
 
 

REGULAMENTO 
AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL 

ELABORAÇÃO DO PPA 2022 A 2025 E DA LDO 2022 
 
Referência:  
 
Audiência Pública Virtual para a elaboração do PPA - Plano Plurianual 2022 a 2025 e da LDO - Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 2022, da Prefeitura Municipal de Registro, nos termos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, 101/2000, artigo 48, para garantir a participação popular na elaboração e discussão dos planos 
municipais e dos Decretos Municipais 3.083 de 13/01/2021 (que dispõe sobre as audiências públicas em 
modo virtual) e 3.117 de 01/03/2021 (que dispõe sobre as audiências setoriais). 
 
Art. 1º - As Audiências Públicas Virtuais Setoriais serão transmitidas ao vivo pela plataforma de 
compartilhamento de vídeos Youtube e na página de Facebook conforme abaixo: 
 
Saúde: 
• 26/04 – às 18h30 
• Youtube: https://youtu.be/JE0ztHHMY7I 
• Facebook: prefeituraderegistro 
 
• Educação: 
• 27/04 – às 18h30 
• Youtube: https://youtu.be/Ah5pLOWd6Vs 
• Facebook: prefeituraderegistro 
 
• Assistência e Fundo Social de Solidariedade: 
• 28/04 às 18h30 
• Youtube: https://youtu.be/ars9m5LQYuc 
• Facebook: prefeituraderegistro 
 
• Cultura e Esporte: 
• 29/04 às 18h30 
• Youtube: https://youtu.be/Gw-gxlIlDTc> 
• Facebook: prefeituraderegistro 
 
• Planejamento Urbano, Trânsito e Serviço de Infraestrutura: 
• 30/04 às 18h30 
• Youtube: https://youtu.be/SgB3LPnkxJY 
• Facebook: prefeituraderegistro 
 
• Desenvolvimento Agrário, Meio Ambiente e Tecnologia e Inovação: 
• 03/05 às 18h30 
• Youtube: https://youtu.be/-tuaJkoeuy0 
• Facebook: prefeituraderegistro 
 
Audiência pública consolidada informando sobre as projeções de receitas, despesas e índices oficiais: 
• 17/05 às 18h30 
• Youtube: https://youtu.be/AkTQNSBZEKU 
• Facebook: prefeituraderegistro 
 
 
Art. 2º. Audiências Setoriais serão de responsabilidade de cada Secretaria vinculada à temática de interesse 
discriminada no art. 1º deste Regulamento e terá as seguintes características: 
 

I. O Secretário responsável pela audiência setorial será o presidente da sessão. 



 
II. Havendo múltiplos setores envolvidos na audiência setorial, será eleito um presidente entre os 

secretários destes setores antes do momento da audiência. 
 

III. O presidente da audiência setorial será auxiliado por pessoa designada por ele, denominado 
secretário.  

 
IV. A Audiência Pública Consolidada será de responsabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda e 

Orçamento da Prefeitura Municipal de Registro e terá um secretário, e o técnico que fará a 
exposição dos dados específicos. 

 
V. A Audiência Pública Consolidada será de responsabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda e 

Orçamento da Prefeitura Municipal de Registro, sendo que o Presidente será o secretário da pasta, 
que conduzirá os trabalhos; terá também um Secretário para registrar em Ata as ocorrências e o 
Técnico que fará a exposição dos dados específicos. 

 
Art. 3º - As Audiências Setoriais terão os seguintes objetivos: 

a) a exposição dos planos de ação do setor específico, bem como dos objetivos e metas pretendidos 
para o período de 2022 a 2025; 

b) para colher sugestões e manifestações dos munícipes e  
c) responder a todas estas manifestações. 

 
Art. 4º - A Audiência Consolidada constará da apresentação das metas e prioridades da Prefeitura para o 
período de 2022 a 2025 e outros conteúdos pertinentes ao tema. 
 
Art. 5º - A participação popular será através de e-mails enviados pelo site oficial da Prefeitura que poderão 
ser enviados durante o período de: 31 de março a 25 de abril de 2021, às 23h00. 
 
§ 1º - A população poderá apresentar propostas, reclamações, sugestões ou perguntas pertinentes ao tema 
de cada audiência. 
 
§ 2º - Não serão considerados os e-mails que contenham cunho religioso, político, pessoal ou qualquer 
conteúdo estranho ao assunto dessa audiência. 
 
§3º - Os e-mails serão direcionados à Secretaria devida e atendida conforme disponibilidade. 
 
Art. 6º. As Audiências Públicas ocorrerão conforme descrito no art. 10 do Decreto 3.117 de 01/03/2021, 
sendo que poderão ser feitos ajustes para torná-la mais dinâmica, dependendo do volume de e-mails e 
sugestões apresentados. 
  
Art. 7º - Para o registro de cada audiência virtual será lavrada uma ata, em que constará os principais fatos 
relativos a essa atividade. 
 
Art. 8º – Para a comprovação de todo o procedimento das Audiências Setoriais, o secretário da Audiência, 
abrirá um Processo Administrativo, que será composto dos seguintes documentos: 
 

a) Cópia da Ata desta Audiência; 
b) Os e-mails válidos, enviados pelos manifestantes, e 
c) Demais documentos considerados relevantes pelo Presidente da Audiência. 

 
Art. 9º – Para a comprovação de todo o procedimento de todas as Audiências de elaboração do PPA 2022 a 
2025 e LDO 2022, o secretário da Audiência de Consolidação, abrirá um Processo Administrativo, que será 
composto dos seguintes documentos: 
 

a) Cópia do Decreto 3.083 de 13/01/2021, que autoriza a audiência pública em formato virtual; 
b) Cópia do Decreto 3.117 de 01/03/2021 que dispõe sobre as audiências setoriais; 
c) Cópia dos Convites para as Audiências Virtuais; 
d) Cópia das publicações dos convites e de toda a publicidade realizada; 



 
e) Cópia das Atas de todas as Audiências realizadas, inclusive a última; 
f) Cópias dos e-mails válidos, enviados pelos manifestantes; 
g) Cópias do registro das manifestações feitas pelos munícipes durante as audiências; 
h) Cópia da resposta enviada ao munícipe após o dia da audiência, quando for o caso, e 

 
i) Demais documentos considerados relevantes pelos Presidentes de cada Audiência. 

 
Parágrafo único: Os e-mails que não estiverem de acordo com as determinações deste regulamento não 
serão arquivados nesse processo. 
 
Art. 10 - Todas as situações não previstas neste Regulamento e que porventura atrapalhem ou perturbem a 
presente Audiência serão resolvidos pelo Presidente de cada audiência. 
 
 

Registro, 26 de março de 2021. 
 
 

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA 
Prefeito Municipal 


