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LEI Nº 048/2015 
De 16 de setembro de 2015. 
 

Institui o Conselho Municipal de Controle Social no 
Saneamento Básico do Município de Muniz Ferreira e da 
Outras Providencias.  
 

O PREFEITO MUNICIPAL de MUNIZ FERREIRA, ESTADO DA BAHIA, Sr. 
Clovis dos Santos Penine, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos 
os habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei: 
Art. 1º - Fica Instituído o Conselho Municipal de Controle Social no 
Saneamento Básico no Município de Muniz Ferreira Estado da Bahia, para fins 
de controle social, colegiado de caráter consultivo na formulação da política de 
saneamento básico, no planejamento e na avaliação de sua execução, sendo 
assegurada a representação de forma paritária de representantes da sociedade 
civil em relação aos representantes governamentais, obedecendo os termos da 
Lei Federal nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007, e regulamentada pelos 
Decretos Federais nº 7217 de 21 de junho de 2010 e 8211 de 21 de março de 
2014. 
Art. 2º - São Objetivos do Conselho Municipal de Controle Social no 
Saneamento Básico de Muniz Ferreira: 

a) Participação na formulação de política de saneamento básico, bem 

como no seu planejamento e avaliação; 

b) Participação da promoção da universalização dos serviços de 

saneamento básico, assegurando a sua qualidade por meio do 

acompanhamento de seus indicadores e do cumprimento das metas 

fixadas nos planos municipais; 

c) Promoção de estudos destinados a adequar as necessidades de 

população a política municipal de saneamento básico; 

d) Buscar 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; 

e) Apresentação de propostas de projetos de lei ao Executivo ou 

Legislativo, versando sobre matéria relacionada com saneamento 

básico; 
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f) Apreciação do Plano Municipal de Saneamento Básico ou planos 

específicos para cada um dos serviços que compõem o saneamento 

básico e suas propostas de alteração ou revisão; e 

 
g) Apreciação e opinião sobre os casos que lhe forem submetidos pelas 

partes interessadas. 

Art. 3º - O Conselho Municipal de Controle Social no Saneamento Básico no 
Município de Muniz Ferreira, terá composição paritária entre o Poder Público 
Municipal e a Sociedade Civil, e contará com 12 (doze) membros, observando-
se o disposto na Lei Federal nº 11445/2007: 
I – Representantes do Poder Público Municipal: 

a) 01 (um) representante do Poder Executivo Municipal; 

b) 01 (um) representante do Poder Legislativo Municipal; 

c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde; 

d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Meio 

Ambiente; 

e) 01 (um) representante da Secretaria Municipal do Trabalho, Esporte e 

Ação Social; 

f) 01 (um) representante da EMBASA – Empresa Baiana de Águas e 

Saneamento S.A. 

II – Representantes da Sociedade Civil: 
a) 01 (um) representante do Conselho Municipal de Assistência Social; 

b) 01 (um) representante do Conselho Municipal de Saúde; 

c) 01 (um) representante do Conselho Municipal de Meio Ambiente; 

d) 01 (um) representante do Conselho Municipal de Educação e Cultura; 

e) 01 (um) representante da Igreja Católica; 

f) 01 (um) representante das Igrejas Evangélicas. 

§ 1º - A Cada Membro efetivo corresponderá um suplente. 
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§ 2º - O Mandato do membros efetivos e respectivos suplentes, terá a duração 
de 02 (dois) anos, sendo permitida 01 (uma) recondução por igual período. 
§ 3º - Os representantes referidos neste artigo serão indicados pelos seus 
órgãos de representação e nomeados pelo Prefeito Municipal. 
 
§ 4º - No caso de vacância, o novo membro designado deverá completar o 
mandato do substituto. 
Art. 4º - Os membros do Conselho Municipal de Controle Social no 
Saneamento Básico no Município de Muniz Ferreira, elegerão em primeira 
reunião ordinária entre seus pares, a mesa diretora que será composta por 
presidente, vice-presidente, primeiro-secretário e segundo-secretário e terão 
mandatos de dois anos podendo ser reeleitos uma única vez. 
Art. 5º - O Conselho Municipal de Controle Social no Saneamento Básico no 
Município de Muniz Ferreira, deliberará em reunião própria, suas regras de 
funcionamento que comporão seu regimento interno, a ser homologado pelo 
Prefeito Municipal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 
Art. 6º - O Conselho Municipal de Controle Social no Saneamento Básico no 
Município de Muniz Ferreira, é um órgão consultivo dos Poderes Executivo e 
Legislativo, que tem a finalidade de analisar, avaliar e opinar sobre políticas 
públicas relacionados aos serviços públicos de saneamento básico, conforme 
descrito na Lei Federal nº 1445/2007 e no inciso IV, Art 34 do Decreto Federal 
nº 7217/2010. 
Art. 7º - É assegurado aos órgão colegiados de controle social o acesso a 
quaisquer documentos e informações produzidos por órgãos ou entidades de 
regulação ou de fiscalização, bem como a possibilidade de solicitar a 
elaboração de estudos com o objetivo de subsidiar a tomada de decisões, 
observando o disposto no § 1º do Art. 33 do Decreto Federal nº 7217/2010. 
Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Muniz Ferreira, em 16 de setembro de 2015    
  
 

CLÓVIS DOS SANTOS PENINE 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

 


