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DECRETO MUNICIPAL Nº 151/2022. 

 

CRIA O COMITÊ GESTOR DE 

GOVERNANÇA E DAS AÇÕES DE 

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL 

DE SANEAMENTO BÁSICO INTEGRADO 

NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ COM INTUITO 

DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

       

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMETÁ, ESTADO DO PARÁ, EXMO. SR. VICTOR 

CORREA CASSIANO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE A 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E; 

 

Considerando que a Lei n° 11.445 de 2007 da criação do Plano Municipal de 

Saneamento Básico - PMSB, apresenta as diretrizes nacionais para o saneamento 

básico como a política para as prefeituras municipais; 

 

Considerando a revisão do Marco Legal do Saneamento Básico estabeleceu que a 

prestação do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) deverá 

ter a sua sustentabilidade econômico-financeira; 

 

Considerando que o Plano Municipal de Saneamento Básico Integrado deve ser 

elaborado pelas prefeituras de todos os municípios do país, como condição 

necessária para que possam receber verbas para obras de saneamento pelo Governo 

Federal, abrangendo as áreas serviços de água, esgotos, resíduos sólidos e 

drenagem das águas pluviais urbanas; 

 

Considerando que o Plano Municipal De Saneamento Básico Integrado deve garantir 

a promoção da segurança hídrica, prevenção de doenças, redução das desigualdades 

sociais, preservação do meio ambiente, desenvolvimento econômico do município, 

ocupação adequada do solo, e a prevenção de acidentes ambientais e eventos como 

enchentes, falta de água e poluição; 

 

Considerando o cumprimento de obrigações determinadas em lei, a gestão correta 

dos resíduos sólidos urbanos é uma questão de compromisso com o desenvolvimento 

social, de respeito ao meio ambiente, de promoção da saúde e aspecto fundamental 

no desenvolvimento econômico dos municípios; 
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Considerando a necessidade de uma estrutura e procedimentos eficazes de 

governança de encaminhamentos e decisões referentes e expressamente 

direcionadas no Plano de Saneamento Básico Integrado do município para garantir o 

alinhamento, o monitoramento e o controle de ameaças e oportunidades, a tomada 

de decisões e que os entregáveis estejam focados conforme planejado; 

 

Considerando a adesão deste município ao Programa de Apoio aos Municípios para 

a elaboração e execução do Plano Municipal de Saneamento Básico Integrado do 

Estado do Pará, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas 

- SEDOP. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica criado o COMITÊ GESTOR DE GOVERNANÇA DAS AÇÖES DE 

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

INTEGRADO NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ COM INTUITO DE GERENCIAMENTO 

INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, instância de gestão e 

coordenação, responsável por garantir o debate e o engajamento de todos os 

segmentos ao longo do processo participativo nos termos da legislação vigente, 

podendo ser editado ato regulamentar o assunto nos limites deste Decreto. 

 

Parágrafo único. A execução do Plano Municipal de Saneamento Básico será 

conduzida por grupo técnico de trabalho, cujos membros serão designados pelos 

titulares dos órgãos que compõem o Comitê Gestor e nomeados por decreto do chefe 

do poder executivo. 

 

Art. 2º. Para os efeitos do disposto neste Decreto, considera-se: 

I - Governança pública: conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle 

postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução 

de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade baseados 

na Política Nacional de Meio Ambiente - PNMA e Política Nacional de Resíduos, seus 

fins e mecanismos de formulação e aplicação; 

 

II - Valor público: produtos e resultados gerados, preservados ou entregues pelas 

atividades de uma organização que representem respostas efetivas e úteis às 

necessidades ou às demandas de interesse público e modifiquem aspectos do 

conjunto da sociedade ou de alguns grupos específicos reconhecidos como 

destinatários legítimos de bens e serviços públicos; 
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III - Gestão de riscos: processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado e 

monitorado pela alta administração, que contempla as atividades de identificar, avaliar 

e gerenciar potenciais eventos que possam afetar a organização, destinado a fornecer 

segurança razoável quanto à realização de seus objetivos. 

 

Art. 3º. São princípios da governança pública: 

I - Capacidade de resposta; 

Il - Integridade; 

III - Confiabilidade; 

IV - Melhoria regulatória. 

 

Art. 4º. O Comitê Gestor observará as seguintes diretrizes da governança pública: 

I - Direcionar ações para a busca de resultados para a sociedade, encontrando 

soluções tempestivas e inovadoras para lidar com a limitação de recursos e com as 

mudanças de prioridades reforçando o gerenciamento ao Plano de Saneamento 

Básico Integrado com os resíduos sólidos gerados no município de Cametá; 

 

ll - Promover a simplificação administrativa, a modernização da gestão pública 

municipal e a integração dos serviços públicos; 

 

III - Monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a implementação e os resultados 

das políticas e das ações públicas prioritárias para assegurar que as diretrizes 

estratégicas sejam observadas; 

 

IV - Articular instituições e coordenar processos para melhorar a integração entre os 

diferentes níveis e esferas do setor público, com vistas a gerar, preservar e entregar 

valor público; 

