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DECRETO Nº 26 0 de 2 9 de m ai o de 2012
ESTABELEC E
O
RE GULAME NTO
PARA
A
REALIZAÇÃ O
DA
CON SULTA
PÚBLICA
PREVISTA NOS ARTIGO S 11, IV, 19, §5º E
51 DA LEI FEDER AL Nº 11.445 /2 007.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SA NTO ANTONIO DO MON TE, no
uso da atribuiç ão que lhe co nfere o art. 101, inci so VII
da Lei O rgânic a do M unicíp io, e tendo em vi sta o disposto
nos arts. 11, IV, 19, §5º e 51 da Lei F ederal nº 11.445,
de 5 de j aneiro de 20 07,
DECRETA:

Art. 1º Fica inst ituído o re gulamento d a Consult a Pública
exigidas nos a rts. 1 1, IV, 19 , §5º e 51 da Lei Fe deral nº
11.445, de 5 de janeiro de 2007, conform e o anexo I
constante neste Decre to.

Art. 2º E ste
publicaçã o.

dec reto

e ntra

em

vigor

na

dat a

Santo Ant onio d o Mont e(MG), 2 9 de maio de 20 12.

Leonardo Lacerd a Cami lo
Prefeito Munici pal

de

sua
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ANEXO I
REGULAMEN TO
PARA
A
CON SULTA
PÚBLICA SOBRE O P LANO MUNIC IP AL DE
SANEAMENT O
PARA
A
PRESTAÇ Ã O
DE
SERVIÇOS PÚBLI COS DE ABAST ECI MENTO
DE ÁGUA E D E ES GOTAME NTO S ANI TÁRIO
NO MUNICÍ PIO
1. Objeti vos
A Consulta Públ ica de que tr ata este Regula mento têm
os seguin tes ob jetivo s:
Ipropiciar
aos
mun íci pes
a
possibilid ade
de
encaminha mento d e seus ple ito s, opiniõe s e sugest ões sobre
o Plano M unicip al de Saneam en to;
II- dar a mpla d ivulga ção ao P lano Muni cipal de San eamento;
III- permit ir ao Munic ípio m aior conhec imento d os desejos
dos
usuári os,
de
modo
a
viabiliza r
um
plan ejamento
municipal n a área de sanea men to básico em cons onânci a com
os intere sses d os mun ícipes ;
IV- sub sidiar o proces so le gi slativo do P lano Munic ipal de
Saneament o;
V- colher d ados pa ra subsi di ar o Municí pio na fo rmatação
final do Plano Munici pal de S aneamento .
2. Da Par ticipa ção
Podem
par ticipa r
desta
Co nsulta
Pú blica
físicas o u jurí dicas intere ss adas na m atéria .

p essoas

Os
interess ados
em
part i cipar
poder ão
fazê-lo
analisand o as minuta s do Plan o Municipal de Sa neamen to já
elaborado s,
q ue
se
enco ntr am
publ icados
no
endereço
eletrônic o
http: //www. samont e.mg.gov. br
e
atra vés
de
impressos afixa do no painel d e publica ções d a Pref eitura.
As pergunta s, manif estaçõ es ou sugestõe s sobre tai s
documento s deve m ser fe itas p or escrit o e entr egues até as
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17:00h do dia 11 de j unho de 2012 na Prefeit ura de Santo
Antonio
do
Mont e,
através
do
e-mail
contato@s amonte .mg.go v.br, ou por mei o de c orresp ondência
a ser enca minhad a sob a r ubrica “Co nsulta Públic a
ao
Plano Munici pal de Sanea ment o” para o seguinte en dereço:
Praça G etúlio Varg as, 18, C en tro, Ce ntro, Santo Ant ônio do
Monte, Mi nas Ge rais, CEP: 3 5. 560-000.
Somente ser ão submet idas a exame as sugest ões que
contenham iden tifica ção do si gnatário. A le gitimi dade dos
signatári os deve ser com pro vada pela a presen tação dos
seguintes docum entos:
a) cópia do títul o de eleito r, acompanh ada do compr ovante
de part icipaç ão n o ul timo s ufrágio, no caso de pessoas
físicas;
b) regist ro com ercial , no c as o de empr esa in dividu al;
c) ato const itutiv o, e statut o ou co ntrato soc ial e m vigor,
devidamen te
regist rado,
em
se
tratando
de
socie dades
comerciai s,
e,
no
caso
de
sociedade s
por
ações,
acompanha do
de
docum entos
de
elei ção
de
seus
administr adores ;
d) inscr ição d o ato const itu tivo, no caso de so ciedades
civis, ac ompanh ada de prova d e diretor ia em exercí cio.
3. Encerr amento
No dia 1 1 de junho de 20 12 a int egrali dade das
colocaçõe s e cont ribuiç ões enviadas s erão ju ntadas ao
processo
do
Plan o
Munic ip al
de
Sane amento,
ficando
disponíve is par a a co nsulta n a sede da Prefe itura.

