
 

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DO MANEJO DE RESÍDIOS SÓLIDOS - N° 01/2022 

 

 

A Prefeitura de Serranópolis de Minas, por meio do prefeito Max Vinicius Aguiar 

Martins. Convidam toda a população a participar de uma audiência pública tendo 

como objeto a apresentação da instituição do cálculo tarifário do Sistema de Manejo de 

Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Serranópolis de Minas/MG, a ser realizada 

no dia 18/10 terça-feira, a partir das 18:00hr, na Câmara Municipal de vereadores.  

1. OBJETIVOS:  

A Audiência  Pública tem por objetivo ouvir a opinião da sociedade e recolher dos 

interessados as contribuições, opiniões e sugestões sobre a instituição tarifária de 

cobrança do Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, conforme preceitua a Lei 

Federal 14.026/20 que trata do Novo marco Regulatório do Saneamento Básico e a 

Resolução 079/21 da Agencia Nacional das Águas e Saneamento Básico-ANA. Busca-

se, na Audiência  Pública, interagir com os cidadãos, os prestadores de serviços e a 

sociedade civil organizada, contribuindo para a melhor análise e discussão da matéria 

pela ARSAN. A realização desta Audiência  Pública se coaduna com um dos princípios 

fundamentais estabelecidos na Lei n. 11.445/2007, que trata da transparência das ações, 

baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados;  

Vale ressaltar que tal medida é uma exigência do Novo Marco Legal do Saneamento 
Básico imposta pelo Congresso Nacional e tem como objetivo permitir aos municípios 
dar maior eficiência à prestação do serviço de coleta de lixo, limpeza pública e manejo 
dos resíduos sólidos, cujos custos são muito altos e acabam comprometendo outros 

investimentos. 

O Novo Marco do Saneamento estabelece ainda que os municípios que não cobrarem o 

Serviço do Sistema Municipal de Manejo dos Resíduos Sólidos  no prazo estipulado, 

poderão enfrentar consequências legais, como: perder benefícios fiscais do Governo 

Federal em várias áreas ou o gestor público municipal responderá por improbidade 

administrativa por renúncia de receita pelo descumprimento à lei de responsabilidade 

fiscal. 

 

2. DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:  

Local: Câmara Municipal de Vereadores do município de Serranópolis de Minas 

Dia: 18 De outubro de 2022 

Horário 18:00  

Serranópolis de Minas, 02 de outubro de 2022 

 

Max Vinicius Aguiar Martins 
Prefeito Municipal 


