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REGULAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA PPP DE EDUCAÇÃO 

MODALIDADE HÍBRIDA 

1. DO OBJETO 

 Tornar público e colher sugestões e contribuições a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA. 

2. DA DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 A documentação completa relativa ao projeto de concessão está disponível no sítio 

eletrônico da Prefeitura Municipal de Nova Lima 

(https://novalima.mg.gov.br/noticias/consulta-publica-projeto-ppp-da-educacao).  

 Informações e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: 

ppp@pnl.mg.gov.br. 

3. DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA  

 A sessão pública da Audiência Pública será realizada na modalidade híbrida 

(presencial e virtual) conforme informações de cada modalidade indicada abaixo:  

 

SESSÃO DATA HORÁRIO LOCAL 

AMBIENTE 
PRESENCIAL 

15/02/2023 14h às 16h 
Auditório da Casa do Educador 
– Av. Benedito Alves Nazareth, 
412, Campo do Pires 

AMBIENTE 
VIRTUAL 

15/02/2023 14h às 16h 
Participação e transmissão 
através do canal oficial da 
Prefeitura no YouTube 

 

 A participação em qualquer das duas modalidades, será condicionada a 

cadastramento prévio dos participantes; 

 A sessão pública terá a duração de, no máximo, 02 horas. 

4. REGRAS DA SESSÃO PÚBLICA  

4.1. CREDENCIAMENTO 

 O credenciamento prévio dos participantes da audiência pública deverá ser 

realizado até às 16h00 do dia útil  anterior à realização da  mesma. 

 Os interessados em participar e se manifestar oralmente na sessão pública, em 

qualquer modalidade, deverão efetuar o credenciamento por meio do endereço 

eletrônico ppp@pnl.mg.gov.br, contendo, no e-mail, as seguintes informações: 
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• Nome Completo; 

• Objeto da Sessão pública  que tem interesse em participar; 

• Modalidade da participação (presencial ou virtual); 

• Endereço de e-mail; 

• Telefone para contato (pessoal); 

• Entidade que representa (se  for o caso); 

 Para os participantes da modalidade VIRTUAL, além das informações acima, devem 

ser informados os itens abaixo: 

• Nome usado para ingressar no YouTube (primeiro nome + apenas 1 (um) 
sobrenome. Exemplo: José Silva);  

• Endereço de e-mail: para o recebimento de informações sobre a audiência 
pública e respectivo link de acesso ao YouTube;  

 

4.2. PARTICIPAÇÃO / MANIFESTAÇÃO  

4.2.1. Regras Gerais: 

 Aos interessados que desejarem se manifestar oralmente durante a audiência 

pública, será permitida participação oral online ou presencial, condicionada ao 

credenciamento prévio do interessado, de acordo com as instruções anteriores, 

respeitado o limite temporal máximo da sessão pública.  

 Os interessados que desejarem se manifestar por escrito, deverão encaminhar as 

contribuições via “chat”. 

 As manifestações serão formuladas no idioma português, de forma concisa e 

objetiva e devem estar devidamente identificadas.  

 As manifestações orais sobre a matéria serão consideradas desde que o autor ou 

seu representante tenha registrado sua participação na inscrição para manifestação 

oral até o encerramento do período de inscrição e esteja presente por ocasião do 

pronunciamento do mediador.  

 Caso o interessado não envie todas as informações, ou não realize previamente o 

cadastro para manifestação oral, apenas poderá se manifestar após todas as 

manifestações dos participantes cadastrados, respeitado o limite temporal 

máximo da sessão pública. 

 As manifestações serão registradas de forma a preservar a integridade de seus 

conteúdos e poderão servir de subsídio ao aprimoramento da proposta.  

