REGIMENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PLANO ESTADUAL
DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
O Governo do Estado do Tocantins, por intermédio do Secretário da Segurança Pública, com
arrimo na Lei Estadual nº 3.421, de 8 de março de 2019, que dispõe sobre a organização da
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual e prevê como atribuição da
Secretaria da Segurança Pública a fixação e implementação da política de segurança pública e
elaboração do Plano Estadual, resolve realizar AUDIÊNCIA PÚBLICA, que será regulada
pelos seguintes termos:
1. OBJETIVO:
1.1. Obter dados, subsídios, informações, sugestões, críticas ou propostas concernentes ao
desenvolvimento do Plano de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Tocantins.
1.2. Propiciar aos cidadãos tocantinenses e demais interessados a possibilidade de
encaminhamento de opiniões e sugestões.
1.3 Identificar, da forma mais ampla possível, todos os aspectos relevantes à matéria objeto da
Audiência Pública.
1.4 Dar publicidade, transparência e legitimidade às ações do Plano Estadual de Segurança
Pública e Defesa Social.
2. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES:
2.1 A minuta de Edital de Chamada Pública objeto desta Audiência, assim outros documentos
relacionados ao tema, estarão à disposição dos interessados no seguinte endereço:
INTERNET - https://www.ssp.to.gov.br/
Da Consulta Pública

3. ENVIO DE COMENTÁRIOS / SUGESTÕES
3.1 Os comentários/sugestões deverão ser encaminhados à SSP para o endereço eletrônico:
desenvolvimento.sspto@gmail.com ou diretamente em um dos protocolos da SSP, por meio de
formulário próprio disponibilizado nos endereços indicados no item 2.1 deste aviso:

Da Audiência Pública
4. DATA
4.1 A Audiência Pública ocorrerá das 09h00min às 13h00min, do dia 17 de junho de 2019, no
auditório da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, situado no Palácio Deputado João
D'Abreu - Praça dos Girassóis Palmas - TO.

5. FORMA DE PARTICIPAÇÃO E CADASTRAMENTO DE EXPOSITORES NA
AUDIÊNCIA PÚBLICA:
5.1. As inscrições de expositores interessados em se manifestar verbalmente durante a
Audiência deverão ser realizadas até 18h00min do dia 14 de junho de 2019, por meio de
formulário próprio disponibilizado nos endereços indicados no item 2.1 deste aviso, a ser
encaminhado para o endereço eletrônico desenvolvimento.sspto@gmail.com ou diretamente em
um dos protocolos da SSP.
5.2 Inscrições posteriores a esse prazo poderão ser consideradas caso o tempo total previsto para
as manifestações do público não seja completamente preenchido pelas inscrições prévias. A
identificação dos expositores inscritos será feita antes da solenidade de abertura.
5.3 Cada exposição estará limitada ao tempo determinado pelo Presidente da Audiência e
obedecerá à ordem de inscrição, sendo definido em função das inscrições realizadas e do tempo
total previsto para a Audiência.
5.4 Todas as manifestações serão registradas por meio eletrônico, de forma a preservar a
integridade de seus conteúdos e o seu máximo aproveitamento como subsídios ao
aprimoramento do ato regulamentar a ser expedido.
6. PRESIDÊNCIA E SECRETARIADO
Fica designada como Presidente da Audiência Pública a Secretaria da Segurança Pública.

8. PROGRAMAÇÃO
08h30

09h00

Recepção e registro de participantes

09h00

09h40

Abertura das atividades e fala da mesa de convidados

09h40

10h00

Exposição do tema pelo Grupo de Trabalho responsável pelo
desenvolvimento do Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social

10h00

12h50

Pronunciamento dos inscritos por ordem de recebimento de inscrições

12h50

13h00

Comentários finais e encerramento

