
        ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 034/17, DE 03 DE JANEIRO DE 2017

Cria o Conselho Municipal de Saneamento de
Arapongas e dá outras providências.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, ESTADO DO
PARANÁ, no uso de atribuição que lhe confere o inciso
V do art. 67 da Lei Orgânica do Município de Arapongas,
e tendo em vista o disposto nos incisos I, parágrafo
primeiro, do art. 2º combinado com o parágrafo único
do art. 14, ambos da Lei do Plano Diretor Municipal,

CONSIDERANDO que é objetivo geral da Política de
Infraestrutura Pública Municipal garantir ao cidadão o
direito ao saneamento;

CONSIDERANDO que a Política de Serviços e
Infraestrutura Pública Municipal deve observar as
disposições da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de
2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o
saneamento básico;

CONSIDERANDO que o controle social dos serviços
públicos de saneamento básico pode ser instituído
mediante a adoção do mecanismo de participação de
órgãos colegiados de caráter consultivo na formulação
da política de saneamento básico, bem como seu
planejamento e avaliação, nos termos do inciso IV do
art. 34 do Decreto 7.217 de 05 de janeiro de 2007;

CONSIDERANDO que é diretriz municipal promover a
educação sanitária e especialmente melhorar o nível de
participação da comunidade na solução dos problemas
de saneamento,

DECRETA:
Art. 1º - Fica criado no Município de Arapongas, Estado
do Paraná, o CONSELHO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO como órgão colegiado de caráter
consultivo, visando ao controle social dos serviços
públicos de saneamento, conforme dispõe este Decreto.

Art. 2º - São atribuições do CONSELHO MUNICIPAL
DE SANEAMENTO:

I – Participar ativamente da elaboração e execução da
Política Municipal de Saneamento;
II – Participar, opinar e deliberar sobre a elaboração e
implementação dos Planos Diretores de Abastecimento
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de Água, Drenagem, Esgotamento Sanitário, Limpeza
Urbana e Resíduos sólidos do Município;
III – Promover a Conferência Municipal de Saneamento
Básico, a cada quatro anos, quando não convocada pelo
Poder Executivo;
IV – Acompanhar o cumprimento das metas fixadas em
Lei, por parte da(s) empresa(s) Concessionárias dos
Serviços de Água e Esgoto;
V – Promover estudos destinados a adequar os anseios
da população à Política Municipal de Saneamento;
VI – Buscar o apoio de órgãos e entidades realizadoras
de estudos sobre meio ambiente e saneamento, de modo
a dispor de subsídios técnicos e legais na implementação
de suas ações;
VII – Apresentar propostas ao Executivo ou Legislativo
sobre as matérias que lhe é de interesse, sempre
acompanhada das exposições de motivos;
VIII – Apreciar e opinar sobre os casos que lhe forem
submetidos pelas partes interessadas;
IX – Elaborar, aprovar e reformar seu Regimento Interno,
dispondo sobre a ordem dos trabalhos e constituição,
competência e funcionamento.

Art. 4º.  O CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
será composto por um membro titular e seu respectivo
suplente indicados pelos seguintes segmentos:
I – Da concessionária de serviços de saneamento;
II – Do Executivo Municipal:
a) Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços
Públicos e Meio Ambiente;
b) Secretaria Municipal de Obras, Transportes e
Desenvolvimento Urbano;
c) Secretaria Municipal de Saúde;
d) Secretaria Municipal de Assistência Social;
III – Do Legislativo Municipal: Câmara Municipal de
Vereadores;
IV – Dos Conselhos Municipais:
a) Conselho Municipal do Meio Ambiente;
b) Conselho Municipal de Saúde;
c) Conselho Municipal de Proteção e Defesa do
Consumidor;
V – Da União da Associação de Moradores do
Município de Arapongas – UAMMA;
§ 1º. O CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
reunir-se-á ordinariamente no período designado em seu
Regimento Interno e, extraordinariamente, sempre que
convocado;
§ 2º.  Caberá ao Município de Arapongas fornecer a
estrutura física e pessoal para o regular funcionamento
do Conselho;

§ 3º.  As reuniões do CONSELHO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO serão públicas e presididas pelo
representante titular eleito entre os membros do
Conselho;
§ 4º.  Cada membro em exercício do Conselho terá direito
a um voto nas reuniões, sendo que seu Presidente votará
apenas em caso de desempate;
§ 5º. Ninguém poderá representar ou votar em nome de
duas ou mais entidades numa mesma reunião do
Conselho;
§ 6º. As formas de convocação pelo Conselho Municipal
e de seu funcionamento serão definidas em seu
regimento interno;
§ 7º. Os membros do Conselho ora instituído terão
mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida uma
recondução;
Art. 5º. Os trabalhos realizados junto ao Conselho ora
criado serão considerados de relevância para o
Município, não percebendo os seus membros
remuneração ou gratificação de qualquer espécie.
Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Arapongas, 03 de janeiro de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JULIANO ANDRÉ DOMINGOS
Secretário Municipal de Administração
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