 O direito da manifestação oral durante as sessões públicas presenciais terá 

duração de 2 (dois) minutos por pessoa e estará condicionado a inscrição prévia 

do interessado na sessão pública, respeitado o limite temporal máximo da sessão 

pública e as regras de organização da Audiência. Ultrapassado o limite de tempo 

de fala o áudio será encerrado, em prol do melhor aproveitamento da sessão, 

garantindo assim, o direito de fala ao maior número possível de participantes. 
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 As manifestações orais e por escrito que não forem atendidas durante a sessão 

pública, em razão de indisponibilidade temporal, serão respondidas em sede de 

consulta pública. 

 Caso o período da audiência pública se esgote, as contribuições enviadas ao e-mail 

durante a sessão de audiência pública serão respondidas formalmente junto às 

demais contribuições recebidas em sede de consulta pública.  

 As contribuições recebidas serão analisadas quanto ao seu eventual 

aproveitamento e o resultado dessa avaliação integrará o Relatório Final da 

Audiência Pública que será disponibilizado no sítio eletrônico da Prefeitura 

Municipal de Nova Lima/MG. 

 Contribuições que não versarem sobre o objeto desta audiência não serão 

consideradas. 

 

4.2.2. Participação virtual: 

 Encaminhanda corretamente todas as informações, o interessado receberá uma 

mensagem de confirmação de inscrição no endereço de e-mail informado.  

 O interessado deverá aguardar o recebimento do link da sala virtual do evento 

pelo e-mail informado.  

 O interessado deverá baixar o aplicativo da plataforma YouTube ou utilizar o 

navegador do computador para ingressar na sala da audiência pública virtual.  

 O interessado receberá o link para acesso à sala virtual da respectiva sessão de 

audiência pública na Plataforma YouTube até duas horas antes do início da 

sessão pública.  

 Para participar oralmente da sessão virtual no dia 15/02/2023 às 14h, basta 

acessar o programa “YouTube”, utilizar o primeiro nome e sobrenome 

informados no e-mail de cadastro e aguardar o convite para se manifestar, o que 

será feito pelo mediador da Audiência Pública.  

 O acesso à sala virtual deverá ser realizado 15 minutos antes do início da sessão 

pública, para eventuais ajustes de conexão.  

 Para o adequado desenvolvimento dos trabalhos, as manifestações orais por 

meio da plataforma YouTube serão organizadas pelo mediador por meio de 

ordem de inscrição e terão duração de 2 (dois) minutos para cada participante, 

respeitado o limite temporal máximo da sessão pública e as regras de 

organização da Audiência. Ultrapassado o limite de tempo de fala o áudio será 

encerrado, em prol do melhor aproveitamento da sessão, garantindo assim, o 

direito de fala ao maior número possível de participantes.  
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5. DA CONDUÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA PRESENCIAL  

 Audiência Pública será conduzida pelo mediador e contará com participação de 

representantes da Secretaria Municipal de Educação e terceiros por ela indicados, 

os quais poderão dar início, suspender, encerrar, prorrogar, decidir 

conclusivamente sobre as questões de ordem e sobre os procedimentos adotados 

na Audiência.  

 Para assegurar o bom andamento dos trabalhos, o mediador da Audiência poderá 

conceder e cassar a palavra, além de determinar a retirada de pessoas que 

perturbarem a realização da Audiência.  

 A sessão de audiência pública presencial não ultrapassará o limite total de 2 horas 

de duração. 

 O número de participantes das sessões públicas presenciais observará a 

capacidade do local escolhido para o evento. 

6. PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 

 
PROGRAMAÇÃO DURAÇÃO 

Abertura 
Secretário Municipal de Educação – 05 min.  
Prefeito de Nova Lima – 05 min. 

Apresentação do projeto  BTCPAR – 20 min. 

Chamada por ordem de inscritos para 
manifestação oral. Primeiro credenciados 
pela internet, depois inscritos no local. 

 

1:10 h. 

Esclarecimentos 15 min. 

Encerramento 05 min. 
 

 A duração e a dinâmica da sessão poderão ser modificadas pelo mediador da 

Audiência Pública, segundo a conveniência e o andamento do evento, sobretudo 

para facilitar o entendimento da proposta e o recebimento de contribuições.  
 


