
EDITAL PARA RECEBIMENTO PROPOSTAS PARA REVISÃO DO PLANO 
DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE 
JACAREÍ 

 
A Secretaria de Planejamento em consonância com o que dispõe o Estatuto da 

Cidade – Lei Federal nº 10.257/2001 e o Decreto Municipal nº 427/2006 que 
estabelece o procedimento para realização de audiências públicas, TORNA PÚBLICO 
que as propostas e contribuições para revisão ao PLANO DIRETOR DE 
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO – Lei Complementar nº 49/2003, 
podem ser feitas pelos interessados observando as seguintes formas e 
procedimentos: 

 
1) AUDIÊNCIAS PÚBLICAS: perguntas e contribuições por escrito 

poderão ser encaminhadas à mesa diretora, podendo o interessado optar pelo uso da 
palavra. As manifestações por escrito deverão ser encaminhadas no idioma português, 
de forma concisa e objetiva, com a devida identificação do postulante, sexo, registro 
geral, endereço e endereço eletrônico e serão respondidas e publicadas para 
conhecimento geral. Ficam proibidas as condutas desrespeitosas ou com o fim de 
protelar ou desvirtuar os objetivos da Audiência Pública. 

 
2) PROTOCOLO NO ATENDE BEM: perguntas e contribuições por escrito 

por meio de processo administrativo aberto no Protocolo Geral na Praça de 
Atendimento ao Cidadão – Atende Bem. O processo, que deverá conter a identificação 
do interessado, registro geral, endereço e endereço eletrônico, será encaminhado à 
Secretaria de Planejamento para análise e resposta, a qual será publicada para 
conhecimento geral. 
 

3) ENDEREÇO ELETRÔNICO: perguntas e contribuições por escrito 
através do endereço eletrônico: planodiretor@jacarei.sp.gov.br. A mensagem 
eletrônica, que deverá conter a identificação do remetente, será analisada pela 
Secretaria de Planejamento, que formulará e publicará a resposta para conhecimento 
geral. 

 
As contribuições serão recebidas até a data de 14 de novembro de 2018. 
 
As propostas de revisão ao Plano Diretor, minuta da lei e mapas estão 

disponíveis na página eletrônica da Secretaria de Planejamento no portal da Prefeitura 
de Jacareí e podem ser consultadas: http://www.jacarei.sp.gov.br/a-
prefeitura/secretarias/secretaria-de-planejamento/ 
 

O volume impresso com todo o material produzido no processo de revisão do 
Plano Diretor de Ordenamento Territorial se encontra disponível na Secretaria de 
Planejamento, sito na Rua Lamartine Delamare, nº153, Centro, Jacareí. 

 
Jacareí, 09 de outubro de 2018. 

 
ROSA KASUE SAITO SASAKI 

PRESIDENTE DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
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