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LEI No 3.872/2020. DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 

lnstitui o Conseiho Municipal de Saneamento 
Básico e Ambiental - CMSBA do Municipio de 
Chopinzinho, e dá outras providéncias. 

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANA, no uso das atribuiçães que Ihe 
são conferidas par Lei, 

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguirite 

LEI: 
ART. 10 - Fica cnado o Coriselno Municipal de Saneamento Básico e Ambiental - CMSBA do 
Municipio de Chopinzinho, Orgão colegiado de caráter consultivo na forrnulaçao de politica de 
saneamento básico e ambiental, no planejamento e na avaliaçao de suas execuçôes, sendo 
assegurada a represeritaçao nos termos da Lei Federal n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 
regulamentada pelos Decretos Federals n° 7.217 de 21 de junho de 2010, e suas alteraçoes e corn 
atribuicôes inerentes ao equillbrio ecolágico e implantaçao de açães destinadas a protecão, 
recuperacão e conservacão do meio ambiente e acompanhamento dos servicos prestados na area 
de saneamento bãsico e controle social. 
ART. 20  - São objetivos do Conseiho Municipal de Saneamento Bäsico e Ambiental do Municipio de 
Chopinzinho. 
I - levantar a patnmOnio ambiental natural, étnico e cultural do MunicIpio de Chopinzinho; 
II - localizar e mapear areas criticas onde se desenvolvam atividades corn utilizaçao de recursos 
naturais ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bern como, 
empreendimentos capazes de causar degradacao ambiental a fim de permitir a vigilância e o controle 
desses procedimentos e a cumpnmento da Iegislacao vigente; 
III - colaborar no planejamento municipal mediante recomendaçoes a proteção do patrimônio 
ambiental do MunicIpio; 
IV - estudar, definir e propor normas e procedimentos visando a protecão ambiental do Municipio; 
V - promover e colaborar na execução de prograrnas intersetoriais de proteçâo ambiental do 
Municlpio; 	 LU 

VI - fornecer inforrnacoes e subsidios técnicos relativos ao conhecimento e protecao do meio 
ambiente; 
VII - colaborar em campanhas educacionais relativas ao meio ambiente e aos problemas de saüde, 05 
de saneamento bãsico, de uso e ocupaçao racional de águas e solos; 
VIII - manter intercâmbio corn entidades oficiais e privadas de pesquisas e/ou atividades ligadas ao 
conhecimento e proteção ambiental; 
IX - identif,car, prever e comunic3r as agressöes ambientais ocomdas no MunicIpio, diligenciando' 8  To  
efetiva apuracão e sugerindo aos poderes e órgãos püblicos as medidas cabiveis, além de contnbuir, 
em caso de emergencia para mobilizacáo da cornunidade; 
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X - participar ativarnente da eiaboraçao da Politica Municipal de Saneamento, bern coma no seu 
pianejamento e avaliacao; 
XI - participar, opinar e deliberar sobre a elaboracao sobre a implementacão dos Pianos Diretores de 
Abastecimento de Agua, Esgotamento Sanitário, Drenagem, Limpeza Urbana e Residuos Sólidos do 
Municipio; 
Xli - participar na promocão da universalizaçao dos servicos de saneamento básico, assegurando a 
sua qualidade por meio do acompanhamento de seus indicadores e do cumprimento das metas 
fixadas nos pianos municipais; 
Xii - acompanhar o cumprimento das metas fixadas em Contrato de Concessôes I Contrato de 
Programa das empresas concessionárias dos servicos de âgua e esgoto; 

LL 

XIV - promover estudos destinados a adequar as anseios da população a Polltica Municipal tie 
Saneamento; 
XV - buscar o apoio de Orgaos e entidades realizadoras de estudos sobre meio ambiente e 
saneamento, de modo a dispor de subsidios técnicos e legais na implementacao de suas acOes; 	Co 

XVI - apresentar propostas ao Executivo ou Legisiativo, versando sobre a matéria que Ihe é de 
interesse, sempre acompanhados de exposiçao de motivos; 
XVII - apreciar e opinar sobre os casos que ihe forem submetidos pelas partes interessadas; 
XVIII - elaborar, aprovar e reformar seu próprio Regimento interno, dispondo sobre a ordem dos g 
trabaihos e sabre a constituição, competência e funcionamento; 
XVIII - acompanhar o cumprimento das metas fixadas em Contrato de Concessöes / Contrato de 
Programa das empresas concessionárias dos serviços de água e esgoto e residuos sOlidos; 
XIX - deliberar juntamente corn a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, . 
sabre a apiicacao dos recursos oriundos do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Meio 
Ambiente - FMSBMA do Municipio de Chopinzinho. 
ART. 30  - 0 controie social será exercido pelo Conseiho Municipal de Saneamento Básico e 07 

Ambiental do Municipio de Chopinzinho par meio do recebimento de relatOrios, e informaçoes que 
permitam o acompanhamento das acôes de saneamento básico, da anélise do Piano Plurianual e o 
das propostas orçamentárias, anuais e do acompanharnento da execução destes. 
ART 4° - 0 Conseiho Municipal de Saneamento Básico e Ambientai será composto por urn membrog 
titular e seus respectivo suplente dos seguintes segmentos da sociedade, assegurada a participag5oLl)  100 

