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DECRETO Nº 1593

Institui  o  Programa Municipal  de  Uso  Racional  da  Água,  no  âmbito  da
Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional.

A PREFEITA MUNICIPAL DE RUBINÉIA, CLEVOCI CARDOSO
DA SILVA, no uso de suas atribuições legais previstas na
Lei Orgânica do Município de Rubinéia.

CONSIDERANDO  a  importância  do  uso  racional  da  água,  em  razão  de  suas
características de recurso natural finito e escasso; 

CONSIDERANDO a necessidade da implantação de política pública municipal com
vistas ao melhor aproveitamento desse recurso e consequente redução do consumo
e dos gastos públicos; 

CONSIDERANDO  os  contínuos  esforços  de  modernização  da  gestão  da
Administração  Pública  Municipal,  a  qual  deve  ser  referência  nas  questões  de
preservação do meio ambiente e promoção de condições sustentáveis às futuras
gerações, 

D E C R E T A: 

Art.  1º.  Fica instituído o  Programa Municipal de Uso Racional da Água,  no
âmbito  dos  órgãos  da  Administração  Pública  Municipal  Direta,  Autárquica  e
Fundacional. 

Art. 2º. O Programa ora instituído tem por finalidade implantar, promover e articular
ações visando a redução do volume de água consumido pela Administração Pública
Municipal  Direta  e  Indireta,  bem  como  estabelecer  as  diretrizes  para  seu  uso
adequado, consciente e sustentável. 

Art.  3º. Todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta deverão
adotar, a partir de 1º de outubro de 2016, medidas para a redução do consumo de
água em suas instalações, deve considerar como referência a média de consumo
dos últimos meses de 2016. 

Parágrafo  único.  Os  Departamentos  Municipais  e  demais  prédios  públicos
deverão, a partir da publicação deste decreto, implantar, em seu âmbito, Programa
Interno de Uso Racional da Água, identificando e executando as ações necessárias à
concretização  da  meta  de  redução  prevista  no  "caput"  deste  artigo,  mantendo
histórico das atividades, dos dados obtidos e das ações realizadas. 

Art. 4º. Todos os Departamentos e órgãos públicos da Administração Direta e 
Indireta devem se atentar ao uso abusivo de água:

I – não desperdiçando água para que não haja aumento de gastos;  

II - acompanhando a evolução do consumo.
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Art. 5º. Os responsáveis pela aquisição de novos equipamentos e metais hidráulicos
e sanitários deverão, obrigatoriamente, buscar aqueles que apresentem o melhor
desempenho  sob  o  ponto  de  vista  da  eficiência  na  conservação  e  redução  do
consumo da água potável, nos prédios públicos. 

Art.  6º.  Caberá  ao  Departamento  Municipal  de  Meio  Ambiente a  consolidação
mensal  dos  dados  e  a  verificação  do  alcance  das  metas  estabelecidas  neste
decreto.

I - Todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta deverão receber
informes por meio eletrônico, dos dados do consumo relativos ao mês anterior. 

Art. 7º. Incumbe aos titulares e dirigentes dos órgãos municipais viabilizar as ações 
necessárias para o cumprimento deste decreto. 

Art. 8º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Rubineia, SP, 06 de setembro de 2016.

CLEVOCI CARDOSO DA SILVA
Prefeita Municipal

Declaro, para fins exclusivos de publicidade, que o presente decreto foi registrado
em livro próprio e publicado por afixação no lugar de costume na mesma data,
conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal.

ARMANDO WILSON NICOLETI MARTIN
Chefe da Divisão de Planejamento
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