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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE
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DECRETO Nº 8.685, 29 de JULHO de 2020.
Institui o Processo Participativo de Elaboração de Diagnóstico e a Execução de um Plano de Ação
objetivando a Revisão do Inventário do Patrimônio Arquitetônico Urbanístico de Brusque, bem como a
conservação dos imóveis protegidos por meio de tombamento, inventário, catálogo ou registro do
Município de Brusque.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o incisos IV e
XXV, §1º do art. 82 da Lei Orgânica do Município, e

Considerando que o Inventário do Patrimônio Arquitetônico Urbanístico de Brusque é um dos
instrumentos na execução da Política Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, de que trata o
Plano Diretor do Município de Brusque – Lei Complementar Municipal nº 135, de 23 de dezembro de
2008, (Artigo 15, XVI) será aplicado o previsto nesta lei que trata sobre a Preservação do Patrimônio
Cultural – Programa Preservar, sendo parte integrante do processo de planejamento municipal;

Considerando as disposições sobre a criação de Comissão Diversa de acordo com o inciso X do art. 83 e
art. 95 da Lei Complementar n. 147/2009;

Considerando as disposições constantes na Lei Ordinária n. 900/1980, Lei n. 3.596/2013 e na Resolução
N. 01/2016 do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e Artístico Cultural – COMUPA;

Considerando a necessidade de se definir de forma sistematizada as atribuições de metodologia
aplicável e de apoio à Prefeitura Municipal, bem como a necessidade de se definir um regimento geral,
prevendo as regras de participação e controle social no aludido processo de Elaboração de Diagnóstico e
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a Execução de um Plano de Ação objetivando a Revisão do Inventário do Patrimônio Arquitetônico
Urbanístico de Brusque, bem como a conservação dos imóveis protegidos por meio de tombamento,
inventário, catálogo ou registro do Município de Brusque;

Considerando que o Poder Executivo Municipal de Brusque através de Comissão Especial especialmente
designada e nomeada pelo Prefeito, com o assessoramento e auxílio externo, promoverá o processo
participativo de Elaboração de Diagnóstico e a Execução de um Plano de Ação objetivando a Revisão do
Inventário do Patrimônio Arquitetônico Urbanístico de Brusque, bem como a conservação dos imóveis
protegidos por meio de tombamento, inventário, catálogo ou registro do Município de Brusque;

Considerando a necessidade de instituir o Regimento do Processo Participativo, na forma dos
dispositivos expressos a seguir,

DECRETA:

Capítulo I

DA FINALIDADE E DOS OBJETIVOS

Art. 1º Este Decreto tem por finalidade regulamentar o Processo Participativo de Elaboração de
Diagnóstico e a Execução de um Plano de Ação objetivando a Revisão do Inventário do Patrimônio
Arquitetônico Urbanístico de Brusque, bem como a conservação dos imóveis protegidos por meio de
tombamento, inventário, catálogo ou registro do Município de Brusque, de forma a garantir:

I – a instituição de meios de participação e controle social, com implementação de processos contínuos,
integrados e descentralizados;

II – o estabelecimento de regras válidas para todo o Processo;

III – a publicidade das informações técnicas produzidas;

IV – a combinação de estudos técnicos com a visão comunitária e participativa da sociedade.

Art. 2º O Processo Participativo de Elaboração de Diagnóstico e a Execução de um Plano de Ação
objetivando a Revisão do Inventário do Patrimônio Arquitetônico Urbanístico de Brusque, bem como a
conservação dos imóveis protegidos por meio de tombamento, inventário, catálogo ou registro do
Município de Brusque, terá os seguintes objetivos:

I – garantir a participação e o controle social dos cidadãos e das instâncias representativas dos vários
segmentos da sociedade;
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II – promover a transparência nos processos de elaboração de disgnóstico e execução de plano de ação
da Política Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural;

III – promover um processo pedagógico e de capacitação da população para que esta possa participar
dos processos decisórios relativos a Elaboração de Diagnóstico e a Execução de um Plano de Ação
objetivando a Revisão do Inventário do Patrimônio Arquitetônico Urbanístico de Brusque, bem como a
conservação dos imóveis protegidos por meio de tombamento, inventário, catálogo ou registro do
Município de Brusque;

Capítulo II 
DAS ETAPAS DO PROCESSO

Art. 3º Processo Participativo de Elaboração de Diagnóstico e a Execução de um Plano de Ação
objetivando a Revisão do Inventário do Patrimônio Arquitetônico Urbanístico de Brusque, bem como a
conservação dos imóveis protegidos por meio de tombamento, inventário, catálogo ou registro do
Município de Brusque cumprirá etapas, a serem planejadas pelo Poder Executivo Municipal através de
Comissão Especial especialmente designada que será nomeada pelo Prefeito e apreciadas pelo
COMUPA, publicadas por meio de Resolução, compreendendo reuniões técnicas, reuniões públicas,
audiências públicas e conferência pública, que contará com a participação de entidades públicas e
privadas, da sociedade civil organizada e do Poder Público.

