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CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO t OÁ OUTRAS
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o prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD no uso de suas atribuições legais',

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eÍe sanciona a seguintc Lei

capÍtulo I

ne polÍttca MUNICIPAL DE sANEAMENTo BÁslco

Seçâo I

Das Disposições Preliminares

'Yrt. 
t.. A politica Municipal de Saneamento Básico reger-se-á pelas disposições desta lei' de seus regulanlentos e das

ttonnasadministrativasdelesdecortentesetemporfinalidadeasseguraraproteçãodasaúdedapopulaçàoea

salubrida<lcdomeioambienteurbanoerural.alemdedisciplinaroplanejamentoeaexecuçãodasações'obrase

serviços de sanealnento básico do Municipio'

Art. 2o Para efeitos desta lei considera-se:

[_saneâmentobásico:conjuntodeserviçoseinfraestruturaseinstalaçõesoperacionaisde:

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades' infraestruturas e instalaÇões necessárlas ao

abastecimento Público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;

b) esgotamento sanltarlo: constituído pelas atividades' infraestruturas e instalações operacionais de coleta' transporte'

tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no
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c) limpeza urbana e nranejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de

coletâ, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de

logradouros e vias públicas;

d) drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas: conjunto de

atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte' detenção ou

retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas

urbanas:

[I - gestão associada: associação voluntária de entes federados, por convênio de cooperação ou consórcio público'

conforme disposto no art. 241 da Constituição Federal;

III- universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao sâneamento básicoi

ry -controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações' representações

Vt".nicu, 
e participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos

serviços públicos de saneamento básico;

V -prestação regionalizada: aquela em que um único prestador atende a 2 (dois) ou mais titulares;

vl - subsídios: instrumento econômico de política social para garantir a universalização do acesso ao sâneamento

básico, especialmente para populações e localidades de baixa renda;

VII - localidade de pequeno porte: vilas, aglomerados rurais, povoados, núcleos' lugarejos e aldeias' assim definidos

pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografra e Estatística - IBGE'

Art. 3'Os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico'

Parágrafo único. A utilização de recursos hídricos na prestâção de serviços públicos de saneamento básico' inclusive

-4ra disposição ou diluição de esgotos e outros resíduos líquidos, é sujêita a outorga de direito de uso' nos termos da Lei

-nP 9.+33, de 8 dejaneiro de 1997'

Art.4"Nãoconstituiserviçopúblicoaaçãodesaneamentoexecutadapormeiodesoluçõesindividuais,desdequeo

usuárionãodependadeterceirosparaoperârosserviços'bemcomoasaçõesdesaneamentobásicoderesponsabilidade

privada, incluindo o manejo dos resíduos de responsabilidade do gerador'

Art. 5"O lixo originário de atividades comerciais, industriais e de serviços cuja responsabilidade pelo manejo não seja

atribuídaaogeradorpode,pordecisãodopoderpúblico,serconsideradoresíduosólidourbano.

Art.6o para os efeitos desta Lei, o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos é

composto pelas seguintes atividâdes:

I.decoleta,transbordoetransportedosresíduosrelacionadosnaatíneacdoincisoldocaputdoaí.20destaLei

II-detriagemparafinsdereusooureciclagem'detratamento'inclusiveporcompostagem'ededisposiçãofi

resíduos relacionados na alinea c do inciso I do ca
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ill - de varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros eventuais serviços perllnen tes à

limpeza pública urbana

Seção II

Dos Princípios Fundamentais

Art. 7" A Política Municipal de Saneamento Básico orientar-se-á pelos seguintes principios:

I-Lrniversalização:

Il -integr.alidade. compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos serviços

de saneamento básico, propiciando à população o acesso a conformidade de suas necessidades e rnaxitnizando a eficácia

'las ações e resrtltados;

JII - abastecitnento de água. esgotamento sa,itârio, limpeza urbana e manejo dos residuos sólidos realizados de lbrmas

adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente;

IV .disponibilida<le, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais. lirnpeza e

fiscalização das respectivas redes, adequados à saúde pública e à segurança da vida c do patrimônio público e privado;

v -adoçào de métodos. técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais' qtte nào causenr risco a

saúclcpirblicaeplomovamousoracionaldaenergia,conservaçãoeracionalizaçãodousodaáguaedosdemais

recursos naturais:

Vl.artictrlaçãocomaspoliticasdedesenvolvimentourbanoeregional'dehabitação,decombateàpobrezaedesua

erradicação,dcproteçãoambientâleproteçãodosrecursoshídricos,depromoçãodasaúdeeoutrasderele\.ante

interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneâmento básico seia fator

determinantei

'/ll - integlação das infraestrutums e serviços com a gestão ehciente dos recursos hídricos:

YIII - adoçao de rnedidas de fomento à moderação do consumo de água

lX - eficiência e sustentabilidade econômica;

X-utilizaçàodetecnologiasapropriadas,considerandoacapacidadedepagamentodosusuárioseaadoçãodesoluçÔes

graduais e Progressivas;

Xl.transparênciadasações,baseadaemsistemasdeirrl.ormaçõeseprocessosdecisóriosinstitucionalizadosl

Xll - controle soc ial:

XIll - segtrrarrça' qualidadc e regularidade;

XIV _ subsidro. corn i^strumentos econônricos 6e politica social para viabilizar a manutenção e a cotltinuidade dos

serr'içospúblicos'comoobjetivodetrniversalizaroacessoaosanean]entobásico.especialmentepârapopulaçõese

localidades de'baixa renda. conro vilas, aglonrerados rurais' povoados, núcleos, lugarejos e aldeias. assim definidos pelo

Instituto Brâsileiro de Geografia e Estatistica - IBGE l
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Seção lll
Dos Objetivos

Art. 8" São objetivos da Política Municipal de Saneamento Básico:

I -priorizar planos, programas e projetos que visem à implantação e ampliação dos serviços e ações de saneamento

básico nas áreas ocupadas por populações de baixa renda, indígenas e tradicionais:

ll -proporcionar condições adequadas de salubridade sanitária às populaçÕes rurais e de pequenos núcleos urbanos

isolados;

III - assegurar que a aplicaçãO dos recursos financeiros administrados pelo poder público dê-se segundo critérios de

'rromoção da salubridade ambiental, de maximização da relação beneficio.custo e de maior retomo sociali

YV -incentivar a adoção de mecanismos de planejamento, regulação e fiscalização da prestação dos serviços de

saneamento básico;

V.promoveraltemativasdegestãoqueviabilizemaautosustentaçãoeconômicaefinanceiradosserviçosde

saneamento básico, com ênfase na cooperação com oS govemos estadual e federal, bem como com entidades

municipalistas;

vl -minimizar os impactos ambientais relacionados à implantagão e desenvolvimento das ações' obras e serviços de

saneamento básico e assegurar que sejam executadas de acordo com âs normas relativas à proteção dos recursos hídricos

e do meio ambiente, ao uso e ocupação do solo e à saúde, desenvolvendo programas de:

a)preservaçãodosrecursoshídricosedebaciashidrográficas,comvistasaoalcancedodesenvolvimentosustentávele

preservação ambiental;

b)execuçãodomanejodosoloedaágua,comarecupeÍaçãodeáreasdegradadas,conservaçãoerecupefaçãodemâtas

^iliares e demais florestas de proteção;

! execução de campanhas de educação saniúria e ambiental'

vll - promover o desenvolvimento institucional do saneamento btísico, estabelecendo meios para a unidade e afticulação

das ações dos diÍêrentes agentes, bem como do desenvolvimento de sua organização' capacidade técnica' gerencial'

financeiraederecursoshumanoscontempladosasespecificidadeslocais;

Vlll.fomentarodesenvolvimentocientíficoetecnológico,aadoçãodetecnologiasapropriadaseadifusãodos

conhecimentos gerados de interesse para o saneamento básico;

lx -contribuir para o desenvolvimento e a redução das desigualdades locais, a geração de emprego e de renda e a

inclusão social;

Seção IV

Das Diretrizes Gerais
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Art. g" A execução da política municipal de saneamento básico será de competência da Secretaria Municipal de

Planejamento, que distribuirá, de forma transdisciplinar, à todas as Secretarias e órgãos da Administração Municipal,

respeitadas as suas competências.

Art. 10. A Íbrmulação, intplantação, funcionamento e aplicação dos instrumentos da Politica Municipal de Saneamento

Básico orientar-se-ão pelas seguintes diretrizes:

I -lalorização clo processo <le planejarrento e decisão sobre rredidas preventivas ao crescimento caótico de qualquer

tipo. objetivando resolver problemas de dificuldade de drenagetn e disposição de esgotos, poluição e a ocupação

te.,.itorial sem a devida observância das normas de sanearrento básico previstas nesta lei, no Plano Municipal de

Sanearrtcnto Bdsico e demai" nortrras municipais:

rl -adoção de criterios objetivos de elegibilidade e prioridade, levando em consideração latores colllo nivel de rcnda e

-cobertura, grau de urbanização, concentração populacional, disponibilidade hídrica. riscos sanitários' epiderniológicos e

arnbientais:

Ill - coordenação e integração das políticas, planos, programas e ações governamentais de saneamento. saÍtde' meio

ambiente. recursos hídricos, desenvolvimento urbano e rural, habitação, uso e ocupação do solo;

IV-atuaçãointegladadosórgãospúblicosmunicipais,estaduaisefederaisdesaneamentobásico;

v -consideração às exigências e características locais, à organização social e às demandas socioeconômicas da

população:

Vl-prestaÇãodosserviçospúblicosdesaneamentobásicoorientadapelabuscapermanentedauniversalidarlee

qualidade;

vll - ações. obras e serviços de saneamento básico planejados e executados de acordo coru as noltnas relativas à

proteção ao nreio ambiente e à saúde pÚblica, cabendo aos órgàos e entidades por elas responsáveis o licenciamento' a

fiscalizaçào e o côntrole dessas ações, obras e serviços, nos termos de sua competência legal;

Ylll - adoção cla bacia hidrográfica como unidade de planejamento para fins e elaboração do Plano Municipal de

sanearnento Básico, compatibilizando-se com o Plano Municipal de SaÍrde e de Meio Ambiente' corn o Plano Diretor

Municipal e com o Plano Diretor de Recursos Hídricos da região' caso existam;

