-nos-bairros-de-

florianopolis

(30/05/2022) - G1 - Revisão do Plano Diretor reforça o combate às construções irregulares na cidade: 

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/especial-publicitario/prefeitura-municipal-de-florianopolis/florianopolis-uma-

cidade-para-todos/noticia/2022/05/30/revisao-do-plano-diretor-reforca-o-combate-as-construcoes-irregulares-na-

cidade.ghtml

Mais quatro matérias serão veiculadas no próximos mês pela NSC

RELEASES PARA A IMPRENSA 
E PUBLICIDADE PAGA

https://ndmais.com.br/cidadania/consulta-publica-para-elaboracao-do-plano-diretor-esta-aberta-a-populacao-da-capital/


Foram produzidos releases para a imprensa e 

posts nas redes sociais do IPUF e Prefeitura 

de Florianópolis, incluindo material 

audiovisual que explica o que é o Conselho 
da Cidade e a importância dele.

https://youtu.be/h1CjlL-Pmv4

DIVULGAÇÃO ELEIÇÕES DO CONSELHO 
DA CIDADE 2022 - 2024

http://www.youtube.com/watch?v=h1CjlL-Pmv4
http://www.youtube.com/watch?v=h1CjlL-Pmv4


Matérias sobre a revisão do Plano Diretor, somente neste ano, já 

apareceram mais de 20 vezes nos diversos meios de comunicação.

(13/06/2022) ND+ Plano Diretor de Florianópolis: entenda a 

participação da população nas audiências públicas

Audiências serão realizadas entre 29 de junho e 1 de agosto, data 

da reunião geral que consolidará tudo o que foi discutido

https://ndmais.com.br/politica-sc/plano-diretor-de-florianopolis-

entenda-a-participacao-da-populacao-nas-audiencias-publicas/

CLIPAGEM

https://ndmais.com.br/politica-sc/plano-diretor-de-florianopolis-entenda-a-participacao-da-populacao-nas-audiencias-publicas/


(26/04/2022) Discussão sobre Plano Diretor de Florianópolis tem primeira notícia positiva em meses

Acordo entre prefeitura e Ministério Público é luz no fim do túnel, mas é improvável que projeto chegue na Câmara ainda no 

primeiro semestre

https://ndmais.com.br/meio-ambiente/discussao-sobre-plano-diretor-de-florianopolis-tem-primeira-noticia-positiva-em-

meses/

(13/05/2022) FloripAmanhã Plano Diretor: prefeitura de Florianópolis divulga cronograma da proposta de revisão

A prefeitura de Florianópolis divulgou o cronograma da proposta de revisão do Plano Diretor previsto. Foi em uma coletiva 

que contou com representantes do poder público, privado, a imprensa e a sociedade. A previsão é que ele seja aprovado 

ainda esse ano pelos vereadores. 

https://floripamanha.org/2022/05/plano-diretor-prefeitura-de-florianopolis-divulga-cronograma-da-proposta-de-

revisao/

(17/06/2022) ND+ - Consulta pública para elaboração do Plano Diretor está aberta à população da Capital

https://ndmais.com.br/cidadania/consulta-publica-para-elaboracao-do-plano-diretor-esta-aberta-a-populacao-da-capital/

CLIPAGEM

https://ndmais.com.br/meio-ambiente/discussao-sobre-plano-diretor-de-florianopolis-tem-primeira-noticia-positiva-em-meses/
https://floripamanha.org/2022/05/plano-diretor-prefeitura-de-florianopolis-divulga-cronograma-da-proposta-de-revisao/
https://ndmais.com.br/cidadania/consulta-publica-para-elaboracao-do-plano-diretor-esta-aberta-a-populacao-da-capital/


(27/5/2022) MPSC acompanha cumprimento de acordo que fixou regras para revisão do Plano Diretor de Florianópolis

Revisão do Plano Diretor deverá contar com ampla comunicação pública em linguagem acessível e audiências públicas 

precedidas de divulgação de material informativo explicando a proposta e seus impactos em cada distrito da Capital.

