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REGIMENTO INTERNO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO 
DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE – 

(PDPMO) 
 
 

Em caráter especial a realização desta audiência pública dar-se-á em 
modalidade exclusivamente on-line por vídeo conferência fazendo-se uso da 
plataforma digital do Google Meet. A escolha deste recurso deu-se pela viabilidade 
de uso seguro e eficiente em vídeo chamada e por ser ofertado gratuitamente pela 
infraestrutura global da plataforma Google. A necessidade de adequação da 
audiência para este formato dar-se em atendimento aos protocolos de segurança 
para evitar a proliferação da COVID-19 e garantir a segurança dos participantes.  

 
 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º A Audiência Pública realizar-se-á com a finalidade de apresentação, 
da proposta preliminar do texto Lei do PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO 
MUNICIPIO DE OIAPOQUE – (PDPMO), e também a proposta de zoneamento 
territorial do município. O PDPMO é um instrumento normativo maior em se 
tratando da gestão territorial municipal que regulamenta os usos do território e se 
estabelece como a matriz que norteia a estruturação conjunta dos demais planos 
municipais tais como plano de habitação, mobilidade e acessibilidade urbana, 
saneamento e outros. 
 

Art. 2º A Audiência Pública terá o objetivo específico apresentar o conteúdo 
da Versão Preliminar do PDPMO, receber sugestões, recomendações, críticas ou 
propostas sobre o que se estabelece como proposta preliminar, que faz parte 
integrante deste Regimento, tendo por finalidade o cumprimento das exigências 
estabelecidas pelo Estatuto das Cidades Lei Nº 10.257 de 10 de julho de 2010 de 
tornar o processo de elaboração dos planos diretores municipais democráticos, 
além de conferir transparência e assegurar a participação popular na elaboração 
do mesmo. 
Parágrafo único. A sessão terá acesso delimitado apenas a representantes 
institucionais e lideranças comunitárias, bem como aos meios de comunicação, 



respeitados os limites impostos pela capacidade de suporte da plataforma digital 
do Google Meet. 
 

Art. 3º. A audiência terá início às 09:00 horas em primeira chamada, e 9:10 
se iniciará. 
Parágrafo único. O encerramento da sessão acontecerá até ás 13 horas. 
 

Art. 4º. O público presente deverá assinar lista de presença, que será 
encaminhada a todos os participantes via e-mail ou whatsaap: 

I. Nome legível, endereço, endereço eletrônico (email) e telefone; 
II. Número do documento de identificação; 

III. A entidade pública ou privada a que pertence ou representa; e, 
IV. Assinatura. 

Parágrafo único. A lista de presença será disponibilizada a todos os participantes 
durante e posteriormente a sessão para recolhimento devido das assinaturas. 
 
 

CAPÍTULO II - DA CONDUÇÃO DA AUDIÊNCIA 

 
Art. 5º A Audiência será conduzida pelo Coordenador Geral dos Trabalhos 

do PDPMO representante da Universidade Federal do Amapá Dr. José Alberto 
Tostes em conjunto com a Ms. Simone Dias Ferreira, nos termos definidos neste 
Regimento, tendo o apoio da equipe de técnicos da Universidade Federal do Amapá 
e da Prefeitura de Oiapoque responsável pela elaboração deste Plano Municipal, 
através da Cooperação Técnica firmada entre a Administração Pública do 
Município de Oiapoque e a Universidade Federal do Amapá. 
Parágrafo único. O presidente da sessão será o Dr. José Alberto Tostes a vice-
presidência compete a Ms. Simone Dias Ferreira. 
 

Art. 6º São prerrogativas do Presidente da Sessão: 
I. Designar um ou mais secretários para assisti-lo; 

II. Designar a apresentação de objetivos e regras de funcionamento da 
audiência, ordenando o curso das manifestações; 

III. Decidir sobre a pertinência das intervenções orais; 
IV. Decidir sobre a pertinência das questões formuladas; 
V. Dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da 

sessão, bem como sua reabertura ou continuação, quando o reputar 
conveniente, de ofício ou a pedido de algum participante; 

VI. Alongar o tempo das elocuções, quando considerar necessário e útil. 
 

Art. 7º A audiência contará com a presença de um Moderador que nesta 
sessão será representado pela Sra. Valdirene Do Carmo Picanço para lhe auxiliar 
na condução e organização da audiência, sendo atribuições do Moderador: 

I. Inscrever os participantes, de acordo com a ordem das solicitações; 
II. Controlar o tempo das intervenções orais; 

III. Registrar o conteúdo das intervenções; 
IV. Sistematizar as informações; 
V. Elaborar a ata da Sessão; 

VI. A guarda da documentação produzida na audiência. 



 
 
 

 
CAPITULO III - DOS PARTICIPANTES 

 
Art. 8º Será considerado participante da Audiência Pública todos os 

representantes institucionais e lideranças comunitárias, sem distinção de qualquer 
natureza, interessado em contribuir com o processo de discussão da proposta do 
PDPMO e do Zoneamento do Território do Município de Oiapoque. 
 

