
Decreto n° 5.440

Prefeitura Municipal de Parnamirim

Institui o Grupo Gestor de Saneamento 

Básico de Parnamirim e determina outras 
providências.

O  PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 74, inciso XII, da 
Lei Orgânica do Município de Parnamirim,

Considerando que o Saneamento básico está 

intimamente relacionado à qualidade de vida e a saúde da população de 
uma cidade.

Considerando que o saneamento básico abrange a 
saúde pública e as áreas afins, como afastamento e tratamento de 
esgoto e efluentes industriais, destinação e tratamento de resíduos 
sólidos, drenagem urbana, etc.

Considerando que as áreas de saneamento, recursos 
hídricos e meio ambiente estão intimamente relacionadas,
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Prefeitura Municipal de Parnamirim
principalmente quando o assunto a tratar refere-se a água para 

abastecimento público, seu uso mais nobre.
Considerando as ações que serão desencadeadas com a 

construção das primeiras redes de esgotamento sanitário no Município 

de Parnamirim e o montante financeiro envolvido;
Considerando, a necessidade da adoção de um 

planejamento estratégico com a criação do Grupo Gestor de 

Saneamento Básico de Parnamirim;
Considerando que as funções de um Sistema de Gestão 

são: coordenar, arbitrar os conflitos, implementar a política, planejar, 

regular, controlar o uso, preservar e recuperar os recursos hídricos.
Considerando a necessidade de se estabelecer uma 

prioridade na consecução de obras e serviços de responsabilidade do 

Poder Executivo, definindo-lhe a conveniência e oportunidade;

Considerando, finalmente, a necessidade de se 

assegurar ao Chefe do Poder Executivo uma assessoria político- 

administrativa capaz de sugerir as obras e serviços que atendam à 

vontade da população de Parnamirim.
Considerando a indispensabilidade de acompanhamento 

passo a passo da mais gigantesca obra publica em Parnamirim em todos 

os tempos com a construção da rede de esgotamento sanitário.
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Prefeitura Municipal de Parnamirim
DECRETA:

Art. Io. Fica instituído junto ao Gabinete do Chefe do Poder 

Executivo, um Grupo de Saneamento Básico de Parnamirim para 

acompanhar e gerir as obras de construção da rede de saneamento 

deste município, mantida as definições executivas das respectivas 

secretarias municipais.

Art. 2o. O  Grupo Gestor de Saneamento Básico de Parnamirim - 

GGSBP, de que trata este Decreto, será presidido pelo Prefeito 

Municipal, sendo integrado pelo Chefe da Casa Civil, pela Secretaria 

Municipal de Planejamento, Turismo e Desenvolvimento Económico; 

Secretaria Municipal de Obras Públicas e a Secretaria Municipal de 

Limpeza Urbana.

Art. 3o. Fica designado o Chefe da Casa Civil como sendo o 

Secretário Executivo do Grupo Gestor de Saneamento Básico de 

Parnamirim - GGSBP.

Art. 4o. O  Secretário Executivo, dentre as suas atribuições, terá 

até o dia 08 de agosto do corrente ano para juntamente com os demais
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membros apresentar uma proposta de Regimento Interno e o que se 

fizer necessário para o regular funcionamento do Grupo Gestor de 

Saneamento Básico de Parnamirim - GGSBP.
Art. 5°. Fica desde já convocado o Grupo Gestor de Saneamento 

Básico de Parnamirim - GGSBP para a primeira reunião que dar-se-á no 

dia 08 de agosto do corrente ano, onde será apreciado e aprovado o 

Regimento Interno de que trata o artigo anterior.
Parágrafo Único: Após a aprovação e publicação do regimento 

interno de que trata o c a p u t, todos os atos e providências do Grupo 

Gestor de Saneamento Básico de Parnamirim - GGSBP passará a ser 

regulado sob a sua égide.

Art. 6o. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7o. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Parnamirim

Parnamirim, 30 de julho de 2007.
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