
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL Nº 02/2020 

MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PLATAFORMA DO EMISSÁRIO SUBMARINO 
PARQUE MUNICIPAL ROBERTO MÁRIO SANTINI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS 

Considerando a Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, por 
meio da qual o Ministro de Estado da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo 
Coronavírus; 

Considerando que a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
ao dispor sobre medidas para o enfrentamento da citada emergência, incluiu a 
quarentena (art. 2º, II), a qual abrange a “restrição de aavidades [...] de maneira a 
evitar possível contaminação ou propagação do Novo Coronavírus”; 

Considerando que o Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 
2020, decretou medida de quarentena no Estado de São Paulo, consistente na restrição 
de aavidades de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do Novo 
Coronavírus, recomendando que a circulação de pessoas no âmbito do Estado de São 
Paulo se limite às necessidades imediatas de alimentação, cuidados de saúde e 
exercício de aavidades essenciais; 

Considerando que as medidas de isolamento social previstas no 
Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020 foram prorrogadas até o dia 30 de 
julho de 2020, nos termos do Decreto Estadual nº 65.056, de 10 de julho de 2020; 

Considerando que o fim da quarentena se dará num processo gradual 
para desenvolvimento de aavidades, com análise de situações críacas de cada região, 
avaliando setores com maior índice de contaminação e maior vulnerabilidade; 

Considerando que o processo gradual visa a retomada das aavidades 
econômicas, mas permanecem as medidas de proteção a vida e de controle e combate 
à pandemia do Novo Coronavírus; 

Considerando que a modalidade virtual para realização de Audiências 
Públicas já vem sendo adotada no Estado de São Paulo, tal como ocorrido com o 
Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA, órgão integrante da Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, conforme editais constantes 
do síao eletrônico www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/consema/category/ 
audiencias-publicas/: Projeto de Concessão de Uso do Caminhos do Mar, realizada em 
07 de maio de 2020 e Projeto de Concessão de Uso do Zoológico, realizada em 12 de 
maio de 2020; Permissão de Uso da Floresta Estadual de Bebedouro, realizada em 15 
de julho de 2020; 
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O Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, no uso de suas 
atribuições, faz saber que a Administração Pública Municipal realizará Audiência 
Pública, EXCLUSIVAMENTE EM AMBIENTE VIRTUAL, sobre o Projeto de Manutenção e 
Revitalização da Plataforma do Emissário Submarino, Parque Municipal Roberto Mário 
Sanani, nos termos e instruções a seguir: 

Será objeto da Audiência Pública Virtual a ser realizada conforme 
item “II” do presente o projeto de Manutenção e Revitalização da Plataforma do 
Emissário Submarino, Parque Municipal Roberto Mário Sanani, localizado ao lado 
oposto aos números 168 a 172, da Avenida Presidente Wilson, de fronte ao 
alinhamento da Rua Newton Prado, bairro do José Menino. 

  
Os assuntos a serem tratados no evento em questão serão restritos 

às questões peranentes ao tema, de forma que não serão aceitos eventuais pedidos de 
manifestação que não guardem relação com o projeto em análise. 

O Projeto de Manutenção e Revitalização da Plataforma do Emissário 
Submarino, Parque Municipal Roberto Mário Sanani está disponível para consulta na 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, à Rua D. Pedro II, 25 – 6º andar, 
Centro Histórico, Santos/SP, de segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 17h, bem como 
no síao eletrônico da Prefeitura Municipal de Santos, mediante acesso ao seguinte link: 

www.santos.sp.gov.br/novoquebramar 

Citado documento também pode ser consultado mediante acesso ao 
seguinte endereço eletrônico: 

www.santos.sp.gov.br/audienciaemissario 

Todas as informações relaavas à Audiência Pública Virtual objeto do 
presente, bem como o respecavo formulário para inscrição prévia estarão 
disponibilizadas no endereço eletrônico da rede mundial de computadores a seguir: 

www.santos.sp.gov.br/audienciaemissario 

A Audiência Pública Virtual tratada no presente edital será realizada 
em 05 de agosto de 2020, às 17 horas. 

I – DO OBJETO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL

II – DO LOCAL DE INSCRIÇÃO E DATA DE REALIZAÇÃO DA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL
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Os interessados em paracipar da Audiência Pública Virtual deverão 
fazer a inscrição prévia por meio do endereço eletrônico disposto no item “II”, devendo 
preencher o respecavo formulário (que terá efeito de lista de presença) com nome 
completo, CPF, endereço, telefone, se irá se manifestar na qualidade de pessoa |sica 
ou como representante de pessoa jurídica ou enadade, indicando-a, e e-mail para 
contato, optando ao final pelo apo de paracipação: 

a) o interessado que pretenda apenas assisar ao evento deverá 
selecionar a opção “ouvinte”. Para ter acesso a sala de reunião virtual o 
interessado deverá acessar o endereço eletrônico que será encaminhado 
previamente para o e-mail informado no cadastro; 

