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DECRETO Nº  022/2009 

Estabe lece o regulamento para a real ização da Audiência  

Públ ica e da Consul ta  Públ ica previs ta nos ar t igos 11, IV, 

19, §5º e  51da Le i  Federal nº  11 .445/2007 .  

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM ,  no uso da atr ibu ição que 

lhe confere o ar t .  52,  inciso VI da Lei Orgânica, e  tendo em v is ta o disposto nos 

ar ts .  11 , IV, 19 , §5º e 51 da  Lei  Federal  nº  11.445,  de 5  de  janeiro  de 2007,  

DECRETA: 

Art .  1º  Fica inst i tu ído  o regulamento da Audiência e da Consulta  Públ ica exig idas 

nos ar ts . 11 , IV, 19 , §5º e 51 da Lei  Federal nº  11 .445, de 5 de  janeiro de 2007, 

conforme os anexos constan tes neste  Decre to.  

Art .  2º  Este decreto  entra  em vigor  na  da ta de sua publ icação.  

 

Santana da  Vargem, 08 de  Junho de  2009 

 
 
 
 
 

Argemiro Rodr igues  Galvão 
Prefei to Municipal  
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ANEXO I  

REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O CONTRATO DE PROGRAMA 

PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM. 

 

1. Objet ivos 

 

A Aud iência Púb l ica  de que tra ta  este Regulamento  têm os segu in tes obje tivos: 

      

I  -  possib i l i tar  a comunicação d ireta en tre o  Munic ípio,  a promiten te prestadora dos 

serviços e  os c idadãos; 

I I  -  iden ti f icar ,  na fo rma mais ampla possível ,  todos os aspectos relevantes à 

matér ia  obje to  da Audiência Públ ica ;  

I I I  -  poss ibi l i tar  a e fe t iva par t ic ipação do c idadão e de segmentos da sociedade na  

d iscussão sobre o Contrato de Programa para a prestação de serviços públ icos de 

abastecimento de  água e  de  esgotamento  sani tár io  na  sede do  Mun ic íp io;  

IV -  permit i r  ao Munic íp io maior conhecimento dos desejos dos usuár ios,  de modo a  

viabi l izar  um Contrato de Programa para a prestação de serviços públ icos de  

abastecimento de água e de esgotamento sani tár io  na sede do Munic íp io  em 

consonância  com os in teresses dos muníc ipes; 

 

2 .  Procedimentos 

 

2.1  -  Procedimento Comum -  Abertura  

 

A Pre fe i tura do Mun ic íp io de Santana da Vargem publ icará o edi ta l  de convocação 

da Aud iência  Públ ica sobre o Contra to de Programa para a prestação de serv iços 

públ icos municipa is de abastec imento de água e esgotamento sani tár io  na sede do 

Munic ípio,  onde constarão horár io,  da ta  e  local  de  real ização do  evento .  

 

A Aud iênc ia Públ ica será presid ida  por  representante  da Prefe i tura Munic ipal ,  

des ignado pelo Prefei to . A Câmara dos Vereadores designará 01(um) vereador  como 

Ouvidor  da Audiênc ia.  Caberá ao Ouvidor receber  e registrar  as questões e auxi l iar  

o Pres idente na  med iação e  condução do  processo. 

 

Os trabalhos, desenvolvidos em 01 (UM) dia , serão in ic iados às 19h, com as 

inscr ições, a composição da mesa e a execução do Hino Nacional . Além do 

presidente  e do ouv idor , serão convidados a compor a mesa, 02 (do is)  representante 

da Companhia  de  Saneamento  de  Minas Gerais  -  COPASA.  
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Os representan tes da  Secretar ia  de Estado de Desenvolv imento  Regional e  Pol í t ica  

Urbana – SEDRU, do Min is tér io  Públ ico de Minas Gerais , do  Poder  Judiciár io  

Estadual  e das Inst i tu ições Ambienta is responsáveis pela Bacia do Rio Verde 

deverão ser convidados por  meio de o f íc io encaminhado com av iso de recebimento -  

AR. As au tor idades d iscr iminadas neste parágrafo, se  presentes na sessão, também 

serão convidadas a compor a  mesa.  

 

As inscr ições dos par t ic ipantes serão fe i tas com o regis tro dos mesmos em l is ta de  

presenças, procedimento vál ido tanto para os ouv intes como também para aqueles 

que desejarem se  man i festar  ou expor  ora lmente suas contr ibu ições sobre o tema da 

Audiência .  

 

2.2  –  Discussão do Contrato de Programa 

 

Às 19 horas e 30 minu tos dar-se-á a execução do Hino Nacional , seguida da le i tura 

deste regulamento pelo Presidente da Aud iência , ao término da qual o representante 

da Pre fe i tura do Mun ic íp io de Santana da  Vargem terá um tempo de 20 (vinte)  

minutos para expor  sobre o processo de se leção da prestadora dos serviços e sobre 

os obje tivos do  Munic íp io  com a contra tação. 

 

Após a apresentação do represente da Prefe i tura Munic ipal , a  Companhia de  

Saneamento de Minas Gerais – COPASA terá um tempo máximo igual a 40 minutos  

para expor  e expl icar  as cláusulas e condições do Contra to de Programa, as suas 

metas e  perspect ivas para a  nova emprei tada. 