Art. 9º São direitos dos participantes: 
I. Manifestar livremente suas opiniões sobre as questões tratadas no âmbito 

da Audiência Pública, respeitando as disposições previstas neste 
Regimento; 

II. Debater as questões tratadas no âmbito da audiência pública; 
 

Art. 10º São deveres dos participantes: 
I. Respeitar o Regimento 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. 
 

Art. 11º É condição para a participação nos debates, a prévia inscrição. 
Parágrafo único. A ordem de inscrição determinará a seqüência dos debatedores. 
 

Art. 12º A inscrição deverá ser realizada após a abertura da audiência, por 
meio de ficha de inscrição a ser encaminhada pelo moderador que a encerrará 
após a exposição de cada tema. 
Parágrafo único - A inscrição das perguntas ou sugestões deverá ser realizada por 
escrito, durante a exposição de cada eixo (tema), através de ficha de inscrição. As 
fichas serão disponibilizadas pelo moderador, devendo estas ser entregues ao 
mesmo, num prazo de até 10 (dez) minutos após o término de cada exposição. 
 

CAPÍTULO IV - DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA 
 

Art. 13º A Audiência Pública terá a seguinte ordem: 
I. Apresentação dos objetivos e regras de funcionamento da audiência; 

II. Envio da versão preliminar do texto lei com a proposta a todos os 
participantes por vias digitais 

III. Apresentação do conteúdo sobre a versão Preliminar do Plano Diretor 
Participativo do Município de Oiapoque (PDPMO), será feita pelo professor 
José Alberto Tostes da Universidade Federal do Amapá; (Obs. A 
apresentação que possui versão gravada será disponibilizada durante a 
audiência na plataforma digital do You Tube). 

IV. Debates orais; 
V. Encerramento com explanação resumida dos pontos principais ocorridos na 

sessão. 
 



Art. 14º Nos debates as perguntas recebidas poderão ser respondidas em 
blocos, conforme sua similaridade, a critério da equipe técnica e do moderador da 
referida audiência. 
  

Art. 15º Os participantes disporão de 03 (três) minutos, após a exposição 
determinada no inciso II, do Art. 13º, observada a ordem de inscrição para 
manifestação, sendo o questionamento lido pelo Presidente da sessão ou pessoa 
por ele designada. 
 

Art. 16º Os técnicos da Universidade Federal do Amapá e técnicos da 
Prefeitura de Oiapoque terão 3 (três) minutos para responder eventuais perguntas 
dos participantes. 
 

Art. 17º O participante terá direito a réplica, com o tempo de 03 (três) 
minutos, desde que o questionamento ou observação seja pertinente ao assunto 
exposto. 
 

Art. 18º Os técnicos terão direito a tréplica, com o tempo de (03) três 
minutos. 
 

Art. 19º Serão permitidas gravações ou outras formas de registro. 
 
Concluídas as exposições e as intervenções, o Presidente lavrará a Ata de 
Certificação da Realização da Audiência Pública, relatando resumidamente o 
ocorrido durante a sessão, que será assinada pelo Presidente da sessão e 
componentes da mesa, e dará por encerrado o evento.  
Parágrafo único.  Após o acontecimento da audiência será elaborada ata técnica 
contendo a íntegra dos debates, com base nas gravações e registros do evento, e 
será subscrita pelo Presidente da Sessão, devendo ser anexada à lista de presença 
e, posteriormente, publicada na página eletrônica do site da prefeitura do 
Município de Oiapoque. 
 

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 20º. As opiniões, sugestões, críticas ou informações colhidas durante a 
Audiência Pública terão caráter consultivo, destinando-se a apreciação da equipe 
técnica responsável pela elaboração do PDPMO que irá posteriormente analisar 
todas as questões pertinentes e necessidades de readequação cabíveis e viáveis da 
proposta de lei apresentada, em prosseguimento dar-se-á o fechamento da versão 
final do PDPMO e posterior envio a Câmara Municipal de Oiapoque para apreciação 
e deliberação da Lei. 
 
Oiapoque, 27 de  Outubro de 2020. 
 
__________________________________________ 

Dr. José Alberto Tostes 
COORDENADOR GERAL DO 

PDPMO 

___________________________________________________ 
Maria Orlanda Marques Garcia 

PREFEITA DE OIAPOQUE 
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