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REGRAS E INSTRUÇÕES GERAIS PARA CONTRIBUIÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA CONSULTA
E AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PROJETO JALAPÃO

CONSULTA PÚBLICA
Período: 15 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021
As minutas de edital de licitação, contrato de concessão e demais anexos, estão
disponíveis no site da Secretaria de Parcerias e Investimentos. Todos os interessados
deverão realizar contribuições mediante o preenchimento do FORMULÁRIO DE
CONTRIBUIÇÕES disponível no mesmo site, conforme link abaixo:
https://www.to.gov.br/parcerias/dialogo-publico/4unwgbcqbwlo

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Serão realizadas duas Audiências Públicas na modalidade presencial, conforme agenda
e orientações a seguir.
Audiência Pública em Mateiros – TO
Período de Inscrição: 15/10/2021 à 19/10/2021
Data: 21/10/2021
Local: CAT – Centro de Atendimento ao Turista - Praça Central de Mateiros
Horário: 8h30 - 11h30
Link de Inscrição: https://parcerias.to.gov.br (Durante o período de inscrição servidores
do Naturatins ficarão disponíveis, em horário comercial no CAT – Centro de
Atendimento ao Turista, na praça central de Mateiros, para auxiliar na realização da
inscrição daqueles que não tem acesso à Internet ou tenha alguma dificuldade em
realizar a inscrição sozinhos).
Vagas: 50 vagas no total, sendo assim distribuídas nos seguintes subgrupos:





Público Geral (20 vagas)
Representantes de Associações e Organizações Comunitárias do Jalapão (10
vagas)
Representantes institucionais do setor público (10 vagas)
Representantes das organizações privadas do comércio e/ou serviços e/ou
turismo (10 vagas)
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Audiência Pública em Palmas – TO
Período de Inscrição: 15/10/2021 à 19/10/2021
Data: 22/10/2021
Local: Auditório do Palácio Araguaia na Praça dos Girassóis.
Horário: 14h30 - 17h30
Link de Inscrição: https://parcerias.to.gov.br (Durante o período de inscrição servidores
do Naturatins ficarão disponíveis, em horário comercial na sede do órgão na 302 Norte,
Alameda 01, lote 03 - Palmas, para auxiliar na realização da inscrição daqueles que não
tem acesso à Internet ou tenha alguma dificuldade em realizar a inscrição sozinhos).
Vagas: 100 vagas no total para participação presencial, sendo assim distribuída:


Público Geral (100 vagas)

Regras para Inscrição na Audiência Pública
✔ Cada pessoa só poderá se inscrever em uma das Audiências Públicas e em um
único subgrupo.
✔ As inscrições serão efetivadas por ordem de envio no sistema, em conformidade
ao limite de vagas para cada subgrupo.
✔ Será permitida a inscrição em cadastro reserva quando encerrar o número de
vagas destinadas aos subgrupos, podendo haver efetivação da inscrição caso abra vagas.
✔ As vagas do subgrupo Público Geral são destinadas a qualquer cidadão.
✔ As vagas dos subgrupos Representantes de Associações e Organizações
Comunitárias do Jalapão, Representantes institucionais do setor público e
Representantes das organizações privadas do comércio e/ou serviços e/ou turismo
são destinadas aos gestores destas organizações, sendo uma vaga por instituição.
✔ No ato da inscrição deverá o gestor apresentar comprovante da sua função ou
declaração do gestor da instituição designando representante.
✔ É dispensável a apresentação de documento de comprovação para os gestores
de instituição do setor público, sendo necessário apresentação de declaração quando
designar um representante ou quando houver um ato de designação de substituição
temporária.
Informes Finais
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No contexto da pandemia do novo Coronavírus, serão adotadas as seguintes medidas
preventivas: medição de temperatura na entrada do local; intensificação dos hábitos de
higiene, com disponibilização de álcool em gel; uso obrigatório de máscara de proteção
facial, ainda que artesanal, durante todo o período que estiver no interior do recinto da
audiência; e manter distanciamento entre as pessoas.
O Regimento Interno das Audiências Públicas, e demais documentos correlacionados
poderão ser acessados no endereço eletrônico no site da Secretaria de Parcerias e
Investimentos:
https://parcerias.to.gov.br
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