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Anexo 3 
Do Regulamento Da Audiência Pública 

 
Capítulo I 

Disposições Preliminares 
 
Art. 1º A Audiência Pública realizar-se-á com a finalidade de apresentar e 

debater sobre a Concessão Patrocinada para fornecimento de refeições, 

construção, revitalização/modernização, manutenção e operação dos 

Restaurantes Comunitários do Distrito Federal. 

 

Art. 2º O procedimento para a realização da Audiência Pública será 

regulamentado pelo presente Regulamento. 

§1º A Audiência Pública possui o caráter consultivo, objetivando discutir, receber 

críticas e contribuições da população, garantindo transparência e a participação 

popular com vistas a democratização. 

§2º A Audiência Púbica terá acesso livre a qualquer pessoa, bem como nos 

meios de comunicação. 

§3º A Audiência Púbica deverá ser gravada, e possuir interprete de libras. 

 

Art. 3º O público presente deverá assinar uma lista de presença a ser 

disponibilizada na entrada do local, que ficará disponível durante toda a sessão, 

contendo os seguintes dados: 

I- Nome legível, endereço, endereço eletrônico e telefone; 

II- Identificação da entidade, pública ou privada, a qual está ligada; e 

III- Assinatura. 

 

Capítulo II 
Da Condução da Audiência Pública 

 
Art. 4º A Audiência Pública será conduzida pelo Presidente da mesa e equipe 

técnica da SEDES, responsáveis pelo chamamento. 

Parágrafo Único. A mesa será composta por membros da equipe técnica da 

SEDES. 
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Art. 5º O Presidente da mesa possui as seguintes prerrogativas: 

I- Apresentar os objetivos e regras de funcionamento da Audiência Pública; 

II- Decidir sobre a pertinência das intervenções orais, bem como questões 

formuladas no decorrer da sessão; 

III- Interromper, suspender, prorrogar ou postergar a sessão quando 

necessário, de ofício ou a pedido de algum participante, e por conseguinte dar 

inicio e continuidade posteriormente; 

IV- Intervir no tempo das elocuções quando necessário. 

 

Art. 6º À equipe técnica que auxiliará a sessão da Audiência Pública compete: 

I- Administrar o tempo das intervenções orais; 

II- Fornecer apoio técnico administrativo aos integrantes da mesa; e 

III- Organizar a documentação produzida na sessão. 

 

Capítulo III 
Dos Participantes 

 

Art. 7º Qualquer cidadão ou cidadã que participar da sessão de Audiência 

Pública será considerado participante interessado em debater sobre a 

Concessão Patrocinada para fornecimento de refeições, construção, 

revitalização/modernização, manutenção e operação dos Restaurantes 

Comunitários do Distrito Federal. 

 

Art. 8º Os participantes terão direito: 

I- De se manifestar sobres a pauta objeto da sessão da Audiência Pública, 

observado o disposto neste Regulamento; e 

II- Debater sobre o tema durante sessão da Audiência Pública. 

 
Art. 9º Os participantes devem: 
I- Respeitar os termos deste Regulamento, bem como o tempo determinado 

para intervenção individual; e 

II- Respeitar os demais participantes, componentes da mesa e 

organizadores da sessão da Audiência Pública. 
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Art. 10 A intervenção dos participantes, poderá ser realizada por meio de 

perguntas, sugestões ou recomendações desde que inscrito por meio de 

formulários disponibilizados na entrada do local, até o início da sessão. 

Parágrafo Único. As intervenções deverão obedecer a ordem de inscrição dos 

participantes. 

 
Capítulo IV 

Da Realização da Audiência Pública 
 
Art. 11 A realização da Audiência Pública seguirá o seguinte rito: 

I- Será feita a leitura do Regulamento e regras; 

II- Apresentação dos membros da mesa; 

III- Exposição do conteúdo da proposta; 

IV- Debates orais; 

V- Encerramento. 

Parágrafo Único. Na fase dos debates orais serão respondidas as questões 

levantadas pelos participantes entregues até o início da sessão na entrada do 

local de realização. 

 

Art. 12 A intervenção do participante inscrito terá 5 minutos de exposição. 

Parágrafo Único. É facultado ao Presidente da mesa a concessão de tempo 

adicional ao participante, a depender do número de inscritos, bem como do 

tempo restante para o final da sessão. 

 

Art. 13 Os membros integrantes da mesa se manifestarão de forma imparcial à 

intervenção popular, tanto oral como escrita. 

 

Art. 14 Os participantes poderão realizar gravação ou filmagem durante a sessão 

da Audiência Pública. 

 

Art. 15 A Audiência Pública, bem como suas deliberações, deverá ser registrada 

em ata sucinta, anexada à proposição a ser apreciada e publicada no Diário 

Oficial do Distrito Federal e na internet no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
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contados da sua realização, consoante art. 9º da Lei Distrital nº 5.081, de 11 de 

março de 2013. 

 

Capítulo V 
Das Disposições Finais 

 
Art. 16 As decisões tomadas pelo Executivo Distrital poderão ser motivadas 

pelas opiniões, sugestões, recomendações, críticas ou informações dadas 

durante a sessão pelos participantes, que terão caráter consultivo e não-

vinculativo.  

  

Secretário de Estado 

 

 

 
 
 
 
 
	


