
 

 

 

 

REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 
 

A AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação e apreciação do Plano de Aplicação para Investimentos com Recursos da 
Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 
-FUNDEF/Precatório - Versão Preliminar do Município de Amaraji – PE, em consonância com ACÓRDÃO Nº 2866/2018 – TCU – 
Plenário e Acórdão 2.866/2019 proferidos pelo Plenário do Tribunal de Contas da União, e Acórdão proferido pelo Tribunal de 
Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE) nos autos do PROCESSO TCE-PE N° 1728811-3, a ser realizada no dia 12 de 
agosto de 2020, com início às 10h00 e término às 13h00, por web conferência com transmissão pelo Google Meet, por restrições 
decorrentes do novo coronavírus (denominado SARSCoV-2), conforme reconhecimento pela Organização Mundial da Saúde – 
OMS e CONSIDERANDO que, por força do DECRETO ESTADUAL Nº 49.055, DE 31 DE MAIO DE 2020, editado pelo 
Governador do Estado de Pernambuco. 
 

A participação na Audiência Pública obedecerá às seguintes regras: 

 
1. A Audiência Pública será promovida pela Prefeitura Municipal de Amaraji, sendo responsável pela sua organização a 

Secretaria Municipal de Educação por meio de sua Secretária e Servidores, com a colaboração da COMISSÃO DE 
PLANEJAMENTO para apresentação do “Plano de Aplicação do Precatório do Fundef-Versão Preliminar” do município de 
Amaraji –PE; 

2. A Audiência Pública é um evento público que permite a participação de qualquer pessoa ou entidade interessada no 
assunto objeto da discussão; 

3. A Audiência Pública realizar-se-á com a finalidade de para apresentação do “Plano de Aplicação do Precatório do Fundef-
Versão Preliminar”, apresentar esclarecimentos, responder questionamentos e obter possíveis contribuições através de 
informações, sugestões, críticas que possam vir a aprimorar o projeto de Plano de Aplicação para Investimentos com 
Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério -FUNDEF/Precatório - Versão Preliminar do Município de Amaraji – PE; 

4. A Audiência Pública será realizada com exposição e debates orais, na forma  disciplinada  neste regulamento, sendo 
facultada a apresentação de perguntas escritas previamente por email e/ou manifestações orais. Os interessados em se 
manifestar, devem oferecer informações e subsídios e comparecer na web conferência identificando-se para o registro de 
todas as solicitações recebidas; 

5. Ficam convidados a participarem da Audiência Pública a sociedade civil em geral, o Conselho do FUNDEB, membros do 
Poder Legislativo Local, sindicato representativo da categoria dos profissionais da educação, Promotoria de Justiça local, 
Tribunal de Contas Estadual,entidades representativas da sociedade de setores interessados na área e no objeto da 
discussão, comunidade diretamente envolvida – diretores das escolas, professores, estudantes e pais dos estudantes, bem 
como todo e qualquer cidadão que se interesse pelo tema; 

6. A Audiência Pública terá acesso livre a qualquer pessoa, bem como aos meios de comunicação, respeitados os 

limites impostos pelo aplicativo de reunião que será utilizado; 
7. A Audiência Pública terá aplicativo de web reunião, na data e horário previstos, com a formação da Mesa Diretora à 

distâancia, que será composta pela Secretária Municipal de Educação, na condição de Presidente da Audiência Pública e 
pelos demais membros da COMISSÃO DE PLANEJAMENTO para apresentação do “Plano de Aplicação do Precatório do 
Fundef-Versão Preliminar” do município de Amaraji –PE. A Mesa Diretora designará um servidor da Secretaria Municipal de 
Educação para exercer a função de Secretário dos trabalhos, a quem incumbirá providenciar o registro, pelos meios 
adequados, de todas as fases da AUDIÊNCIA PÚBLICA, bem como lavrar a respectiva ata; 

8. Antes da Audiência Pública será mantida no site da prefeitura, para livre consulta dos  Participantes, cópia  do “Plano de 
Aplicação do Precatório do Fundef-Versão Preliminar”; 

9. A Audiência Pública desdobrar-se-á em 2 (duas) fases: a fase inicial, de exposição sucinta do tema e da proposta feita pela 
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO para apresentação do “Plano de Aplicação do Precatório do Fundef- Versão Preliminar”, 
em no máximo 30 (trinta) minutos, e por considerações do engenheiro da prefeitura que apresentará o projeto de 
engenharia, em no máximo 10 (dez) minutos. A segunda fase, onde serão ouvidas as Entidades da Sociedade Civil 
Organizada e os representantes da sociedade civil presentes, com 2 (dois) minutos para cada, sendo que o tempo de 
duração da Audiência Pública será de no máximo 3 (três) horas; 

