Regras da Audiência Pública Virtual
A presente audiência está inserida no contexto da abertura da consulta pública pelo Estado do Amapá,
conforme publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá, dia 09.10.2020, com o fim de tornar pública a
proposta de concessão, com início em 09.10.2020 e término marcado para a data de 09.11.2020,
disponibilizando, assim, o acesso à íntegra dos documentos apresentados pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, bem como para esta audiência pública, no endereço de
internet “http://consultapublica.ap.gov.br/” permitindo o encaminhamento de comentários, dúvidas e
sugestões por meio do endereço eletrônico divulgado no edital da convocação.
Dúvidas, manifestações, sugestões sobre o edital e outras questões relacionadas ao objeto do certame
poderão ser feitas no momento oportuno desta audiência, observando o critério de inscrição para uso da
palavra, regendo-se pelo princípio da oralidade, com as características desta plataforma eletrônica online.
As oportunidades para perguntas, manifestações e sugestões ao projeto serão concedidas por meio de
solicitação no “chat”, em que o interessado deve solicitar sua participação e se identificar.
As solicitações serão atendidas de acordo com o limite disponível de tempo na audiência pública, com até
cinco minutos para uso da palavra, observando-se rigorosamente a ordem de inscrição. Recomenda-se
preferencialmente o uso de fones de ouvido/headphones e microfones.
Deve ser observada a pertinência temática, nas perguntas e manifestações.
O interessado só poderá fazer uso da palavra se habilitar seu vídeo de modo a apresentar e identificar o
usuário. A solicitação de uso da palavra pressupõe a concordância com a divulgação do uso da imagem e
sua publicação no sítio de internet da consulta pública. Caso não habilite o vídeo sua manifestação não
será admitida na audiência pública e deverá ser encaminhada por escrito para sítio de internet da consulta
pública.
Ao iniciar sua pergunta ou manifestação o participante deve indicar seu nome completo e cargo/função,
instituição a que pertence e o tema específico da pergunta ou manifestação.
Tratando-se de pergunta, a resposta será direcionada a um ou mais dos expositores técnicos presentes à
audiência pública.
O sistema de videoconferência manterá os microfones de todos os participantes desativados de modo a
permitir a boa organização da audiência pública e evitar que haja manifestações sobrepostas e
concomitantes. Somente será disponibilizada a abertura de microfone e vídeo ao participante no
momento em que for concedido o uso da palavra.
As manifestações e perguntas não devem ter conteúdo ofensivo. O uso indevido da palavra será cortado.
A presente audiência pública terá duração adequada às exposições, manifestações e perguntas, com
limite máximo até às 14h, caso se estenda até este horário.
Portanto, o tempo define a limitação de manifestações. Caso não haja tempo suficiente para atender a
todas as inscrições para uso da palavra, poderá ser feita a opção da manifestação escrita no sítio de
internet da consulta pública.
Solicita-se que as perguntas e dúvidas preferencialmente busquem tratar de temas novos, que não
tenham sido respondidos anteriormente.
As indagações já respondidas poderão ser consideradas como anteriormente atendidas. As contribuições
que não versarem sobre matéria objeto da audiência pública serão consideradas prejudicadas e poderão
ser interrompidas para melhor aproveitamento do tempo.

A inscrição do interessado será atendida para uma manifestação de cada vez. A ordenação da inscrição
observará a preferência de quem ainda não fez uso da palavra.
O pedido de mais de uma manifestação na mesma audiência pública dependerá da oportunização a todos
os demais solicitantes da fila de inscrição para uso da palavra.
O chat ficará aberto apenas para troca de informações entre o público. Não há consulta por escrito na
audiência pública. As consultas escritas devem ser dirigidas ao sítio de internet da consulta pública
“http://consultapublica.ap.gov.br/”.

