DECRE丁 ON.921′ DE 25 DEJUNHO DE 2018.

Ementa: "Cria o Conselho Municipal de
Saneamento Bdsico do Municfpio de Vertentes-PE,

para fins de controle social, 6195o colegiado de
cardter consultivo na formulagSo da pol[tica de
saneamento bdsico, no planejamento e na avaliagSo

de sua execug5o, assegurada a representaE5o

de

forma paritdria de representantes da sociedade civil
em relaqSo aos representantes governamentais, nos
termos da Lei Federal ns 1.1.445, de 05 de janeiro de
2007, regulamentada pelos Decretos ne 7.2I7, de
de junho de 2010

2t

e8.21I, de 21de marqo de201,4.

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuig6es legais, com
respeito

i

Lei O196nica do Municipio, e;

considerando as disposig6es contidas na legislagio municipal;

DECRETA

Art. 1e - Fica criado o conselho Municipal de saneamento Bdsico
do Municipio de Vertentes-PE, para fins de controle social,6rg5o colegiado de cardter
consultivo na formulagSo da politica de saneamento basico, no planejamento
avaliagSo de sua execuESo, assegurada

a

representagSo

e

na

de forma partiddria de

representantes da sociedade civil em relagSo aos representantes governamentais,
nos

termos da Lei Federal n.e 1,r.44s, de 05 de janeiro de 2oo7, regulamentada pelos
Decretos ne7.2!7, de 21 de junho de 20j.0 e9.21.r, de 21de margo de2or4,da politica
Municipal de Saneamento Bdsico.
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-

lll

Promogeo de estudos destinados a adequar as necessidades

da populagSo com a Politica Municipal de Saneamento Bisico;

-Apreciagao do

lV

Pla

no Municipal de Saneamento 86sico ou dos

planos especificos para cada um dos serviEosj
V

-

Apresentageo de propostas de projetos de lei ao Executivo ou

Legislativo, versando sobre a mat6ria relacionada com saneamento bdsico;
Vl

-

ApreciagSo e opiniao sobre casos que lhe forem submetidos

pelas partes interessadasj

Pardgrafo fnico

- A Presid6ncia do Conselho

Municipal de

Saneamento Bdsico do Municipio de Vertentes-PE ser6 exercida por um dos seis membros

que entre sl serSo escolhidos daqueles indicados pelo Poder Executivo Municipal, que
terd direito a voto quando da deliberagSo da mat6ria submetida a sua apreciaqSo.
Art.4a As decis6es do Conselho Municipal de Saneamento Bisico

do Municipio de Vertentes-PE dar-se-5o por maioria dos seus membros presentes

e

reun i5o.

Art.se O controle socialserd exercido pelo Conselho Municipal de
saneamento Bdsico do Municlpio de vertentes-PE por meio do recebimento sistemdtico

de relat6rios, estudos e informag6es que permitam o monitoramento das a95es de
sa

neamento bSsico.
Art.6e O Conselho Municipal de Saneamento Bdsico do Municipio

de Vertentes-PE delibera16 em reunlSo pr6pria, suas regras de funcionamento que
comporSo seu regimento interno, a ser homologado pelo Prefeito dentro do prazo de
180 (cento e oitenta) dias contados da publicag5o deste Decreto.

vigor na dala oa sua Publicag5o.

Art 70 Este

25 de,unhO de 2018

Prefeito Constitucional
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Art. 2e S5o participantes do Conselho Municipal de Saneamento
Bdsico do Municipio de Vertentes:
|

-

Poder Executivo;

- Prestadores de Servigo
lll - Entidades de Ensino;
lV - Representantes de Sindicato Rural;
ll

V

-

Vl

-

Vll

Associagdes de Moradores de Bairros e Distritos;

-

Associag6es de protegSo do Meio ambiente;

Comit€s de Bacias Hidrogrdficas

$1e Os representantes referidos no inciso I serSo indicados e

designados pelo Prefeito Municipal, sendo

em n0mero mdximo de 06

(seis),

preferencialmente das secretarias de obras, sadde, meio ambiente, educagSo, agricultura
e administragSo.

$2e Os representantes referidos nos incisos ll, lll, lV e V, em
nUmero mdximo de 03 (tr6s), serSo indicados pelas entidades em questSo.
53s A cada membro efetivo corresponderd a um suplente.

54e Os representantes referidos neste artigo se16o indicados
pelos seus 6rg5os de representagSo e nomeagSo pelo Prefeito.

55s No caso de vacdncia,

o novo membro

designado deverd

completar o mandato do substituido.

Art.3e. S5o objetivos do Conselho Municipal de Saneamento
Bdsico do Municlpio de Vertentes-PE:

|

-

ParticipaEso

no planejamento, elaboraE5o e avaliag5o

da

Politica Municipal de Saneamento B6sico;

ll

-

PromoESo da universalizag5o dos serviEos de saneamento

bdsico, assegurando sua adequaqSo por meio do acompanhamento dos seus indicadores
e do cumprimento das metas fixadas no Plano Municipal de Saneamento Bdsico;
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