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Criado pela Lei Municipal Complementar n° 215/2018 

e Decreto Municipal nº 068/2018 

Alterado pela Lei Municipal nº 2.709/2011 

CONSELHO DO MUNICÍPIO 
DE BRAÇO DO NORTE/SC 

 

REGIMENTO INTERNO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE REVISÃO E 

REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE BRAÇO DO NORTE – SC 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. A Audiência Pública realizar-se-á com a finalidade de apresentação, divulgação e 

discussão da REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE, 

instrumento básico da política de desenvolvimento territorial e urbano. 

Art. 2º. A Audiência Pública terá o objetivo específico de apresentar as propostas de leis que 

constituirão a revisão do atual Plano Diretor, desenvolvidas inicialmente pela Secretaria de 

Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico a partir das dificuldades e 

necessidades constatadas ao longo da aplicação e fiscalização do atual Plano Diretor. 

§1º. A proposta colocada em pauta será amplamente discutida em função das 

recomendações, críticas ou propostas, com vistas a democratizar, conferir transparência e 

assegurar a participação popular na revisão do Plano Diretor. 

§2º. As discussões deverão se ater à pauta previamente disponibilizada no edital de 

convocação. 

§3º. As audiências terão acesso livre a qualquer pessoa, bem como aos meios de 

comunicação, respeitados os limites impostos pelas instalações físicas do local. 

Art. 3º. A audiência terá início no horário informado no edital, que será definido sempre em 

audiência pública antecedente, com qualquer número de presentes. 

Parágrafo único. O encerramento da audiência acontecerá após decorrido período de 3:00 

horas a contar do início da sessão. 

Art. 4º. O público presente deverá assinar lista de presença, que conterá: 
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I. Nome legível; 

II. Número do documento de identificação; 

III. Entidade pública ou privada a que pertence; 

IV. Bairro onde reside; 

V. Assinatura. 

Parágrafo único. A lista de presença ficará disponível durante toda a audiência em local 

acessível. 

CAPÍTULO II 

DA CONDUÇÃO DA AUDIÊNCIA 

Art. 5º. A audiência será conduzida por um Presidente, nos termos definidos neste 

Regimento. 

§ 1º. O Presidente da audiência pública será um representante do Poder Executivo 

Municipal, previamente indicado pelo Conselho do Município. 

Art. 6º. São prerrogativas do Presidente da audiência: 

I. Compor a mesa dos trabalhos; 

II. Designar um ou mais técnicos de sua Secretaria para assisti-lo; 

III. Apresentar e informar os objetivos e regras de funcionamento da audiência; 

IV. Ordenar o curso das manifestações; 

V. Decidir sobre a pertinência das intervenções orais; 

VI. Decidir sobre a pertinência das questões formuladas; 

VII. Dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da sessão, bem 

como sua reabertura ou continuação, quando o reputar conveniente, de ofício ou a pedido 

de algum participante; 
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VIII. Alongar o tempo das elocuções, quando considerar necessário e útil. 

Art. 7º. A mesa será composta pelos representantes: 

I. 01 (um) representante técnico do poder público municipal; 

II. 01 (um) representante da sociedade civil, membro do Conselho. 

Art. 8º. O Presidente da audiência indicará um técnico efetivo, da área de Arquitetura ou 

Engenharia, de sua Secretaria para, dentro de suas atribuições: 

I. Prestar auxílio técnico nas apresentações orais; 

II. Elucidar dúvidas de cunho técnico relacionados à matérias de planejamento territorial 

e edificações; 

III. Informar procedimentos e processos relativos à proposta das leis de revisão do Plano; 

IV. Intermediar discussões de cunho técnico. 

Art. 9º. O Presidente da audiência indicará funcionário do poder público municipal para 

auxiliá-lo na condução e organização dos trabalho, sendo suas atribuições: 

I. Inscrever os participantes, de acordo com a ordem das solicitações; 

II. Controlar o tempo das intervenções orais; sendo suas atribuições: 

III. Registrar o conteúdo das intervenções; 

IV. Sistematizar as informações; 

V. A guarda da documentação produzida na audiência. 

CAPÍTULO III 

DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA 

Art. 10º. A Audiência Pública obedecerá a seguinte sequência: 