IX -incentivo ao desenvolvimento científico na área de saneamento básico' à capacitação tecnológica da área' à

lonrração de recursos humanos e à busca de altemativas adaptadas às condições de cada local;

X -adoção de indicaclores e parâmetros sanitários e epidemiológicos e do nível de vida da população como norteadores

das ações de saneamento básico;

XI - promoção de programas de educação sanitária;

XII - estímulo ao estabelecimento de adequada regulação dos serviçosl

Xlll.garantiademeiosadequadosparaoatendimentodapopulaçãoruraldispersa,inclusivemedianteautilizaçãode

soluções compativeis com suas características econômicas e sociais peculiares;

Art. ll. No acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos de

observados, além de outros revistos, os se rntes p
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I -acondicionamento separado do residuo sólido doméstico dos resíduos passíve is de reciclagem e a coleta seletiva

destes;

Il -acondicionamento, coleta e destinação própria dos resíduos hospitalares e dos serviços de saúde;

III - os resíduos industriais, da construção civil, agrícolas' entulhos e rejeitos nocivos à saúde, aos recursos hídricos e ao

meio ambiente, bem como pilhas, baterias, acumuladores elétricos, lâmpadas fluorescentes e pneus, não poderão ser

aterrados no aterro sanitário;

IV -utilização do processo de compostagem dos resíduos orgânicos' sempre que possivel e viável;

V -manter o aterro sanitário dentro das normas da SEMA/I\4T, Resoluções do CONAMA e Normas da ABNT e demais

legislações vigentes;

§ lo A separação e o acondicionamento dos resíduos de que trâta o inciso I é de responsabilidade do gerador' sendo a

coleta, transporte e destino final de responsabilidade do Município,de acordo com regulamentação específica'

X 2" O acondicionamento, coleta, transporte e disposição final dos resíduos de que trata os incisos II e lll é de

responsabilidade do gerador.

§ 3o Os resíduos da poda de árvores e manutenção de jardins poderão ser coletados pela Prefeitura, quando não superior

a 30 kg (trinta quilos) e dimensões de até 50 cm (cinquenta centímetros) e acondicionado separadamente dos demais

resíduos.

§4"Adisposiçãodequalquerespéciederesíduogeradoemummunicípio,sópoderáserdispostoemoutromunicipio,

se autorizado pelo município depositri.rio. observando que, no caso de consórcio intermunicipal de aterro sanitário, a

autorização para a disposição final dos residuos sólidos entre os municípios consorciados deverá atender as exigências

legais.

CAPÍTULO II

DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO

Seção I

Da composição

Afi 12. A politica Municipal de sâneamento Básico contará, para execução das ações dela decorrentes, com o sistema

Municipal de Saneamento Básico

Art. 13 o Sistema Municipal de Saneamento Básico fica definido como o conjunto de agentes institucionals que no

respectivas comPetênciâs, atribuições, prerrogativas e funções' integram-se' de modo articu

para a formulação das políticas, definigão de estratégias e execução das ações de saneamento básico'

lado e

âmbito das

cooperativo,

Art.l4.osistemaMunicipaldeSaneamentoBásicoécompostodosseguintesinstrumentos:

I - Plano MuniciPa I de Saneamento Básico;
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Il - Consetho Municipal de Saneamento Biisico;

III - Fundo Municipal de Saneâmento Básico;

IV - Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico;

V - Conferência Municipal de Saneamento Básico.

Seção II

Do Plano Municipal de Saneamento Básico

Art. 15. Fica insfituído o Plano Municipal de Saneamento Básico, anexo único, documento destinado a articular' integrar

e coordenar recursos lecnológicos, humanos, econômicos e financeiros, com vistas ao alcance de niveis crescentes de

^alubridade ambiental para a execução dos serviços públicos de saneâmento básico, em conformidade com o

Ystabelecido na Lei Federal n' | | .44512007 '

Art. l6 o plano Municipal de saneamento Básico conteniplará um período de 20 (vinte) anos e contéln. corno

principais elementos:

I -diagnóstico da situaçào atual e seus impactos nas condiçÕes de vida, com base em sistema de irrdicadores sanitários'

epidemiológicos,anrbientais.socioeconômicoseapontandoasprincipaiscausasdasdeficiênciasdetectadas:

II _objetivos e metas de curto. medio e longo prazo para a universalização, admitindo soluções graduais e progressivas'

observanclo a compatibilidade com os demais planos setoriais:

Ill-prograrrras.plojetoseaçõesnecessáriasparaatingirosobjetivoseasmetas,demodocornpatívelcotnos

respectivos planos plurianuais, identificando possíveis fontes de financiamento;

lV -ações para emergências e contingênciasl

. / _mecanisnros e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eÍicácia das ações programadasl

\Úl - AdeqLração legislativa conforme legislação Í'ederal vigente'

Art.l7'oPlanoMunicipalrlesaneamentoBásico,instituídoporestalei,seráavaliadoanuâl|nenteererisadoelnprazo

não superior a 4 (qLratro) anos'

§I"oPoderExecutivoMunicipaldeveráencaminharasalteraçõesdecorrentesdarevisãoplevistanocaputàCâmara

dos Vereadores, devendo constar as alterações, caso necessário, a atualização e a consolidaçào do plano anteriormente

vigente.

§2.ApropostaderevisãodoPlanoMunicipaldeSaneanrentoBásicodeveráseguirasdirctrizesdosplanosdasbacias

hidrográlicasenlqueestiverinserido.bemconloelaboradaenrarticulaçãocomaprestadoradosserviços.

§]"AdelegaçãodcserviçodeSaneamentobásiconãodispensaocumprinrentopeloprestadordorespectivoPlano

Municipal de Saneamento Básico em vigor à época da delegação'

§4.oPlanoMunicipaldeSaneamentoBrásico,dosserviçospúblicosdeabastecimentodeáguaeesgotamentos

deverá eng lobar inte Imente o território do ente d

6ó.
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Art. 18. Na avaliação e revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, tomar-se-á por base o relatório sobre a

salubridade ambiental do município.

Art. lg. O processo de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico dar-se-á com a participação da população e

do Conselho Municipal de Saneamento.

Art. 20. Fica criado o conselho Municipal de Saneamento como órgão superior de assessoramento e consulta da

Vdministração municipal, com funções fiscalizadoras e deliberativas no âmbito de sua competência' conforme dispõe

esta lei.

Art. 2l . São atribuições do Conselho Municipal de Saneamento:

[ -elaborar e aprovar seu regimento intemo;

Il _dar encaminhamento às deliberações das conferências Municipal, Regional, Estâduâl e Nacional de Saneamento

Básico;

III - opinar sobre questões de caráter estratégico para o desenvolvimento da cidade e território municipal quando couber;

IV -deliberar e emitir pareceres sobre propostas de alteração da Lei do Plano Municipal de saneamento Básico e dos

Regulamentos;

V-acompanharaexecuçãododesenvolvimentodeplanoseprojetosdeinteressedodesenvolvimentodoMunicípio

nLrando at'elar o âmbito do saneamento básico;

YI -deliberar sobre projetos de lei de interesse da política do saneamento municipal, antes do seu encaminhamento a

Câmara;

VII - acomPanhar a imPlemen

menos duas vezes ao ano com

nesta lei;

VIll - apreciar e deliberar sob

tação do Plano Municipal de Saneamento Básico e sua revisão' devendo reunir-se pelo

fins específicos de monitoramento do mesmo, e efetuar a sua revisão conforme previsto

re casos não previstos na Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico e na legislação

municipal correlatâ;

IX - Deliberar sobre recursos de competência do FMSB' bem como acompanhar seu cronograma de aplicação

Art.22. O Conselho será composto em um modelo bipartite paritário' composto por no mínimo 5

efetivos e por seus respectivos suplentes, com mandato de 2 (dois) anos' não admitida a reconduç

(cinco) membros

ão, nomeados Por

decreto do Prefeito, assegurada a representação:

I -dos titulares dos serviços;
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CONSÍRUINOO UMA NOVA HISÍO8IA

ll -de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico;

I - dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico;

IV -dos usuários de serviços de saneamento básico;

V -de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas ao setor de

saneamento básico.

§ lo Os membros devem exercer seus mandatos de forma gratuita, vedada à percepção de qualquer vantagem de

natureza pecuniária.

s 2" O suporte técnico e administrativo necessário ao funcionamento do Conselho será prestado pela Prefeitura

Municipal de Jaciara-MT.

§ 3o As reuniões do Conselho são públicas, facultado aos munícipes solicitar, por escrito e com justificativa, que se

'rclua assunto de seu interesse na pauta da primeira reunião subsequente'

\ +" e. decisões do Conselho dar-se-ão, sempre, por maioria absoluta de seus membros'

§ 5" O Presidente do conselho e seu vice-Presidente, será eleito pelos conselheiros dentre seus Membros'

parágrafo único. As tunções e competências dos órgãos cotegiados a qqe se refeÍe o caput deste artigo poderão ser

exercidas por órgãos colegiados já existentes, com as devidas adaptações das leis que os criaram

AÍt. ll. Sào arribtrições do Presidente do Conselho:

I -convocar e presidir as reuniões do Conselho;

II -solicitar pareceres técnicos sobre temas de relevante na área de saneamento e nos processos subrnetidos ao conselho:

III - firnrar as atas das reuniões e homologar as resoluções e dccisões'

Seção IV

Do Fundo Municipal de Saneamento Básico (FMSB)

Art. 24 Fica criado o Fundo Municipal de saneamento Bfuico - FMSB, como órgão da Adrninistração Municipal'

vinculado ao DAE

§lo os recursos do FMSB serão aplicados exclusivamente em saneamento básico no espaço geopolítico do Município;

após consulta ao Conselho Municipal de Saneamento

§2"AsupervisãodoFMSBseráexercidânaformadalegislaçãoprópriae,emespecial,pelorecebimentosistemáticode

relatórios,balançoseinformaçÔesquepermitamoacompanhamentodasatividadesdoFMSB,daexecuçãodo

orçamento anual e da programação financeira aprovados pelo Executivo Municipal'

Art. 25. Os recursos do FMSB serão provenientes de:

I -repasses de valores do Orçamento Geral do Município;

ll _percentuais daarrecadâção relativa a tarifas e taxas decorrentes da prestação dos serviços de captação, tratam

distribuição de águ a. de coleta e tratamenlo de esgotos, os de drenage m urbana:
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IU - valores de financiamentos de instituições financeiras e organismos multilaterais públicos ou privados, nacionais ou

estrangeiros;

IV -valores a Fundo Perdido, recebidos de pessoas jurídicas de direito privado ou público, nacionais ou estrangeirasi

V -doações e legados de qualquer ordem.

parágrafo único. O resultado dos recolhimentos financeiros será depositado em conta bancária de instituiçào financeira

bancária oficial e exclusiva e somente poderão ser usados para as finalidades específicas descritas nesta lei.