 

Uj popular pantâria par meio de organizacoes representativas. 
I - da concessionäria de servicos de saneamento básico SANEPAR; 
II - do Executivo Municipal: Secretaria Municipal de SaUde, Secretaria Municipal de Agricultura, 
Pecuária e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Assisténcia Social, e a PROCON (Defesa do 
Consumidor); 
Iii - dos usuários de serviços de saneamento básico; 
IV - das entidades técnicas, organizaçöes da sociedade civil e de defesa de consumidores. 1>0  

relacionados ao setor de saneamento básico; 
CL 

V - dos Conseihos Municipais: Saüde, Assisténcia Social e de Desenvolvimento Econômico; 
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§10. As entidades técnicas e organizaçoes da sociedade civil que indicarem representantes no 
Conselho ora instituido deverão estar devidamente criadas e legalizadas, corn registro em cartório ha 
pelo menos 05 (cinco) anos, além de possuir, em seus objetivos estatutários, atuação na area de 
saneamento básico, devidamente comprovada; 
§2°. 0 Conselho Municipal de Saneamento Básico e Ambiental reunir-se-á ordinariamente no 
periodo designado em seu Regimnto Interno e, extraordinariamente, sempre que convocado; 
§30. Caberá ao Municipio de Chopinzinho fornecer toda a estrutura fisica e de pessoal para o regular 
funcionamento do Conselho Municipal ora instituldo; 
§4°. As reuniôes do Conselho Municipal de Saneamento Básico e Ambiental serão püblicas e 
presididas pelo representante titular eleito entre os membros do conselho; 
§50. Cada urn dos membros titulares do Conselho ora criado terá direito a urn voto nas reuniöes, 
sendo que seu Presidente votará apenas em caso de desempate e Os suplentes nas ausèncias dos 
titulares respectivos; 
§60. Ninguém poderá representar ou votar em nome de duas ou mais entidades numa mesma 
reuniâo do Conselho; 
VIII - os seguimeritos da sociedade civil organizada indicarão Iivremente os membros para 
composicão do Conselho, independentemente da convocaço. 
IX - caso não haja indicação dos membros representativos da comunidade, o Prefeito Municipal 
poderá fazd-lo em livre escolha. 
ART. 5° - 0 Conselho se instituirá por decreto do Prefeito Municipal homobogando a indicaçao dos 
seus membros titulares e suplentes. 
Paragrafo Cinico - A Diretoria do Conselho será composta de Presidente, vice-Presidente, Secretário 
Geral e Tesoureiro e respectivos suplentes. 
ART. 6°  - Os membros do Conselho terão mandato de 02 (dois) anos, admitida a reconducão por 
uma ünica vez. 

fundamental a cargo do municipio, nocöes e conhecimentos referentes ao patrimônio ambiental, 
natural, étnico e cultural, além da respectiva conservaçao e/ou recuperação. 
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ART. 70 - 0 exercicio das funcoes de conseiheiros do Conselho, não dá direito a nenhuma espécie 
de remuneraçao ou gratificação de qualquer espécie, constituindo serviços de relevante importância . 
para a Municipalidade. 
ART. 80  - 0 Conselho manterá estreito intercâmbio corn Orgãos da Administracao Püblica Municipal,g 
Estadual e Federal, corn o objetivo de receber e fornecer substdios técnicos inerentes a defesa e Uj  
protecão do meio ambiente. 
ART. 9° - Identificada qualquer agressão ambiental, o Conselho prestará inforrnaçôes as autoridades 
piblicas constituidas, notadamente os poderes executivo e judiciário, ao Ministério Püblico e outros 
organismos competerites, alertando das possiveis implicaçoes e sugerindo providências necessärias. 
ART. 10 - 0 Conselho promoverá a divulgaçao de conhecimentos e providéncias relativas à 

ID 
conservacão do patrimônio ambiental. 
ART. 11 - Deverá constar obrigatoriamente dos curricubos escolares dos estabelecimentos de ensino. 
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ART. 12 - As despesas corn a execucâo da presente lei correrão por conta de dotacaes próprias do 
orçamento do municiplo, seguindo-se as diretrizes anuais e plurianuais. 
ART. 13 - No prazo de 5 (cinco) dias üteis de sua instituicao por decreto do Prefeito Municipal, o 
CONSELHO elegerá, dentre seus pares, uma diretoria composta de: 
- o Presidente; 

II - o Vice - Presidente; 
Ill - o Secretário Geral; 
IV - o Tesoureiro. 
Paragrafo Unico - para cada cargo será dado o respectivo suplente. 
ART. 14 - Em 30 (trinta) dias da formacao da diretoria, sera elaborado o regimento intemo que será 
aprovado por ato (decreto) do Prefeito Municipal. 
ART. 15— Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacão, revogando em especial a Lei n.° 1.725 
de 29 de outubro de 2002 e a Lei n.° 3.551 de 22 de julho de 2016, e as disposiçOes em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO/PR, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. 	Co 

Alvaro Dênis Ceni Scolaro 
Prefeito 

Publicado no Diana Oficial dos Municipios 
do Sudoeste do Paraná - DIOEMS 
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