
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO 
 

REGIMENTO INTERNO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃODO 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO  

BASICO DE TABULEIRO(VERSÃO PRELIMINAR) 

 
Data: 11 de novembro de 2014 
Local:Escola Municipal João XXIII – Praça Coronel João Floriano, 183 – Centro 
Horário: 17h30 
 
A Participação na Audiência Pública de apresentação do conteúdo da versão preliminar do Plano Municipal de 
Saneamento Básico de Tabuleiro obedecerá às seguintes regras:  
 
Art1. A Sessão terá a seguinte ordem: 
 

I. Abertura Oficial; 
II. Formação da Mesa Diretora1; 
III. Execução do Hino Nacional; 
IV. Considerações iniciais – Mesa Diretora 1; 
V. Leitura das regras e funcionamento da audiência; 
VI. Apresentação da versão preliminar do Plano Municipal de Saneamento Básico de Tabuleiro; 
VII. Formação da Mesa Diretora2 
VIII. Abertura para manifestações (verbais e por escrito); 
IX. Leitura da ata; 
X. Encerramento. 

 
Art. 2. A sessão terá livre acesso a qualquer pessoa que se interesse pelo objeto de discussão, bem como, livre 
acesso a qualquer imprensa que tenha interesse em realizar a cobertura da Audiência. 
Art3. Todos os presentes na Audiência Pública deverão assinar a Lista de Presença, informando nome completo de 
forma legível, número do documento de identificação (RG e/ ou CPF), contato (e-mail e/ou telefone), e entidade a 
qual representa (caso não seja representante de alguma entidade, deverá informar ser morador do município). 
Parágrafo único: A lista de presença ficará disponível durante toda sessão. 

Art4.Durante a Audiência Pública estará disponível uma versão impressa do PMSB, para livre consulta dos 
presentes. 

Art5. Caberá à empresa contratada para elaboração do PMSB – a Empresa Conen Infraestrutura Urbana, conforme 
Contrato de Prestação de Serviço 021/2013 AGEVAP, assinado em 26/08/2013, disponibilizar um representante 
para a elaboração da ata da sessão. 

Art6. A Audiência será conduzida por um representante da empresa contratada. 

§ São prerrogativas deste responsável: 

I. Realizar a abertura da Sessão 
II. Apresentar os objetivos e regras de funcionamento da audiência; 
III. Ordenar o curso das manifestações; 
IV. Decidir sobre a pertinência das questões formuladas; 
V. Controlar o tempo das intervenções orais; 
 

Art7. A Sessão será constituída por duas Mesas Diretoras em momentos distintos e um Plenário. No primeiro 
momento de apresentação do conteúdo - Mesa Diretora1 que será composta pelo presidente da Mesa Diretora 1, 
um representante do Comitê Executivo Local e um convidado (preferencialmente uma representação do legislativo). 

I. O presidente da Mesa Diretora 1será o prefeito (a) do município ou seu representante, em caso de 
ausência. 



II. Cada representante à Mesa Diretora 1 terá 3(três) minutos para fazer sua consideração inicial, após a 
execução do Hino Nacional; 

Art8. O responsável técnico da empresa contratada para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico 
terá o prazo de 30 (trinta) minutos para realizar exposição técnica sobre os estudos desenvolvidos em uma 
linguagem clara e objetiva. 

Art9. Após a apresentação, será concedido um intervalo de 10 (dez) minutos para inscrição das manifestações. 
Neste momento será formada a Mesa Diretora2, com uma composição simplificada. 

Art10. A Mesa Diretora 2 será composta por um representante do Comitê Executivo Local e um representante da 
empresa contratada para auxiliar nas respostas aos questionamentos dos inscritos para manifestação (verbal e/ou 
escrita). 

I. Cabe a empresa contratada disponibilizar um representante para registrar e inscrever os participantes, 
de acordo com a ordem das solicitações; 

II. As inscrições para as perguntas serão feitas por escrito, a partir do preenchimento do formulário 
próprio que será distribuído em momento oportuno. 

I. Os interessados em fazer as perguntas, através de manifestação verbal, deverão se inscrever neste 
momento, por meio da listagem denominada Inscrição em Manifestação Oral. Cada inscrito terá o 
máximo de 3 (três) minutos para fazer a pergunta ou questionamento. 

III. O participante inscrito não poderá ceder o seu tempo para somar ou transferir para outro. 
IV. Somente serão respondidos os questionamentos de inscritos que estiverem presentes. 

Art11. O presidente abrirá os debates que serão realizados em blocos de 3(três ) manifestações, totalizando 12 
manifestações (escritas e verbais). Ultrapassado este número, os demais interessados poderão, com o auxílio de 
um representante da empresa contratada, gravar seu questionamento para ser enviada a Prefeitura Municipal, que 
providenciará o respectivo encaminhamento aos responsáveis por responder.  

Art 12. Por um prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da realização da Audiência Pública, a Prefeitura 
Municipal receberá comentários e contribuições que serão anexados ao respectivo processo administrativo de 
elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Tabuleiro. 

        I. Os integrantes da Mesa Diretora2 deverão fazer os devidos esclarecimentos e/ou fornecer as respostas no 
tempo de 3 (três) minutos, tempo eventualmente prorrogável a critério do Presidente da Mesa Diretora 2. 

Art. 13. Qualquer documentação que seja apresentada à Mesa Diretora 1 ou 2 será recebida e anexada ao processo 
administrativo do Plano Municipal de Saneamento Básico de Tabuleiro. Caso ocorra, será citado no decorrer da 
Audiência Pública. 

Art14. A gravação de vídeo da Audiência Pública será anexada ao processo administrativo do Plano Municipal de 
Saneamento Básico de Tabuleiro 

Art15. Após o término das manifestações será feita a leitura da Ata, que deverá ser assinada pelas autoridades à 
Mesa Diretora 1 e 2. 

Art.16. O encerramento da Audiência Pública acontecerá após a leitura da ata e agradecimentos aos presentes. 

 

Tabuleiro, 20 de outubro de 2014. 

 

 

Prefeitura Municipal de Tabuleiro 


