
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 001/ 2014 
(Retificação do Edital referente à Convocação de Audiência Pública para apresentação da 
proposta de revisão da Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo  - LUOPS para a 

Macrozona Urbana e a proposta de lei para a Macrozona de Proteção Ambiental) 
 

A Prefeitura de Santo André, em atendimento às disposições constantes no art.58, 
inciso XXVII da Lei Orgânica do Município de Santo André, art. 115, inciso VI, alínea 
“d” da Lei nº 8.696 de 17 de dezembro de 2004 e art. 43, inc. II da Lei Federal nº 
10.257, de 10 de julho de 2001, 
 
CONSIDERANDO os termos do Edital de AUDIÊNCIA PÚBLICA, de 11 de julho de 
2014, publicado no sítio eletrônico da Prefeitura de santo André, por meio do qual 
restou convocada, em tempo hábil, AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação da 
proposta de revisão da Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo  - LUOPS para 
a Macrozona Urbana e a proposta de lei para a Macrozona de Proteção Ambiental 
 
RESOLVE: 
 
Tornar pública a retificação do Edital de AUDIÊNCIA PÚBLICA, publicado em 11 de 
julho de 2014,  na seguinte conformidade: 
 
“A Audiência será realizada com exposição e esclarecimentos do projeto de lei, na 
forma disciplinada em regulamento. 
Durante a realização da audiência serão recebidas propostas de alteração do Projeto 
de Lei que deverão ser encaminhadas, exclusivamente, através de processo público 
de consulta virtual nos sites www.santoandre.sp.gov.br e www.semasa.sp.gov.br, onde 
o Projeto de Lei encontra-se disponível para consulta, no período de 18/06/2014 até 
21/08/2014.  
(...) 
Art.1º  A Audiência Pública, de caráter informativo, de conhecimento e participativo, 
terá como objetivo apresentar e esclarecer para a sociedade civil a proposta da Lei de 
Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo do município de Santo André, instrumento da 
política de desenvolvimento urbano, que traz a revisão do regramento da macrozona 
urbana e um conjunto inédito de dispositivos legais para a macrozona de proteção 
ambiental, em consonância com a Lei nº 13.579/09 – Lei Específica da Billings. 
(...) 
Art.15  As propostas de alteração do Projeto de Lei serão recebidas na Audiência 
Pública, exclusivamente, através de processo público de consulta virtual nos sites 
www.santoandre.sp.gov.br e www.semasa.sp.gov.br, onde o Projeto de Lei encontra-
se disponível para consulta ou no período de 18 de junho de 2014 até 21 de agosto de 
2014. 
Parágrafo único. Na oportunidade, haverá computadores e técnicos disponíveis para 
cadastrar munícipes e inscrever suas propostas no site no sistema de Consulta 
Pública Virtual.” 

Na oportunidade, ratifica todos os demais termos do Edital de AUDIÊNCIA PÚBLICA 
nº__ /2014. 
Publique-se o presente Edital de Retificação no sitio eletrônico 
www.santoandre.sp.gov.br e  www.semasa.sp.gov.br. 

Santo André, 24 de julho de 2014. 

Carlos Grana 
Prefeito Municipal 

 
 