b) o interessado que pretenda contribuir com manifestações, 
sugestões e/ou comentários por escrito, com conteúdo definido conforme 
disposto no item I – Do Objeto da Audiência Pública Virtual, deverá fazê-lo 
selecionando a opção “enviar contribuição por escrito”, até às 12 horas, do dia 05 
de agosto de 2020. Todas essas manifestações escritas, enviadas previamente, 
serão remeadas ao final da Audiência à SEDURB. Para ter acesso à sala de reunião 
virtual como ouvinte o interessado deverá acessar o endereço eletrônico que será 
encaminhado previamente para o e-mail informado no cadastro; 

c) o interessado que pretenda parQcipar AO VIVO da Audiência 
Pública Virtual, com manifestações, sugestões e/ou comentários, com conteúdo 
definido conforme disposto no item “I” – DO OBJETO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
VIRTUAL, deverá fazê-lo selecionando a opção “fazer uso da palavra ao vivo” até às 
12 horas do dia 05 de agosto de 2020. Para ter acesso à sala de reunião virtual o 
interessado deverá acessar o endereço eletrônico que será encaminhado 
previamente para o e-mail informado no cadastro. 

Os interessados em fazer o uso da palavra ao vivo, e visando melhor 
aproveitamento da Audiência Pública Virtual, a sua paracipação será viabilizada 
mediante a disponibilização de link que será encaminhado previamente para o e-mail 
após sua inscrição no endereço eletrônico: www.santos.sp.gov.br/audienciaemissário, 
conforme disposto no item “III” do presente edital. 

Essas contribuições serão formuladas durante a Audiência Pública 
Virtual conforme estabelecido no item V – Procedimentos da Audiência Pública Virtual. 

III – DA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL

IV – DAS INSCRIÇÕES PARA USO DA PALAVRA AO VIVO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
VIRTUAL



   

A Audiência Pública Virtual de que trata este edital terá o seguinte 
procedimento: 

1) Recepção dos paracipantes e apresentação dos membros da 
mesa, composta pelos seguintes membros: Presidente da Audiência Pública 
Virtual, que será o Secretário de Desenvolvimento Urbano; 01 membro técnico da 
SEDURB, que conduzirá a Audiência Pública Virtual; 01 Secretário e 01 Relator. Os 
membros da mesa serão designados pelo Presidente. Tempo máximo de 5 (cinco) 
minutos; 

2) Abertura dos trabalhos: a cargo do representante técnico da 
SEDURB. Tempo máximo de 5 (cinco) minutos; 

3) Apresentação do projeto: a cargo da Coordenadora do Projeto 
de Manutenção e Revitalização da Plataforma do Emissário Submarino, que 
poderá comparalhar a apresentação com seu corpo técnico. Tempo máximo de 40 
(quarenta) minutos; 

4) Abertura da palavra aos interessados previamente inscritos 
conforme estabelecido no item III, alínea “c”. A ordem de paracipação obedecerá 
à ordem de recebimento das inscrições dos interessados. Cada paracipante terá 
um tempo máximo de 5 (cinco) minutos e não será admiada a paracipação de 
outra pessoa que não seja o inscrito, tampouco a cessão parcial ou total do seu 
tempo de exposição para terceiros, ainda que inscritos. O tempo total dessa fase 
será de 90 (noventa) minutos. Em não sendo possível o uso da palavra ao vivo por 
conta do encerramento do prazo total dessa etapa, o interessado poderá remeter 
sua contribuição para o e-mail audiência-emissário-aovivo@santos.sp.gov.br até o 
dia 07/08/2020. Todas as contribuições serão enviadas à SEDURB. Nessa etapa o 
representante técnico da SEDURB deve: 

1. alertar os paracipantes acerca da peranência temáaca e 
definir o tempo de fala conferido a cada paracipante, conforme no disposto no 
caput desse item; 

2. organizar a sequência das falas, que será feita conforme 
disposto no caput deste item; 

3. definir os momentos de interrupção dos trabalhos. 

5) Considerações finais da Coordenadora do Projeto de 
Manutenção e Revitalização da Plataforma do Emissário Submarino e/ou de seu 
corpo técnico sobre as questões levantadas no evento. Tempo máximo de 20 
(vinte) minutos; 

V – DO PROCEDIMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL



6) Considerações finais a cargo do membro técnico da SEDURB que 
conduziu a Audiência Pública Virtual. Tempo máximo de 5 (cinco) minutos;  

7) Encerramento dos trabalhos: o Presidente da Audiência Pública 
Virtual dará por encerrados os trabalhos, comunicando acerca da produção da ata 
da data e do local de sua disponibilização.  

  

Eventuais dúvidas surgidas durante o evento serão dirimidas pelo 
Presidente da Audiência Pública Virtual. 

Assim, todos ficam devidamente convidados para paracipar desta 
Audiência Pública Virtual. 

Santos, 20 de julho de 2020. 

JÚLIO EDUARDO DOS SANTOS 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

VI – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL


