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DECRETO Nº 020/2011, DE 08 DE SETEMBRO DE 2011. 

 

Estabelece o regulamento para a realização da Audiência Pública 
prevista nos artigos 19, §5º, e 51 da Lei Federal nº 11.445/2007. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN , no uso da atribuição que lhe 

confere o Art. 64, IncisoVIII, da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto nos artigos 

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

 

DECRETA: 

Art. 1º  Fica instituído o regulamento da Audiência Pública exigida nos artigos 19, §5º, e 51 

da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, para tratar do Plano Municipal de Saneamento 

Básico – PMSB, visando à prestação de serviços públicos de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário no Município de Parelhas/RN, a realizar-se dia 21 de setembro de 2011, 

conforme os anexos constantes neste Decreto. 

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Prefeitura Municipal de Parelhas-RN, em 08 de setembro de 2011. 

 
 
 
 

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 
 
REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE 
SANEAMENTO BÁSICO DESTINADO À UNIVERSALIZAÇÃO E À ADMINISTRAÇÃO 
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN. 
 
1. Objetivos 
 
A Audiência Pública de que trata este Regulamento tem os seguintes objetivos: 
 
I - possibilitar a comunicação direta entre o Município, a prestadora dos serviços e os cidadãos; 
II - identificar, na forma mais ampla possível, todos os aspectos relevantes à matéria objeto da 
Audiência Pública; 
III - possibilitar a efetiva participação do cidadão e de segmentos da sociedade na discussão sobre o 
Plano Municipal de Saneamento Básico, considerando-se, de acordo com a Lei nº 11.445/2007, os 
serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Município; 
IV - permitir ao Município maior conhecimento dos desejos dos usuários, de modo a viabilizar um 
Plano Municipal de Saneamento Básico em consonância com os interesses dos munícipes; 
 
2. Procedimentos 
 
2.1 – Publicação do Edital e Instalação da Audiência 
 
A Prefeitura Municipal publicará o edital de convocação da Audiência Pública sobre o Plano 
Municipal de Saneamento Básico, onde constarão horário, data e local de realização do evento. 
 
A Audiência Pública será presidida por representante da Prefeitura Municipal, designado pelo 
Prefeito. A Câmara dos Vereadores designará 01(um) vereador como Ouvidor da Audiência. Caberá 
ao Ouvidor receber e registrar as questões e auxiliar o Presidente na mediação e condução do 
processo. 
 
Os trabalhos, desenvolvidos em um único dia, serão iniciados às 8h, com as inscrições e a 
composição da mesa. Além do presidente e do ouvidor, serão convidados a compor a mesa 
representantes da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, prestadora 
dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, que deverá ser convidada através 
de ofício.  
 
Os representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário Estadual e das Instituições 
Ambientais, assim como os da CAERN, deverão ser convidados por meio de ofício, os quais, se 
presentes na sessão, também serão convidados a compor a mesa.  
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As inscrições dos participantes serão feitas com o registro dos mesmos em lista de presença, 
condicionadas à apresentação de carteira de identidade ou outro documento que a substitua, 
procedimento válido tanto para os ouvintes como também para aqueles que desejarem se manifestar 
ou expor oralmente suas contribuições sobre o tema da Audiência. 
 
Às 8 horas e 30 minutos dar-se-á a execução do Hino Nacional, seguida da leitura deste 
Regulamento pelo Presidente da Audiência. 
 
2.2 - Discussão do Plano Municipal de Saneamento Básico 
 
Instalada a Audiência Pública, o representante da Prefeitura terá um tempo de 20 (vinte) minutos 
para expor sobre o processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, que, 
posteriormente a presente audiência, será encaminhado à Câmara Municipal de Parelhas, para 
discussão e promulgação da competente lei instituidora do mesmo. 
 
Após a apresentação do representante da Prefeitura Municipal, a Companhia de Águas e Esgotos do 
Rio Grande do Norte - CAERN terá um tempo máximo de 40 minutos, para expor sobre as 
condições atuais das prestações dos serviços e o compromisso com as metas e perspectivas traçadas 
no Plano Municipal de Saneamento Básico.  
 
Concluídas as considerações da CAERN, será dado o tempo de 10 (dez) minutos para que cada 
membro da mesa manifeste suas considerações. Logo após, os inscritos para as manifestações orais 
serão chamados ao microfone, obedecida a ordem de chegada dos mesmos à mesa de inscrição. 
Cada inscrito terá um tempo máximo de 5 minutos para suas colocações. 
 
2.3 - Encerramento 
 
A Audiência Pública poderá ser declarada encerrada às 12 horas ou, antes deste horário, caso 
cheguem ao fim às exposições dos presentes.  
 
A integralidade das colocações e contribuições, deverão ser registradas em Ata da Audiência 
Pública, que será juntada ao processo do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
 
Outros procedimentos não previstos neste regulamento e necessários ao bom andamento dos 
trabalhos poderão ser adotados a partir de decisão do Presidente da Audiência. 


