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SUGESTÃO DE REGULAMENTO

AUDIÊNCIAS PúBLICAS MUNICIPAIS

Capítulo 1

Dos Objetivos e da Convocação
Art. l Q — A audiência pública municipal tem por objetivos:
1 — definir as 5 (cinco) propostas prioritárias que serão encaminhadas à

audiência pública regional.
11 — escolher os representantes do município para a audiência pública

regional.
Art. 2 Q —A convocação da audiência pública será feita pela Prefeitura e pela

Câmara Municipal, com antecedência mínima de 3 (três) dias.
Parágrafo único — A convocação será afixada em lugar visível nos prédios

da Prefeitura e da Câmara Municipal e será veiculada pelos meios de comunica-
ção disponíveis no município, tais como jornais, emissoras de rádio e televisão,
faixas, carros de som.

Capítulo 11

Da Participação e da Inscrição
Art. 39 — A audiência pública municipal será aberta à população em geral.
Art. 41 — A inscrição dos participantes far-se-á no local destinado à realiza-

ção da audiência, até o início da reunião.
Parágrafo único — Para a inscrição , o participante deverá apresentar

documento que o identifique e assinar lista de presença contendo nome e
endereço legíveis.



Art. 59 — A apresentação de propostas deverá ser feita por escrito, no ato da
inscrição, contendo nome completo do participante.

Parágrafo único — Cada participante poderá apresentar uma única pro-
posta.

Capítulo 111

Das Reuniões

Art. 62 — A audiência pública municipal será realizada em uma única
sessão, assim desenvolvida:

1 — Abertura e apresentação da dinâmica dos trabalhos pelo coordenador;

11 — Apresentação e justificação oral das propostas pelos participantes, de
acordo com a ordem de recebimento das mesmas;

111 — Votação das propostas;
IV — Eleição dos representantes e suplentes do município.

§ 1 2 — 0 prazo para justificação oral de proposta será de 2 (dois) minutos,
vedados os apartes.

§ 22 — 0 encaminhamento para a escolha das cinco propostas prioritárias
será feito pelo coordenador dos trabalhos.

§ 39 — As propostas serão lidas e votadas, uma de cada vez, cabendo à
coordenação fazer a contagem e anotação dos votos.

§49 —As cinco propostas como maior número de votos serão consideradas
as prioritárias para efeito de encaminhamento à audiência pública regional.

§ 59 — Em caso de empate, deverá proceder-se a nova votação, entre as
propostas empatadas.

§ 62 —A eleição dos representantes do município será feita após a definição
das propostas prioritárias, entre os candidatos previamente inscritos.

Art. 62 —A reunião destinada à audiência pública municipal será realizada
independentemente de quorum.



Dos Representantes do Município

Art. 7 Q - Os representantes dos municípios discutirão e votarão as propostas
em audiências públicas regionais, a serem realizadas em todas as regiões do
Estado.

§ 1 Q — São representantes do município:
1 — o Prefeito Municipal ou alguém por ele indicado;
11 — o Presidente da Câmara Municipal ou vereador por ele indicado;
111 — cidadãos eleitos pelos participantes da audiência pública municipal,

em número de:
a) 2 (dois), nos municípios com menos de 30.000 (trinta mil) habitantes;
b) 3 (três), nos municípios com 30.000 (trinta mil) a 100.000 (cem mil)

habitantes;
c) 5 (cinco), nos municípios com mais de 100.000 (cem mil) habitantes.
§ 211 — Os representantes eleitos nos termos do inciso 111 do parágrafo

anterior terão suplentes, que os subs(itu irão no caso de impedimento ou ausência.

Das Disposições Finais
Art. 81 — Os resultados da Audiência Pública Municipal (as propostas

selecionadas, os representantes do município e a relação dos participantes)
devem ser encaminhados à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais até
o dia 30 de abril.

Art. 91 Os casos omissos serão resolvidos pelo coordenador.
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