https://www.mpsc.mp.br/noticias/mpsc-acompanha-cumprimento-de-acordo-que-fixou-regras-para-revisao-do-plano-

diretor-de-florianopolis-

(30/05/2022) NSC (publicidade legal) - Revisão do Plano Diretor pretende incentivar o comércio nos bairros de 

Florianópolis

A medida busca tornar bairros atrativos, apostando no potencial econômico de cada região

https://www.nsctotal.com.br/noticias/revisao-do-plano-diretor-pretende-incentivar-o-comercio-nos-bairros-de-

florianopolis

(06/06/2022) Conexão Comunidade - Prefeitura de Florianópolis lança série de vídeos explicando a revisão do Plano 

Diretor

https://jornalconexao.com.br/2022/06/06/prefeitura-de-florianopolis-lanca-serie-de-videos-explicando-a-revisao-do-

plano-diretor/

CLIPAGEM

https://www.mpsc.mp.br/noticias/mpsc-acompanha-cumprimento-de-acordo-que-fixou-regras-para-revisao-do-plano-diretor-de-florianopolis-
https://www.nsctotal.com.br/noticias/revisao-do-plano-diretor-pretende-incentivar-o-comercio-nos-bairros-de-florianopolis
https://jornalconexao.com.br/2022/06/06/prefeitura-de-florianopolis-lanca-serie-de-videos-explicando-a-revisao-do-plano-diretor/


(26/05/2022) ND+ Fabio Gadotti - Plano Diretor: além de audiências, entidades querem oficinas nos bairros de 

Florianópolis

Documento com pedido de ampliação dos "canais de participação e controle social" foi protocolado no Ipuf, no Ministério 

Público de SC e na Defensoria Pública

https://ndmais.com.br/meio-ambiente/plano-diretor-alem-de-audiencias-entidades-querem-oficinas-nos-bairros-de-

florianopolis/

(17/05/2022) ND+ Zena Becker - Plano Diretor, Floripa não pode esperar 

https://ndmais.com.br/opiniao/artigo/plano-diretor-floripa-nao-pode-esperar/

(06/06/2022) ND+ Fabio Gadotti - Vídeos tratam sobre a revisão do Plano Diretor de Florianópolis

Enquanto prepara as audiências distritais, que começam no próximo dia 29, a Prefeitura de Florianópolis está lançando uma 

série de vídeos temáticos sobre assuntos que envolvem a revisão do Plano Diretor.

https://ndmais.com.br/politica-sc/videos-tratam-sobre-a-revisao-do-plano-diretor-de-florianopolis/

CLIPAGEM

https://ndmais.com.br/meio-ambiente/plano-diretor-alem-de-audiencias-entidades-querem-oficinas-nos-bairros-de-florianopolis/
https://ndmais.com.br/opiniao/artigo/plano-diretor-floripa-nao-pode-esperar/
https://ndmais.com.br/politica-sc/videos-tratam-sobre-a-revisao-do-plano-diretor-de-florianopolis/


(06/06/2022) ND+ Fabio Gadotti - Vídeos tratam sobre a revisão do Plano Diretor de Florianópolis

Enquanto prepara as audiências distritais, que começam no próximo dia 29, a Prefeitura de Florianópolis está lançando uma 

série de vídeos temáticos sobre assuntos que envolvem a revisão do Plano Diretor.

https://ndmais.com.br/politica-sc/videos-tratam-sobre-a-revisao-do-plano-diretor-de-florianopolis/

(06/06/2022) ND+ Prefeitura lança vídeos educativos sobre o novo Plano Diretor de Florianópolis

A Prefeitura de Florianópolis lançou uma série de vídeos para explicar sobre o novo Plano Diretor.

https://ndmais.com.br/politica-sc/prefeitura-lanca-videos-educativos-sobre-o-novo-plano-diretor/

(09/06/2022) ND+ Conexão ND recebe arquiteto para falar dos desafios do Plano Diretor em Florianópolis

O que a cidade precisa para crescer de maneira ordenada? Esse tema será tratado pelo especialista durante entrevista com 

Cacau Menezes no Conexão ND

https://ndmais.com.br/tv/conexao-nd-recebe-arquiteto-para-falar-dos-desafios-do-plano-diretor-em-florianopolis/

