
 

 

REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
CONCESSÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 
 

 
1- OBJETIVO 

 
A realização da presente Audiência Pública aberta a qualquer pessoa ou 
entidade interessada, tem por objetivo dar conhecimento, informar e esclarecer 
a opinião pública, bem como obter sugestões sobre as minutas de edital e do 
respectivo contrato de prestação de serviços públicos de manejo de resíduos 
sólidos urbanos no Município de Bauru com vistas a promover sua ampla 
divulgação e aprimoramento. 
 
2- DATA E HORÁRIO 
 
A AUDIÊNCIA PÚBLICA terá início às19:00hs e término às  21:30horas 
 
2.1- Considerando que o Decreto Municipal 14.664, de 20 de março de 2020, 
determina a suspensão dos eventos públicos presenciais agendados por 
órgãos e entidades municipais, em razão da Situação de Emergência em 
Saúde Pública declarada em decorrência de pandemia da doença provocada 
pelo COVID 19; Considerando que o Decreto Municipal 14.695, de 29 de março 
de 2020, declara Situação de Calamidade Pública para enfrentamento da 
pandemia; Considerando que em razão do mesmo motivo, o Decreto Municipal 
14.737, de 23 de abril de 2020, estabelece que as audiências e reuniões com 
participação popular sejam realizadas por meio de videoconferência enquanto 
perdurar proibição de aglomerações no Município de Bauru em virtude da 
pandemia, informa que a Audiência Pública será realizada de forma remota ou 
virtual, por meio da rede mundial de computadores (internet), observados os 
procedimentos de participação abaixo descritos.  
 
3- PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS 

 
3.1- A participação é aberta a todos os interessados, observada a necessidade 
de registro, na forma abaixo. 
 
3.2- Os interessados deverão preencher o formulário específico, disponível no 
Site da Prefeitura municipal: 
https://www.bauru.sp.gov.br/gabinete/consulta_publica , e enviá-lo para o  
e-mail concessaoresiduossolidos@bauru.sp.gov.br. 
 
3.3- Após o envio do formulário, os participantes receberão  através do e-mail  
e telefone informado , o link para conexão e participação na audiência pública. 
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3.4- No horário marcado,  será iniciado os trabalhos devendo o interessado 
acessar o link indicado  para acompanhar as exposições.  
 
3.5- Os interessados em apresentar manifestações poderão fazê-lo por escrito, 
através do campo de conversa (“chat”) disponibilizado pelo sistema adotado 
durante a realização da Audiência Pública  remota.  
 
Observado o tempo máximo de audiência, a Mesa responderá aos 
questionamentos ou às manifestações apresentadas, após apreciação. As 
respostas a questões eventualmente não respondidas durante a audiência 
pública serão disponibilizadas no sítio eletrônico indicado no Item 3.2. 
 
 Além da Audiência, os interessados  poderão encaminhar suas dúvidas, 
sugestões ou contribuições, por escrito, até o dia 30 de Dezembro de 2020, 
para o seguinte endereço eletrônico: 
concessaoresiduossolidos@bauru.sp.gov.br 

 
 

4- REGISTRO DE PRESENÇA 
 

A pessoa ou entidade interessada em participar da Audiência Pública deverá 
registrar presença por meio do formulário preenchido previamente durante as 
inscrições, conforme Item 3. 
 

5- PROCEDIMENTOS NA AUDIÊNCIA 
 

5.1- ABERTURA 
 
5.1.1- A Audiência Pública tem início com a formação da Mesa Diretora. 
 
5.1.2- Serão realizadas exposições acerca da situação de serviços públicos de 
manejo de resíduos sólidos urbanos do Município de Bauru, bem como as 
minutas de edital e de contrato referente à concessão a ser implementada pelo 
prazo de 01 (uma) hora.   
 
5.1.3- Encerradas as exposições, a Mesa Diretora passará a responder as 
perguntas e pedidos de esclarecimentos apresentados pelos interessados na 
forma do item 6. 
 

6- ELABORAÇÃO DE PERGUNTAS E PEDIDOS DE 
ESCLARECIMENTOS 
 

6.1- Os interessados poderão enviar por escrito, as perguntas, sugestões e 
pedidos de esclarecimentos e informações a partir do início da exposição até o 
encerramento da Audiência Pública.  
 
6.2- Todas as manifestações deverão ter a identificação do autor através do 
campo de conversa (“chat”) disponibilizado pelo sistema adotado. 
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6.3- As perguntas e pedidos de esclarecimentos e informações serão lidos pela 
Mesa Diretora. 
 
6.4- Em razão da necessidade de análise técnica ou de excesso de questões 
formuladas, bem como da necessidade de se observar o horário previsto para 
término da Audiência Pública, alguns questionamentos serão respondidos no 
Relatório Final da Audiência Pública e da Consulta Pública, a ser 
disponibilizado no site https://www.bauru.sp.gov.br/gabinete/consulta_publica. 
 
6.5- Todos os depoimentos e exposições serão registrados, de forma a 
preservar a integridade de seus conteúdos e o seu máximo aproveitamento 
como subsídios ao aprimoramento a que se destina a Audiência Pública. 

 
7- ENCERRAMENTO  

 
7.1- Após a realização dos trabalhos, a Mesa Diretora da Audiência Pública 
declarará encerrada a Audiência. 
 
7.2- Da realização de Audiência Pública, lavrar-se-á ata, à qual será 
 
 publicada nos locais\endereços eletrônicos acima referidos, observado o 
princípio da publicidade dos atos administrativos. 
 

8- REGISTRO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 

8.1- Todos os depoimentos e exposições serão registrados pelo Município de 
Bauru por meio eletrônico (gravação em áudio e vídeo), de forma a preservar a 
integridade de seus conteúdos e o seu máximo aproveitamento como subsídios 
ao aprimoramento a que se destina a Audiência Pública. 
 
8.2- Ao realizar a inscrição e a participação na Audiência Pública, todos os 
participantes autorizam a utilização e a divulgação pelo Município de Bauru das 
gravações, referidas no item anterior, bem como dos demais materiais 
apresentados durante a Audiência Pública. 
 

9- DA DURAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 

9.1- A Audiência Pública terá duração de 02:30 h (duas horas e trinta minutos) 
e poderá ter o encerramento antecipado ou prorrogado, a critério da Mesa 
Diretora. 
 
9.2- Quaisquer dúvidas e situações que não estejam previstas no presente 
Regulamento serão decididas pela Mesa Coordenadora dos trabalhos. 
 
9.3- Em caso de suspensão da Audiência Pública em razão de caso fortuito ou 
motivo de força maior, a nova data será divulgada mediante Aviso a ser 
publicado nos mesmos meios de divulgação do Aviso de Audiência Pública.  
 

Bauru, 2 de dezembro de 2020. 
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