
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR E DA ELABORAÇÃO DA LEI DE USO E 
OCUPAÇÃO DO SOLO DE SERRA NEGRA 

Objetivo: Apresentação e discussão do diagnóstico do município de Serra Negra, o qual 

apoiará a revisão do Plano Diretor e a elaboração da Lei de Parcelamento, Zoneamento, Uso 

e Ocupação do Solo de Serra Negra 

A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA, em atendimento às 

disposições legais, CONVIDA a população, sociedade civil em geral, as sociedades de bairros e 

demais organizações não governamentais, entidades e quaisquer outros segmentos 

representativos, para participarem da 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR 

E DA ELABORAÇÃO LEI DE PARCELAMENTO, ZONEAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DE 

SERRA NEGRA, a ser realizada no dia 22 de julho de 2021 (quinta-feira) às 19h, nos formatos: 

 VIRTUAL (Recomendado): por meio de acesso a link específico da transmissão ao vivo 

do evento na Página Oficial da Prefeitura de Serra Negra no Facebook 

(https://www.facebook.com/prefeituradeserranegra/), onde a comunidade local poderá assistir 

à Audiência, participar do chat e encaminhar contribuições de maneira remota e segura, 

conforme detalhado a seguir. 

 PRESENCIAL (Indicado aos interessados em participar que não possuam acesso à internet 

ou tenham limitações de conexão): ocorrerá no Mercado Cultural (Praça XV de Novembro). 

Considerando as restrições de distanciamento social impostas pela pandemia da Covid – 19 

(coronavírus), o local da Audiência Pública não poderá exceder a lotação máxima permitida 

de 30 (trinta) pessoas. Haverá disponibilização de formulários para contribuição.  

A participação dos interessados no formato PRESENCIAL exigirá a retirada de senhas nos 

dias anteriores ao evento (20 e 21 de julho /terça e quarta-feira), no Paço Municipal, das 

9h às 16h, no Setor do Protocolo.  

A Audiência Pública terá a seguinte PROGRAMAÇÃO: 

 19h: Abertura da Audiência Pública e informes iniciais; 

 19h10: Apresentação do diagnóstico do município de Serra Negra (síntese do relatório da 

Etapa 2); 

 19h55: Encerramento da coleta de contribuições realizadas pelo chat do Facebook; 



 20h: Leitura e resposta das contribuições recebidas; 

 20h30: Posicionamentos técnico de destaque quanto às manifestações recebidas; e 

 21h30: Encerramento. 

O material de apoio à Audiência Pública (Diagnóstico Municipal Etapa 2) estará disponível no 

site da Prefeitura Municipal, (www.serranegra.sp.gov.br/plano-diretor-revisao) desde o dia 5 de 

julho de 2021. 

Sugestões e dúvidas sobre o diagnóstico do município, o qual embasará a elaboração das 

propostas para a revisão do Plano Diretor e para a elaboração da Lei Parcelamento, 

Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo de Serra Negra, poderão ser encaminhadas conforme 

segue: 

 Até dia 21 de julho de 2021 (quarta-feira): por e-mail (planodiretor@serranegra.sp.gov.br), 

cujo assunto deverá ser “1ª Audiência Pública”; 

 No dia da Audiência Pública, as contribuições poderão ocorrer: 

o VIRTUAL: por meio do Chat do Facebook da transmissão ao vivo na Página 

Oficial da Prefeitura de Serra Negra no Facebook 

(https://www.facebook.com/prefeituradeserranegra/). A manifestação deverá 

conter, no mínimo, nome completo; endereço residencial; e comentário; 

o PRESENCIAL: elaboradas em formulário específico a ser disponibilizado no dia 

da Audiência. Após o preenchimento, o interessado deverá entregar a ficha ao 

profissional de apoio no Auditório, que irá transmitir a manifestação para leitura 

da equipe técnica que está conduzindo a apresentação, nos termos deste edital. 

Não haverá manifestação por microfone no local do evento, em decorrência dos 

riscos de contágio com o uso do equipamento por várias pessoas.  

 

Serra Negra, 5 de julho de 2021. 
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