Capítulo III 
DA RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

Art. 4º Será de responsabilidade do Poder Executivo Municipal, bem assim sua Comissão Especial,
observar os princípios constitucionais de participação e controle social e de publicidade pertinentes ao
Processo Participativo, especialmente:

I – garantir o previsto nas disposições sobre participação e controle social, previstas na Constituição
Federal de 1988;

II – instituir Comissão Especial do Poder Executivo, com, pelo menos, 5 (cinco) profissionais servidores
efetivos ou comissionados, sendo obrigatório a participação de 2 (dois) membros das áreas de
conhecimento de arquitetura e urbanismo e história, que garantirá operacionalidade às tarefas da
Prefeitura destinadas ao Processo Participativo, tendo como atribuições:

a) revisar o Inventário e o Catálogo do Patrimônio Arquitetônico e Urbanístico de Brusque;
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b) divulgar, nos órgãos públicos e em toda a Sociedade local, os eventos, a rotina e os resultados do
Processo Participativo;

c) providenciar e garantir o devido registro de eventos do Processo, através de, no mínimo, gravações de
áudio ou fotografias;

d) lavrar ata dos eventos e reuniões oficiais;

e) fazer publicar convocações e editais de audiências públicas;

f) dar apoio operacional e logístico em eventos, reuniões, oficinas de trabalho, conferências, consultas
públicas, audiências públicas e demais atividades pertinentes;

g) proceder com a entrega e protocolo de convites;

h) proceder com a entrega e protocolo de respostas oficiais, pareceres e recomendações técnicas,
quando demandado;

i) publicizar em ambiente eletrônico para disponibilização dos conteúdos do Processo Participativo;

§ 1º A Comissão Especial poderá ser assessorada por consultoria externa contratada para tal fim que
contribuirá em todo o processo.

§ 2º Os custeio de contratação de assessoria externa constante no parágrafo único, caso houver, será
subsidiado com dotação e rubrica orçamentária do FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO
PATRIMÔNIO CULTURAL, de acordo com os termos do art. 30,I, art.167, IX da Constituição da
República, art. 71 e seguintes da Lei nº 4.320/64, regramentos constantes no capítulo VI da Lei Municipal
n. 3.593/2013.

Capítulo IV 
DA PARTICIPAÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL

Subseção I 
Das instâncias

Art. 5º É assegurada a participação e o controle social em todas as etapas do processo de revisão do
Plano Diretor, mediante as seguintes instâncias:

I – Núcleo Gestor;

II – Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e Artístico Cultural – COMUPA – Brusque/SC;
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III – Audiências Públicas;

IV – Consulta Pública;

V – Comissão Especial;

VI – Conferência Final;

Parágrafo único. A participação referida no caput deverá garantir o direito à informação, a ser
disponibilizada pelo Poder Público com antecedência mínima de 8 (oito) dias.

Subseção II 
Do Núcleo Gestor

Art. 6º O Núcleo Gestor é um órgão colegiado do Processo Participativo de Elaboração de Diagnóstico e
a Execução de um Plano de Ação objetivando a Revisão do Inventário do Patrimônio Arquitetônico
Urbanístico de Brusque, bem como a conservação dos imóveis protegidos por meio de tombamento,
inventário, catálogo ou registro do Município de Brusque, de natureza consultiva e propositiva, e que tem
como objetivos:

I – contribuir para o Processo com um todo;

II – garantir a efetiva participação da Sociedade Civil de acordo com as etapas previstas na metodologia
do Processo Participativo;

III – promover e integrar políticas e ações voltadas ao referido Processo.

Art. 7º Compete ao Núcleo Gestor:

I – facilitar e defender a efetiva participação da Sociedade Civil no Processo Participativo de Elaboração
de Diagnóstico e a Execução de um Plano de Ação objetivando a Revisão do Inventário do Patrimônio
Arquitetônico Urbanístico de Brusque, bem como a conservação dos imóveis protegidos por meio de
tombamento, inventário, catálogo ou registro do Município de Brusque, observando as disposições das
legislações vigentes e aplicáveis;

II – estimular a ampliação e o aperfeiçoamento dos mecanismos de participação e de controle social no
Processo;

III – supervisionar os seguintes produtos aplicáveis no Processo Participativo;

a) plano de trabalho das ações;

b) calendário dos eventos participativos;
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c) análises e diagnósticos realizados;

d) versões prévias de documentos a serem divulgados.

IV – acompanhar, avaliar e validar as ações de sensibilização, mobilização, divulgação, informação,
capacitação e organização da participação popular no Processo Participativo;

V – supervisionar a compatibilização do trabalho técnico com a leitura comunitárias, realizados no
processo; e

VI – propor critérios para decidir prioridades, de forma a garantir o cumprimento das ações previstas
neste Decreto.

§ 1º O Núcleo Gestor será constituído de 5 conselheiros do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico,
Natural e Artístico Cultural, representando os setores da sociedade civil e do setor público.

