
PORTARIA PLANURB N. 029, DE 20 DE SETEMBRO DE 2017. 
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
PLANEJAMENTO URBANO – PLANURB, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no 
art. 2º, da Lei n. 3.183, de 22 de agosto de 1995, resolve: 
 
Art. 1º - Tornar público o regulamento da audiência pública para apresentar e colher 
subsídios para elaboração da versão final da minuta do projeto de lei da revisão do 
Plano Diretor de Campo Grande. 
 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Campo Grande – MS, 20 de setembro de 2017.  
 
Berenice Maria Jacob Domingues 
Diretora-Presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano - 
PLANURB 
 
 
ANEXO I 
 
REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAR E COLHER 
SUBSÍDIOS PARA ELABORAÇÃO DA VERSÃO FINAL DA MINUTA DO PROJETO 
DE LEI DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE CAMPO GRANDE 
 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1°. A realização da Audiência Pública para apresentar e colher subsídios para a 
elaboração da versão final da minuta do projeto de lei da revisão do Plano Diretor de 
Campo Grande, em cumprimento à exigência da Lei Federal n. 10.257, de 10 de julho 
de 2001 (Estatuto da Cidade) e da Lei Complementar Municipal n. 94, de 6 de outubro 
de 2006, que dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Campo Grande, tem como 
objetivo geral dar continuidade a revisão do Plano Diretor de Campo Grande. 

Art. 2°. A Audiência Pública terá como objetivo específico dar conhecimento e colher 
subsídios para a formatação final da minuta do projeto de lei para a revisão do Plano 
Diretor de Campo Grande. 

Art. 3°. O edital de convocação para a Audiência Pública deverá ser publicado, no 
mínimo, no órgão oficial de imprensa e no site da Prefeitura de Campo Grande, com 15 
dias de antecedência da sua realização.  

Parágrafo único. Fica facultado ao Executivo Municipal efetivar a divulgação e 
convocação para a Audiência Pública por outros meios idôneos como convites, 
publicação em murais, divulgação em meios de comunicação etc. 

Art. 4°. A Audiência Pública acontecerá, preferencialmente, no período noturno, 
devendo o edital detalhar de forma expressa os seguintes itens:  

I. início da Audiência; 

II. objetivo; 

III. local, data e horário. 

Art. 5°. A Audiência Pública será aberta a todos os interessados, que poderão, 
mediante inscrição na forma prevista neste regulamento, apresentar sugestões e 
participar dos debates.  

§ 1º. Os participantes da Audiência Pública registrarão, obrigatoriamente, seu nome e 

documento em lista de presença, que ficará à disposição durante toda a sessão em 
local acessível. As inscrições para manifestação serão realizadas por escrito em 
formulário próprio, disponível durante a Audiência, onde os participantes registrarão o 
nome e o seu endereço eletrônico. 

§ 2º O material para consulta estará disponível a partir de 22 de setembro de 2017 na 

biblioteca da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento urbano – Planurb, 
sito na r. Hélio e Castro Maia, 279, Jardim Paulista e nos endereços eletrônicos 
https://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/ e 

http://planodiretorcampogrande.com.br/. 

§ 3º Fica facultado a qualquer interessado apresentar sugestões de acréscimo, 

supressão ou modificação ao projeto de lei, pelo e-mail 
planodiretor@planurb.campogrande.ms.gov.br, no período de 22 de setembro de 2017 
até às 17h30min do dia 9 de outubro de 2017. 

Art. 6°. A Audiência Pública será realizada com apresentações e exposições orais, na 
sequência e forma disciplinada neste regulamento e registradas em ata.  

 

https://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/
http://planodiretorcampogrande.com.br/
mailto:planodiretor@planurb.campogrande.ms.gov.br


CAPÍTULO II 
DA CONDUÇÃO DOS TRABALHOS 

Art. 7°. A Audiência Pública será aberta e coordenada pela diretora-presidente da 
PLANURB, ou por um representante por ela designado, e um mediador também 
escolhido pela diretora-presidente, no início da Audiência.  

Art. 8°. A Audiência iniciará no horário constante no Edital de Convocação, terá a 
duração de até 120 (cento e vinte) minutos e será secretariada pela Assessoria de 
Assistência aos Órgãos Colegiados – AAOC. 

Parágrafo único. Aos presentes serão distribuídos folhetos contendo este 
regulamento.  

Art. 9°. A Diretora-Presidente fará a leitura deste regulamento e passará a palavra ao 
responsável pela exposição técnica, que terá a duração máxima de até 60 (sessenta) 
minutos. 

Art. 10. Ao término da apresentação a Diretora-Presidente concederá um intervalo de 
10 (dez) minutos, para a secretaria da Audiência colher as perguntas e considerações 
que deverão ser feitas por escrito, com clareza e objetividade, por meio de formulário 
próprio. 

Art. 11. Após o intervalo, o mediador iniciará a fase do debate, procedendo a 
identificação e a constatação da presença de cada solicitante. Só então efetuará a 
leitura da respectiva pergunta, indicando a quem a mesma se destina.    

Parágrafo único. Respondida a questão, será possibilitada a réplica de até 2 (dois) 
minutos. 

Art. 12. O tempo conferido às respostas para as perguntas escritas será de até 50 
(cinquenta) minutos, cabendo à Presidente, caso necessário, prorroga-lo por mais 30 
(trinta) minutos. 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 13. A AAOC disporá de até 7 (sete) dias úteis para lavrar a ata da respectiva 
Audiência Pública e encaminhá-la à Presidente, permanecendo uma cópia da mesma à 
disposição dos interessados, por meio dos endereços eletrônicos: 
http://www.planodiretorcampogrande.com.br/  e 
http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/  
 
 
ESTE DOCUMENTO ESTÁ DISPONÍVEL NOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS 
http://planodiretorcampogrande.com.br/ e 
http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/ desde 21 de setembro de 2017 
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