Art. 28' o Presidente do DAE, por meio do Setor de Contabilidade do Município, enviará, mensalmente, o Balancete ao

Tribunal de Contas do Estado, para fins legais'

Seção V

Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico

^rr. 
29.Fica instituído Sistema Municipal de Informações em saneamento Btásico, que possui como objetivos:

Y-coleta, e sistematizar dados relativos à condições da prestação dos serviços públicos de saneamento básico;

II -disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes p?l.:a a cuacterização da demanda e da oferta

de serviços públicos de saneamento básico;

III - permitir e facilitar o monitorâmento e avaliação da eficiência e da eficácia da prestação dos serviços de saneamento

básico.

§ l. As informações do Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico são públicas e acessíveis a todos,

devendo ser publicadas por meio da intemet'

§2"osistemaMunicipaldetnformaçõesemSaneamentoBásicodeveráserregulamentadoemumano,contadosda

publicação desta lei.

Seção VI

Da Conferência Municipal de Saneamento Básico

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, l '075
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Art. 26. O Orçamento e acontabilidade do FMSB obedecerão às normas estabelecidas pela Lei n" 4 '320164 e Lei

Complementar l0l/2000, bem como as instruções norrnativas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e as

-stabelecidas no orçamento Geral do Município e de acordo com o princípio da unidade e universalidade'
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Art. 30. A Conferência Municipal de Saneamento Básico, parte do processo de elaboração e revisão do Plano Municipal

de Saneamento Básico, contará com a representação dos vários segmentos sociais e será convocada pelo Chefle do

PoderExecutivo ou pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico.

§ lo Preferencialmente serão realizadas pré-conferências de saneamento básico como parte do processo e contribuição

para a Conferência Municipal de Saneamento Básico.

§ 2o A Conferência Municipal de Saneamento Brísico terá sua organização e normas de funcionamentodefinidas em

regimento próprio, proposta pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico e aprovada pelo Chefe do Poder

F,xecutivo.

CaPítulo III

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

Seção I

Do Exercício da Titularidade

Art. 31. Os serviços básicos de saneamento de que tÍata esta Lei somente poderão ser exectltados de Íbrrla direta pela

preleitura ou por órgãos de sua administração indireta, à exceção do serviço de esgotamento sanitário'

§ I '. O serviço de esgotamento sanitário poderá ser executado:

I- de Íbrma direta pela Prefeitura ou por órgãos de sua administração indireta:

l[- por empresa contratadâ parâ â prestação através de processo licitatóriol

lll-por emplcsa concessionária escolhida em processo licitatório'

IV -por gestão associada com órgãos da administração direta e indireta de entes públicos federados por convênio de

tooperação ou em consórcio público, através de contrato de progmma, nos termos do artigo 241 da Constituição Federal

e da Lei Federal n' I 1.107/05.

§ 2" A prestação de serviços públicos de esgotamento sanitário por entidade que não integre a administração municipal

depende de celebração de contrato, sendo vedada a sua disciplina mediante convênios, termos de parceria ou outros

instrumentos de natureza precária.

§ 3" Excetuam do disposto no parágrafo anterior os serviços autorizados para usuários organizados em cooperativas'

associações ou condomínios, desde que se limite a distrito ou comunidade rural'

§ 4. Da âutorização pÍevista no parágrafo anterior deverá constar a obrigação de transferir ao titular os bens vinculados

aos serviços por meio de termos específicos, com os respectivos cadastros técnicos'

Art. 32. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de esgo

sanitário:

óó.
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I-a existência do Plano de Esgotamento Sanitário;

Il -a existência de estudo comprovândo a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação universal e integral

dos serviços de esgotâmento sanitário;

III - a existência de noÍÍnâs de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes desta lei, incluindo a

designação da entidade de regulação e de fiscalização;

lV -a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de licitação, no caso de concessão do serviço

de esgotameÍlto sânitário, e sobre a minuta do contrâto'

Art. 33. Nos casos de serviços prestadOs eventualmente mediante contratos de concessão ou de programa' as normâs

previstas no inciso III do artigo anterior deverão prever:

r -a autorização parâ â contratâção dos serviços, indicando os respectivos prâzos e a área a ser atendida;

Y -inclusao no contrato das metas progressivas e gÉduais de expansão dos serviços, de qualidade' de eficiência e de uso

racionaldaágua,daenergiaedeoutrosrecursos,emconformidadecomosserviçosaSeremprestâdos;

III - as prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas;

IV -as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação de serviços' em regime de

eficiência, incluindo:

a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas;

b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas;

c) a política de subsídios;

v _ mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação e fiscalização e transparência dos serviços;

Vl -as hipóteses de intervenção, penalidades e de retomada dos serviços'

§looscontratosnãopoderãocontercláusulasqueprejudiquemasatividadesderegulagãoedefiscalizaçãooude

'cesso às informações sobre serviços contratados'

\'2. Na prestação regionalizada, o disposto neste artigo e no artigo anterior poderá se referir âo conjunto de munic ípios

por ela abrangidos.

VII- Atender as legislações vigentes no que se refere à qualidade da água

Art.34.Nosserviçospúblicosdeesgotamentosanitárioemquemaisdeumprestadorexecuteatividadeinterdependente

coln outra, a relação entre elas deverá ser regulada por contrato e haverá órgão único encarregado das funções de

regulação e de fiscalização.

Parágrafo único. A Entidade reguladora definirá' pelo menos:

I-asnormastécnicasrelativasàqualidadeeregularidadedosserviçosaosusuárioseentreosdiferentesprestadores

envolvidos:

Il.asnormaseconômicaseÍinanceirasrelativasàstarifas,aossubsídioseaospagamentosporservlÇospr€s

usuários e entre os diferentes Prestadores dos serviços;
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III - a garantia de pagamento de serviços prestados entre os diferentes prestadores dos serviços;

fV -os mecanismos de pagamento de diferenças relativas a inadimplemento dos usuários, perdas comerciais e fisicas e

outros créditos devidos, quando for o caso;

V -o sistema contábil especíÍico para os prestadores que atuem em mais de um Município;

V[ -a compensagão sócio-ambiental por atividades causadoras de impâcto.

Art.35. O contrato a ser celebrado entre os prestadores de sewiços a que se relere o artigo ânterior deverá conter

cláusulas que estabeleçam pelo menos:

I -as atividades ou insumos contratâdos:

II -as condições. e garantias recíprocas de fornecimento e de acesso às atividades ou insumos;

rll - o pr.azo de vigência. compativel com as necessidades de amoÍização de investirrentos. e âs hipóteses de sua

prorrogaçao;

IV -os procedirnentos para a implantaçâo, ampliação, melhoria e gestão operacional das atividades;

V -as regras para a Íixação, o reajuste e â revisão das taxas, tarifas e outros preços públicos aplicáveis ao contrato;

VI -as condições e garantias de pâgamento;

VII - os direitos e deveres sub-rogados ou os que autorizam a sub-rogação;

vlll - as hipótescs de extinção. inadmitida a alteração e a rescisão administrativas unilaterais:

lX -as penalidades a que es1ão sujeitas as partes em caso de inadimplemento;

X -a designação do órgão ou entidade responsável pela regulação e fiscalização das atividades ou insumos contratâdos'

Seção II

Da Prestação dos Serviços de Saneamento Básico

ín. 36. A prestação dos sen,iços de saneamento brísico atenderá a requisitos mínimosde qualidade, incluindo a

regularidade. a continuidade e aqueles relativos aos produtos oferecidos, ao atendimento dos usuários e às condições

operacionais e de manutenção dos sistemas, de acordo com as normas regulamentares e cortratuais

Ar1. 37. Toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de âbastecimento de água e de

esgotamento sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão

e do uso desses serviços.

§ l"Naausência de redes públicas de água e esgotos, serão admitidas soluções individuais de abastecimento de

áBua e de tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, observadas as noÍÍnas editadas pela entidade regulâdora

e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos'

§ 20 A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água não poderá ser também a

por outras fontes. <

limentada

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 
,l.075

CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

óó.
brffiH

www.locloÍ



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTBUINDO UI\4A NOVA HISTORIA

§3" As edificações temporárias deverão dispor de meios específicos parâ conexão às redes públicas de água tratada e

esgoto sânitário.

Art. 38. Em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos hídricos que obrigue à adoção de racionamento,

declarada pela autoridade gestora de recursos hídricos, o ente regulador poderá adotar mecanismos tarifários de

contingência, com objetivo de cobrir custos adicionais decorÍentes, garantindo o equilíbrio financeiro da prestação do

serviço e a gestão da demandâ.

Art. 39. Os prestadores de serviços de saneamento básico deverão elaborar manual de prestação de serviço e

atendimento, assegurando acesso amplo e gratuito aos usuários dos sistemas'

Seção III

Dos Direitos e Deveres dos Usuários

Art. 40. São direitos dos usuários dos servigos de saneamento básico prestados:

I -a gradativa universalização dos serviços de saneâmento básico e sua prestação de acordo com os padrões

estabelecidos pelo órgão de regulação e fiscalização;

Il.oamploacessoàsinformaçõesconstântesnoSistemaMunicipaldelnformaçõesemSaneamentoBásicol

III - a cobrança de taxas, tarifas e preços públicos compatíveis com a qualidade e quantidade do serviço prestado;

IV -o acesso direto e facilitado ao órgão regulador e fiscalizador;

V -ao ambiente salubre;

VI -o prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem estar sujeitos;

\/ll-a participação no processo de elaboração do plano Municipal de Saneamento Btisico, nos termos do artigo 19

Yesta leil

Vlll - o acesso gratuito âo manuâl de prestação do serviço e de atendimento ao usuário'

Art.4l.São deveres dos usuários dos serviços de saneamento básico prestados:

I -o pagâmento

serviços;

das taxas, tariÍàs e preços públicos cobrados pela Administração Pública ou pelo prestador de

Il.ousoracionaldaáguaeamanutençãoadequadadasinstalaçõeshidrossanitáriasdaedificação;

III - a ligação de toda ediÍ]cação permanente urbana às redes públicas deabastecimento de água e esgotamento sanitário

disponíveis;

IV-ocorretomanuseio,Separâção,armazenamentoedisposiçãoparâcoletadosresíduossólidos,deacordocomas

normas estabelecidas pelo poder público municipal;

V -primar pela retenção das águas pluviais no imóvel' visando a sua infiltração no solo ou seu reúso;
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Vl - colaborar com alimpeza pública, zelando pela salubridade dos bens públicos e dos imóveis sob sua

responsabilidade.