 

V - Fazer incorporar padrões elevados de conduta pela administração municipal para 

orientar o comportamento dos agentes públicos, em consonância com as funções e 

as atribuições de seus órgãos e de suas entidades; 

 

VI - Avaliar as propostas de criação, expansão ou aperfeiçoamento de políticas 

públicas e de concessão de incentivos fiscais e aferir, sempre que possível, seus 

custos e benefícios; 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD 
ESTADO DO PARÁ 

 

 

 

 

CNPJ: 05.105.283/0001-50 
AV. GENTIL BITTENCOURT, Nº 1 – CENTRO 

CAMETÁ/PA – CEP 68.400-000 

VII - Manter processo decisório orientado pelas evidências, pela conformidade legal, 

pela qualidade regulatória, pela desburocratização e pelo apoio à participação da 

sociedade; 

 

VIII - Editar e revisar atos normativos, pautando-se pelas boas práticas regulatórias e 

pela legitimidade, estabilidade e coerência do ordenamento jurídico e realizando 

consultas públicas sempre que conveniente; 

IX - Definir formalmente as funções, as competências e as responsabilidades das 

estruturas e dos arranjos institucionais; e 

 

X - Promover a comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades e dos 

resultados da organização, de maneira a fortalecer o acesso público à informação. 

 

Art. 5º. Ao Comitê Gestor compete: 

I - Propor medidas, mecanismos e práticas organizacionais para o atendimento aos 

princípios e às diretrizes de governança pública estabelecidos neste Decreto; 

 

II - Aprovar manuais e guias com medidas, mecanismos e práticas organizacionais 

que contribuam para a implementação dos princípios e das diretrizes de governança 

pública estabelecidos neste Decreto; 

 

III - Elaborar recomendações em deliberação colegiada para garantir a coerência e a 

coordenação dos programas e das políticas de governança específicos, para posterior 

análise e aprovação pelo ocupante do cargo eletivo do Poder Executivo Municipal; 

 

IV - Incentivar e monitorar a aplicação das melhores práticas de governança no âmbito 

da administração pública federal direta, autárquica e fundacional; 

 

V - Editar as resoluções necessárias ao exercício de suas competências. 

Parágrafo único. Os manuais e os guias a que se refere o inciso II do caput deverão 

conter recomendações que possam ser implementadas nos órgãos e nas entidades 

da administração pública municipal, definidos na resolução que os aprovar; 

 

Art. 6º. O Coordenador do Comitê Gestor do Plano Municipal de Saneamento Básico 

- PMSB será nomeado pelo gestor municipal, tendo a função de organização e 

viabilização da infraestrutura (convocatória de reuniões, locais apropriados, 

solicitação de documentos etc.), com a responsabilidade de garantir, inclusive com 

recursos, o bom andamento do processo. 
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Art. 7º. O Comitê Gestor do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB será 

constituído pelos membros constantes no ANEXO I, que se reunirão conforme 

convocação do seu Coordenador. 

Parágrafo único. Para fins de exercer supervisão da execução do Plano Municipal de 

Saneamento Básico, fica designado o assessor de gabinete do prefeito, Economista 

– MS. Sr. Anazildo de Moraes. 

 

Art. 8º. O Comitê Gestor deverá elaborar e aprovar no prazo de 90 (noventa) dias o 

seu regimento interno. 

 

Art. 9º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

 
 
 

Registre-se, publique-se, dê ciência e cumpra-se. 

 

 
Cametá/PA, 19 de agosto de 2022. 

 

 

 
VICTOR CORREA CASSIANO 

Prefeito Municipal de Cametá. 
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ANEXO 1 

 

NOME FUNÇÃO CPF 

JOSE OSVALDO OLIVEIRA DE 
BARROS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 302.519.742-00 

ANTONIO RONALDO DA SILVA 
GOMES 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE 

376.736.962-15 

KLENARD ATTILIO RANIERI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

SAÚDE 
427.055.412-68 

BENEDITO FERNANDO 
PEREIRA CAMARINHA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES, TERRAS E 

OBRAS 
097.180.792-20 

JOSÉ CORDEIRO ALVES 
DIRETOR DO SERVIÇO 

AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO (SAAE) 

558.150.652-34 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE CAMETÁ 

 
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

 
 Certifico para os devidos fins de direito e a 

quem possa interessar, que atendendo ao princípio 

da publicidade e de acordo com as atribuições 

conferidas pelo Decreto Municipal n° 97/2013, de 29 

de julho de 2013, publiquei no quadro de Aviso que 

fica no rol do prédio da Prefeitura Municipal, o 

Decreto Municipal n° 151/2022, de 19 de agosto de 

2022, que CRIA O COMITÊ GESTOR DE 

GOVERNANÇA E DAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO 

DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

INTEGRADO NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ COM 

INTUITO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

Cametá, 19 de agosto de 2022. 

 
 

Odilon do Socorro Coelho Barra 
Secretário Municipal de Administração 

Decreto Municipal nº 001/2021. 
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