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DECRETO 3380/2006
“Regulamenta a realização de audiências
públicas”

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito de São Sebastião,
no exercício de suas atribuições legais, e

D E C R E T A :

Artigo 1º - As Audiências são eventos públicos, que permitem a
participação dos cidadãos. Além do uso da palavra, garantindo aos inscritos, as
manifestações de apoio ou de reprovação à proposta do projeto, plano ou programa
poderão ser feitas com aplausos, faixas, cartazes, etc., vedado o uso de apitos, de
instrumentos acústicos ou de quaisquer meios que conturbem a discussão.

Artigo 2º - A realização de Audiência Pública, garantida nos
termos do inciso II do Artigo 180 da Constituição Estadual, será promovida pelo Poder
Executivo Municipal.

Artigo 3º - A convocação de Audiências Públicas será feita pelo
Poder Executivo através do Boletim Oficial do Município ou de jornais de circulação
local com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Único – Poderão ser convocadas consultas públicas
previamente às audiências públicas, no período entre a consulta pública e a realização da
Audiência Pública, a Prefeitura de São Sebastião manterá o Projeto de Lei com suas
justificativas no site oficial e em locais públicos, como Bibliotecas municipais e
subprefeituras para conhecimento público e para que os interessados possam manifestar-
se.

Artigo 4º - As audiências Públicas serão realizadas sempre no
bairro ou na área de influência em que o projeto, plano ou o programa estiverem
previstos para serem implantados, tendo prioridade para escolha onde os impactos forem
mais significativos.

Parágrafo Único - O local, com condições adequadas de infra-
estrutura e de acesso público que resguardem a independência da reunião, o horário e
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demais providências para a realização das Audiências Públicas serão determinados pela
Prefeitura de São Sebastião.

Artigo 5º - A mesa diretora das Audiências Públicas terá a seguinte
composição:

I – Prefeito ou seu representante;
II – Presidente da Câmara Municipal ou representante;
III – Secretário do COMDURB, ou seu representante;

Parágrafo 1º - As Audiências Públicas são presididas pelo Prefeito
ou seu representante e coordenadas pelo Secretário do COMDURB, ou seu
representante.

Parágrafo 2º - Cabe ao Secretário ou seu representante, a
responsabilidade:

I – pelo registro das pessoas participantes da Audiência Pública
em livro de presença apropriado, constando nome, órgão ou entidade que representa,
quando couber, telefone ou número de um documento;

II – pela preparação da ata da Audiência Pública.

Artigo 6º - Da ata, que será lavrada e assinada deverão constar:
data, hora, e local da Audiência, síntese das intervenções dos participantes e relação dos
documentos entregues à Mesa durante a Audiência.

Parágrafo Único - A ata da Audiência Pública será apensada ao
respectivo processo referente a aprovação do projeto, programa ou plano.

Artigo 7º - O plenário é composto pelas pessoas presentes à
Audiência Pública.

Parágrafo 1º – Serão reservados lugares no plenário para os
representantes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, para os membros do
COMDURB, para a equipe técnica responsável pela elaboração do estudo, do plano ou
do programa e para as demais autoridades constituídas devidamente identificadas.

Parágrafo 2º – Para que seja resguardada a segurança dos
participantes da Audiência Pública, só será permitida a entrada de pessoas no recinto até
o limite de sua lotação.
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Artigo 8º - A tribuna será o espaço físico destinado aos oradores,
devidamente inscritos e identificados para fazer uso da palavra.

Artigo 9º - Serão formalmente convidados para participar das
Audiências Públicas:

a) a Câmara de Vereadores;
b) os membros titulares e suplentes do COMDURB;
c) as entidades cadastradas no COMDURB;
d) os representantes do Ministério Público federal e estadual da

área de influência do projeto, programa, plano ou assunto em exame;

Artigo 10 - Todos os documentos apresentados à Mesa, mediante
protocolo, serão anexados, para exame, ao processo de aprovação do projeto, em análise
na Secretaria de Obras e Planejamento – SEOP, devendo ser citados na ata da Audiência
Pública.