Vll - participar de campanhas públicas de promoção do saneamento básico

Parágrafo único. Nos locais não atendidos por rede coletora de esgotos, é dever dousuário â construção, implantação e

manutenção de sistema individual de tratamento e disposição final de esgotos, conforme regulamentação do

poder público municipal, promovendo seu reuso sempre que possível-

Seção IV

Da PaÍicipação Regionalizada Em Serviços de Saneamento Básico

Aft. 42. O Município poderá participar de prestação regionalizada de serviços de esgotamento sanitário que é

Yaracterizada por:

[ -um Írnico prestador dos serviços para vários Municípios, contiguos ou nãoi

ll -unifolmidade de fiscalizaçào e regulação dos serviços, inclusive sua remuneração;

lll - cornpatibilidade de planejamento.

§ l" Na prestação de scrviços de que trata este artigo, as atividades de regulação e fiscalização poderão ser exercidas:

a) por órgão ou cntidade de ente da Federação a que o titular tenha delegado o exercício dessas competências pol meio

rle convênio de cooperâção técnica entre entes da Federagão, obedecido ao disposto no alligo 2'11 da Constituiçào

Federal:

b) por consórcio público rie direito público integrado pelos titulares dos serviÇos'

§ 2o No exercício das arividades de planejamento dos servigos a que se refere o "caput" deste arligo, o titular poderá

receber cooper.ação técnica do Estado e basear-se em estudos técnicos fornecidos pelos prestadores'

írt. 43. A prestação regionalizada de serviços públicos de esgotamento sanitário poderá ser realizada por:

[ -órgão. aurarquia, fundação de direito público, consórcio público, empresa pública ou sociedade de economia mista

estadual ou municipal; na totalidade das atividades em sua parte como: Tratamento, Regulação, NormatizâÇãol

II - empresa a que se tenham concedido os serviços;

§ l" o serviço regionalizado de esgotamento sanitário poderá obedecer ao plano de saneamento básico elaborado para o

conjunto dos municípios consorciados.

§ 2" Os prestadores deverão manter sistema contábil que permita registrar e demonstrar, separadamente, os custos e as

receitas de cada serviço para cada um dos municípios atendidos'

§ 3o A empresa que se refere o inciso II deverá ser contratada através de processo licitatório'
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Art. 44. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, mediante

remuneraçào pela cobrança dos serviços:

I -de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na forma de tarifas e outros preços públicos, que

poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos conjuntâmente;

II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e outrospreços públicos, em

conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades;

lll - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive tâxas, em conformidade com o regime de

prestâção do serviço ou de suas atividades.

§ lo Observado o disposto nos incisos I a III do caput deste artigo, â instituiçãodas tarifas, preços públicos e taxas

para os serviços de saneamento básico observarão as seguintes diretrizes:

r -prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública;

Y -ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços;

lll -geração dos recursos necessários para realízaçáo dos investimentos, objetivando o cumprimento das metas e

objetivos do serviço;

IV -inibição do consumo supérÍluo e do desperdício de recuÍsos;

V -recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de eficiência;

VI -remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços;

vll - estímulo ao uso de tecnologias modemas e eficientes, compatíveis com os níveisexigidos de qualidade'

continuidade e segurança na prestação dos serviços;

VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços'

§ 2oPoderão ser adotados subsídios tariflírios e não tarifários para os usuários e localidades que não tenhâm capacidade

de pagamento ou escala econômica suficiente para cobrir o custo integral dos serviços'

{rt. 45. Observado o disposto nO aÍigo anterior, a estrutura de remuneração e cobrança dos serviços públicos de

vsaneamento básico poderá levar em consideração os seguintes fatores:

I-categoriasdeusuários,distribuídosporfaixasouquantidadescrescentesdeutilizaçãooudeconsumo;

Il -padrões de uso ou de qualidade requeridos;

III - quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à garantiâ de objetivos sociais' como a

preservaçãodasaúdepública,oadequadoatendimentodosusuáriosdemenorrendaeaproteçãodomeioambiente;

IV.customínimonecessárioparadisponibilidadedoserviçoemquantidadeequalidadeadequadas;

V -ciclos significativos de aumento de demanda dos serviços' em períodos distintos;

VI - capacidade de pagamento dos consumidores'

Art. 46. os subsídios necessários ao atendimento de usuários e localidades de baixa renda poderão ser:

I -diretos: quando destinados a usuários determinados;

ll -indiretos: quando destinados ao prestador dos serviços;

III - tarifários: uando integr arem a estrutura tarifária;
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lV -fiscais: quando decorrerem da alocação de recursos orçamentários, inclusive por meio de subvençÕes;

V -intemos â cada titular ou localidades: nas hipóteses de gestão associada e de prestação regional.

Art. 47. As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de coleta, tratamento e manejo de residuos

sólidos urbanos devem levar em conta a adequada destinação dos resíduos coletados e poderão considerar em conjunto

ou separadamente:

I -o nível de renda da população da área atendida;

Íl -as características dos lotes urbanos, as áreas edificadas e a sua utilização;

lll - o peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio;

IV -tipo de resíduo gerado € a qualidade da segregação na origem.

-A11. 48. A cobrança pela prestação r1o serviço público de drenagern e manejo de águas pluviais urbanas deve levar em

conta, em câda lote, os percentuais de impermeabilização e a existência de dispositivos de amortccimento ou de

retençào de água de chuva, podendo considerar também:

I -o nível de renda da população da área atendida;

Il -as câracterísticas dos lotes urbanos, áreas edificadas e sua utllização'

Art. 49. O reajuste de tariÍàs de serviços públicos de saneamento básico será realizado observando se o inten'alo minimo

de l2 (doze) meses, de acordo com as normas legais, regulatnentares e contratuais'

Art. 50. As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da prestação dos serviços e das tariÍàs

praticadas e poderão ser

r -periódicas. objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação das condições de

-mercadot

II -extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do controle do prestador dos

serviços, que alterem o seu equi[íbrio econômico-financeiro'

§ lo As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelo órgão ou entidade reguladora, ouvidos os usuários e os

prestadores dos serviços.

§ 2" poderão ser estabelecidos mecanismos tarifiírios de indução à eficiência, inclusive fatores de produtividade, assim

como de antecipação de metas de expansão e qualidade dos serviços'

§ 3. O órgão ou entidade reguladora poderá autorizar o prestador dos seruiços a repassar aos usuários custos e encargos

tributários não previstos originalmente e por ele não administrados, nos termos da Lei Federal n' 8'987/95'

Art. 5l . As tarifas devem ser fixadas de tbrma clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões tomados públicos com

antececlêtrcia mínima de 90 (noventa) dias com relação à sua aplicação
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Parágrafo único. A fatura a ser entÍegue aô usuário final deverá ter seu modelo aprovado pe lo órgão ou entidade

reguladora, que definirá os itens e custos a serem explicitados.

Art. 52. Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses:

I -situações de emergência que âtinjam a segurânça de pessoas e bens;

II -necessidade de efeÍuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer naturezâ no sistema;

III - negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água consumida, após ter sido previamente

notificado a respeito;

IV -manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalagão do prestador, por parte do usuário:

v -inadimplência do usuário do serviço de abastecimento de água, do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente

notificado.

\ l' nr interrupções serão previamente comunicadas ao regulador e aos usuários'

§ 2o A suspensão dos serviços prevista nos incisos III e V deste artigo seÍá precedida de prévio aviso ao usuário' não

inferior a 30 (trinta) dias dâ data prevista para a suspensão'

§ 3" A interrupção ou a restrição do fomecimento de água por inadimplência a estabelecimentos de saúde, a instituições

educacionais e de intemação de pessoas e a usuário residencial de baixa renda beneficiário de tarifa social deverá

obedecer a prazos e critérios que preservem condigões mínimas de mânutenção da saúde das pessoas atingidas'

Art.53,DesdequeprevistonasnorÍnasderegulação,grandesusuáriospoderãonegociarsuastarifascomoprestador

dos serviços, mediante contÍato específico, ouvido previamente o regulador'

Art. 54. Os valores investidos em bens reversíveis pelos prestadores constituirão créditos perante o titular, a serem

recuperadosmedianteaexploraçãodosserviços,nostermosdasnormasregulamentaresecontratuais'

Â lo Não gerarão crédito perante o titular os investimentos feitos sem ônus para o prestador, tais como os decorrentes de

Yxigência legal aplicável à implantação de empreendimentos imobiliários e os provenientes de subvenções ou

transferências fi scais voluntárias'

§2oosinvestimentosrealizados,osvaloresamortizados'adepreciaçàoeosrespeclivossâldosserãoanualmente

auditados e certificados pelo órgão ou ente regulador e Tribunal de Contas do Estado'

§ 3. Os créditos decorrentes de investimentos devidamente certificados poderão constituir garantia de empréstimos aos

delegatários, destinados exclusivamente a investimentos nos sisÍemas de esgotâmento sanitário objeto do respectivo e

eventuâl contrato.

CaPítulo IV

DA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Art. 55. O municíP io poderá prestâr diretamente ou delegar a organização' a regulação' a fiscalização e a pÍestâçã

serviços de saneamento básico, nos termos da Constituição Federal, unho de 1991.

