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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNP): 06.113.682.0001-25

Lei nº 533/2015, de 05 de outubro de 2015.

"Dispõe sobre a criação do Conselho
Municipal de Saneamento Básico do
Município de Colinas Estado do Maranhão,
e da outras Providências.”

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Saneamento Básico de Colinas —

Maranhão, órgão colegiado de composição paritária, de natureza consultiva, executiva e
propositiva do Plano de Saneamento Básico do Município, com a finalidade de fiscalizar as
obras de saneamento básico, bem como a análise da necessidade de desenvolvimento de
estudos e projetos na área em conformidade com a Lei nº 11.445/2007 e Decreto nº
8.211/2014.
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Art. 2º O controle social dos serviços públicos de saneamento básico de Colinas — MA,dar-se-á através da participação de órgãos colegiados de caráter consultivo, estadual, do
Distrito Federal e municipais, assegurada a representação:

|— dos titulares dos serviços;

il - de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico;

Wi — dos representantes de serviços públicos de saneamento básico;

IV — dos usuários de serviços de saneamento básico;

V — de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidorrelacionadas ao setor de saneamento básico.
e

Art. 3º A composição do Conseiho Municipal de Saneamento Básico terá paridade na
seguinte composição:

!-— 50% de órgãos, entidades ou organização representativa dos seguimentos de usuários;
H — 25% de órgão, entidades ou organizações representativas do segmento relacionadas aosetor de saneamento básico.
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IH-25%deórgãos,entidadeseinstituiçõesrepresentativasdosegmentodetitularese

prestadoresdeserviços.”

Art.4ºNaausênciaderegimentoespecíficoparaessefim,primariamente,O
ConselhoMunicipaldeSaneamentoBásicodeColinas-MA,seráformadoporórgãodecaráter
consultivo,osquaisdesignarãoosmembrosrepresentantes:

1)01(um)representantedaSecretariaMunicipaldeSaúde;
Hi)01(um)representantedaSecretariaMunicipaldeMeio
Ambiente;
KH)01(um)representantedaSecretariaMunicipaldeEducação;
IV)01(um)representantedaCAEMA—

CompanhiaAmbiental
doMaranhão;
V)01(um)representantedeAssociaçãodeMoradoresde
Bairros;
VT)01(um)representantedaCâmaraMunicipaldeColinas—

MA;
VII)01(um)representantedaIndústriaeComércioLocal:
VHI)01(um)representantedoseguimentoReligioso.
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81ºOsrepresentantesreferidosnoinciso1,IIeIIserãoindicadosedesignados
peloPrefeitoMunicipalmediantedecreto.

82ºOsrepresentantesreferidosnosincisosIV,V,VI,VIIeVIIIemnúmero
máximode05(cinco),serãoindicadosedesignadosrespectivamentepelossegmentosem
questão.

Art.5ºParacadarepresentantetitular,caberáumsuplentedamesmafontede
indicação,compresençaepalavraasseguradaemtodasasreuniõesdoConselhoMunicipalde
SaneamentoBásico,evoto,quandonoexercíciodatitularidade.

$1ºOPresidentedoConselhoMunicipaldeSaneamentoBásico,seráeleitopor
seusmembros,commandatode02(dois)anos,podendoserreeleitopormaisummandatode

)
igualperíodo.

$2ºOsmembrosdoConselhocseusrepresentantessuplentes,terãomandatode
02(dois)anos;

83ºOdesempenhodasfunçõesdosmembrosdoConselhonãoseráremunerada;

$4ºOsserviçosprestadosaoConselhoMunicipaldeSaneamentoBásico,serão
consideradoscomode“RelevanteServiçoPúblicoeComunitário”.

Art.6ºAsfunçõeseáreasdeatuaçãocdemaisquestõesrelativasao
funcionamentodoConselhoMunicipaldeSaneamentoBásico,serãoestabelecidaspelo
RegimentoInternoedeverãoseguirasdiretrizesdoPlanoNacionaldeSaneamentoBásico,e
apósaprovadopeloconselhoscráeditadoporDecretoMunicipal;

Art.7ºASecretariaMunicipaldeMeioAmbienteatravésdesuadotação
orçamentáriadestinaráosrecursoshumanos,financeiros,espaçofísicoemateriaisnecessários
aoplenoeregularfuncionamentodoConselhoMunicipaldeSaneamentoBásicoelhedaráo
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técnicoadministrativonecessáriosemprejuízodeoutrosmeiosdecolaboraçãoda

comunidadeeinstituições.

Art.8ºEstaLeientraemvigornadatadesuapublicação.

ColinasEstadasdoMaranhão09desetembrode2015.
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