Parágrafo Único - A fita de gravação da Audiência Pública será
anexada ao respectivo processo técnico-administrativo de aprovação do projeto,
programa, plano ou assunto em exame, quando houver.

Artigo 11 - Os interessados poderão, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contados da data de realização da Consulta Pública apresentar documentos
relativos ao assunto objeto da Audiência, a serem entregues diretamente Secretaria de
Obras e Planejamento e nas Subprefeituras.

Artigo 12 - A sessão terá início com a formação da Mesa, no
horário previsto no edital, sendo que o coordenador continuará recebendo inscrições
para participação nos debates até 60 (sessenta) minutos após a abertura dos trabalhos,
podendo ampliar esse prazo em caráter excepcional, por deliberação da Mesa.

Parágrafo Único - No início da sessão, o coordenador dos
trabalhos exporá as normas segundo as quais se processará a Audiência Pública.

Artigo 13 - As inscrições não poderão ser feitas por meio de
procuração e serão recebidas a partir do momento em que o local for aberto ao público e
serão feitas em listas apropriadas, garantindo-se ao inscrito conhecer a ordem do seu
pronunciamento, sendo que cada pessoa poderá inscrever apenas o próprio nome.

Parágrafo Único - Para inscrever-se como representante de
entidade da sociedade civil ou de órgão público, o interessado deverá comprovar que a
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ela/ele pertence e tem delegação para falar em seu nome, sendo permitida apenas uma
inscrição para cada órgão ou entidade.

Artigo 14 - O desenvolvimento da Audiência Pública terá a
seguinte organização:

1ª  Parte:
– abertura;
– saudação inicial, realizada pelo Prefeito ou seu representante, com esclarecimentos
sobre o processo de aprovação do projeto, programa, plano ou assunto em exame.

2ª  Parte:
- Prefeito ou seu representante (15 minutos);
- equipe responsável pela elaboração da proposta (30 minutos).

3ª  Parte:
- manifestação de representantes das entidades da sociedade civil (3 minutos para cada
um).

4ª  Parte:
- manifestação de pessoas em particular (2 minutos para cada uma).

5ª - Parte:
- manifestação de representantes de órgãos públicos (5 minutos para cada um).

6ª  Parte:
- manifestação dos Parlamentares (5 minutos para cada um).

7ª  Parte:
- manifestação dos Secretários Municipais, dos Prefeitos e dos Secretários de Estado (5
minutos para cada um).

8ª  Parte:
- respostas e comentários:
I – Prefeito ou seu representante (15 minutos);
II – Equipe responsável pela elaboração da proposta (15 minutos);

9ª Parte:
- encerramento, realizado pelo Prefeito ou seu representante.
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Parágrafo 1º - A critério do Presidente, os representantes dos
órgãos do Poder Público poderão ser convidados a prestar esclarecimentos técnicos
sobre o assunto objeto da Audiência Pública.

Parágrafo 2º - A critério do Presidente, blocos de respostas
poderão ser inseridos no decorrer da audiência, independentemente das respostas e
comentários que acontecerão no final.

Parágrafo 3º - O tempo total do conjunto das manifestações não
poderá exceder 60 (sessenta) minutos.

Artigo 15 - As exposições devem ser esclarecedoras, organizadas
didaticamente e feitas em linguagem compreensível para qualquer participante, evitando-
se ou traduzindo-se os termos técnicos.

Artigo 16 - Durante a Audiência Pública será mantido no recinto
pelo proponente do projeto, programa, plano ou assunto em exame para livre consulta
dos presentes, pelo menos um exemplar da proposta em discussão.

Artigo 17 - O proponente deverá, sempre que possível,
providenciar registro fotográfico das Audiências Públicas.

Artigo 18 - As despesas com a realização da Audiência Pública
serão custeadas pela Prefeitura.

Artigo 19 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião, 20 de fevereiro de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

Registrado em livro próprio, e publicada por afixação data supra.
/dsc
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