óó. 34
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n"8.987, de l3 de fevereiro de 1995, da Lei n" ll.l07, de 6 de abril de 2005, da Lei no I 1.079 de 30 de dezembro de

2004 e da Lei n" I I .445, de 5 de janeiro de 2007.

parágrafo único. As atividades de regulação e fiscalização dos serviços de saneâmento básico poderão ser exercidas:

I - por autarquia com esta finalidade, pert€ncente à própria Administração Pública;

Íl -por órgão ou entidade de ente da Federação que o município tenha delegado o exercício dessas competências,

obedecido ao disposto no art.24l da Constituição Federal;

lll - por consórcio público integrado pelos titulares dos serviços

Art. 56. São objetivos da regulação:

, -estabelecer padrÔes e notmas para a adequada prestaÇão dos serviços e para a satistàção dos ttsuários:

-ll -garanrir o cumprimellto das condições e metas estabelecidas;

III - prerenir e reprirnir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgàos integrantes do sistema

nacional de delesa da concorrência e defesa do consumidor;

lv -definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econôtnico e financeiro dos contratos como a modicidade tarifária'

nrediantenrecanisnrosqueinduzamaeficiênciaeeficáciadosserviçosequepermitamaapropriaÇãosocialdosganhos

de produtividade;

V - definir as Penalidades

Afi.5T.Aentidadereguladoraeditaránormasrelativasàsdimensõestécnica,econônricaesocialdeprestaçãodos

sen iços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos:

I -padrões c indicadoles de qualidade da prestação dos serviços;

'l -requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas;

-Íll - as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos prazosl

lV-reginrc.estruturâeníVeistaritários,bemcomoosprocedimentoseprazosdesuafixação,reajusteerevisão;

V -medição, faturamento e cobrança de serviços;

Vl -monitoramento dos custos;

VIt - avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados;

Vlll - plano de contas e mecanismos de informação' auditoria e certificação;

tX -subsídios tarifários e não tarifários;

X -padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e informação;

lo As normas a que se refere o caput deste artigo fixarão prâzo para os prestadores de serviços comunicarem aos

§

usuários as providências adotadas em face de queixas ou de reclamações relativas aos serviços'

2oAsentidadesfiscalizadorasdeverãoreceberesemânifestarconclusivamentesobreasre
clamações que, a

§

do interessado, não tenham sido sufi cientemente atendi

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, l '075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT
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Art. 58. Em câso de gestão âssociada a prestação regionalizadâ dos serviços, poderão ser adotados os mesmos critérios

econômicos, sociais e técnicos da regulação em toda a área de abrangência da associação e prestação.

Art. 59. Os prestadores dos serviços de saneamento brÁsico deverão fomecer à entidade re8uladorâ todos os dados e

informações necessárias para o desempenho de suas atividades, na forma das normas legais, regulamentares e

contratuais.

§ l" Incluem-se entre os dados e informações a que se refere o caput deste artigoâquelas produzidas por empresas ou

profissionais contratados para executar serviços ou lornecer materiais e equipamentos específicos.

§ 2o compreendem-senas atividades de regulação dos serviços de saneamento básico a interpretação e a fixação de

critérios para a fiel execução dos contratos, dos serviços e para a coneta administração de subsídios'

Art. 60. Devem ser dadas publiCidade e transparência aos relatórios, estudos e decisões e instrumentos equivalentes que

se refiram à regulação ou a fiscalização dos serviços, bem como aos direitos e deveres dos usuários e prestadores' a eles

podendo ter acesso qualquer do povo, independentemente da existência de interesse direto'

§ lo Excluem-se do disposto no "caput" deste artigo os documentos considerados sigilosos em razão de interesse público

relevante, mediante prévia e motivada decisão'

§ 2o A publicidade e a transparência que se refere o "caput" deste artigo deverá se efetivar' preferenc ialmente' por meio

de site na internet.

Art. 61. É assegurado aos usuários dos serviços públicos de saneamento básico:

I -amplo acesso a informações sobre os serviços prestados;

ll.prévioconhecimentodosseusdireitosedeveresedaspenalidadesaquepodemestarsujeitos;

yl , a"erro ao manual de prestagão do serviço e de atendimento ao usuário, elaborado pelo prestador e aprovado pelo

órgão ou entidade reguladora;

IV -acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços'

Capítulo V

DAS DISPOSIÇÔES FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 62. A prefeitura Municipal e seus órgãos da administração indireta compete promover a capâcitâção sistemática

dos funcionários para garantir a aplicação e a eficácia desta lei e demais normas pertinentes'

hamenlo.
Art. 63. O plano Municipal de Saneamento Básico e sua implementação ficam sujeitos ao continuo acompan

revisãoeadaptaçãoàscircunstânciasemergenteseserãorevistoematédoisanosapósapublicaçãodosresul.

óô. 9
Censos Demo áficos realizados e Publicados pe lo IBGEI
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Art.64. O plano de Manejo, Recuperação, e ou Conservação de Mananciais Subterrâneos e/ou Superficiais para

câptação de abastecimento público de água potável, deverá estar concluído até Íês (3) anos após â aprovaÇão e

publicação desta Lei;

Parágrafo único: até três (3) anos após a publicação desta Lei a Prefeitura Municipal deverá ter viveiro de mudas para

promover â recuperação nas nascentes e matas ciliares do município'

Art. ó5. Ao Poder Executivo Municipal compete dar ampla divulgação do PMSB e das demais normas municipais

referentes ao saneamento básico

Art. 67. f.ica o poder Executivo autorizado a cont[atar empresas, inclusive por concessào, para a cxecttçào dos serviços

de que trata a alinea b contida no inciso I do aÍigo 2" desta lei' no todo ou em parte'

Art. 68. os regulamentos dos serviços de abasteçimento de água, esgotamento sanitário' limpeza urbana, rnanejo de

residuos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas serão propostos pelo órgão reltulador e baixados por

decreto do Poder Executivo' após aprovação do Conselho Municipal de Sanearnento Básico'

Art.6g.EnquantonàoÍbremeditadososregulamentosespecificos,ficamemusoasatuaisnormaseprocedin]entos

Ielativosaosserviçosdeáguaeesgotossanitários,bemcomoastarifasepreçospúblicosemr,igor,quepoderãoser

reajustadas anualnrente pelos IPCA (índice de preço ao consumidor ampliado)'

'-^rt. 70. Os seruiços previstos no a-rtigo anterior deverão ter sustentabilidade econômico-financeira através da cobrança

deta\as.tarifaseoutrospreçospúblicos.ernconÍbrrrridadeconroregimedeplestaçãodeserviços'

Aí. 71 Estaleientraemvigordadatadesuapublicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário

GABTNETE DO PREFEITO MUNICIPAL - EM 29 DE DEZEMBRO DE 2'O I?'

A BT)
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Art. 66. A entidade ou o órgão regulador dos serviços de que trata esta lei será definido mediante lei especifica'
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RONIF]VON MI

Secrctário Municipal de Admini§t lnanças - Portaria 173/2017

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas

Registradaepublicadadeacordocomalegislaçãovigente,comafixaçãonoslugaresdecostumeestabelecidosporLei

--, Municipal. Data SuPra.

ABDU MOHAMMAD

tàMunicipal
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i\ ,tNSÂ(iEM AO Prro,lli'lo I)E LIil 33 I)E l8l)t,\(lOS1 ()l)1..2017

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores;

Cumpre-me, através do presente, encaminhar a esta Augusta Casa de Leis, o PROJETO DII t-EI 33 DIr

18 DE AGOSTO DE 2017, O DISPÔE SOBRE A POLÍTICA MLNICIPAL DE SANEAMENTO

BÁSICo, CRIA o CoNSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTo, CRIA o FUNI)O MUNICIPAL

DE SANEAMENTO E DÁ OUTRAS PI{OVIDÊNCIAS

O presente projeto se faz necessário, em razào da necessária adequação à nova política Municipal de

Saneamento Básico, uma vez que essa tem por finalidade assegurar a proteção da saírde da populaçào c a

salubridade do meio ambiente urbano e rural, além de disciplinar o planejamento c a execução das ações,

obras e serviços de saneamento básico do Município.

Assim sendo, resta-nos solicitar os bons préstimos de Vossa Excelência e demais Edis, no sentido dc que,

após as necessárias apreciações, possam transfonnar cm Lei, o Projeto, nos termos das normas lcgais e

procedimenlos atinentes à matéria em comento.

Renovando os protestos de estima, consideração e apÍeço, extensivo a scus Pares, subscrevemo-nos

Jaciara,iMT, l8 de agosto de 2017 - Gabinete do Prefeito MLuricipal

ÂI]DULJA .\lt oII
^}fM^I)

ito Municipall) c

'*r+loa1
-41 -ol \+

I Ll:
AO EXCELENTISSIMO SENHOR

CLÓVES PEREIRA DA SILVA

MD. PI{ESIDENTE DA CAMAITA MUNICIPAL DE VEREADOR}.]S DI] JACIA MT

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 
.l.075

CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

ó6. 34ól -7900
www. iocioro. mt. gov. br
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pR().r[I'o l)E LEI No 33 Dti lti 
^(;os]'o 

t)E 2017

*DISPÔE SOBII,E A POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO

BÁSICo, CTTIA o CONSELHO MUNICIPAL DE S,\NE^MENTO, CIII^

O FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMEN'I'O E DÁ OUTR,AS

PITOVIDÊNCIAS.'

O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDULIABAR G^LVIN MOHAMMAD no uso de suas

atribuições lcgais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei

CAPÍ].UI-O I

DA POLÍTICA MUNICII,AL DE SANEAMI1NTO BASICO

Seção I

Das Disposições Preliminares

Art. l'. A Política Municipal de Saneamento Básico reger-se-á pelas disposições desta lei, de seus

regulamentos e das normas administrativas deles decorrentes e tem por finalidade assegurar a proteção da

saúde da população e a salubridade do meio ambiente urbano e rural, além de disciplinar o planejamento

e a execuçâo das ações, obras e serviços de saneamento básico do Município'

Art.2o Para efeitos desta lei considera-se:

I -saneamento básico: conjunto de serviços e infraestruturas e instalações operacionais de:

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao

abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prcdiais e respectivos

instrumentos de medição;

Av. Antônio Ferreirq Sobrinho, 'l.075

CEP: 78.820-000, Jocioro-MT
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b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta,

transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o

seu lançamento final no meio ambiente;

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividadcs, infraestruturas e instalações

operacionais de coleta, transporte, transbordo, trâtamento e destino final do lixo doméstico e do lixo

originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas;

d) drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas:

conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais,

de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de v^zões de cheias, tratamento e disposição

final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas;

II - gestão associada: associação voluntária de entes federados, por convênio de cooperação ou consórcio

público, conforme disposto no art. 241 da Constituição Federal;

III- universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao sâneamento

básico;

IV -controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações,

representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de

avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico;

V -prestação regionalizada: aquela em que um único prestador aÍeode a2 (dois) ou mais titulares;

VI - subsídios: instrumento econômico de política social para garantir a universalização do acesso ao

saneamento básico, especialmente para populações e Iocalidades de baixa renda;

VII - localidade de pequeno porte: vilas, aglomerados rurais, povoados, núcleos, lugarejos e aldeias,

assim definidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE.

