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Capítulo 1
Dos Objetivos e da Convocação

Art, 1 ` - A Audiência Pública Municipal tem por objetivos:

1 - definir até 5 (cinco) propostas prioritárias dentro do li-
mite dos recursos destinados a região para serem encaminhadasá
Audiência Pública Regional;

11 - eleger os representantes do município e seus suplentes
para a Audiência Pública Regional.

Art. 2 < ' - A convocação da Audiência Pública será feita pela
Prefeitura e pela Câmara Municipal, com antecedência mínima
de 3 (três) dias.

Parágrafo único - A convocaçao será afixada em lugar visí-
vel nos prédios da Prefeitura e da Câmara Municipal e será veicu-
lada pelos meios de comunicação disponíveis no município, tais

como jornais, emissoras de rádio e televisão, faixas, carros de som.

Capítulo 11
Da Participação e da Inscrição

Art. V - A Audiência Pública Municipal será aberta à po-
pulação ern geral.

Art. 4" - A inscrição dos participantes será feita no local
destinado à realização da Audiência, até o início da reunião.

Paragrafo único - Para a inscrição, o participante deverá
apresent<ar docurnento que o identifique e assinar lista de presen-
ça, corn nome e endereço legíveis.
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Art. 5^-' - A apresentação de propostas devera ser feita por

escrito, contendo nome completo do participante.

Parágrafo único - Cada particípante poderá apresentar unia

única proposta.

Capítulo 111

Das Reuniões

Art. 69 - A Audiência Pública Municípal será realizada em
uma única sessão, assin-i desenvolvida:

1 - abertura e apresentação da dinâmica dos trabalhos pelo

coordenador;

11 - apresentação e justificação oral das propostas pelos

participantes, de acordo com a orden-i de recebimento (Ias mes-

i-nas;

111 - votação das propostas;

IV - eleição dos representantes do município e dos su-

plentes, para a Audiência Pública Regional.

§ V'- 0 prazo para justificação oral de propostas será de 2

(dois) minutos, vedados os apartes.

§ 2^-) - 0 encaminhamento para a escolha das propostas

prioritárias será feito pelo coordenador dos trabalhos.

§ V - As propostas serão I idas e votadas, cabendo à coor-

denação fazer a contagem e a anotação dos votos.

§ 4L> - As propostas uom o maior nútreiro de votos, observa-

do o limite de recursos destinados à região, serão consideradas as
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prioritárias para efeito de encanninhamento à Audiência Pública

Regional.

§ 5^'- A eleição dos representantes do município e de seus

suplentes será feita após a definição das propostas prioritárias,

entre os candidatos previamente inscritos.

Capítulo IV

Das Propostas

Art. 7" - 0 município poderá priorizar 1 (uma) ou mais

propostas, em número máximo de 5 (cinco).

Art. 8" - 0 valor total das propostas priorizadas pela Audi-

ência Pública Municipal não poderá ultrapassar o limite dos re-

cursos destinados à região.

Art. 99 - A proposta priorizada deverá conter a previsão de

custo de sua execução.

Art. IlO - As propostas priorizadas, contendo a previsão do

custo de sua execução, deverão ser encarninhadas à Asseriribléia

Legislativa até 8 (oito) de maio, acompanhadas da relação dos

representantes do município e dos suplentes, corn os respectivos

endereços, e da lista de presença clã reunião.

Capítulo V

Dos Representantes do Município e do
Credenciamento na Audiência Pública Regional

Art. 11 — São represei ita ntes do município na Audiência

Pública Regional:

1 -- o Prefeito Municipal 
ou 

pessoa por ele indicada;
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11 - o Presidente da Câmara Municipal ou Vereador por ele

indicado;

111 - cidadãos eleitos pelos participantes (Ia Audiência Pú-

blica Municipal, em número de:

a) 2 (dois), rios municípios corri menos de 30.000 (trinta

mil) habitantes;

b).'^ «r-ês), rios municípios com 30.000 (trinta mil) a 100.000

(cem mil) liabitmites;

(-) 5 Winco), nos rnunicípios com mais de 100.000 (Cem

mil) habitantes.

I lt-lr-^igrafo único - Na mesma proporção dos representantes

de que trata o inciso 111 deste artigo, nos termos do Anexo 1, serão

eleitos suplentes, que os substituirão em caso de impedimento.

Art. 12 - Cada Associação Microrregional de Município.,;

indicará um representante, que poderá discutir e votar as pro-

postas.

Ai-I. 13 - As, Regiões AdministrAtivt-is poderão designar, c,3(hi

LIDIa, um representante, que poderá discutir e votar as propostas

em

Art 14 - São vedados o voto cunitilativo e o voto por pro-

Curtição.

Ai-t. 15 - 0 credenciamento dos participantes ria Audiên-

cia Pública Regional será feito rio local da reunião, até o início da

niesnia, mediante apresentação de documento de identidade.

Parágrafo único - Os substitutos de prefeitos e presidentes

de Cãim-iras Municipais e os representantes de Associações

Microrregionaís e Regiões Administrativas apresentarão tarribém

sua indicação por escrito.
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Art. 16 — 0 município atribui a seus representantes, na Au-

diência Pública Regioncal, <^i competência para discutir e votar as

propostas apresentadas, podendo, no interesse do municipio que

representa, fazer composições e combinações de propostas com

representantes de outros inunicípios.

Capítulo VI

Das Disposições Finais

Art. 17 — Os casos ornissos serão resolvidos pelo coordenador.
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