CLIPAGEM

https://ndmais.com.br/politica-sc/videos-tratam-sobre-a-revisao-do-plano-diretor-de-florianopolis/
https://ndmais.com.br/politica-sc/prefeitura-lanca-videos-educativos-sobre-o-novo-plano-diretor/
https://ndmais.com.br/tv/conexao-nd-recebe-arquiteto-para-falar-dos-desafios-do-plano-diretor-em-florianopolis/


(13/06/2022) ND+ Plano Diretor de Florianópolis: entenda a participação da população nas audiências públicas

Audiências serão realizadas entre 29 de junho e 1 de agosto, data da reunião geral que consolidará tudo o que foi discutido

https://ndmais.com.br/politica-sc/plano-diretor-de-florianopolis-entenda-a-participacao-da-populacao-nas-audiencias-

publicas/

(13/06/2022) Correio de Santa Catarina - Membros do Conselho da Cidade assumem mandato para revisão do Plano 

Diretor de Florianópolis

A composição do Conselho da Cidade de Florianópolis para o mandato 2022-2024 tomou posse nesta segunda-feira (13/6). 

Durante evento realizado na Casa da Memória, no Centro, as representações receberam certificado da posse através do 

prefeito de Florianópolis e presidente do Conselho da Cidade, Topázio Neto.

https://www.correiosc.com.br/membros-do-conselho-da-cidade-assumem-mandato-2022-2024-confira-quem-sao/

(13/06/2022) ND+ - Confira os representantes eleitos em Florianópolis para o Conselho da Cidade

Resultado da votação foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (9); conselheiros vão analisar minuta da revisão do 

Plano Diretor

https://ndmais.com.br/meio-ambiente/confira-os-representantes-eleitos-em-florianopolis-para-o-conselho-da-cidade/

CLIPAGEM

https://ndmais.com.br/politica-sc/plano-diretor-de-florianopolis-entenda-a-participacao-da-populacao-nas-audiencias-publicas/
https://www.correiosc.com.br/membros-do-conselho-da-cidade-assumem-mandato-2022-2024-confira-quem-sao/
https://ndmais.com.br/meio-ambiente/confira-os-representantes-eleitos-em-florianopolis-para-o-conselho-da-cidade/


(13/06/2022) SCC10 - Plano Diretor: Florianópolis divulga cronograma das audiências públicas

As audiências possuem caráter consultivo e têm por finalidade informar, colher dados, subsídios, informações, sugestões e 

críticas.

https://scc10.com.br/politica/plano-diretor-florianopolis-divulga-cronograma-das-audiencias-publicas/

(13/06/2022) Portal Norte da Ilha - Divulgado cronograma das audiências distritais e abre período de consulta pública do 

Plano Diretor 

https://portalnortedailha.com.br/noticia/4243/divulgado-cronograma-das-audiencias-distritais-e-abre-periodo-de-

consulta-publica-do-plano-diretor.html

(13/06/2022) Site Rádio Ingleses - Plano Diretor: Prefeitura de Florianópolis divulga cronograma das audiências distritais e 

abre período de consulta pública

Prefeitura de Florianópolis divulgou, nesta segunda-feira (13/06), o cronograma das audiências distritais, consulta pública e 

materiais que fazem parte do processo de revisão do Plano Diretor do Município. As datas, os locais, horários, regras das 

audiências e demais informações serão publicados no Diário Oficial do Município neste dia 13 de junho.

https://radioingleses.com.br/noticia/459115/plano-diretor-prefeitura-de-florianopolis-divulga-cronograma-das-

audiencias-distritais-e-abre-periodo-de-consulta-publica

CLIPAGEM

https://scc10.com.br/politica/plano-diretor-florianopolis-divulga-cronograma-das-audiencias-publicas/
https://portalnortedailha.com.br/noticia/4243/divulgado-cronograma-das-audiencias-distritais-e-abre-periodo-de-consulta-publica-do-plano-diretor.html
https://radioingleses.com.br/noticia/459115/plano-diretor-prefeitura-de-florianopolis-divulga-cronograma-das-audiencias-distritais-e-abre-periodo-de-consulta-publica


(13/06/2022) NDTV - Prefeitura de Florianópolis divulga o cronograma do plano diretor