Art. 3o Os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico

Art. 4" Não constitui serviço público a agão de saneamento executada por meio de soluções individuais,

desde que o usuário não dependa de terceiros para operar os serviços, bem como as ações de saneamento

básico de responsabilidade privada, incluindo o manejo dos resíduos de responsabilidade do gerador.

Art. 5" O lixo originário de atividades comerciais, industriais e de serviços cuja rcsponsabilidade pelo

manejo não seja atribuída ao gerador pode, por dccisão do poder público, ser considerado resíduo sólido

urbano.

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 
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Parágrafo único. A utilização de recursos hídricos na prestação de serviços públicos de saneamento

básico, inclusive para disposição ou diluição de esgotos e outros resíduos líquidos, é sujeita a outorga de

direito de uso, nos termos da Lei n" 9.433, de 8 dejaneiro de 1997.
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Art. 6o Para os efeitos desta Lei, o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos

urbanos é composto pelas seguintes atividades:

I -de coleta, transbordo e transporte dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I do caput do art. 2o

desta Lei;

ll -de triagem para fins de reuso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por compostagem, e de

disposição final dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I do caput do art. 20 desta Lei;

III - de varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros eventuais serviços

pertinentes à limpeza pública urbana.

Seção II

Dos Princípios Fundamentais

Art. 7'A Política Municipal de Saneamento Básico orientar-se-á pelos seguintes princípios:

I -universalização;

II -integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos

diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso a conformidade de suas

necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados;

III - abastecimento de águq esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos

realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente;

IV -disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais,

limpeza e fiscalização das respectivas redes, adequados à saúde pública e à segurança da vida e do

patrimônio público e privado;

V -adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais, que não

causem risco a saúde pública e promovam o uso racional da energia, conservação e racionalização do uso

da água e dos demais recursos naturais;

Vl -articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à

pobreza e de sua enadicação, de proteção ambiental e proteção dos recursos hídricos, de promoção da

saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o

saneamento básico seja fator determinante;

VII - integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos;

VIII - adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água.

IX - eficiência e sustentabilidade econômica;

X -utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a

adoção de soluções graduais e progressivas;

XI - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios

in stituc iona lizados;
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XII - controle social;

XIII - segurança, qualidade e regularidade;

XIV - subsídio, com instrumentos econômicos de política social para viabilizar a manutenção e a

continuidade dos serviços públicos, com o objetivo de universalizar o acesso ao saneamento básico,

especialmente para populações e localidades de baixa renda, como vilas, aglomerados rurais, povoados,

núcleos, Iugarejos e aldeias, assim definidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Seção III

Dos Objetivos

unidade e articulação das ações dos diferentes agentes, bem como do desenvolvimento de sua
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ArÍ. 8" São objetivos da Política Municipal de Saneamento Básico:

I -priorizar planos, programas e projetos que visem à implantação e ampliação dos serviços e ações de

saneamento básico nas áreas ocupadas por populações de baixa renda, indígenas e tradicionais;

II -proporcionar condições adequadas de salubridade sanitária às populações rurais e de pcquenos núcleos

urbanos isoladosl

lll - assegurar que a aplicação dos recursos financeiros administrados pelo poder público dê-se segundo

critérios de promoção da salubridade ambiental, de maximização da relação beneficio-custo e de maior

retomo social;

IV -incentivar a adoção de mecanismos de planejamento, regulação e fiscalização da prestação dos

serviços de saneamento brásico;

V -promover altemativas de gestão que viabilizem a auto sustentação econômica e financeira dos serviços

de saneamento básico, com ênfase na cooperação com os governos estadual e federal, bem como com

entidades municipalistas;

VI -minimizar os impactos ambientais relacionados à implantação e desenvolvimento das ações, obras e

serviços de saneamento básico e assegurar que sejam executadas de acordo com as norÍnas relativas à

proteção dos recursos hídricos e do meio âmbiente, ao uso e ocupação do solo e à saúde, desenvolvendo

programas de:

a) preservação dos recursos hídricos e de bacias hidrográficas, com vistas ao alcance do desenvolvimento

sustentável e preservação ambiental;

b) execução do manejo do solo e da água, com a recuperação de áreas degradadas, conservaçào e

recuperação de matas ciliares e demais florestas de proteção;

c) execução de campanhas de educação sanitária e ambiental.

VII - promover o desenvolvimento institucional do saneâmento básico, estabelecendo meios para a
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otganizaçáo, capacidade técnica, gerencial, financeira e de recursos humanos contemplados as

especiÍicidades locais;

VllI- fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico, a adoção de tecnologias apropriadas e a

difusão dos conhecimentos gerados de interesse para o saneamento básico;

IX -contribuir para o desenvolvimento e a redução das desigualdades locais, a geração de emprego e de

renda e a inclusão social;

Seção lV

Das Diretrizes Gerais

Art.9" A execução da política municipal de saneamento básico será de competência da Secretaria

Municipal de Planejamento, que distribuirá, de forma transdisciplinar, à todas as Secretarias e órgãos da

AdministraÇão Municipal, respeitadas as suas competências.

Art. 10. A formulação, implantação, funcionamento e aplicação dos instrumentos da Política Municipal

de Saneamento Básico orientar-se-ão pelas seguintes diretrizes:

I -valorização do processo de planejamento e decisão sobre medidas preventivas ao crescimento caótico

de qualquer tipo, objetivando resolver problemas de dificuldade de drenagem e disposição de esgotos,

poluição e â ocupação territorial sem a dcvida observância das normas de saneamento básico previstas

nesta lei, no Plano Municipat de Saneamento Brísico e demais normas rnunicipais;

II -adoção de critérios objetivos de elegibilidade e prioridade, levando em considcração fatores como

nível de renda e cobertura, grau de urbanização, concentração populacional, disponibilidade hídrica,

riscos sanitários, epidemiológicos e ambientais;

III - coordenação e integração das políticas, planos, programas e ações govemamentais de saneamento,

saúde, meio ambiente, recursos hídricos, desenvolvimento urbano e rural, habitação, uso e ocupação do

solo;

IV -atuação integrada dos órgãos públicos municipais, estaduais e federais de saneamento básico;

V -consideração às exigências e características locais, à organização social e às demandas

socioeconômicas da população;

Vl -prestação dos serviços públicos de saneâmento básico orientada pela busca permanente da

universalidade e qualidade;

VII - ações, obras e serviços de saneamento básico planejados e executados de acordo com as nornas

relativas à proteção ao meio ambiente e à saúde pública, cabendo aos órgâos e entidades por elas

responsáveis o licenciamento, a fiscalização e o controle dessas açõcs, obras e serviços, nos termos de sua

competência legal;
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VIII - adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento para fins e elaboração do Plano

Municipal de Saneamento Básico, compatibilizando-se com o Plano Municipal de Saúde e de Meio

Ambiente, com o Plano Diretor Municipal e com o Plano Diretor de Recursos Hídricos da região, caso

existam;

IX -incentivo ao desenvolvimento científico na área de saneamento básico, à capacitação tecnológica da

área, à formação de recursos humanos e à busca de alternativas adaptadas às condições de cada local;

X -adoção de indicadores e parâmetros sanitários e epidemiológicos e do nível de vida da população

como norteadores das ações de saneamento básico;

Xl - promoção de programas de educação sanitária;

Xll - estímulo ao estabelecimento de adequada regulação dos serviços:

XIIt - garantia de meios adequados para o atendimento da população rural dispersa, inclusive mediante a

utilização de soluções compatíveis com suas características econômicas e sociais peculiares;

Art. ll. No acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos

deverão ser observados, além de outros previstos, os seguintes procedimentos:

I -acondicionamento separado do resíduo sólido doméstico dos resíduos passíveis de reciclagem e a coleta

seletiva destes;

II -acondicionamento, coleta € destinação própria dos resíduos hospitalares e dos serviços de saúde;

III - os resíduos industriais, da construção civil, agrícolas, entulhos e rejeitos nocivos à saúde, aos

recursos hídricos e ao meio ambiente, bem como pilhas, baterias, acumuladores elétricos, lâmpadas

fluorescentes e pneus, não poderão ser aterrados no aterro sanitário;

IV -utilização do processo de compostBgem dos resíduos orgânicos, sempre que possível e viável;

V -manter o aterro saniÍáÍio dentro das normas da SEMA/MT, Resoluções do CONAMA e Normas da

ABNT e demais legislações vigentes;

§ l" A separação e o acondicionamento dos resíduos de que trata o inciso I é de responsabilidade do

gerador, sendo â coleta, transporte e destino final de responsabilidade do Município, de acordo com

regulamentação específi ca.

§ 2o O acondicionamento, coleta, trânsporte e disposição final dos resíduos de que trata os incisos ll e Ill

é de responsabilidade do gerador.

§ 3o Os resíduos da poda de árvores e manutenção de jardins poderão ser coletados pela Prefeitura,

quando não superior a 30 kg (trinta quilos) e dimensões de até 50 cm (cinquenta centímetros) e

acondicionado separadamente dos demais resíduos.

§ 4" A disposição de qualquer espécie de resíduo gerado em um município, só poderá ser disposto em

outro município, se autoriz do pelo município depositário. Observando que, no caso de consórcio

intermunicipal de aterro sanitário, â autorização para a disposiçáo final dos resíduos sólidos entre os

municípios consorciados deverá atender as exigências legais'
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Seção I

Da composição

Art. 12. A Política Municipal de Saneamento Básico contará, para execução das ações dela decorrentes,

com o Sistema Municipal de Saneamento Básico.