10. Compete à Presidente da Audiência garantir a palavra a todos os participantes inscritos, bem como manter a sua 
imparcialidade, abstendo-se de emitir juízo de valor sobre as opiniões ou propostas apresentadas pelos partícipes; 

11. Para a participação nos debates durante a Audiência Pública, por meio do uso da palavra, os interessados deverão acessar 
a web reunião pelo link que será disponibilizado no site da Prefeitura Municipla de Amaraji as 9:30 hs do dia da audiência; 

12. A ordem de participação nos debates durante a Audiência Pública, por meio do uso da palavra, será através do 
posicionamento no Chat do aplicativo com a expressão “quero falar” e a fala não passar de 2 minutos de proposição;  



 

 

13. Para a participação nos debates durante a Audiência Pública, os interessados deverão acessar enviar email para: 
audienciapublicaamaraji@gmail.com, as manifestação por escrito até as 13 hs dia dia 11 de agosto de 2020; 

14. A ordem de manifestações por escrito, enviadas ao email: audienciapublicaamaraji@gmail.com determinará a ordem de 
respostas da COMISSÃO DE PLANEJAMENTO para apresentação do “Plano de Aplicação do  Precatório do Fundef-
Versão Preliminar”; 

15. Caberá à presidente da Audiência Pública decidir sobre a pertinência das intervenções escritas e orais com o objeto em 
debate e a aceitação ou não de participantes não inscritos, nos termos deste Regulamento, em atenção à boa ordem do 
procedimento e respeitando o direito de livre manifestação das pessoas; 

16. Cada pessoa inscrita terá direito a uma única manifestação para apresentação das sugestões ou comentários, que deverão 
ser realizados em até 2 (dois) minutos, podendo ser ampliado pelo Presidente da Audiência Pública para melhor 
esclarecimento do assunto, obedecida a ordem de inscrição. Em havendo necessidade, será dada oportunidade para 
esclarecimentos à contribuição efetuada; 

17. Esgotada a apresentação a respeito da sugestão, passar-se-á aos demais, sucessivamente; 
18. Havendo quantidade de inscritos que torne impossível a oitiva de todos, a Secretaria Municipal de Educação recolherá as 

contribuições por escrito, enviadas ao email: audienciapublicaamaraji@gmail.com que registradas e constarão no Relatório 
da Audiência Pública; 

19. Terminadas as exposições e manifestações, o Presidente dará por concluída a Audiência Pública; 
20. A Audiência Pública não ultrapassará o horário previsto para o seu término (13 horas); 
21. Os casos omissos serão resolvidos pela COMISSÃO DE PLANEJAMENTO para apresentação do “Plano de Aplicação do 

Precatório do Fundef-Versão Preliminar”; 
22. A Secretaria Municipal de Educação ficará responsável pela divulgação e publicidade do Relatório da Audiência Pública, 

tornando-o disponível no site da Prefeitura em até 15 (quinze) dias após a realização da audiência; 
23. Versão impressa da minuta de anteprojeto  de  lei  complementar  com  as  alterações  pertinentes  também  estará à 

disposição dos interessados para consulta na sede da Prefeitura Municipal de Amaraji, até a data da audiência pública; 
24. As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações emitidas no evento ou em decorrência deste, terão a 

finalidade de informar a atuação da Administração Pública, contribuindo para observância dos princípios da transparência, 
isonomia e eficiência, assegurando a participação popular, na forma da lei, na condução do interesse público; 

25. A relevância da matéria recomenda ampla divulgação do projeto, a fim de que todos possam contribuir para o seu 
aperfeiçoamento, principalmente a população do Município. 

 

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DO “PLANO DE APLICAÇÃO DO PRECATÓRIO DO 
FUNDEF- VERSÃO PRELIMINAR” 

 

Anderson Rodrigues Galvão da Silva    
 

Cátia Syleni Cardoso da Nóbrega    
 

Ednalva de Moura Bezerra    
 

Leonardo Azevedo Saraiva    
 

Luiz Eduardo Ferreira dos Santos    
 

Maria Albertina da Silva    
 

Maria Jodecilda Ferreira    
 

Paulo Eduardo Pereira de Santana    
 

Sheyla Karoline Medeiros da Silva    
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