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REGULAMENTO DA 3" AUDIÊNCIA PÚBLICA DE REVISÃO DA LEI N" 592,
DE 25 DE MARÇO DE 2010, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DIRETOR

PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE URUÇUÍ-PI.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° Este regulamento dispõe sobre o procedimento da 3^ Audiência Pública de revisão
da Lei n° 592, de 25 de março de 2010, que irá tratar sobre o Plano Diretor Participativo
do Município, convocada pelo Edital n° 001/2021, a ser realizada no dia 24 de novembro
de 2021, em horário e local especificados.
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Art. 2° A D Audiência Pública terá como objetivos: , .,

I) Consolidar o processo de participação social;

II) Apresentar e debater a minuta do Projeto de Lei de revisão da Lei n° 592, de 25 de
março de 2010. f

DO PROCEDIMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 3° A Audiência Pública é umdnsüumcnío^dc^gestÇc,;^^^ da cidade que visa
promover a participação da populáção e dé associações, representativas dos vários
segmentos, da comunidade no processo de revisão^do Plano Diretor Participativo de
Uruçuí;- •• • ■ i' M
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Art. 4° Todos os participptes dá Audiência Pública deverão assinar a Lista de Presença,
disponibilizada pela Equipe dé Organização, fazendo constar:

I) Nome completo

II) E-mail ou telefone para contato;

III) Se membro integrante do Núcleo Gestor, Comissão Técnica ou Comissão de
Acompanhamento, informar o segmento ou órgão representado.

,  l 'j

Art. 5° São direitos de todos os participantes:
•j . I , ' "

I) ...Manifestar livremente suas opiniões sobre os objetivos da Audiência^Pública,
respeitando o disposto neste Regulamento, assim como ps^deveres individuais e coletivos
previstos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

II) Debater as questões delimitadas pelos objetivos da Audiência Pública;

líl) Apresentar questionamentos junto à Mesa Diretora para elucidar dúvidas relacionadas
aoapresentado;

IV), Prppor ajustes ao Plano de Trabalho do processo de revisão do Plano Diretor
Participativo de Uruçuí.
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Art. 6® São deveres de todos os participantes:

I) Respeitar o disposto neste Regulamento;

II) Obedecer ao tempo de fala, assim como a ordem de inscrições;

III) Tratar com urbanidade, respeito e civilidade todos os participantes da Audiência
Pública.

Art. 7° A Audiência Pública será composta pelo Plenário e pela Mesa Diretora.

§1° A Plenária será composta por todos os integrantes da Audiência Pública que
devidamente tenham assinado a Lista de Presença;

§2° A Mesa Diretora será composta por 01 (um) Piesidente, 01 (um) Coordenador
Técnico e 01 (um) Secretário.

§3° A presidência da Mesa Diretora será exercida pelo Presidente do Núcleo Gestor
instituído pelo Decreto n° l,88j, de 15,de,setembro de 2021.

§4° A.coordenação técniça,da Mesa Diretora será exerci|da por 01 (um) representante da
Comissão Técnica instituída pela Portaria Normativa n° 881/2021 - SEGOV.

1  I.,--. ir cí' 'da-"-'," j- < ■, -;'c - • ' > vr ; ,
§5°,A.^ecretaria da Mesa Diretora será exercida por 01 (üm)' representante da Comissão
Técnica instituída pela Portarià Normativa n° 881/2021 r SEGOV.

Art. 9° São competências dos membros da Mesa Diretora: - ■
cn p-jT ■' ' ".'fe

I) Do Presidente: ^ ./

a) Abrir e encerraTca.ÀudiênciaPública; v-:; •- -
b) Ler o presente Regulamento;
c) Atribuir aos demais componentes da Mesa Diretora funções executivas,

respondendo,'^ naguilp' que lhe couber, a questões institucionais que sejam
'  ' ■ levantadas pela Plenária e aos casos omissos deste Regulamento;
.  d) Orientar sobrços-çbjetivos da Audiência Pública^r. -i

e) Dispor sobre interrupção, suspensão, prorrogação! ou postergação da Audiência
Pública, bem como sua reabertura ou continuação, quando julgar conveniente, de
ofício ou a pedido de qualquer componente da Pléiiária.
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II) Do Coordenador Técnico:
^  : ar, ' I ■ ■ ■ r,

a) Por delegação do Presidente, conduzir os debates;
b) Organizar as contribuições encaminhadas à Mesa Diretora, fazendo respeitar a

fluidez, o tempo,T,a ordem e os procedimentos estabelecidos neste Regulamento.