Art. 13. O Sistema Municipal de Saneamento Básico fica definido como o conjunto de agentes

institucionais que no âmbito das respectivas competências, atribuições, prerrogativas e funções, integram-

se, de modo articulado e cooperativo, para a formulação das políticas, definição de estratégias e execução

das ações de saneamento básico.

Art. 14. O Sistema Municipal de Saneamento Básico é composto dos seguintes instrumentos:

I - Plano Municipal de Saneamento Básico;

II - Conselho Municipal de Saneamento Básico;

Ill - Fundo Municipal de Saneamento Básico;

IV - Sistema Municipal de lnformações em Saneamento Básico;

V - Conferência Municipal de Saneamento Básico.

Scção II

Do Plano Municipal de Sancarncnto Básico

Art. 15. Fica instituído o Plano Municipal de Saneamento Básico, anexo único, documento destinado a

articular, integrar e coordenar recursos lecnológicos, humanos, econômicos e financeiros, com vistas ao

alcance de níveis crescentes de salubridade ambiental para a execução dos serviços públicos de

saneamento básico, em conformidade corn o estabelecido na Lei Federal n' 1I-445/2007.

Art. 16. O Plano Municipal de Saneamento Básico contemplará um período de 20 (vinte) anos c contém,

corro principais elementos:

I -diagnóstico da situação atual e seus impactos nas condições de vida, com base em sistema de

indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais, socioeconômicos e apontando as principais causas

das defi ciências detectâdas;

IÍ -objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a universalização, admitindo soluções graduais e

progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos setoriais;
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III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, de modo compatível

com os respectivos planos plurianuais, identificando possíveis fontes de financiamento;

IV -ações para emergências e contingências;

V -mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações

programadas;

VI - Adequação legislativa conforme legislação federal vigente.

Art. 17. O Plano Municipal de Saneamento Básico, instituído por esta lei, será avaliado anualmente e

revisado em prazo não superior a 4 (quatro) anos.

§ 1" O Poder Executivo Municipal deverá encaminhar as alterações decorrentes da revisão prevista no

caput à Câmara dos Vereadores, devendo constar as alterações, caso necessário, a atualização e a

consolidação do plano anteriormente vigente.

§ 20 A proposta de revisão do Plano Municipal de Saneamento Basico deverá seguir as diretrizes dos

planos das bacias hidrogúficas em que estiver inserido, bem como elaborada em articulação com a

prestadora dos serviços.

§ 30 A delegação de serviço de saneamento básico não dispensa o cumprimento pelo prestador do

respectivo Plano Municipal de Saneamento Biísico em vigor à época da delegação.

§ 4" O Plano Municipal de Saneamento Básico, dos serviços públicos de abastecimento de água e

esgotâmenÍo sanitário deverá englobar integralmente o território do ente do município.

Art. 18. Na avaliação e revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, tornar-se-á por base o

relatório sobre a salubridade ambiental do município.

Art. 19. O processo de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico dar-se-á com a participação da

população e do Conselho Municipal de Saneamento.

Seção lll
Do Conselho Municipal de Saneamento

Art.20. Fica criado o Conselho Municipal de Saneamento como órgão superior de assessoramento e

consulta da administração municipal, com funções fiscalizadoras e deliberativas no âmbito de sua

competência, conforme dispõe esta lei.

Art. 2l . São âtribuições do Conselho Municipal de Saneanrento:

I -elaborar e aprovar seu regimento intemo;
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Il -dar encaminhamento às deliberações das Conferências Municipal, Regional, Estadual e Nacional de

Saneamento Básico;

III - opinar sobre questões de caÉter estratégico para o desenvolvimento da cidade e território municipal

quando couber;

IV -deliberar e emitir pareceres sobre propostas de alteração da Lei do Plano Municipal de Saneamento

Básico e dos Regulamentos;

V-acompanhar a execução do desenvolvimento de planos e projetos de interesse do desenvolvimento do

Município quando afetar o âmbito do saneamento básico;

VI -deliberar sobre projetos de lei de interesse da política do saneamento municipal, antes do seu

encam i nhamento a Càmarai

VII - acompanhar a implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico e sua revisão, devendo

reunir-se pelo menos duas vezes ao ano com fins especificos de monitoramento do mesmo, e efetuar a sua

revisão conforme previsto nesta lei;

VIII - apreciar e deliberar sobre casos não previstos na Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico e

na Iegislação municipal correlata;

IX - Deliberar sobre recursos de competência do FMSB, bem como acompanhar seu cronograma de

aplicação.

Art.22. O Conselho será composto em um modelo bipartite paritario, composto por no mínimo 5 (cinco)

membros efetivos e por seus respectivos suplentes, com mandato de 2 (dois) anos, não admitida a

recondução, nomeados por decreto do Prefeito, assegurada a representação:

Í -dos titulares dos serviços;

II -de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico;

III - dos prestadores de serviços públicos de saneamento bâsico;

lV -dos usuários de serviços de saneamento básico;

V -de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas ao setor

de saneamento básico.

§ lo Os membros devem exercer seus mandatos de forma gratuita, vedada à percepção de qualquer

vantagem de natureza pecuniária.

§ 2'O suporte técnico e administrativo necessário ao funcionamento do Conselho será prestado pela

Prefeitura Municipal de Jaciara-MT.

§ 3'As reuniões do Conselho são públicas, facultado aos munícipes solicitar, por escrito e com

justificativa, que se inclua assunto de seu interesse na pauta da primeira reunião subsequente.

§ 4o As decisões do Conselho dar-se-ão, sempre, por maioria absoluta de seus membros.

§ 5" O Presidente do Conselho e seu Vice-Presidente, será eleito pelos Conselheiros dentre seus

Membros.
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Parágrafo único. As funções e competências dos órgãos colegiados a que se refere o caput deste artigo

poderão ser exercidas por órgãos colegiados já existentes, com as devidas adaptaçõcs das leis que os

cnarall]

Art. 23. São âtribuições do Presidente do Conselho:

I -convocar e presidir as reuniões do Conselho;

II -solicitar pareceres técnicos sobre temas de relevante na área de saneamento e nos processos

submetidos ao Conselho;

III - firmar as atas das reuniões e homologar as resoluções e decisões.

Seção IV

Do Fundo Municipal de Saneamento Básico (FMSB)

Art.24. Fica criado o Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSB, como órgão da Âdministração

Municipal, vinculado ao DAE.

§ lo Os rccursos do FMSB serão aplicados exclusivamente em sancamento básico no espaço geopolítico

do Município; após consulta ao Conselho Municipal dc Saneamcnto

§2. A supervisão do FMSB será cxercida na forrra da legislação prcipria e, cm especial, pelo reccbirncnto

sistentático dc relatórios, balanços e inforrnações que pernritatr o acompanlramcnrc das alividades do

FMSB, da execução do ôrçamentô anual e da progrâmação llnanceira aprovados pclo Exccutivo

Municipal.

Art. 25. Os recursos do FMSB serão provenientes de:

I -repasses de valores do Orçamento Geral do Município;

II -percentuais da anecadação relativa a tarifas e taxas decorrentes da prestação dos serviços de captação,

tratamento e distribuição de água, de coleta e tratamento de esgotos, resíduos sólidos e serviços de

drenagem urbana;

III - valores de financiamentos de instituições finanseiras e organismos multilaterais públicos ou

privados, nacionáis ou estrangeiros;

IV -valores a Fundo Perdido, recebidos de pessoas jurídicas de direito privado ou público, nacionais ou

estrangeiras;

V -doações e legados de qualquer ordem.

parágrafo itnico. O resultado dos recolhimentos financeiros será depositado em conta bancária exclusiva e

poderão ser aplicados no mercado financeiro ou de capitais de maior rentabilidade, sendo que tanto o
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capitâl como os rendimentos somente poderão ser usados para as finalidades específicas descritas nesla

lei.

Art.26. O Orçamento e a Contabilidade do FMSB obedecerão às normas estabelecidas pela Lei n"

4.320164 e Lei Complementar l0l/2000, bem como as instruções normativas do Tribunal de Contas do

Estado de MaÍo Grosso e as estabelecidas no Orçamento Geral do Município e de acordo com o princípio

da unidade e universalidade.

Parágrafo único. Os procedimentos contábeis relativos ao FMS serão executados pela Contabilidade do

DAE.

Art.27. A administração executiva do FMS será de exclusiva responsab ilidade do DAE

Art. 28. O Presidente do DAE, por meio do Setor de Contabilidade do Município, enviará, mensalmente,

o Balancete ao Tribunal de Contas do Estado, para fins legais.

Scção V

Sistema Municipal de [nformações em Saneatnento Básico

Art. 29.Fica instituído Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico, que possur como

objetivos:

I -coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços públicos de

saneamento básico;

II -disponibilizar estatísticas, indicadores e ouhas informações relevantes paÍa a caÍacleÍização da

demanda e da oferta de serviços públicos de saneamento básico;

III - permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da prestação dos serviços

de saneamento básico.

§ l" As informações do Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico são públicas e

acessíveis a todos, devendo ser publicadas por meio da internet.

§ 2o O Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico deverá ser regulamentado em um ano,

contados da publicação desta lei.

Seção VI

Da Conferência Municipal de Saneamento Básico
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Art.30. A Conferência Municipal de Saneamento Básico, parte do processo de elaboração e revisão do

Plano Municipal de Saneamento Básico, contará com a representação dos vários segmenlos sociais e será

convocadâ pelo Chefe do PoderExecutivo ou pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico.

§ lo Preferencialmente serão realizadas pré-conferências de saneamento básico como parte do processo e

contribuição para a Conferência Municipal de Saneamento Básico.

§ 2" A Conferência Municipal de Saneamento Básico terá sua organização e normas de

funcionamentodefinidas em regimento próprio, proposta pelo Conselho Municipal de Saneamento

Básico e aprovada pelo Chefe do Poder Executivo.

Capítulo III

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO_

Seção I

Do Exercício da Titularidade

Art.3l. Os serYiços básicos de saneamerlo de qLre trata esta I-ei poderão ser e\ecrrtados das seguintcs

Íbrrnas:

I -de lorma dilcta pela Preleitura ou por órgãos de sua administraçiio indil'eta;

II -por empresa contratada pala a prestação dos serviços através dc processo licitalótic,;

III - por cmpresa concessionária escolhida em processo licitatório de concessão, nos tcrmos da [.ei

Fcderal no 8.987195l.

