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REGIMENTO INTERNO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA  

  
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º A Audiência Pública realizar-se-á com a finalidade de apresentação, divulgação 
e discussão da CONCESSÃO, A TÍTULO ONEROSO, PARA EXPLORAÇÃO, 
OPERAÇÃO E PROMOÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE BALNEÁRIO 
CAMBORIÚ – CEBC, E EXPLORAÇÃO DE RECEITAS ACESSÓRIAS NA 
ESTRUTURA FÍSICA. 
 
Art. 2º A Audiência Pública terá o objetivo específico de apresentar a minuta do Edital 
da Concorrência, e seus anexos, com vistas a democratizar, conferir transparência e 
assegurar a participação popular no processo de concorrência. 
 
Parágrafo único. A sessão terá acesso livre a qualquer pessoa, bem como aos meios 
de comunicação, respeitados os limites impostos pelas instalações físicas do local. 
 
Art. 3º A audiência terá primeira chamada às 14:00 horas, e iniciará em segunda 
chamada impreterivelmente às 14:15 horas, com qualquer número de presentes. 
 
Parágrafo único. O encerramento da sessão acontecerá as 16:30 horas. 
 
Art. 4º O público presente deverá assinar lista de presença, que conterá: 
I – Nome legível, endereço, endereço eletrônico (e-mail) e telefone; 
II – Número do documento de identificação; 
III – A entidade pública ou privada a que pertence; e, 
IV – Assinatura. 
 
Parágrafo único. A lista de presença ficará disponível durante toda a sessão em local 
acessível. 
 

CAPÍTULO II 
DA CONDUÇÃO DA AUDIÊNCIA 

 
Art. 5º A Audiência será conduzida pelo(a) Mestre de Cerimônia, nos termos definidos 
neste Regimento, com o apoio da equipe da Santur e Scpar, responsáveis pela 
elaboração da minuta do Edital da Concorrência, e seus anexos. 
 
Art. 6º São prerrogativas do(a) Mestre de Cerimônia: 
I – designar a apresentação de objetivos e regras de funcionamento a audiência, 
ordenando o curso das manifestações da mesa; 
II – 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; e 
III – Alongar o tempo das elocuções, quando considerar necessário e útil. 
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Art. 7º O(s) Secretário(s) auxiliarão o(a) Mestre de Cerimônia na condução e 
organização da audiência, sendo suas atribuições: 
I – Analisar, controlar e registrar o conteúdo das perguntas feitas pelos participantes; 
II – Decidir sobre a pertinência e relevância das questões formuladas; 
III – Sistematizar as informações; 
IV – Elaborar a ata da Sessão; e 
V – A guarda da documentação produzida na audiência. 
 

CAPÍTULO III 
DOS PARTICIPANTES 

 
Art. 8º Será considerado participante da Audiência Pública qualquer cidadão ou 
cidadã, sem distinção de qualquer natureza, interessado em contribuir com o processo 
de discussão mencionado neste Regimento. 
 
Art. 9º São direitos e deveres dos participantes: 
I – Manifestar livremente suas opiniões sobre as questões tratadas no âmbito da 
Audiência Pública, respeitando as disposições previstas neste Regimento. 
II – Respeitar o Regimento Interno da audiência pública; 
III – Respeitar o modo e o tempo estabelecido para o envio de perguntas, opiniões, 
sugestões, críticas ou informações; e 
VI – Tratar com respeito e civilidade os participantes da audiência e seus 
organizadores. 
 
Art. 10. As perguntas deverão ser realizadas após a abertura da audiência até a 
finalização do procedimento previsto no inc. III do art. 12 deste Regimento, por meio 
de envio da mensagem ao WhatsApp, cujo número será disponibilizado no dia da 
audiência. 
 
Art. 11. As opiniões, sugestões, críticas ou informações deverão ser encaminhadas 
para a seguinte página eletrônica: www.ppi.sc.gov.br, no link específico da consulta 
pública, que ficará disponível por 30 (trinta) dias. 
 

CAPÍTULO IV 
DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA 

 
Art. 12. A Audiência Pública terá a seguinte ordem: 
I – Abertura, apresentação dos objetivos e regras de funcionamento da audiência e da 
consulta pública; 
II – Leitura e exposição do conteúdo técnico da minuta do Termo de Referência; 
III – Explicação acerca das particularidades do processo de licitação; 
IV – Respostas às perguntas encaminhadas por WhatsApp; e 
V – Encerramento da sessão. 
 
Art. 13. As perguntas feitas por WhatsApp serão lidas pelo(a) Mestre de Cerimônia e 
poderão ser respondidas em blocos pela equipe da Santur e Scpar, conforme sua 
similaridade, a critério do(s) Secretário(s). 
 

http://www.ppi.sc.gov.br/
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Parágrafo primeiro. As perguntas serão direcionadas e selecionadas pelo(s) 
Secretário(s), de acordo com os critérios de pertinência e relevância. 
 
Parágrafo segundo. As perguntas não respondidas na audiência deverão ser 
encaminhadas para a seguinte página eletrônica: www.ppi.sc.gov.br, no link específico 
da consulta pública, e serão respondidas em um prazo de até 30 (trinta) dias.  
 
Art. 14. Serão permitidas filmagens, gravações ou outras formas de registro. 
 
Art. 15. Após o acontecimento da audiência será elaborada ata técnica contendo a 
íntegra dos debates, com base nas gravações do evento, e será subscrita pelos 
Presidentes da Santur e Scpar, devendo ser anexada à lista de presença e, 
posteriormente, publicada na seguinte página eletrônica: www.ppi.sc.gov.br. 
 

 
CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 16. As opiniões, sugestões, críticas ou informações colhidas durante a Audiência 
Pública terão caráter consultivo, destinando-se à motivação do Executivo Estadual 
quando da tomada das decisões em face dos debates realizados. 
 
 
 
Florianópolis, 22 de julho de 2019. 
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