§ 2º Por ocasião de sua primeira reunião, o Núcleo Gestor aprovará o seu Regimento Interno e elegerá
seu Coordenador e um suplente.

§ 3º O Núcleo Gestor será coordenado por servidor público nomeado por portaria pelo Chefe do Poder
Executivo Municipal.

Subseção III 
Do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e Artístico Cultural

Art. 7º O Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Natural e Artístico Cultural de Brusque-SC é o
órgão responsável pela análise final e aprovação do processo incluindo a minuta de Resolução do
Processo Participativo de que trata este Decreto.

Subseção IV 
Das Audiências Públicas

Art. 8º As Audiências Públicas são espaços públicos para assegurar um processo amplo e democrático
de participação e controle social no Processo Participativo de Elaboração de Diagnóstico e a Execução
de um Plano de Ação objetivando a Revisão do Inventário do Patrimônio Arquitetônico Urbanístico de
Brusque, bem como a conservação dos imóveis protegidos por meio de tombamento, inventário, catálogo
ou registro do Município de Brusque.

Art. 9º As Audiências Públicas terão como objetivo viabilizar a validação, pela sociedade, da Resolução
que regulará a Elaboração de Diagnóstico e a Execução de um Plano de Ação objetivando a Revisão do
Inventário do Patrimônio Arquitetônico Urbanístico de Brusque, bem como a conservação dos imóveis
protegidos por meio de tombamento, inventário, catálogo ou registro do Município de Brusque.
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Parágrafo único. O Núcleo Gestor definirá as regras de funcionamento das audiências públicas, e
considerará, no mínimo:

I – a garantia do direito de participação do cidadão, individualmente considerado;

II – as regras para possibilitar a participação de diversos setores da sociedade, em especial:

a) organizações e movimentos populares;

b) associações representativas dos vários segmentos da sociedade;

c) movimentos sociais de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;

d) entidades de classe;

e) fóruns e redes formadas por cidadãos, movimentos sociais, organizações não-governamentais e
organizações da sociedade civil de interesse público.

III – a convocação por edital, publicado pela imprensa local e/ou afixado em locais públicos e de fácil
acesso à população;

IV – a utilização, como principais meios para convocação das audiências públicas, sem prejuízo da
utilização de meios oficiais ou de outros meios de divulgação e mobilização:

a) a publicação de edital de convocação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina e em espaço
visivelmente destacado no site da Prefeitura Municipal de Brusque;

b) a divulgação e mobilização em massa que alcance número significativo da população local;

V – a condução pelo Poder Executivo municipal através de sua Comissão Especial;

VI – acontecer em locais e horários acessíveis à maioria da população, indistintamente, e não proibir a
presença de qualquer interessado no processo;

VII – a garantia de igualdade de espaço e de tempo para a manifestação de opinião dos participantes;

VIII – os critérios para deliberação; e

IX – serem gravadas e, ao final de cada audiência, lavrada a respectiva ata, cujos conteúdos deverão ser
apensados a Resolução que regulará a Elaboração de Diagnóstico e a Execução de um Plano de Ação
objetivando a Revisão do Inventário do Patrimônio Arquitetônico Urbanístico de Brusque, bem como a
conservação dos imóveis protegidos por meio de tombamento, inventário, catálogo ou registro do
Município de Brusque, compondo o processo.
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Subseção V

Da Consulta Pública

Art. 10. A consulta pública é destinada a dar conhecimento da minuta da Resolução do Processo
Participativo e receber contribuições.

Subseção VI

Da Conferência Final

Art. 11. A Conferência Final do Plano Diretor Participativo de Brusque é evento organizado pelo Poder
Executivo Municipal através de sua Comissão Especial e destinado ao conhecimento, debate e
deliberação sobre as sugestões e destaques recebidos à minuta da Resolução do Plano Participativo,
durante a Consulta Pública.

Art. 12. A Conferência Final terá por objetivo garantir, aos integrantes do Conselho Municipal de
Patrimônio Histórico, Natural e Artístico Cultural um espaço oficial de discussão e deliberação sobre os
ajustes finais que deverão ser feitos no texto resolutivo, e respectivos anexos, da minuta da Resolução
Final do Plano Participativo, antes de seu encaminhamento à homologação pelo Prefeito de Brusque
mediante Decreto municipal.

Parágrafo único. A conferência de que trata o caput é evento público e aberto a qualquer interessado,
sendo que as suas deliberações são atribuição exclusiva dos membros do Conselho supracitado.

Subseção VII 
Das Disposições Finais

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação ficando revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal de Brusque, em 29 de julho de 2020.

JONAS OSCAR PAEGLE

Prefeito de Brusque

IGOR ALVES BALBINOT

Diretor e Responsável pela Fundação Cultural de Brusque/SC – FCB
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Dr. EDSON RISTOW

Procurador-Geral do Município

Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC

AURINHO SILVEIRA DE SOUZA

Chefe de Gabinete do Prefeito
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