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AVISO DE CONSULTA PÚBLICA 

 

CONSULTA PÚBLICA PARA REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE FERRAZ DE 

VASCONCELOS - PMAE 

 

PERÍODO: 19/05/2021 a 21/06/2021 

 

A Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, por meio das Secretarias 
Municipais de Meio Ambiente e Proteção Animal e Obras e Habitação, e em observância 
à legislação vigente, está elaborando a Revisão do Plano Municipal de Abastecimento 
de Água e Esgotamento Sanitário - PMAE, aprovado pela Lei Municipal nº 3.395, de 13 
de abril de 2020. 

Em atendimento à Lei Federal nº. 11.445/2007, alterada pela Lei Federal nº 
14.026/2020, o município de Ferraz de Vasconcelos está atualizando e revisando o 
PMAE, quanto aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, de 
forma a estabelecer uma revisão do estudo anterior e adequando-o aos dados atuais 
das condições do município. A Revisão do Plano analisou as ações e metas para 
universalização do saneamento básico no município desde sua aprovação em 2020. 
Nesta revisão foram contempladas as ações executadas pela SABESP no tocante a 
regularização no fornecimento de água e coleta de esgoto em diversos bairros, assim 
como propostas de novas ações e metas, buscando a universalização dos serviços e 
de acordo como a atualização do marco regulatório do saneamento básico (Lei Federal 
nº 14.026/2020). O acompanhamento, a atualização e a revisão do PMAE estão 
previstas nas legislações pertinentes e vêm ao encontro das necessidades do Município, 
visto tratar-se de um instrumento de planejamento dinâmico que depende de vários 
fatores para sua execução. 

Em função da pandemia do COVID-19 a Prefeitura irá realizar consulta pública, 
que possui cunho consultivo e as manifestações recebidas subsidiarão a finalização da 
Revisão do Plano. 

 

REGULAMENTO 

 

A Prefeitura irá disponibilizar todo o material para download no site 
www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br a partir do dia 19/05/2021. 

As contribuições da sociedade serão aceitas entre os dias 19/05/2021 e 
21/06/2021 e deverão ser feitas mediante preenchimento do Modelo de “Formulário para 
Consulta Pública” (disponível para download) e encaminhadas, como anexo, para o e-
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mail: habitacao@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br e no Assunto deve constar o texto 
“Revisão do PMAE – Consulta Pública”. 

Serão disponibilizados para download os seguintes arquivos: 

● Anexo 01: Revisão do Plano Municipal de Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário - PMAE; 

● Anexo 02: Regulamento da Consulta Pública; 

● ANEXO 3: Formulário para Consulta Pública; 

 

Ferraz de Vasconcelos, 18 de maio de 2021 

 

 

 

Cláudio Roberto Squizatto 
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal 

 

 

 

Arqto Antônio Carlos dos Santos Ferreira 
Secretário Municipal de Obras e Habitação 


