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PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS À AUDIÊNCIA PÚBLICA 

PRESENCIAL. 

 

1. DO OBJETO. 

 

Tornar público e colher sugestões e contribuições à concessão para prestação dos serviços 

públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e de serviços 

complementares do município de Nepomuceno/MG, que compreendem a construção, 

ampliação, operação e a manutenção das unidades integrantes dos sistemas físicos, 

operacionais e gerenciais de produção e distribuição de água, bem como a coleta, o 

afastamento, o tratamento e a disposição de esgotos sanitários, incluindo a gestão plena 

dos sistemas organizacionais, a comercialização dos produtos e serviços envolvidos e o 

atendimento aos usuários, na área de concessão, em caráter de exclusividade. 

 

2. DA DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E DA CONSULTA PÚBLICA. 

 

A documentação completa relativa ao projeto de concessão estará disponível no sítio 

eletrônico do município https://www.nepomuceno.mg.gov.br. 

 

As contribuições e dúvidas poderão ser encaminhadas durante todo o período de 

consulta pública, que vai de 23/11/2021 até 13/12/2021, através do sítio eletrônico 

https://www.nepomuceno.mg.gov.br ou por meio do e-mail 

planejamento.nepomuceno@gmail.com . 

 

As contribuições e dúvidas a serem encaminhadas por e-mail deverão conter o nome 

completo do interessado, parte que representa, título e descrição do assunto, sob pena 

de não conhecimento. 

As respostas serão disponibilizadas no sítio eletrônico  

https://www.nepomuceno.mg.gov.br. 
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Informações e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo e-mail: 

planejamento.nepomuceno@gmail.com . 

 

3. DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO ÀS SESSÕES PÚBLICAS PRESENCIAIS. 

 

A Audiência Pública será realizada presencialmente na data e local informados no Anexo 

I desta comunicação, condicionadas a cadastramento prévio dos participantes e ao 

cumprimento das regras estabelecidas pelo Plano Minas Consciente vigente na semana 

de realização da sessão presencial. A audiência terá a duração de, no máximo, 4 (quatro) 

horas, podendo ser prorrogada a critério da Administração, desde que 

fundamentadamente, não excedendo 6 (seis) horas. 

 

4. DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PÚBLICA PRESENCIAL 

 

O credenciamento prévio dos participantes da audiência pública presencial deverá ser 

realizado até as 18h00 do dia útil anterior à realização da sessão. 

 

Os interessados em participar e se manifestar oralmente na sessão pública presencial 

deverão efetuar o credenciamento através do sítio eletrônico 

https://www.nepomuceno.mg.gov.br ou por meio do e-mail 

planejamento.nepomuceno@gmail.com devendo, em ambos os casos, apresentar as 

seguintes informações: 

 

• Nome Completo; 

• Endereço de e-mail; 

• Telefone para contato (pessoal); 

• Entidade que representa (se for o caso); 
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Caso o interessado não envie todas as informações, o cadastro para participação 

presencial não será efetivado, franqueando vaga a outros interessados. 

 

Apresentando corretamente todas as informações, o requerimento será aprovado e o 

interessado receberá uma mensagem de confirmação de participação presencial no 

endereço de e-mail informado. 

 

O número de participantes da sessão pública presencial observará as orientações e 

restrições previstas no Plano Minas Consciente, divulgado semanalmente pelo Governo 

do Estado. 

 

As audiências públicas serão transmitidas ao vivo pelo (Instagram, Facebook, Youtube) 

Oficial do Município e não será permitida a interação online via chat. Apenas os 

participantes que estiverem presentes in loco poderão se manifestar oralmente. 

 

O direito da manifestação oral durante a sessão pública presencial terá duração de 3 

(três) minutos por pessoa e estará condicionado a inscrição prévia do interessado, 

respeitado o limite temporal máximo e as regras de organização da Audiência. 

 

As manifestações que não forem respondidas durante a sessão pública, em razão da 

complexidade e/ou indisponibilidade temporal, deverão ser formalizadas, no prazo 

máximo de 24 horas e por escrito, ao e-mail planejamento.nepomuceno@gmail.com, as 

quais terão suas respostas divulgadas ao final da consulta pública. 

