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AVISO DE CONSULTA PÚBLICA
A Prefeitura Municipal de Assis, torna pública a abertura do processo de Consulta Pública sobre a
proposta do Plano de Saneamento Básico de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário,
procedimento previsto no art.19, parágrafo 2º da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que
estabelece Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico.
O Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamentou a Lei nº 11.445/2007, além de
reiterar a ampla participação da comunidade, dos movimentos e das entidades da sociedade civil,
dispõe, ainda, em seu Art. 26, inciso I e II que o gestor do serviço público deverá promover a
divulgação dos estudos, receber sugestões e críticas por meio de consulta ou audiência pública.
Visando acatar a determinação contida na Lei nº 11.445/2007, a Prefeitura Municipal de Assis
iniciou, em 2017, o desenvolvimento de estudos para a elaboração de proposta para o Plano
Municipal de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. O texto consolidado da proposta foi
elaborado com a participação de técnicos municipais, consultores e técnicos da prestadora pelos
serviços de saneamento, conforme disposto no Art. 19, parágrafo 2º da Lei nº 11.445/2007. Tratase portanto, de proposta gerada por trabalho coletivo.
O conteúdo da proposta objeto da presente consulta pública procurou atender as 5 (cinco)
premissas definidas no Art. 19, Capitulo IV da lei nº 11.445/2007:
I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida;
II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização;
III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas;
IV - ações para emergências e contingências;
V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática.
Nesse contexto, a Prefeitura Municipal de Assis convida o público em geral para enviar
contribuições à proposta, por meio de consulta pública. Assim, objetiva-se ampliar o debate, para
que este ultrapasse o setor de saneamento básico e envolva a sociedade local.
As orientações para participação na Consulta Pública são as seguintes:

-

as sugestões deverão ser feitas a partir do formulário especifico, no qual o
interessado insere seus dados e apresenta, ao texto da proposta do Plano Municipal
de Saneamento Básico de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário,
eventuais contribuições e justificativas;

-

é possível apresentar emendas substitutivas, modificativas ou supressivas, devendo
o tipo de emenda ser identificado no mesmo campo em que a emenda for
apresentada;

-

não serão considerados formulários sem identificação completa do respondente;

-

O formulário com as contribuições deverá ser enviado para o seguinte endereço
eletrônico: planosaneamentoassis@gmail.com
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-

as sugestões encaminhadas fora do prazo estipulado ou que não forem enviadas via
Formulário, não serão consideradas na sistematização das contribuições.

A íntegra da proposta, bem como o formulário para as contribuições, estão disponíveis no
endereço https://www.assis.sp.gov.br/pmsb
O prazo para o envio de contribuições encerra-se em 01/09/2017.
Informações adicionais poderão ser solicitadas pelo
email:planosaneamentoassis@gmail.com
Assis, 11 de agosto de 20017.