I. Instalação da audiência e composição da Mesa de trabalhos; 

II. Apresentação dos objetivos e regras de funcionamento da audiência; 

III. Exposição do conteúdo da Proposta de Revisão do Plano Diretor do Município de Braço 

do Norte em forma de síntese; 
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IV. Intervalo de 15 (quinze) minutos para o recebimento e sistematização das contribuições 

escritas e início das inscrições para intervenções orais; 

V. Debates; 

VI. Encerramento; 

Art. 11. A exposição técnica da proposta da lei em pauta que integrará a Revisão do Plano 

Diretor do Município será feita em forma de síntese pelo presidente ou designado, no tempo 

máximo de 50 minutos. 

CAPITULO IV 

DOS PARTICIPANTES 

Art. 12. Será considerado participante da Audiência Pública qualquer cidadão ou cidadã 

residente na cidade de Braço do Norte, sem distinção de qualquer natureza, interessado em 

contribuir com o processo de discussão mencionado no Edital de Convocação. 

Parágrafo Único. Não será embaraçado o acesso e contribuição de interessados que 

residam em outros municípios. 

Art. 13. São direitos dos participantes: 

I. Manifestar de forma livre, oral ou escrita, suas opiniões e contribuições sobre as questões 

tratadas no âmbito da Audiência Pública, respeitando as disposições previstas neste 

Regimento; 

II. Debater as questões tratadas no âmbito da audiência pública; 

Art. 14. São deveres dos participantes: 

I. Respeitar o Regimento Interno da audiência pública; 

II. Respeitar o tempo estabelecido para intervenção e a ordem de inscrição; 

III. Tratar com respeito e civilidade os participantes da audiência e seus organizadores. 
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Art. 15. São direitos dos demais interessados se manifestar de forma livre, oral ou escrita 

suas contribuições e críticas relativas às questões em pauta, devendo informar local que 

reside. 

CAPÍTULO V 

DAS INTERVENÇÕES 

Art. 16. A prévia inscrição da contribuição escrita ou intervenção oral é condição para a 

participação nos debates. 

Art. 17. As contribuições ou perguntas escritas serão apresentadas e debatidas antes das 

intervenções orais. 

§ 1º. Serão disponibilizadas fichas para contribuições escritas pelos técnicos responsáveis 

no ato da inscrição. 

§ 2º. A entrega das fichas com contribuição ou perguntas escritas aos técnicos responsáveis 

deverá ser realizada após a explanação referente ao tema da audiência. 

§ 3º. As contribuições escritas serão sistematizadas por tema e apresentadas pela mesa em 

blocos temáticos. 

Art. 18. As inscrições para intervenções orais serão aceitas a partir do intervalo até, no 

máximo, 30 (trinta) minutos antes do prazo previsto para o encerramento da audiência 

pública. 

Parágrafo único. A ordem de inscrição oral determinará a sequência dos debatedores, em 

blocos de até 03 (três) intervenções. 

Art. 19. Os participantes inscritos para intervenção oral disporão de 02 (dois) minutos para 

sua manifestação, após a exposição técnica, observada a ordem de inscrição. 

Art. 20. Os técnicos do Município terão até 05 (dois) minutos para responder eventuais 

perguntas dos participantes, sobre cada intervenção. 

Art. 21. O participante terá direito a réplica, com o tempo de 02 (dois) minutos, desde que o 

questionamento ou observação seja pertinente ao assunto exposto. 
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Art. 22. Os técnicos terão direito a tréplica, com o tempo de 02 (dois) minutos. 

Art. 23. A audiência pública será gravada para posterior transcrição de seu conteúdo, a ser 

anexado à lista de presença e às perguntas escritas encaminhadas, compondo o registro 

final da audiência pública realizada. 

Parágrafo único. O registro final de cada audiência pública ficará à disposição para consultas 

junto ao Conselho. 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 24. As opiniões, sugestões, críticas ou informações colhidas durante a Audiência Pública 

terão caráter consultivo, destinando-se à motivação do Executivo e Legislativo Municipal 

quando da tomada das decisões em face dos debates realizados. 

 

 

Braço do Norte, 12 de Agosto de 2019. 

 

Conselho do Município de Braço do Norte. 

 