Prefeitura de Florianópolis divulga o cronograma do plano diretor e todas as discussões planejadas para esse ano daqui a 

pouquinho você confere como participar com datas e horários.

https://monitoring.knewin.com/verNoticia.aspx?q=0oxW6C6GyBIFJ6uc9j0_9vlPi_JCQlHr0

(13/06/2022) ND+ - Plano Diretor: Prefeitura de Florianópolis divulga cronograma de audiências

A Prefeitura de Florianópolis divulgou o cronograma das discussões do Plano Diretor de Florianópolis. Também foram 

empossados os membros do novo conselho da cidade, que vão ser os porta-vozes da comunidade.

https://ndmais.com.br/cidadania/plano-diretor-prefeitura-de-florianopolis-divulga-cronograma-de-audiencias/

(13/06/2022)  SCC SBT - Divulgado o cronograma das audiências distritais do Plano Diretor de Florianópolis

https://monitoring.knewin.com/verNoticia.aspx?q=gWvCXEXRQn9i5hwZ7WBHgflPi_JCQlHr0

(13/06/2022) SC Hoje News - Plano Diretor: PMF divulga cronograma das audiências distritais e abre período de consulta 

pública

https://schoje.news/2022/06/13/plano-diretor-pmf-divulga-cronograma-das-audiencias-distritais-e-abre-periodo-de-

consulta-publica/

CLIPAGEM

https://monitoring.knewin.com/verNoticia.aspx?q=0oxW6C6GyBIFJ6uc9j0_9vlPi_JCQlHr0
https://ndmais.com.br/cidadania/plano-diretor-prefeitura-de-florianopolis-divulga-cronograma-de-audiencias/
https://monitoring.knewin.com/verNoticia.aspx?q=gWvCXEXRQn9i5hwZ7WBHgflPi_JCQlHr0
https://schoje.news/2022/06/13/plano-diretor-pmf-divulga-cronograma-das-audiencias-distritais-e-abre-periodo-de-consulta-publica/


(14/06/2022)  Acontecendo Aqui - Prefeitura de Florianópolis lança série de vídeos explicando a revisão do Plano Diretor

https://acontecendoaqui.com.br/propaganda/prefeitura-de-florianopolis-lanca-serie-de-videos-explicando-a-revisao-do-

plano-diretor/

(17/06/2022) Lê Notícias - Florianópolis abre período de consulta pública para Plano Diretor

https://www.lenoticias.com.br/noticia/15267/florianopolis-abre-periodo-de-consulta-publica-para-plano-diretor

CLIPAGEM

https://acontecendoaqui.com.br/propaganda/prefeitura-de-florianopolis-lanca-serie-de-videos-explicando-a-revisao-do-plano-diretor/
https://www.lenoticias.com.br/noticia/15267/florianopolis-abre-periodo-de-consulta-publica-para-plano-diretor


EXPANSÃO GRADATIVA DE 
COMUNICAÇÃO

Ainda há materiais audiovisuais, de texto e de vários 

outros formatos em execução e sendo preparados para 

a divulgação nos próximos dias.

O objetivo é manter a população atenta à revisão e 
despertar seu interesse em levar contribuições para as 

audiências públicas e para a consulta.

Dezenas de entrevistas foram concedidas para a 

imprensa por membros da comissão de revisão do Plano 
Diretor e há uma intensa procura por parte de 

jornalistas e da assessoria de comunicação da Prefeitura 

para a construção de um material fácil e sólido para que 

a população entenda todo o processo.

Vídeo explicativo de como fazer a Consulta Pública em 
produção para inserção de libras  

http://drive.google.com/file/d/1BphElCLxdAr3xx-ECPEeTW0r8x1wthgK/view
http://drive.google.com/file/d/1BphElCLxdAr3xx-ECPEeTW0r8x1wthgK/view


Vídeo explicativo sobre os Pilares das propostas da Revisão para inserção de libras  

EXPANSÃO GRADATIVA DE 
COMUNICAÇÃO

http://drive.google.com/file/d/151L-2q3N4VdWRx5Ee3HvsGCLXzxJt03h/view
http://drive.google.com/file/d/151L-2q3N4VdWRx5Ee3HvsGCLXzxJt03h/view



