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RESOLUÇÃO Nº 560 
De 25 de junho de 2019 

Institui a Consulta Pública digital na Câmara 
Municipal de Bauru. 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições, que lhe confere o artigo 15, item 1, letra "m", da Resolução 263/90, promulga a 
seguinte Resolução: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Fica institulda a Consulta Pública digital na Cãmara Municipal de Bauru com a 
finalidade de coletar contribuições de opinião dos cidadãos sobre assuntos 
relevantes do Municlpio e permitir que a sociedade tenha representatividade e 
participação na formulação e definição de pollticas públicas. 

A solicitação de Consulta Pública digital poderá ser feita por qualquer Vereador 
em exercício nesta Casa de Leis e será submetida á aprovação da Mesa Diretora, 
não podendo ultrapassar o número de 2 (duas) consultas públicas concomitantes. 

Parágrafo único - A solicitação de Consulta Pública deverá conter: titulo da consulta pública, 
descrição da consulta pública com justificativa e embasamento para que os 
cidadãos conheçam o assunto e sejam capazes de contribuir com suas opiniões 
(p.ex.: endereços eletrônicos, arquivos em formato .pdf; vldeos e outros arquivos 
referentes ao tema), perlodo de contribuição da consulta pública, o 
questionamento a ser realizado e as passiveis respostas (p.ex.: Sim / Não, a 
Favor I Contra, múltiplas escolhas). 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

Art. 6° 

Art. 7° 

A Consulta Pública será formalizada no órgão oficial do Poder Legislativo, e 
nomeada uma Comissão de Analistas por meio de Portaria, composta por 
servidores efetivos da Casa, para análise e consolidação das contribuições de 
opinião. 

A Comissao de Analistas será definida pela Mesa Diretora na mesma ocasiao da 
aprovação, de preferência por afinidade no assunto e em número de 3 (três) ou 5 
(cinco) membros, conforme a relevência do assunto. 

A Consulta Pública será disponibilizada aos cidadãos em meio digital no Portal 
Legislativo, por um perlodo de contribuiçao de opiniões não inferior a 15 (quinze) 
dias. 

As contribuições de opinião na Consulta Pública serao consolidadas e resultará 
numa publicação em formato eletrônico, ficando á disposição para consultas dos 
cidadãos no Portal Legislativo. 

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicaçao. 

Bauru, 25 de junho de 2019. 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo da Cêmara Mu icipal, 
na mesma data. 
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