
EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA PARA APROVAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

                 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ E O SERVIÇO AUTÔNOMO DE 

ÁGUA E ESGOTO – SAAE, nos termos do disposto no art. 11, IV da Lei Federal nº 

11.445/2007, torna pública a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico, 

elaborado em consórcio pelo Governo do Estado de São Paulo,  de acordo com o 

Decreto Estadual nº 52.895, de 11 de abril de 2008.

                 A aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico deverá ser 

oficializada por Decreto Municipal.

                A relevância da matéria recomenda a ampla divulgação da proposta, para  

que todos os setores da sociedade examinem, verifiquem e sugiram as adequações 

necessárias, a fim de que todos possam contribuir.

                Sugestões e críticas deverão ser enviadas até as 17h00, do dia 27 de 

dezembro de 2013, em qualquer das seguintes formas:

1. Por  meio  de correspondência  a ser  encaminhada sob a  rubrica  “Consulta 

Pública de aprovação do Plano Municipal de Saneamento” para a Rua Antônio Afonso, 

nº 460, Centro, Jacareí (SP), CEP 12327-270 (obs.: a correspondência deve ter data 

de postagem de até dia 23 de dezembro de 2013);

2. Através do e-mail comunicacao@saaejacarei.com.br.

             Somente  serão  submetidas  a  exame as  sugestões  que  contenham 

identificação do signatário.

             Gabinete do Prefeito, 25 de novembro de 2013.

HAMILTON RIBEIRO MOTA

Prefeito Municipal

LUCILENE GONÇALVES DA SILVA

Presidente do SAAE

FORMULÁRIO para envio de contribuições em Consulta Pública

mailto:comunicacao@saaejacarei.com.br


         

Apresentação e Orientações

Este formulário possui a finalidade obter contribuições da sociedade para 

subsidiar a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico de Jacareí.

Para preenchimento do formulário observe as instruções abaixo:

a. Após o preenchimento, este formulário poderá ser enviado para o 

SAAE de Jacareí, por e-mail,  fax ou correio, nos endereços indicados na 

Consulta Pública.

b. Preencha  todos  os  campos  deste  Formulário  e  envie  seus 

comentários durante o período em que a Consulta Pública estiver aberta 

ao recebimento de contribuições.

c. As contribuições recebidas fora do prazo, ou que não forem enviadas 

neste formulário, não serão consideradas.

d. A  insuficiência  ou  imprecisão  das  informações  prestadas  neste 

Formulário poderá prejudicar a sua utilização.

e. As contribuições recebidas permanecerão à disposição da sociedade 

nos sítios eletrônicos do SAAE de Jacareí e de Prefeitura de Jacareí.

f. Esse  processo  contribuirá  para  a  transparência  e  participação  da 

sociedade e auxiliará na avaliação e aprovação do Plano de Saneamento 

Básico de Jacareí, elaborado em consórcio com o Governo do Estado de 

São Paulo.

Agradecemos a sua participação!



 

FORMULÁRIO PARA ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES EM CONSULTA PÚBLICA

I – Identificação do participante

Nome Completo: 

Endereço:

Cidade:

Telefone: (    )                                   Fax:  (    )                   

E-mail:

1. Por favor, aponte abaixo qual seu segmento. (Marque apenas uma opção)



(   ) Consumidor (pessoa física)

(   ) Consumidor (pessoa jurídica)

(   ) Entidade de classe ou categoria profissional

(   ) Associação ou entidade representativa

(   ) Instituição de ensino e pesquisa

(   ) Órgão ou entidade do Governo (Federal, Estadual ou Municipal)

(   ) Outro. Especifique: 

2. Como você tomou conhecimento desta Consulta Pública? (pode marcar mais de uma resposta)

      (   ) Diário Oficial do Município

      (   ) Site da Prefeitura Municipal de Jacareí

      (   ) Site do SAAE de Jacareí

      (   ) Outros sites

      (   ) Jornais

      (   ) Associação, entidade de classe ou instituição representativa de categoria ou setor da sociedade 

            civil

      (   ) Amigos, colegas ou profissionais de trabalho

      (   ) Outros. Especifique: 



  

3. De uma forma geral, qual sua opinião sobre a proposta em discussão? (Marque apenas uma 

opção)

      (   ) Favorável

      (   ) Parcialmente favorável

      (   ) Parcialmente desfavorável

      (   ) Desfavorável

II – Contribuições para a Consulta Pública

Texto do Plano em estudo (quando houver)

Proposta (inclusão, exclusão ou nova redação)



Justificativa:

Texto do Plano em estudo (quando houver)

Proposta (inclusão, exclusão ou nova redação)



Justificativa:

Texto do Plano em estudo (quando houver)

Proposta (inclusão, exclusão ou nova redação)



Justificativa:


