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do Conselho Municlpal de
Municipio de Canind6 de
COMSAB, e d6 outras

O PREFEITO

SERGIPE,

DO MUNICIPIO

Disp6e sobre a Criag6o
Saneamento B6sico do

S5o Francisco/SE -
provid€ncias.

DE CANINDE DE

A Cdmara Municipal de

Municipal de Canind6 de

sanciono a seguinte Lei:

$

Canind6 de S5o

56o Francisco, no

SAO FRANCISCO, ESTADO DE

Francisco aprova e eu, Prefeito

uso de minhas atribuig6es legais,

t

Art. 1'- Fica criado o Conselho Municipal de Saneamento Bdsico do

Municipio de Canind6 de S5o Francisco/SE, tendo como sigla a palavra COMSAB,

6195o colegiado de natureza consultiva e propositiva do Plano de Saneamento

B6sico do Municipio, com a finalidade de realizar o controle social, fiscalizar as

obras de saneamelh b6sico, bem l:omo a andlise da necessidade del,
desenvolvimento de estudos e projetos na area em conformidade com a Lei no

11.44512007 e Decretos no 721712010 e no 8.21112014.

Att.20. O controle Social dos servigos p0blicos de saneamento b5sico de

Canind6 de 56o Francisco - SE, dar-se-6 atrav6s da participagdo de 6196o

colegiados de car6ter consultivo, estaduais, do Distrito Federal e municipais,

assegurados a representagSo:

| - dos Titulares dos Servigos;
ll - de 6rg6os Governamentais relaciona'dos ao setor de saneamento
lll - dos prestadores {g servigos priblicos 5le Saneamento Bdsico:
lV - dos usu6rios dos Servigos de sanean*nto b6sico; ./
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V - de entidades t6cnicas, organizag'6es da

consumidor relaciona{s ao setor de saneamento

Art. 30 - A representagao o" qr! trata o

inicialmente exercida pelos seguintes 6rgaos, aos

mandato de 02 (dois) anos.

S2o-Odesempenho
remunerado; i

$ 30 - Os servigos

"Relevante Servigo P0blico e

sociedade civil e da defesa do
b6sico.

caput do artigo antdcbdente, ser6

quais compete designar:

das fung6es dos membros do COMSAB nio ser6

l. 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Obras, Servigos Ptiblicos e

P[anejamento; :

ll. 0'1 (um) Representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Agua e Meio

Ambiente;

lll. 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de lnclusSo, Trabalho e

tv.

vt.

Desenvolvimento Social;

01 (um) nepresStante da Secretari$ uunicipat de Sa[de; i

01 (um) Representante de entidades filantr6picas ou religiosas;

01 (um) Representante da lnd0stria e Com6rcio Local.

Art. 40 - Par:a cada representante titular, caber5 um suplente da mesma

fonte de'indicagSo, com presenga e palavra asseguradas em todas as reuniOes do

COMSAB, e voto, quando no exerclcio da titularidade.

Art. 50 - O Presidente do COMSAB serS eleito por seus membros, com

mandato de 02 (dois) frios, podendo ser rpeleito por mais um mandato-

$ 1o - Os membros do COMSAB e seus respectivos suplentes, terao

prestados ao COMSAB

ComunitSrio".

t

serSo considerados como de
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Art. 6o - O Regimento lnterno do COMSAB sere estabelecido pelos

membros e sua regulamentagao dever6 ser realizada atraves de Decreto Municipal.

Parigrafo Orico - As fune6e{e dreas de atuagao e demais quest6es

relativas ao funcionamento do Conselho Municipal de Saneamento Basico, serao

estabelecidas pelo Regimento lnterno e deverao seguir as diretrizes do Plano

Nacional de Saneamento B6sico, e ap6s aprovado pelo conselho ser6 editado e

publicado no Didrio Oflcial do Municipio de Canind6 de S5o Francisco - SE.

Art. 70 - As despesas decorrentes da implantagSo e funcionamento do

Conselho de que trata esta lei, correrdo por conta da proposta orgament6ria

.existente e aprovada.

Art. 80 - g.E f-"i entra em ,igf, n" data de sua publicag6b, retroagindo

seus efeitos a 02 deabril de 2018.

cisco,06 de abril de 2018.
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