 

Todas as contribuições recebidas serão analisadas e respondidas, via relatório, antes da 

publicação do edital de concessão para prestação dos serviços públicos de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário e de serviços complementares do 

município de Nepomuceno/MG, o qual será disponibilizado no sítio eletrônico do 

Município (https://www.nepomuceno.mg.gov.br). 
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5. DA SESSÃO PÚBLICA PRESENCIAL 

 

A Audiência Pública será conduzida pelo mediador e contará com participação dos 

advogados Aéliton Matos e Arthur Rezende, consultores jurídicos do município, Andrea 

Guimarães Cruz Paixão, Controladora Interna, Pedro Rodrigues, Secretário de Governo,  

Renata Serra Negra, Pregoeira Municipal, Mauro Nascimento, Secretário de 

Planejamento, os quais poderão dar início, suspender, encerrar, prorrogar, decidir 

conclusivamente sobre as questões de ordem e sobre os procedimentos adotados na 

Audiência, bem como convidar pessoas que possam contribuir com os trabalhos. 

 

Para assegurar o bom andamento dos trabalhos, o mediador da Audiência poderá 

conceder e cassar a palavra, além de determinar a retirada de pessoas que perturbarem 

a realização da Audiência. 

 

A manifestação oral dos interessados previamente inscritos terá duração de 3 (três) 

minutos por pessoa, observando a preferência definida pela ordem de inscrição, 

podendo o mediador conceder preferências aos maiores de 60 (sessenta) anos, 

gestantes, lactantes e outros grupos prioritários. 

 

A audiência pública presencial observará a duração de 4 (quatro) horas de duração, não 

ultrapassando, em qualquer hipótese, o prazo máximo de 6 (seis) horas. 

 

6. DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 

 

A sessão pública será realizada conforme data e horário estabelecidos nesta 

comunicação, de acordo com a seguinte programação: 
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PROGRAMAÇÃO DURAÇÃO 

Abertura 20 min. 

Apresentação do projeto 1h 

Chamada por ordem de inscritos 

presenciais para manifestação oral 

2h30min. 

Encerramento 10min. 

 

A duração e a dinâmica da sessão poderão ser modificadas pelo mediador da Audiência 

Pública, segundo a conveniência e o andamento do evento, sobretudo para facilitar o 

entendimento da proposta e o recebimento de contribuições, desde que não ultrapasse 

o limite de 6 (seis) horas. 

 

7. DA FORMULAÇÃO GERAL DAS MANIFESTAÇÕES ORAIS 

 

Os participantes da sessão pública presencial deverão inscrever-se para realizar a 

manifestação oral. 

 

As manifestações serão formuladas no idioma português, de forma concisa e objetiva e 

devem estar devidamente identificadas. 

 

As manifestações orais sobre a matéria serão consideradas desde que o autor ou seu 

representante tenha registrado sua participação na inscrição para manifestação oral até 

o encerramento do período de inscrição e esteja presente por ocasião do 

pronunciamento do mediador. 

 

As manifestações serão registradas de forma a preservar a integridade de seus 

conteúdos e poderão servir de subsídio ao aprimoramento da proposta. 

 

Contribuições que não versarem sobre o objeto desta audiência ou que atentem aos 
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requisitos de cordialidade e urbanidade não serão consideradas. 

 

Fica, desde já, nomeado como Mediador da Audiência Pública para tratar de assuntos 

relacionados à concessão para prestação dos serviços públicos de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário a Senhora Renata Serra Negra. 

 
 
 

Luíza Maria Lima Menezes  
Prefeita Municipal de Nepomuceno   



 
 

______________________________________________________________________ 
Praça Padre José, 180 – Centro – Nepomuceno/MG. CEP: 37250-000 

(35) 3861-3622 | www.nepomuceno.mg.gov.br 

ANEXO I 

 

Tabela 1 – Locais e horários da Audiência Pública 

 

CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

SESSÃO 

PRESENCIAL 

CIDADE DATA HORÁRIO LOCAL 

1 NEPOMUCENO 16/12/2021 13H00MIN 

ÀS 

17H00MIN 

CENTRO 

PASTORAL 

ROSALBA 

DESSIMONI 

HIRSZMAN. 

R. Prof. Pimenta 

da Veiga, 55 - 

Centro 
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