
                         
INSTRUÇÃO NORMATIVA - SPL – Nº 05/2014

VERSÃO: 01

APROVAÇÃO EM: 14 de janeiro de 2014

ATO DE APROVAÇÃO: Decreto nº 043/2014

UNIDADE RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Planejamento

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1.º Estabelecer normas e procedimentos a serem adotados para regulamentação

de Audiências Públicas, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias

que compõem a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Santa Teresa.

CAPÍTULO II

DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR

Art. 2.º Estabelece a legislação desta Instrução, a Lei nº 9784/99.

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

Art. 3.º Dos conceitos pertinentes a Audiência Pública:

I-  Audiência – sessão realizada por magistrados para julgarem as causas criminais;

recepção  dada  por  uma  autoridade  a  pessoas  que  lhe  pretendem  falar;

certo número de ouvintes ou espectadores.

II-  Pública – levar ao conhecimento do público: publicar uma lei; divulgar, propagar:

publicar uma notícia. 

III- Audiência Pública – é uma das formas de participação e de controle popular da

Administração  Pública  no  estado  social  e  democrático  de  direito.  Ela  propicia  ao
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particular a troca de informações com a administração pública, bem como o exercício

da cidadania.

A:

CAPÍTULO V

DOS PROCEDIMENTOS

Art. 4.º Compete a Secretaria responsável pela Audiência:

I - REUNIÃO PRELIMINAR 

Nessa  reunião  se  definirá  as  questões  básicas  para  realização  da  Audiência,

determinando:

-  local  (espaço sem ônus de aluguel),  data  e  horário  da realização  da Audiência

Pública;

- objetivos;

- convidados;

-  coordenador/presidente  de  sessão  que  irá  presidir  e  conduzir  os  trabalhos  e

escolher uma ou duas pessoas para secretariar (deverá fazer o relatório da audiência

pública e providenciar os encaminhamentos);

- sequência e tempo de falas (para cada autoridade e convidados);

- tempo necessário para as conclusões e encaminhamentos que farão parte da Ata

Final.

II - CONVITES

-  Enviar  os  convites  (na  forma  de  ofício  ou  convite  impresso)  para  todas  as

autoridades  que  irão  participar  da  audiência  (Prefeito,  Presidente  da  Câmara  de

Vereadores, Juiz de Direito, Comandantes da Polícia Militar, Ambiental e Aeronáutica,

Delegado,  Secretários  Municipais,  Conselheiros  dos  Conselhos  Municipais  que

tenham atribuição em área de interesse, diretores de escolas, outros). (Anexo I)

III - IMPRENSA/DIVULGAÇÃO

- Divulgar com antecedência mínima de 7 (sete) dias, na página eletrônica da PMST,

por meio de rádio, carro de som, agentes comunitários de saúde; alunos de escolas
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públicas e por outros meios, a fim de ampliar a participação dos interessados, o Edital

de Convocação da Audiência Pública que conterá o objeto, a data, o local e o horário

de realização. (Anexo II)

IV - PREPARATIVOS FINAIS

- Checar se o local escolhido está de acordo com o público estimado, inclusive, com

microfone para a mesa e microfones soltos para as pessoas que quiserem fazer uso

da palavra; projetor multimídia e outros equipamentos que se fizerem necessários.

V - AUDIÊNCIA PÚBLICA – DESENVOLVIMENTO/CONCLUSÃO

      V.I - recepção dos participantes da Audiência por meio de livro de registro de

presença;

      V.II  -  abertura  da  Audiência  Pública  pelo  Secretário  da  pasta  ou  outro

representante designado (Coordenador/Presidente da sessão);

      V.III -  falas das autoridades e das pessoas escolhidas/convidadas para falar -

proceder à chamada das pessoas que vão falar sobre o assunto (verificar as falas

todas com antecedência). Deve pedir para tentarem respeitar o tempo estipulado para

a fala (5 minutos);

