
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

APRESENTAÇÃO DA MINUTA DE LEI DE REGULARIZAÇÃO EDILÍCIA 

ONEROSA NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO.  

Objetivo: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS para apresentação da minuta de lei de 

regularização edilícia onerosa no município de São Sebastião, visando a 

regularização de construções em desacordo com as leis urbanísticas 

municipais. Tais audiências atendem aos requisitos legais de participação 

popular e transparência na elaboração da mesma. 

DA CONVOCAÇÃO PARA AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

 A Prefeitura Municipal de São Sebastião, por meio da Secretaria Municipal de 

Urbanismo, em atendimento às disposições legais, CONVIDA a população, a 

sociedade civil em geral, as sociedades de bairros e demais organizações não 

governamentais, entidades e quaisquer outros segmentos representativos e 

interessados, para participarem das AUDIÊNCIAS PÚBLICAS apresentação da 

minuta de lei de regularização edilícia onerosa no município de São Sebastião. 

As convocações das AUDIÊNCIAS PÚBLICAS serão feitas pelo Secretário 

Municipal de Urbanismo, por meio de Diário Oficial Eletrônico Municipal, com 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias. 

As Audiências Públicas serão realizadas em quatro datas distintas: 

COSTA SUL: dia 12 de julho de 2022, terça-feira, 18 horas, na quadra da escola NAIR 

RIBEIRO, na Rua Maria Madalena Faustino, nº 870, no Bairro Juquey. 

 

COSTA SUL: dia 13 de julho de 2022, quarta-feira, 18 horas, ESCOLA MUNICIPAL 

PROFESSOR ANTÔNIO LUIZ MONTEIRO, situada a Estrada do Cascalho Nº 1409, 

Bairro Boissucanga. 

 

COSTA NORTE: dia 14 de julho de 2022, quinta-feira, 18 horas Creche DEBORA 

TAVARES BAHIA, situado à Rua Liberato Cardoso de Matos Nº 65, Bairro Jaraguá; 

 

BAIRRO SÃO FRANCISCO: dia 15 de julho de 2022, sexta-feira, 18 horas, no Espaço 

Batuíra, localizado na Rua José Bruno - Praia de São Francisco, São Sebastião - SP, 11629-

538; 

sempre às 18h00, no formato PRESENCIAL. 

 

DA INSCRIÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL 

Os interessados em participar da Audiência Pública, deverão se inscrever no 

local, até o limite máximo da capacidade.  



A capacidade de cada localidade será limitada para garantir a segurança dos 

participantes, tendo em vista o combate à pandemia na data de realização das 

consultas. 

DAS REGRAS PARA O USO DOS LOCAIS  

A presença será verificada conforme Ficha de Inscrição, lista de presença no 

local, comprovando o número de participantes total. 

Não será permitida a circulação constante ou aglomerações no local. Os 

participantes entrarão e ficarão sentados em seus lugares e serão chamados um 

a um para suas manifestações. Para a entrega das contribuições, poderá ser 

solicitada a presença do profissional dedicado a esta atividade;  

PROGRAMAÇÃO DAS CONSULTAS 

As consultas públicas terão a seguinte PROGRAMAÇÃO:  

17h30: Abertura dos locais para checagem dos interessados na participação 

presencial, a saber: 

Validação com a Ficha de Inscrição e orientações de saúde pública. 

18h00: ABERTURA DOS TRABALHOS  

1. Manifestação do Cerimonialista ou mediador;  

2. Explanação sobre a lei de regularização edilícia;  

3. Manifestação de representantes de entidades de sociedade civil, por até 3 

minutos cada um;  

4. Manifestações do público em geral, por até dois minutos cada um; 

5. Manifestação dos membros dos Conselhos Municipais, por até três minutos 

cada; 

6. Manifestação dos representantes dos poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário, com até três minutos cada; 

7. Considerações finais feitas pelo Presidente de mesa; 

8. ENCERRAMENTO. 

Cada inscrito terá direito a apenas uma manifestação, obedecida a ordem de 

inscrição. 

A critério do presidente da mesa, os representantes do Poder Público poderão 

ser convidados a prestar esclarecimentos técnicos sobre a minuta. 

A critério do presidente da mesa, poderá ser aberto espaço para respostas aos 

questionamentos, a qualquer momento da audiência. 

O tempo total somado das manifestações do item 4, 5, 6, 7 e 8 não poderá 

exceder 60 minutos. 

DO RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES  

As contribuições sobre a MINUTA DE LEI DE REGULARIZAÇÃO EDILÍCIA 

ONEROSA NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO poderão ser encaminhadas 

conforme segue:  

De 23 de junho de 2022, (quinta-feira) até o dia 01 de agosto de 2022 (seguda-

feira): por e-mail (seurb.adm@saosebastiao.sp.gov.br), cujo assunto deverá ser 



“CONTRIBUIÇÕES A DA MINUTA DE LEI DE REGULARIZAÇÃO EDILÍCIA 

ONEROSA NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO.”  

No dia das audiências públicas as contribuições deverão ser elaboradas e 

entregues ao responsável. As contribuições, deverão atender os requisitos 

mínimos descritos a seguir para sua aceitabilidade:  

Nome completo; Endereço residencial, com logradouro, número, complemento 

e CEP; CPF; e  

Indicação do tema a que se refere o comentário, pertinente ao objeto das 

consultas.  

Publique-se. 

 

São Sebastião, 22 de junho de 2022. 

 

AMAURI FERREIRA DE MORAES 

Secretário Municipal de Urbanismo 


