
 

REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 
 

TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º. A Audiência será promovida pela Prefeitura Municipal de Manaus, sendo 
responsável pela sua organização o Secretaria Municipal de Administração, 
Planejamento e Gestão – SEMAD, das 14h às 16h30 do dia 16 de outubro de 2017, no 
Auditório Zany dos Reis, localizado na Câmara Municipal de Manaus – CMM, à Rua 
Padre Agostinho Martin, 850 - São Raimundo, Manaus - AM, 69027-020.  
Art. 2º. A Audiência realizar-se-á com a finalidade de obter informações, sugestões, 
críticas ou propostas concernentes ao Regime Jurídico dos servidores públicos do 
Município de Manaus.  
Art. 3º. A Audiência será realizada com exposição e debates orais, na forma 
disciplinada neste regulamento, sendo facultada apresentação de perguntas escritas e 
manifestações orais.  
 

TÍTULO II 
DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA 

CAPÍTULO I 
DA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

 
Art. 4º. A entrega da inscrição dos participantes para apresentação de sugestões, 
perguntas ou comentários será admitida até às 8h do dia 10/10/2017, no sítio 
eletrônico da Prefeitura Municipal de Manaus (no link destinado ao tópico Regime 
Jurídico dos servidores públicos do Município de Manaus) ou em formulário próprio 
entregue aos participantes na entrada do Auditório no dia da Audiência Pública 
(16/10/2017) a serem entregues logo após a apresentação técnica, sendo priorizados, 
em razão do tempo destinado à audiência e da precedência (ordem de inscrição), as 
sugestões e indagações eletrônicas.  
Art. 5º. Serão convidados a participar da Audiência todos os servidores públicos 
municipais submetidos ao Regime Estatutário, bem como órgãos públicos 
responsáveis pelo tratamento das questões debatidas, entidades representativas da 
sociedade civil, bem como qualquer cidadão interessado no assunto objeto da 
discussão;  
Art. 6º. As inscrições serão feitas em listas apropriadas, garantindo-se ao inscrito 
conhecer a ordem de seu pronunciamento, sendo que cada pessoa poderá inscrever o 
próprio nome e se portadora de procuração de apenas mais uma pessoa:  
I. Para inscrever-se como representante de entidade ou órgão o interessado deverá 
comprovar que a ela pertence e tem delegação de falar em seu nome, sendo permitida 
apenas uma inscrição para cada órgão ou entidade;  

II. Cada pessoa inscrita terá direito a uma única manifestação para apresentação das 
sugestões ou comentários que deverá ser de 5 (cinco) minutos, obedecida a ordem 
de inscrição;  
III. Os interessados deverão apresentar junto a sua inscrição, os memoriais da matéria 
que for apresentar, contendo em destaque o assunto, o relatório e conclusão final, 
para acompanhamento da mesa diretora dos trabalhos;  



 

IV. A apresentação deverá ater-se, exclusivamente, ao breve relato dos memoriais 
apresentados, não sendo permitida sua alteração após a inscrição;  

V. Poderá ocorrer a apresentação por pessoa diversa da inscrita, mediante 
apresentação de procuração devidamente reconhecida em cartório;  

VI. Esgotada a apresentação da sugestão, passa aos demais inscritos, 
sucessivamente (conforme lista);  
 
Art. 7º. A Audiência, convocada pelo Prefeito Municipal, será aberta e presidida pela 
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD, 
responsável pela pasta vinculada ao objeto da Audiência, a qual dará início aos 
trabalhos com a formação da Mesa.  
 
Art. 8º. A Audiência terá seus trabalhos iniciados com a composição da mesa:  
 
I. serão integrantes da mesa a Secretária Municipal de Administração; Representante 
dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Manaus, o Procurador Geral do 
Município, e outros por eles indicados.  
 
Parágrafo Único: São prerrogativas do Presidente da Audiência Pública:  
 

I. designar um ou mais secretários para auxiliar os trabalhos;  

II. apresentar os objetivos e regras de funcionamento da Audiência;  

III. mediar os trabalhos de perguntas e respostas;  

IV. decidir sobre a pertinência das questões formuladas;  

V. autorizar intervenções orais.  
 

CAPÍTULO II 
DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA 

 
Art. 9º. A Audiência Pública terá a seguinte ordem:  
 

I. formação da Mesa Diretora;  

II. apresentação dos objetivos e regras de funcionamento da audiência;  

III. exposição técnica do Projeto de Lei em análise;  

IV. debates orais;  

V. encerramento com a leitura resumida e aprovação dos pontos principais da sessão.  
 

CAPÍTULO III 
DOS PARTICIPANTES 

 
Art. 10º. Será considerado participante da Audiência Pública qualquer cidadão ou 
cidadã residente no município de Manaus/AM, sem distinção de qualquer natureza, 
interessado em contribuir com o processo de aperfeiçoamento da minuta do Regime 
Jurídico dos servidores públicos do Município de Manaus. 
 
Art. 11. São direitos dos participantes:  
I. manifestar livremente suas opiniões sobre as questões tratadas no âmbito da 
Audiência Pública, respeitando as disposições previstas neste Regulamento;  



 

II. debater as questões tratadas no âmbito da Audiência Pública.  
 
Art.12. São deveres dos participantes:  
I. Respeitar o Regulamento Interno da Audiência Pública;  

II. Respeitar o tempo estabelecido para intervenção e a ordem de inscrição;  

III. Tratar com respeito e civilidade os participantes da audiência e seus organizadores;  

IV. Submeter-se à prévia inscrição para realização de sugestões ou indagações;  

V. A ordem de inscrição determinará a sequência dos debatedores.  
 
Parágrafo único: A inscrição deverá ser realizada previamente, no sítio eletrônico da 
Prefeitura Municipal de Manaus https://semad.manaus.am.gov.br/?page_id=1791 ou 
após a abertura da Audiência, por meio de ficha de inscrição, que estará disponível em 
local previamente determinado pelo Presidente da Sessão, e encerrar-se-á após a 
exposição do tema.  
 

CAPÍTULO III 
PROCEDIMENTOS 

 
Art. 13. Os participantes disporão de 05 (cinco) minutos, após a exposição de 
sugestões/recomendações observada a ordem de inscrição, para manifestação.  
Art. 14. Os técnicos do Município terão 2 (dois) minutos para responder eventuais 
perguntas dos participantes.  
Art. 15. Filmagens, gravações ou outras formas de registro devem ser previamente 
solicitadas e autorizadas pela Presidente da Mesa.  
Art. 16. Concluídas as exposições e as intervenções, a Presidente dará por encerrada 
a Audiência Pública, fazendo leitura resumida dos pontos principais da sessão.  
Art. 17. Ao final da audiência será lavrada ata, subscrita pela Presidente da Sessão, e 
pelos demais membros da mesa, devendo ser anexada à lista de presença e, 
posteriormente, publicada na página eletrônica do Município acompanhada de lista de 
presenças.  
 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 18. Para o bom andamento dos trabalhos, nas manifestações de apoio ou 
reprovação da proposta do Regime Jurídico dos servidores públicos do Município de 
Manaus, ou das sugestões apresentadas, fica vedado o uso de instrumentos acústicos 
ou de quaisquer outros meios que possam conturbar a discussão;  
Art.19. As sugestões, opiniões, críticas e informações colhidas na Audiência Pública 

terão caráter consultivo e não vinculante, destinando-se a subsidiar a motivação do 

Executivo Municipal quando da tomada de decisão acerca da matéria objeto da 

Audiência. 
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