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RITO AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

PRIMEIRAS PROVIDÊNCIAS:                                    

  Definir as estratégias de mobilização e aspectos de infraestrutura (local, 

equipamento de som, de multimídia, cadeiras para participantes, água, registro 

fotográfico, etc.). 

  Parceiros: lideranças comunitárias e de movimentos sociais; representantes de 

conselhos municipais, de igrejas, da OAB, Ministério Público, entidades sociais, 

de escolas e unidades de saúde. 

  Lembrando que a audiência deverá ser realizada, preferencialmente, em local 

Público e de fácil acesso.  

 

DIVULGAÇÃO E PUBLICIZAÇÃO 

 Publicação do edital de convocação, inclusive mediante divulgação nos meios 

de comunicação disponíveis; 

 Envio de convites para autoridades e lideranças  que comporão a mesa; 

 Envio de convite para autoridades e lideranças em geral; 

 Fixação de cartazes em locais de intenso fluxo de pessoas, como unidades de 

saúde, escolas, terminais rodoviários, prédios públicos; 

 Elaboração de listas de presença geral e de autoridades; 

 Lista dos inscritos para manifestação oral.    

 

EDITAL 

Publicar edital de convocação no site do órgão/instituição que estiver convocando a 

audiência pública com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência da realização, 

contendo:  

 Data; 

 Horário;  

 Local; 

 Objetivo e a dinâmica dos trabalhos. 

 

PREPARATIVOS FINAIS 

 Organizar o material a ser utilizado no dia da audiência (projeções, vídeos, fotos, 

papel, lista de presença, etc. )  
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 Revisar com a equipe de apoio se as providências prévias à realização da 

audiência foram realizadas (checagem de local e estrutura, mobilização da 

comunidade e da imprensa, etc.)  

 

 Revisar as responsabilidades durante a realização da audiência:  

o Coordenação, secretaria, recepção, controle de tempo das falas 

 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA – RECEPÇÃO 

 Acolher o público no horário definido no edital de convocação; 

 Disponibilizar lista de presença; 

 Identificar e inscrever os participantes que desejarem fazer uso da palavra durante 

a audiência; 

 Solicitar que informem sobre o conteúdo da manifestação e proceder a análise de 

pertinência aos objetivos da audiência; 

Quando a demanda apresentada não fizer parte do tema, orientar o cidadão a procurar o 

órgão competente. 

 Caso o tema apresentado seja pertinente ao órgão/instituição e não faça parte da 

pauta da audiência, deverá orientar o cidadão a procurar o órgão/instituição em 

outro momento.  

 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA – EXECUÇÃO 

 Abertura solene e composição da mesa; 

 Informações gerais sobre a pauta e a dinâmica dos trabalhos; 

 Desenvolvimento dos trabalhos;  

 Encaminhamentos finais; 

 Encerramento da audiência pública; 

 Registro das ocorrências em ata circunstanciada. 

 

COORDENAÇÃO – DURANTE 

 Proceder à composição da mesa e abertura dos trabalhos; 

 Presidir a mesa e mediar os debates; 

 Informar sobre a dinâmica dos trabalhos, especialmente sobre: 

a. Os temas que serão discutidos; 

b. O tempo para realização das inscrições para manifestação oral; 

c. Definição da ordem de manifestações para os que farão uso da palavra; 

d. As regras de utilização do tempo; 
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e. As autoridades que farão o uso da palavra; 

f. Outras informações necessárias ao bom andamento do evento 

g. Proceder a leitura dos encaminhamentos realizados na audiência; 

h. Encerrar a audiência pública. 

 

» Cuidar para que o número de oradores seja 

proporcional ao tempo disponível para o debate; 

 

COORDENAÇÃO APÓS 

 Assegurar a lavratura da ata, no prazo de 05 dias após a realização da 

audiência e publicação no site do órgão/instituição  

 Após a realização da audiência cabe à Coordenação assegurar as seguintes 

providências: 

 Definição da forma e procedimentos a serem    adotados para análise e 

encaminhamento das manifestações e sugestões colhidas durante a audiência; 

 Inclusão das sugestões pertinentes no plano de ação do Município. 
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