 

Concluídas as cons iderações da COPASA MG, será dado o  prazo de 10 (dez)  

minutos para que cada membro da mesa mani feste suas cons iderações. Logo após, 

os inscr i tos para as mani festações ora is serão chamados ao micro fone, obedecida a  

ordem de chegada dos mesmos à mesa de inscr ição . Cada inscr i to  terá um l imi te de  

5 minutos para suas colocações. 

 

2.3  -  Encerramento 

 

A Audiência Públ ica poderá ser  dec larada encerrada às 22 horas ou, antes deste 

horár io,  caso cheguem ao f im as exposições dos presentes.  

 

Aqueles que não puderem se man i festar  devido à l im i tação de horár io, poderão 

fazê- lo por  escr i to , com a ident i f icação do nome, em formulár io a ser  sol ic i tado na  

mesa de inscr ição ; ou por  e-mai l ,  a té as 12 horas do d ia 23 de junho de 2009, 

através do endereço cpd@santanadavargem.mg.gov.br .  Os que se 
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manifestarem por  escr i to  em formulár io  deverão devolver os mesmos aos atendentes 

na mesa de inscr ição.  

 

No d ia 23 de Junho de 2.009, a  in tegra l idade das co locações e contr ibu ições, 

jun tamente com a Ata da Audiênc ia Públ ica , será juntada ao processo do Programa, 

devendo estar  d isponíveis  para  a consul ta na sede da  Pre fe i tura.  

 

Outros procedimentos não previs tos neste  regulamento  e necessár ios ao bom 

andamento dos trabalhos poderão ser  adotados a par t i r  de dec isão do Presidente da  

Audiência .  
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ANEXO II  

REGULAMENTO PARA A CONSULTA PÚBLICA SOBRE O CONTRATO DE 

PROGRAMA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO 

 

 

1. Objet ivos 

 

A Consul ta  Públ ica de  que trata este  Regulamento têm os seguintes ob jet ivos: 

 

I  –  recolher  subsíd ios e in formações para o processo de contratação da Companhia  

de Saneamento de Minas Gerais – COPASA como prestadora dos serviços púb licos 

de abastecimento  de  água e  esgotamento  sani tár io  na  sede municipal ;  

I I  –  propic iar  aos muníc ipes a poss ibi l idade de encaminhamento de seus p le i tos,  

opin iões e sugestões sobre o Contrato de Programa a ser  celebrado com a  

COPASA; 

I I I  –  dar  ampla d ivu lgação ao Contrato de Programa para a delegação da prestação 

dos serviços públicos de abastec imento de água e esgotamento sani tár io  na sede do 

Munic ípio,  proporcionando total  transparência no processo de  contra tação da 

COPASA; 

 

2. Da Part ic ipação 

 

Podem par tic ipar  desta Consul ta Públ ica  pessoas f ís icas ou  jur ídicas in teressadas 

na matér ia .  

Os in teressados em par tic ipar  poderão fazê- lo anal isando as minu tas do Contra to de 

Programa e seus anexos já  elaborados, que se encontram publ icados no endereço 

e le trônico http://www.santanadavargem.mg.gov.br  e  a través de impressos 

af ixados no pa inel  de  publ icações da Prefe i tura.   

As perguntas, mani festações ou sugestões sobre tais documentos devem ser fe i tas  

por  escr i to  e  en tregues a té as 17:00h do d ia  19 de Junho de 2009 na Prefe i tura de 

Santana da Vargem, através do e-mai l  cpd@santanadavargem.mg.gov.br  ou por  
meio de correspondência a ser  encaminhada sob a rubr ica “Consul ta Públ ica  ao 

Plano Municipa l de Saneamento” para a Praça Padre João Macie l  Neiva, nº  15 , 

bair ro Centro ,  Cidade Santana da Vargem, CEP 37.195-000.  

 

Somente serão submet idas a exame as sugestões que contenham ident i f icação do  

signatár io . A leg i t imidade dos signatár ios deve ser  comprovada pela apresentação 

dos seguin tes documentos:  
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a)  cópia do t í tulo de e le i tor , acompanhada do comprovante de par t ic ipação no u l t imo 

sufrágio,  no caso de  pessoas f ís icas;  

b)  regis tro comercia l ,  no caso de  empresa indiv idua l ;  

c)  ato consti tu t ivo , estatu to ou contra to socia l em v igor ,  devidamente regis trado, em 

se tratando de sociedades comercia is ,  e ,  no caso de sociedades por  ações, 

acompanhado de  documentos de  e le ição  de  seus adminis tradores; 

d)  inscr ição do a to const i tu t ivo , no caso de sociedades c iv is , acompanhada de prova 

de d i retor ia  em exercício .  

 

3.  Encerramento 

 

No d ia 23 de Junho de 2.009, a in tegra l idade das co locações e contr ibu ições 

env iadas serão jun tadas ao processo do Contra to de  Programa, f icando d isponíveis 

para a  consu l ta  na sede da  Pre fe i tura.  

 
 
 