III) Do Secretário: . ; , -

a) Aimliar na realizáçaò da Audiência Pública; ' '
■  I l..;Pl-aÍj' ; . •• .

j  !'"r .i') ,

CCiTiO

CiGc '.r u

•!0

[ '!.



PRErmvsADe é

URUÇUI
vuumvnua

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI-PI
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

b) Inscrever os participantes que requerem expressar suas contribuições, respeitando
a ordem de solicitações;

c) Controlar o tempo das contribuições orais;
d) Registrar o conteúdo das contribuições;

e) Sistematizar as informações;

f) Lavrar a Ata e o Termo do Ato" Justificador.

Art. 10 A Audiência Pública terá início com o pronunciamento da Autoridade Municipal
e do Presidente da Mesa Diretora.

Art. 11 Concretizados os atos previstos no artigo anterior, a Comissão Técnica do Núcleo
Gestor disporá de até 60 (sessenta) minutos para apresentar, se possível:

I) Apresentar e debater a-minuta do Projeto de Lei de rèvisão da l^ci n° 592, de 25 de
março de 2010; v'- f.

Art. 12 Concretizados òs afós previstos no art. 11 deste Regulamento, o Presidente da
Mesa'Diretora suspenderá'a"AudiênciáÍPública por um intervalo de 10 (dez) minutos, para
que á Plenária possa'-sè"lnscréver, junto ao Coordenador Técnico, para elucidações de
dúvidas, .exclusivamente, sobre o conteúdo da apresentação de que irata o artigo anterior.

Art. 13 A inscrição de.que^trata o art.jl2, p^a çopteibuiçãQiOral ou escrita, deverá ocorrer
indispensayelmente pelp.preenchimento dè ficKa de-insçrição contendo:

I)identificação do p^icip^téi,com nome completo ç identificação,do segmento ,ou
órgão que represente-(qú^dO;for o caso); . -.ej

II) Indicação da natufezãdá^õntribuição: dúvida, sugestão, crítica ou elogio.

III) Indicação da forma dé contribuição, oral ou escrita.

§1° Caso a còntribuiçáó"s'ejá'escrita, apresentar texto córitendo a contribuição, de forma
legível e em/letras de forma;-/ :■

§2° ÇasQ a çontribuição seja çral, o participante terá até,Q3 (três) minuijos para apresenta
suas alegações, com direito à réplica de 01 (um) minuto, çaso seja necessário.

Art. 14 Encerrado o pr^o. de inscrições disposto no art. 12 deste Regulamento, a
Comissão, Técnica pu qualquer membro da Mesa .Diretora iniciarão as elucidações,
atentando ao seguinte procedimento:

I) Organizar as contnbüições por natureza;

II) Encaminhar as contribuições para o Núcleo Gestor;

III) Inici^,pelas contribuições na forma escrita.
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§1° Para cada contribuição, a Mesa Diretora ou a Comissão Técmca terá até 03 (três)
minutos para apresentar as devidas elucidações, com direito à tréplica de 01 (um) minuto.

§2® O participante inscrito não poderá ceder o seu tempo para somar ou transferir para
outro.

Art. 15 Contribuições apresentadas em nome de Instituições ou Órgãos de Representação
de Classe deverão ter representatividade comprovada.

Art. 16 Conclusas as fases de apresentação e debate, caberá ao l^residente da Mesa
Diretora encerrar a Audiência Pública.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17 A Audiência Públicá será gravada em áudio e seu conteúdo relevante integrará o
memorial do respectivo processo de revisão do Plano Diretor Participativo.

!\i. . ,.in a .i /.hi. i < oniis;- " i c i .. i
^.,^^1,8. QS; c^os onússòS(§erão resolvidos pela Me^a^D^etora, reprjesentada pejo seu
Presidente.
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