
Regulamento da Consulta Pública e Audiência Pública do projeto de Ecoparques 

(UTMBs) 

Secretaria de Estado de Projetos Especiais - SEPE 

O Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Projetos Especiais – SEPE, 

comunica que está aberta a consulta pública sobre o projeto de concessão dos serviços públicos 

de triagem, para fins de reciclagem, e de tratamento mecânico e biológico de resíduos 

domiciliares da coleta convencional de Brasília precedida da instalação de Unidades de 

Tratamento Mecânicos Biológicos - UTMB, também conhecidas como Ecoparques, para 

esclarecer e colher contribuições, bem como para assegurar maior transparência e participação 

da sociedade ao processo. 

 

1. Objetivos 

1.1. A Consulta Pública de que trata este Regulamento tem por objetivo colher contribuições 

e informações que subsidiarão a modelagem jurídica, técnica e econômico-financeira do projeto 

de concessão dos serviços públicos de triagem, para fins de reciclagem, e de tratamento 

mecânico e biológico de resíduos domiciliares da coleta convencional de Brasília precedida da 

instalação de Unidades de Tratamento Mecânicos Biológicos - UTMB, também conhecidas como 

Ecoparques. 

1.2. Instrumento de transparência e participação social, a presente Consulta permite que os 

interessados encaminhem suas contribuições a respeito das minutas do edital e seus anexos, 

bem como pedidos de esclarecimentos a respeito dos referidos documentos.  

 

2. Forma de participação  

2.1.  A Consulta Pública é aberta a todos os interessados na matéria. Os interessados em 

participar poderão fazê-lo analisando os documentos que estão disponíveis no site da SEPE 

(https://www.sepe.df.gov.br/ecoparques/), a partir das 8h do dia 03 de novembro de 2021, até 

às 18h do dia 03 de dezembro de 2021, no horário oficial de Brasília.  

2.2. As contribuições deverão ser feitas por escrito, obedecendo o formulário, e enviadas 

até às 18h do dia 03 de dezembro de 2021, por meio do endereço eletrônico 

sepe.segp@buriti.df.gov.br, com cópia para sepe.gab@buriti.df.gov.br, ou para o protocolo 

da Casa Civil do Distrito Federal, no endereço Anexo do Palácio do Buriti, 3º andar, Zona Cívico-

Administrativa, Praça do Buriti, Brasília - DF. 

2.3. Somente serão apreciadas pela SEPE as contribuições que contenham a identificação do 

participante e contato, seja telefone, seja e-mail, e que estejam devidamente inseridas no 

formulário padrão, disponível no site da SEPE. 

 

3. Audiência Pública 
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3.1. Este regulamento prevê o procedimento adotado pela Secretaria de Estado de Projetos 

Especiais – SEPE para realizar a Audiência Pública relativa ao projeto de concessão dos serviços 

públicos de triagem, para fins de reciclagem, e de tratamento mecânico e biológico de resíduos 

domiciliares da coleta convencional de Brasília precedida da instalação de Unidades de 

Tratamento Mecânicos Biológicos - UTMB, também conhecidas como Ecoparques. 

3.2. A Audiência Pública ocorrerá das 10h às 12h do dia 26 de novembro de 2021, no horário 

oficial de Brasília, no Youtube, no canal da SEPE 

(https://www.youtube.com/channel/UCBEvyMmzpo6rmIiiVXeAQrQ), havendo recebimento de 

contribuições online com 2 (duas) horas de duração, com início às 10h e encerramento às 12h. 

3.3. Perguntas, sugestões ou recomendações dos participantes deverão ser realizadas através 

da transmissão virtual, por escrito no chat, nos termos do item 3.4. do presente regulamento. 

3.4. Para fins de admissão da contribuição constante no chat, é imprescindível que o 

interessado escreva seu nome, seu endereço eletrônico (e-mail) e a entidade pública ou 

privada que pertence, se houver, para fins de registro em Ata. 

3.5. A ordem de inscrição se dará mediante a ordem de solicitação. A equipe técnica da SEPE 

acompanhará as solicitações e indicará a respectiva ordem de respostas às contribuições. 

3.6. A Audiência Pública será registrada por gravação de áudio e/ou vídeo, e o material 

produzido comporá a memória do processo. 

3.7. Ao realizar a inscrição e a participação na Audiência Pública, todos os participantes 

autorizam a utilização e a divulgação pelo Governo do Distrito Federal das gravações, bem como 

dos demais materiais apresentados durante a Audiência Pública.  

3.8. São direitos dos participantes: (i) manifestar livremente sobre as questões tratadas no 

âmbito da Audiência Pública, respeitando as disposições previstas neste Regulamento; e (ii) 

debater as questões tratadas no âmbito da Audiência Pública. 

