
DECRETO 3412/2006
“Propõe a formação do núcleo gestor do
Plano Diretor Participativo de São
Sebastião”

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito de São
Sebastião, no exercício de suas atribuições legais,

Considerando a reforma urbana do Brasil que deu origem à Lei
10.257/01, o Estatuto das Cidades;

Considerando a portaria 1932/05 que instituiu a comissão
técnica do Plano Diretor;

Considerando as Resoluções do Conselho Nacional das Cidades,
as recomendações da Conferência das Cidades em âmbito municipal, estadual e
federal;

Considerando o estímulo e a garantia à participação efetiva da
comunidade na gestão democrática da cidade como forma de aquisição de
conhecimento e identificação de questões importantes para o desenvolvimento
sustentável;

Considerando que a efetividade dos instrumentos do Estatuto
das Cidades, destinados a ordenar o pleno desenvolvimento da função social da
cidade e da propriedade “em prol do bem coletivo, da segurança e do bem estar dos
cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental” dependem em grande medida da
elaboração do Plano Diretor Municipal;

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica convocada a sociedade civil de São Sebastião
para a formação do núcleo gestor do Plano Diretor Participativo a se realizar no
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Teatro Municipal, dia 10 de abril de 2006, às 18h30min, seguindo as seguintes
orientações:

§1º - O Núcleo Gestor terá a seguinte composição:
I. 2 Representantes da Prefeitura;
II. 2 Representante do Poder Legislativo;
III. 1 Representante de instituição do Governo do Estado de

São Paulo com sede em São Sebastião;
IV. 1 Represente de instituição do Governo Federal com sede

em São Sebastião
V. 1 Representante do Ministério Público;
VI. 1 Representantes de ONG com atuação na área;
VII. 2 Representantes de Associações de Bairro;
VIII. 2 Representante de Associação de classe ou profissional;
IX. 1 Representantes de entidade ligada ao setor empresarial,

comércio e/ou serviços;
X. 1 Representante de sindicato;
XI. 1 Representante de instituição de ensino, pesquisa e

extensão;

§2º - Cada representante terá um suplente oriundo da mesma
categoria representativa

§3º - A escolha do representante será por eleição em cada
segmento

Artigo 2º - O credenciamento das entidades da sociedade civil se
dará por meio de preenchimento de ficha de inscrição e deverá ser realizado na
Secretaria de Obras e Planejamento das 9h às 17hs até o dia 10 de abril de 2006 às
12h.
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Artigo 3º - As entidades deverão apresentar no ato do
credenciamento:

I. Estatuto da entidade registrado em cartório;
II. Ata de posse da atual diretoria registrado em cartório;
III. Documento de indicação de representante no Plano

Diretor Participativo que deverá ser protocolado junto à secretaria da comissão
técnica

Artigo 4º - Compete ao núcleo gestor emitir orientações e
recomendações sobre a aplicação da Lei 10.257/01, Estatuto das Cidades, dos demais
atos normativos relacionados ao desenvolvimento urbano e do Termo de Referência
para a elaboração e revisão do Plano Diretor e Lei de Uso e Ocupação do Solo do
município de São Sebastião.

Artigo 5º - As funções dos membros do núcleo gestor não serão
remuneradas, sendo consideradas de relevante interesse público.

Artigo 6º - O prazo de vigência do núcleo gestor se encerra no
ato de sanção do Plano Diretor.

Artigo 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

Artigo 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

São Sebastião,  29 de março de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

TPB/mcsc
Registrado em livro próprio, e publicada por afixação data supra.
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