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EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA Nº 003/2022 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE  

ÁGUAS MORNAS/SC 

 

OMERO PRIM, Prefeito Municipal de Águas Mornas, no uso de atribuições que a Lei lhe 

confere, e  

CONSIDERANDO o disposto nos termos da Lei nº 10.257/2001 – do Estatuto da Cidade: 

Art. 40, § 3º; combinado com o Art. 43, II da citada Lei; ao disposto na Resolução nº 83 

do Conselho Nacional das Cidades; e ao disposto no Decreto Municipal nº 061/2019 – 

Regimento Geral do Processo de Revisão do Plano Diretor Participativo de Águas 

Mornas: Art. 7, promove:  

3ª CONSULTA PÚBLICA SOBRE A VERSÃO PRELIMINAR DA MINUTA DE LEI DO PLANO 

DIRETOR PARTICIPATIVO. 

A CONSULTA PÚBLICA será realizada entre os dias 01 a 31 de agosto 2022, e qualquer 

cidadão interessado em participar, poderá ter acesso ao conteúdo da versão preliminar 

das minutas de lei, no website da Prefeitura Municipal através do link: Prefeitura de 

Águas Mornas (aguasmornas.sc.gov.br), clicando na caixa do Plano Diretor Municipal de 

Águas Mornas; ou 

https://pm.fecam.org.br/aguasmornas/cms/pagina/ver/codMapaItem/138142 (todos 

os links levam para a página da Revisão do Plano Diretor Participativo), e também 

presencialmente na Prefeitura Municipal de Águas Mornas, das 7h às 13h.  

Durante o período da CONSULTA PÚBLICA, os interessados poderão formular sugestões 

através do FORMULÁRIO ONLINE PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES (através do 

link: https://forms.gle/UtVf3uM2jGqfpuna8) ou do FORMULÁRIO PADRÃO PARA 

APRESENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES (Anexo 01), ambos disponíveis no website da 

Prefeitura Municipal ou, presencialmente, na Secretaria de Administração e Finanças. 

Deverá ser preenchido um formulário para cada contribuição.  

O FORMULÁRIO PADRÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES (Anexo 01) com as 

sugestões deverá ser encaminhado para o seguinte endereço eletrônico: 

adm@aguasmornas.sc.gov.br ou protocolado, diretamente, na Secretaria de 

Administração e Finanças, no prédio da Prefeitura Municipal, de segunda à sexta-feira, 

das 7h às 13h.  

O FORMULÁRIO ONLINE PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES 

(https://forms.gle/UtVf3uM2jGqfpuna8) com as sugestões deverá ser preenchido 

online, sendo necessário fornecer um endereço de e-mail. Ao final do preenchimento 

uma cópia do formulário respondido será enviado ao endereço de e-mail fornecido.  

As contribuições/sugestões a VERSÃO PRELIMINAR DA MINUTA DE LEI DO PLANO 

DIRETOR PARTICIPATIVO poderão ser de natureza: aditiva (acréscimo de alguma 

https://forms.gle/UtVf3uM2jGqfpuna8
https://forms.gle/UtVf3uM2jGqfpuna8
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proposta à minuta de lei); supressiva (retirada de algum item ou passagem da minuta 

de lei) ou; substitutiva (revisão de algum item ou passagem da minuta de lei), devendo 

ser devidamente justificadas.  

Nestes termos, é expedido o presente EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA, que será 

publicado no Diário Oficial do Município, website da Prefeitura Municipal e divulgado 

nos meios e locais de ampla circulação de pessoas, de forma a ser dado ao mesmo a 

mais ampla divulgação.  

 

Águas Mornas, 01 de agosto de 2022. 

 

 

Omero Prim 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Toni Vidal Jochem 

Secretário Municipal de Administração e Finanças 
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ANEXO 01:  

FORMULÁRIO PADRÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES 

3ª CONSULTA PÚBLICA (um formulário para cada contribuição) 

Entrega: online enviar via e-mail para: adm@aguasmornas.sc.gov.br ou pessoalmente 
entregar na Secretaria Municipal de Administração e Finanças de 01 a 31 de agosto de 
2022, às 23h59min; ou pessoalmente entregar na Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças de 01 a 31 de agosto de 2022, das 7 às 13h.  

 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

Nome: ............................................................................................................................... 

CPF ou CNPJ: ..................................................................................................................... 

Endereço completo (nome da rua, número, bairro – município):  

......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Telefone: (..........) ............................................................................................................. 

E-mail: ............................................................................@ .............................................. 

 

2. TIPO DE CONTRIBUIÇÃO: 

(      ) aditiva (acréscimo de alguma proposta à minuta de lei) 

(      ) supressiva (retira de algum item ou passagem da minuta de lei) 

(      ) substitutiva (revisão de algum item ou passagem da minuta de lei) 

Obs.: Se possível identifique nas minutas de lei, o artigo, tabela ou mapa a que se 
refere a sua sugestão ou o seu questionamento: 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
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3. DESCRIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO E JUSTIFICATIVA: 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

4. ANEXOS (descreva se está anexando algum documento - mapa, texto, imagem e 

nome):  

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

Águas Mornas, ............ de agosto de 2022. 

 

.................................................................................. 

ASSINATURA 


