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REGIMENTO DA AUDIENCIA PÚBLICA  

PARA DISCURSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO ATACADÃO PORTAL 

 

DO OBJETO  

 

Art. 1. O Atacadão Portal, por meio da SAMNIT Ambiental, estabeleceu como uma das estratégias 

prioritárias de atuação o acompanhamento do licenciamento ambiental do Atacadão Portal no 

Município de Belém e, nesse sentido, reuniu-se com o apoio imprescindível da Central de Análise de 

Projeto – CAD/SEMMA/SEURB, com órgãos de fiscalização e representantes da sociedade civil.  

 

Parágrafo Único. Com o fim de debater com as instituições e a sociedade civil interessada os aspectos 

relevantes do processo de licenciamento ambiental do Atacadão Portal, com foco no levantamento 

das percepções e expectativas da vizinhança do empreendimento, será realizada Audiência Pública 

como atividade institucional de informação.  

 

DO PROMOVENTE E DOS PARTICIPANTES  

 

Art. 2. A Audiência será promovida pelo empreendimento Atacadão Portal por meio da empresa 

SAMNIT Ambiental.  

 

Parágrafo Único. Serão convidados a participar da Audiência Pública a Promotoria de Justiça do Meio 

Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo de Belém – Ministério Público do Estado do 

Pará, nas pessoas da v.ex.ª.  Nilton Gurjão das Chagas e da V.ex.ª.   Raimundo de Jesus Coelho de 

Moraes, Procuradores de Justiça, além dos órgãos públicos responsáveis pelo tratamento do problema 

e todos os interessados.  

 

DA PUBLICIDADE  

 

Art. 3. A Audiência Pública será divulgada previamente através da página eletrônica da SAMNIT 

Ambiental, bem como através de publicação no Diário Oficial do Estado do Pará.  
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DA COMPOSIÇÃO DA MESA E DO PROCEDIMENTO E DO PROCEDIMENTO  

 

Art. 4. A Audiência Pública será presidida pelo Diretor Executivo da empresa SAMNIT Ambiental 

que iniciará os trabalhos com a composição da mesa.  

 

Parágrafo Único. Serão integrantes da mesa o v.ex.ª.  Nilton Gurjão das Chagas e da V.ex.ª.   

Raimundo de Jesus Coelho de Moraes, Procuradores de Justiça da Promotoria de Justiça do Meio 

Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo de Belém - MPPA, e lideranças da 

comunidade ao entorno, além de demais autoridades que se fizerem presentes no ato.  

 

Art. 5. Após a composição da mesa, será iniciado o procedimento, com a abertura formal da Audiência 

pelo presidente, exposição das normas em que se regerá e das demais informações necessárias ou 

úteis para a condução dos trabalhos. Em seguida, a palavra será dada aos componentes da mesa para 

demais esclarecimentos.  

 

§1°. Até o final da apresentação inicial, qualquer cidadão ou organização pública, provada ou da 

sociedade civil presente poderá apresentar, por meio da secretaria, questionamentos por escrito, 

podendo ser prorrogado este prazo pelo presidente da mesa.  

 

§2°. Da mesma forma, até o final da exposição dos membros, os órgãos públicos, organizações sociais 

e cidadãos poderão solicitar inscrição para apresentar oralmente questionamentos e propostas à Mesa 

pelo tempo de 05 (cinco) minutos.  

 

§3°. Para efeito do registro formal da audiência, haverá lista a parte com a totalidade dos presentes.  

 

§4°. O presidente fará a conclusão dos trabalhos, com a informação dos atos que se seguirão, 

conforme as Disposições Finais deste regimento.  
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DA SECRETAIRA E DOS AUXILIARES  

 

Art. 6°. Serão designados colaboradores da SAMNIT Ambiental para secretariar e auxiliar nos 

trabalhos da audiência pública.  

Art. 7°. A secretaria organizará, em lista própria, a participação dos interessados e receberá os 

questionamentos por escrito, encaminhando-os à mesa.  

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Art. 8°. No final de cada sessão, será lavrada ata circunstanciada e resumida dos trabalhos pelo (a) 

secretário (a), com a assinatura dos presentes.  

 

§1°. Poderão ser apresentados documentos e informações relativos ao assunto à secretária, no prazo 

de até 10 dias, a contar do encerramento da Audiência, os quais deverão ser encaminhados a empresa 

SAMNIT Ambiental, situada na Trav. Dr. Enéas Pinheiro, 973, Bairro da Pedreira, CEP 66.083-157, 

Belém, Pará, Telefones (91) 3351-0851/ 9147-1928.  

 

§2°. Até 40 (quarenta) dias a contar do prazo referido no parágrafo anterior, será concluído o relatório 

geral dos trabalhos, sob a responsabilidade da SAMNIT Ambiental, da qual se publicará ata sucinta, 

pelas vias ordinárias.  

 

§3°. Os registros videofonográficos da audiência pública serão realizados pela SAMNIT Ambiental.   

 

Art. 9°. Os casos omissos serão resolvidos pela presidência dos trabalhos.  

 

Belém (PA), 07 de junho de 2016.  

 

JOSUÉ DA COSTA ROCHA 

DIRETOR EXECUTIVO 

SAMNIT AMBIENTAL 
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