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DECRETO Nº 1390 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015.
APROVA O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE AREAL.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AREAL, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, determina ao ttular dos
serviços a formulação de Polítca PPblica de Saneamento Básico;
CONSIDERANDO que o Art. 19, da Lei Federal nº 11.445/07 prevê que o
Plano de Saneamento Básico poderá ser específco para cada serviço;
CONSIDERANDO que, conforme disposto no art. 11, inciso I, da Lei Federal
nº 11.445/07, a existência de plano de saneamento básico é condição de validade dos
contratos que tenham por objeto a prestação de serviços pPblicos de saneamento básico;
CONSIDERANDO que, conforme dispõe o art. 3º, inciso IV, da Lei Federal
nº 11.445/07, a garanta de informações à sociedade e a partcipação nos processos de
formulação da polítca dos serviços de saneamento;
CONSIDERANDO as audiências pPblicas realizadas e arquivadas em mídias
eletrônicas, as quais passam a fazer parte integrante deste Decreto;
CONSIDERANDO que, conforme disposto no Art. 237 da Lei Orgânica do
Município de Areal, cumpre ao Município, promover programas de saneamento básico
destnados a melhorar as condições sanitárias e ambientais das áreas urbanas e os níveis
de saPde da população;
CONSIDERANDO que, conforme disposto no Art. 11 da Lei Orgânica do
Município de Areal, compete ao Município insttuir, planejar e fscalizar programas de
desenvolvimento urbano nas áreas de habitação e saneamento básico, de acordo com as
diretrizes estabelecidas na legislação federal, sem prejuízo da competência comum
correspondente.
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DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado e insttuído o Plano Municipal de Saneamento Básico
do Município de Areal, Estado do Rio de Janeiro, anexo deste Decreto, como instrumento
de Polítca PPblica Municipal de Saneamento Básico, que, respeitadas as competências
concorrentes da União e do Estado, tem como diretrizes:
I - melhorar a qualidade de salubridade pPblica;
II - manter o meio ambiente equilibrado em busca do desenvolvimento
sustentável;
III - fornecer diretrizes ao Poder PPblico e a coletvidade para a defesa,
conservação e recuperação da qualidade Sanitária do Município, cabendo a todos o
direito de exigir a adoção de medidas neste sentdo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

FLÁVIO MAGDALENA BRAVO
Prefeito
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