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REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DE 
REGULAMENTAÇÃO DAS ZONAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (ZPAs): ZPA09-
RIO DOCE 

 
Data:  31.03.2013 às 9hs 
Local: Centro Educacional Dom Bosco – Gramoré. Natal/RN. 
 
ABERTURA 
 
Será composta uma mesa de abertura com presentes. 
 
REGULAMENTO 

 
Art. 1° - Este regulamento aplica-se à Audiência Pública para a apresentação e 
discussão da proposta de regulamentação da Zona de Proteção Ambiental 09 - 
ecossistema de lagoas e dunas ao longo do Rio Doce. 
 
Art. 2° - Os presentes à Audiência Pública deverão registrar seu comparecimento na 
Lista de Presença que ficará à disposição dos participantes, fazendo constar o nome 
e, se for o caso, a indicação da instituição a que representam. 
 
Art. 3° - A Audiência será integrada por uma Mesa Diretora e um Plenário. 
 
Art. 4° - A Mesa Diretora será composta por um Presidente, por um Coordenador 
Técnico e por uma Secretária. 
 
§1° A Presidência da Mesa será exercida pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente 
e Urbanismo ou por autoridade da SEMURB por ele indicada. 
 
§2° A Coordenação Técnica dos debates será exercida por um representante da 
equipe de Planejamento Urbano e Ambiental da Semurb. 
 
§3° A Secretaria da mesa será exercida por representante ou representantes da 
SEMURB.  
 
Art. 5º - Caberão aos membros da Mesa as funções aqui definidas:  
 

§1° Caberá ao Presidente, abrir e encerrar a Audiência Pública; instalar a Mesa; 
apresentar e fazer aprovar esse Regulamento; delegar aos demais membros suas 
funções, respondendo ainda por questões institucionais que por ventura venham a ser 
levantadas pela plenária, inclusive casos omissos desse regulamento. 
 
§2° Caberá ao Coordenador Técnico, por delegação do Presidente, conduzir os 
debates, organizando as intervenções encaminhadas à mesa e fazer respeitar a 
dinâmica e os procedimentos da Audiência Pública.   
 
§3° Caberá à Secretária da mesa auxiliar na realização dos trabalhos e registrar em 
Ata o desenvolvimento da Audiência Pública. 
   
Art. 6° – A Audiência terá início com o pronunciamento do Presidente da Mesa 
Diretora e com a aprovação desse Regulamento, que orienta os procedimentos a 
serem observados durante os trabalhos. 
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Art. 7° - Na seqüência, a equipe técnica de planejamento da SEMURB, responsável 
pela elaboração dos trabalhos terá 01 (uma) hora, podendo ser prorrogado por mais 
30 (trinta) minutos, para realizar a exposição dos temas objetos desta Audiência 
Pública. 
 
Art. 8° - Concluída a exposição supracitada, será aberto espaço para apresentações 
de contribuições técnicas, estabelecido o tempo de 10 (dez) minutos para cada uma 
delas, podendo este tempo ser prorrogado pelo Presidente por mais 05 (cinco) 
minutos. 
 
Art. 9° - Após as exposições, haverá um intervalo de 15 (quinze) minutos para o 
recolhimento das intervenções escritas, cujos formulários estarão disponibilizados na 
recepção, podendo este tempo ser prorrogado pelo Presidente por mais 05 (cinco) 
minutos. 
 
Art. 10º - O Coordenador Técnico abrirá os debates, observando os seguintes 
procedimentos:  
 
§ 1º Organiza as questões temáticas, segundo as intervenções escritas recolhidas 
pela Mesa. 
 
§ 2° Encaminha as questões suscitadas pelas intervenções escritas à equipe técnica 
da SEMURB, que as responderá;  
 
§3° Terminado os debates suscitados pelas intervenções escritas, terá início a fase de 
intervenções orais formuladas pelos participantes inscritos;  
 
§ 4° O tempo de inscrição para as intervenções orais será limitado pelo Coordenador 
Técnico, em função do tempo destinado ao debate de cada tema; 
 
 §5°A formulação das intervenções orais, bem como os esclarecimentos e/ou 
respostas deverão ter a duração máxima de 03 (três) minutos, não sendo permitidos 
apartes ou tréplicas;  
 
§6° O participante inscrito não poderá ceder o seu tempo para somar ou transferir para 
outro. 
 
Art. 11º - Questionamentos ou solicitações de esclarecimentos feitos em nome de 
Instituições ou Órgãos de Classe deverão ter a representatividade comprovada. 
 
Art. 12º - Todos os documentos escritos e assinados que, durante a Audiência, forem 
entregues à Secretária da Mesa serão recebidos, mediante protocolo e depois 
anexados à Ata. 
 
Parágrafo Único - A Ata Sumária e demais registros dos trabalhos realizados, serão 
publicados no site da SEMURB em até 30 dias após a realização da respectiva 
audiência. 
 