3.9. São deveres dos participantes: (i) respeitar o Regulamento desta Audiência Pública; (ii) 

respeitar a ordem de inscrição; e (iii) tratar com respeito e civilidade os participantes da 

Audiência e seus organizadores. 

3.10. A Audiência Pública será conduzida pelo Presidente da mesa, designado pelo Secretário 

de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal.  

3.11. O Presidente da mesa deverá praticar todos os atos inerentes à boa condução dos 

trabalhos de Audiência Pública, a exemplo de: (i) abrir a sessão; (ii) organizar os trabalhos, 

coordenando a atuação dos demais integrantes da mesa e direcionando as perguntas para 

complementar as respostas; (iii) dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou 

postergação da sessão, bem como a sua reabertura e continuação; (iv) tomar quaisquer medidas 

que visem a segurança e o bem-estar do público presente e dos representantes do governo; (v) 

decidir sobre os casos omissos e questões de ordem; e (vi) encerrar a sessão.  

3.12. A fim de auxiliar os trabalhos durante a Audiência Pública, técnicos da Administração 

Direta ou Indireta do Governo do Distrito Federal, que detenham conhecimento sobre a matéria 

em apreço, poderão compor a Mesa. 
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3.13. A Assessoria da SEPE, no apoio à condução da Audiência Pública, terá, por atribuições: (i) 

a inscrição dos participantes, de acordo com a ordem das solicitações; (ii) o controle do tempo; 

(iii) fornecer apoio ao Presidente e integrantes da mesa; e (iv) a guarda da documentação 

produzida na audiência.  

3.14. A Audiência Pública terá a seguinte ordem1:  

3.14.1. Leitura das regras de funcionamento da audiência; 

3.14.2. Apresentação do empreendimento que se pretende licitar e dos estudos de 

modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica que irão subsidiar a licitação;  

3.14.3. Recebimento das manifestações via texto, com a devida identificação do 

interessado, nos termos do item 3.4., por meio do canal da Secretaria de Estado de 

Projetos Especiais – SEPE no Youtube; 

3.14.4. Leitura das contribuições encaminhadas durante a sessão, intercaladas por 

manifestações dos integrantes da mesa, que responderão de forma concisa e direta 

as questões formuladas; e  

3.14.5. Encerramento. 

3.15. A Subsecretaria de Estruturação e Gestão de Projetos – SEGP será responsável por 

elaborar o Relatório de Consulta e Audiência Públicas, que contará com a consolidação de todas 

as contribuições por escrito válidas recebidas, respectivas respostas e decisões tomadas para a 

sequência da estruturação do empreendimento, além de ata sucinta da Audiência Pública 

realizada e eventuais respostas concedidas durante a Audiência.  

3.16. Eventuais questionamentos similares poderão ser agrupados e respondidos por blocos, a 

critério da SEPE.  

3.17. O Relatório de Consulta e Audiência Públicas será disponibilizado no endereço eletrônico 

www.sepe.df.gov.br.  

3.18. A aprovação do Relatório de Consulta e Audiência Públicas será publicada no Diário Oficial 

do Distrito Federal - DODF.  

3.19. A SEPE divulgará quaisquer alterações ocorridas nas informações constantes deste Aviso 

de Consulta e Audiência Públicas por meio de Comunicado Relevante, a ser publicado no Diário 

Oficial do Distrito Federal - DODF e no endereço eletrônico www.sepe.df.gov.br.  

3.20. Os documentos relacionados no presente regulamento, bem como os que obtiverem 

alterações advindas da Consulta e Audiência Públicas serão disponibilizados, mediante a devida 

identificação, no endereço eletrônico www.sepe.df.gov.br. 

                                                           
1 *Os questionamentos mais complexos ou que demandarem maior tempo para resposta serão 
respondidos quando da publicação do Relatório de Consulta e Audiência Públicas. Durante a sessão, serão 
permitidas filmagens, gravações ou outras formas de registro pelos participantes do evento. 
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3.21. Quaisquer dúvidas e/ou situações que não estejam previstas no presente regulamento 

serão decididas pela Mesa ou em ato oficial, exarado pelo Secretário de Estado de Projetos 

Especiais.  

3.22. Em caso de suspensão da Audiência Pública em razão de caso fortuito ou motivo de força 

maior, a nova data será divulgada mediante Aviso a ser publicado nos mesmos meios de 

divulgação do Aviso de Audiência Pública. 

3.23. As opiniões, sugestões, críticas ou informações colhidas durante a Audiência Pública terão 

caráter consultivo e não-vinculante, destinando-se à motivação do Executivo Distrital, quando 

da tomada das decisões em face dos debates realizados, bem como zelar pelo princípio da 

eficiência e assegurar a participação popular, na forma da lei, na condução dos interesses 

públicos. 

 
Brasília, 04 de novembro de 2021. 


