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Camara Municipal de Tupancireta

RESOLUCAO DH MESA 09/2020,
De  19 de junho de 2020.

Disp6e sobre as Audiencias Priblicas de que
trata a LC n°  141/20|2, Art.  36°, §5o.

Art.   1°.  Esta  Resolucao  disciplina  a  realizapao  de  audi6ncias  pdblicas,  presenciais  e
virtuais, para a apresentapao do Relat6rio de Monitoramento da Gestao em Salde, mos termos
da LC  n°  141/2012,  art.  36°,  §  5°,  no  inbito  da Comissao de Ongamento e Finangas do Poder
Legislativo.

Art.   2°.   As  audi6ncias  pdblicas  de  que  trata  esta  Resolueao  poderao  ser  realizadas

presencialmente,  ou,  ainda,  por meio  eletr6nico via  videoconferencia ou  disponibilizacao  no
sitio da Camara Municipal.

Art. 3°. Para as audi6ncias presenciais, a recepgao do representante do Executivo seguira
as seguintes normas:

I - A audi6ncia  pbblica  sera presidida  pelo  Presidente  da  Comissao  de  Orcamento  e
Finangas  ou  o  seu  substituto,  em  caso  de  impedimentos,  que  indicat  o  Secretdrio  e  seus
substitutos;

11   -  no   plenalio,   o(s)   Representante(s)   do   Exeoutivo   ocupara(rao)   o   lugar  que   a
Presidencia lhe(s) indicar;

Ill   -   see  assegurado,   ao(s)  Representante(s)   do  Executivo,   o  uso   da  palavra  na
oportuhidade combinada, sem embargo das inscrie6es existentes;

IV -a audiencia sera destinada exclusivamente ao cumprimento da LC n°  141/2012, art.
360,  §  50;

V  -  se  o  tempo  normal  da  sessao  nao  permitir  que  se  conclua  a  exposigao,  com  a
correspondente fase de interpelac5es, sera ela prorrogada ou se designara outra sessao para esse
fim, conforme determinar o Presidente da Comissao de Orgamentos e Finangas.

VI  -  o(s)  Representante(s)  do  Executivo  s6  podera(rao)  ser  aparteado(s)  na  fase  das
interpelac6es desde que assim permita;

VII - terminada a exposigao do(s) Representante(s) do Executivo, que tern a durapao de
ate 60 minutos, abrir-se-a a fase de interpelapao, pelos Vereadores inscritos, dentro do assunto
tratado, sem a possibilidade de interpela¢ao para outros temas, dispondo o intexpelante de cinco
minutos,  assegurado  igual  prazo  para  a  resposta do  interpelado,  ap6s  o  que  poderd este  ser
contraditado   pelo   prazo   maximo   de   dois   minutos,   concedendo-se   ao   Representante   do
Executivo o mesmo tempo para a tieplica;

VIII - a palavra aos Vereadores sera concedida na ordem de inscricao,  intercala
oradores de cada partido.
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Art. 4°.  Para as audi6ncias por videoconferencia ou disponibilizadas no sitio da Camara
devefao ser seguidas as seguintes normas.'

I  -  o  Relat6rio  de  Monitoramento  da  Gestao  em  Satde,  ap6s  sua  publicacao,  sera
encaminhado a todos os integrantes da Comissao de Orcamento e Finaneas para conhecimento
e analise;

11 - em sendo realizada videoconfer6ncia:
a)           sera  agendada  data  e  horalio  para  a  reuniao  pdblica  entre  o  Executivo  e  os

membros da COF, aberta tambem a sociedade para questionamentos;
b)          ap6s  os  esclarecimentos  a  COF  encerra  a  sessao  e  em  ate  tres  dias  uteis

disponibiliza  a  ata  com  as  suas  conclus5es  no  sitio  e/ou  encaminhamentos  aos  6rgfos  de
controle extemo.

Ill -em sendo realizada via sitio:
a)          sera aberto o prazo de tres dias titeis para questionamentos dos membros da COF

e        da        sociedade,        que       poder5o        ser       encamjnhados        atraves        do        e-mail
a_tllii/it-/_lea_lil_:_`I_-_aLLijj)LapEe|£±_r_`_g_ii_\III;

b)  os  questionamentos  serao  consolidados  pela  COF  e  o  Presidente  da  Comissao
disponibilizafa tres dias uteis ao Executivo para os esclarecimentos;

c) terminada a fase de exposi¢ao e questionamentos,  a COF deliberara e registrafa em
ata a audiencia, publicando-a no sitio e encaminhando ao Executivo e aos 6rgaos de Controle,
se necessdrio.

Art.  5°.  Na hip6tese de  nao  serem  prestadas  as  contas de que trata esta Resoluc5o,  a
Mesa Diretora,  mos  termos  do  DL  n°  201/67,  Art.   1°,  VI  e  HV,  representara  ao  Minist6rio
"blico, sem prejuizo da abertura de processo de que trara o Art. 4, Ill, do citado Decreto-Lei.

Art.  6°. Esta Resoluc5o entra em vigor na data de sua publicacao.

Tupanciret5, em 19 dejunho de 2020.

Milvo Jos6 VendruscoLo
Presidente do Poder Legislativo