      V.IV -  abertura de oportunidade para manifestações por parte do público que

quiser  expor  alguma  sugestão,  encaminhamento  ou  mesmo  quiser  fazer  algum

questionamento sobre o assunto (determinar que se deve respeitar  o tempo de 3

minutos);

      V.V  elaboração pelo público em geral  de perguntas por escrito,  dirigidas ao

Coordenador/Presidente da sessão;

     V.VI lavratura de ata sucinta acerca do ocorrido na Audiência (encaminhamento e

sugestões); (AnexoIII)

    V.VII- concluídos os trabalhos, poderá o Coordenador/Presidente:

    V.VIII  – dará por concluída a Audiência Pública,  fazendo leitura resumida dos

pontos principais da sessão;
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        V.IX – encerrar a audiência de forma inconclusiva, comprometendo-se a divulgar

suas  conclusões  em  prazo  razoável,  em  face  da  complexidade  da  matéria,  de

proposição de soluções ou providências alternativas expostas na Audiência.

Parágrafo único - A decisão final deverá sempre ser precedida de Ata fundamentada

e divulgada à sociedade, sem prejuízo do encaminhamento das recomendações a

quem  de  direito,  quando  for  o  caso,  para  que  sejam  tomadas  as  providências

necessárias.

VI – AVALIAÇÃO DA AUDIÊNCIA

A  avaliação  da  Audiência  Pública  consiste  em  pesquisa  realizada  junto  aos

participantes do ato com o intuito de melhorar e aprimorar os futuros eventos.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  5.º  Fica estabelecido qualquer prazo para revisão dessa Instrução Normativa,

sempre que houver mudanças de base legal ou de reconhecimento de ações de

melhoria para implementação imediata.

Art.  6.º Caberá a Secretaria  Municipal  de  Planejamento  e as demais  Secretarias

cumprir as orientações contidas nesta Instrução Normativa. 

Art. 7.º Em caso de dúvidas e/ou omissões geradas por esta Instrução Normativa, as

mesmas deverão ser solucionadas junto a Secretaria Municipal de Planejamento.

Art. 8.º Os procedimentos estabelecidos nesta Instrução Normativa entrarão em vigor

a partir de sua aprovação e publicação. 

Santa Teresa/ES, 14 de janeiro de 2014.
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ANEXO I

CONVITE

 A  Prefeitura  Municipal  de  Santa  Teresa,  por  meio  da  Secretaria  Municipal  de

_______,  convida  V.Sa.  para  participar  da  AUDIÊNCIA  PÚBLICA  sobre

________________.

- Data: ___ de ________ de _____, (______-feira)

- Horário: ___h____min

- Local: 

Lembramos que a vossa participação é muito importante.

Nome do Secretário 

Secretário Municipal de ______
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ANEXO II

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A  Prefeitura  Municipal  de  Santa  Teresa,  por  meio  da  Secretaria  Municipal  de

_______, comunica ao público em geral, bem como as entidades representativas da

sociedade  civil,  instituições  públicas  e  privadas,  igrejas  e  demais  pessoas

interessadas  que  no  dia  __  do  mês  de  ______  de  ____,  às  ___h  ____min,  nas

dependências  da  Câmara  Municipal  de  Santa  Teresa,  situada  na  Rua  _____,

promoverá AUDIÊNCIA PÚBLICA com o seguinte objetivo/finalidade _________.

Nome do Secretário

Secretário Municipal de ______
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ANEXO III

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Aos ___ dias do mês de _____ do ano de _____,  nas dependências  da Câmara

Municipal  de Santa Teresa situada em _____, presentes o Sr.  ___, Secretário  de

____,  bem como (relacionar  a presença das autoridades,  convidados),  realizou-se

Audiência  Pública  regularmente  convocada  por  meio  de  Convite  e  Edital  de

Convocação publicado ____, no

com o objetivo e a pauta apresentados a seguir:

Dando  sequência  aos  trabalhos,  dentro  da  pauta  previamente  aprovada,  o

Coordenador/Presidente  da  sessão agradeceu  a  presença de todos  e  encerrou a

audiência pública.

Local e Data

(todas as assinaturas)
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