IV -por gestão associada com órgãos da administração direta e indireta de entes públicos ledcrados por

convênio de cooperação ou em consórcio público, através de contrato de programa, nes tct'lt]os do artigo

241 cla Constinrição Federal e daLei Federal n'll.l07l05. '':, -i. re ..

§ l" A prestaçào dc serviços públicos de saneamcnto básico pol entidadc quc não inlcgre a adtninistração

municipal dcpcnde de celebração de contrato. scndo vedada a sua disciplina rnediante convônios. terntos

de parccria ou outros instrunrentos dc natureza precát ia.

§ 2" trxcetuant do disposto no parágralo anterior os serviços autolizados para usLtários organizados ctr

cooperativas. associaçõcs oLr condomínios, desde quc sc limite a disfito ou comu:ridadc rLrral.

§ 3" Da autorização prevista no parágrafb antcrior dsvefti constar a obligaçiio de transferil ao titular os

bens vincLrlados aos serviços por mcio de tcrmos especílicos. conl os respcctivos cadastros técnicos.

Art. 32. São condições de validade dos contrâtos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos

de saneamento básico:

I-a existência do Plano de Saneamento Básico;
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II -a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação

universal e integral dos serviços;

III - a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes dcsta

lei, incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização;

IV -a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de licitação, no caso de

concessão, e sobÍe a minuta do contrato.

Art. 33. Nos casos de serviços prestados nrediante contratos de concessão ou de progranra, as llormas

previstas no inciso III do aíigo anterior deverão prever:

I -a autorização para â contratação dos serviços, indicando os respectivos prazos c a árca a ser atcndida;

ll -inclLrsão no contrato das metas progressivas c graduais de expansào dos sewiços, dc qualidade, de

eficiência e de uso racional da água, da cnergia e de oulros rccursos, cm confomridade cont os sen iços a

serem prestados;

III - as prioridades de ação, compatíveis com as metas cstabelecidasi

IV -as condições de sustentabilidade e equilíblio econômico-financeiro da prestagão dc scrviços. crn

regime de eficiência, incluindo:

a) o sistema dc cobrança e a composição dc taxas e tarifas;

b) a sistemática de rcajustes e de revisõcs dc taxas e tarifas;

c) a politica de subsídios;

V - mecanismos de corrtrolc social nas atividades de plancjarnento, rcgulação c fiscalizaçào c

transparência dos serviços;

VI -as hipóteses dc intervenção, penalidadcs e de retomada dos serviços.

§ 1o Os contlatos não poderão conter cláusulas que prcjudiquem as atividades de rcgulaçâo e dc

fiscalização ou de acesso às informações sobre serviços contratados.

§ 20 Na prestação rcgionalizada, o disposto neste artigo e no artigo anterior poderá se rclerir ao conjunto

dc nrrrrricípios por ela abrangidos.

VII- AÍender as legislações vigentcs no que se refere à qualidade da ágrra.

Art.34. Nos serviços públicos de saneamento básico em que mais de Ltm prcstador execute atividade

interdependente com outra, a relação entre elas deverá ser regulada por contrato e havcrá órgão único

encarregado das funções de regulação e dc fiscalização.

Parágrafo único. A Entidade reguladora definirá, pelo menos:

I -as nonnas técnicas relativas à qualidade e regularidade dos serviços aos usuários e entre os diferenles

prestadores envolvidos;
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ll -as normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e aos pagamentos por serviços

prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores dos serviços;

Ill - a garantia de pagamento de serviços prestâdos entre os diferentes prestadores dos serviços;

lV -os mecanismos de pagamento de diferenças relativâs a inadimplemento dos usuários, perdas

comerciais e fisicas e outros créditos devidos, quando for o caso;

V -o sistema contábil específico para os prestadores que atu€m em mais de um Município;

VI -a compensação sócio-ambiental por atividades causadoras de impacto.

Art. 35. O contrato a ser celcbrado cntre os prestadores de scrviços a que se relcre o artiBo anterior dcvcrá

conter cláusulas que estabeleçam pclo menos:

I -as atividadcs ou insumos contrâtados:

ll -as condiçÕes, e garantias reciprocas de fornecimento e de accsso às atividadcs ott insumos:

III - o prazo de vigência, compatível com as necessidades dc amortização de invcstimentos, e as hipóteses

de sua prorrogação;

IV -os proccdimentos para a implantação, ampliação, melhoria e gestão operacional das atividades;

V -as regras para a fixação, o reajuste e a revisão das taxas, tarifas c outros preços pÍrblicos aplicávcis ao

contrato;

VI -as condiçõcs c garantias de pagarnento;

Vll - os direitos e devcrcs sub-rogados ou os que autorizam a sub-rogaçào;

VIII - as hipótcses de extinção, inadmitida a alteração e a rescisão administrativas unilatcrais:

IX -as penalidadcs a que estão sujeitas as partes em caso de inadimplcmento;

X -a dcsiguaçào do órgão ou entidade rcsponsável pela regulaçâo c fiscalização das atividades ou irtsuntos

contratados.

Seção tI

Da Prestação dos Serviços de Saneamento Básico

Art. 36. A prestação dos serviços de saneamento básico atenderá a requisitos mínimos de qualidade,

incluindo a regularidade, a continuidade e aqueles relativos âos produtos oferecidos, ao atendimento

dos usuários e às condições operacionais e de manutenção dos sisternas, de acordo com as norÍnas

regulamentares e contratuais.

Art. 37. Toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água c

de esgotamcnto sanitario disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos

decorrentes da conexão e do uso desses serviços.
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§ loNa ausência de redes públicas de água e esgotos, serão admitidas soluções individuais dc

abastecimento de água e de tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, observadas as normas

editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de

recursos hídricos.

§ 20 A instalação hidráulica pÍedial ligada à rede pública de abastecimento de água não poderá ser

também alimentada por outras fontes.

§3" As edificações temporárias deverão dispor de meios específicos para conexão às redes públicas de

água tratada e esgoto sanitário.

Art. 38. Em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos hídricos que obrigue à adoção de

racionamento, declarada pela autoridade gestora de recursos hídricos, o ente regulador poderá adotar

mecanismos tarifários de contingência, com objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes, garantindo o

equilíbrio financeiro da prestâção do serviço e a gestão da demanda.

Art. 39. Os prestadores de serviç os de saneamento bás ico deverão elaborar rnanual dc prcstação dc

serviço e atendimento, assegurando acesso amplo e gÍatuito aos usuários dos sistemas

Seção III

Dos Direitos e Deveres dos Usuários

Art.40. São direitos dos usuários dos serviços de saneamento básico prestados:

I -a gradativa universalização dos serviços de saneamento básico e sua prestação de acordo com os

padrões estabelecidos pelo órgão de regulação e fiscalização;

II - o amplo acesso às informações constantes no Sistema Municipal de Informações em Saneamento

Básico;

lll - a cobrança de taxas, tarifas e preços públicos compatíveis com a qualidade e quantidade do serviço

prestâdo;

lV -o acesso direto e facilitado ao órgão regulador e fiscalizador;

V -ao ambiente salubre;

VI -o prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem estar sujeitos;

VII -a participação no processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, nos

termos do aíigo l9 desta lei;

VIII - o acesso gratuito ao manual de prestação do serviço e de atendimento ao usuário.

Art.4l.São devcres dos usuários dos serviços de saneamento básico prestados:
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I -o pagâmento das taxas, tarifas e preços públicos cobrados pela Administração Pública ou pelo

prestador de serviços;

-o uso racional da âgua e a manutenção adequada das instalações hidrossanitárias da edificação;

III - a ligação de toda edificação permanente urbana às redes públicas de abastecimento de água e

esgotamento san itário dispon iveis;

lV - o correto manuseio, separação, armazenamento e disposição para coleta dos resíduos sólidos, de

acordo com as norÍnas estabelecidas pelo poder público municipal:

V -primar pela retenção das águas pluviais no imóvel, visando a sua infiltração no solo ou seu reúso;

Vl - colaborar com a limpeza pública, zelando pela salubridade dos bens públicos e dos imóveis sob

sua responsabilidade.

VII - participar de campanhas públicas de promoção do saneamento básico.

Parágrafo único. Nos locais não atendidos por rede coletora de esgotos, é dever do usuário a construção,

implantação e manutenção de sistema individual de tratamento e disposição final de esgotos,

conforme regulamentação do poder público municipal, promovendo seu reuso sempre que possível.

Seção IV

Da Participação Regionalizada Em Serviços dc Saneamento Básico

Art..l2. O MLrr:icípio poderá panicipar de prcstação rcgionalizada dc serviços dc sattcatncnto básico quc c

caracterizada por:

I -um único prcstador dos serviços para vários Municípios, contígllos otl l)ào:

Il -unilormidade de fiscalização e regulação dos serviços, inclLrsivc stra remuneraçào;

Ill - compatibilidade de planejamento.

§ lo Na prestação de serviços de que trata estc artigo, as atividades de regulação c fiscalização podertio

ser exercidas:

a) por órgão ou entidade de ente da Federação a que o titular tenha delegado o exercício dessas

competências por meio de convênio de cooperação técnica entre entes da Federação, obedecido ao

disposto no 
^Ítigo 

241 da Constituição Federal;

b) por consórcio público de direito público integrado pelos titulares dos serviços.

§ 2o No exercício das atividades de planejamento dos serviços a que se refere o "caput" deste artigo, o

titular podcrá rcceber cooperação técnica do Estado e basear-se em estudos técnicos lomecidos pelos

prestadores.

Art. 43. A prestação rcgionalizada de serviços públicos de saneamento básico podcrá ser realizada por:
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I -órgão, autârquia, fundação de direito público, consórcio público, empresa pública ou sociedade dc

economia mista estadual ou municipal; na totalidade das atividades em sua parte como: 'l'ratamento,

Regu lação, Norm atizaçáo1,

II - empresa a que se tenham concedido os serviços;

§ 1" O serviço regionalizado de saneamento básico poderá obedecer ao plano de saneamento básico

elaborado para o conjunto dos municípios consorciados.

§ 2o Os prestadores deverão manter sistema contábil que permita regislrar e demonstrar, separadamente,

os custos e as receilas de cada serviço pâra cada um dos municípios atendidos.

§ 3o A empresa que se refere o inciso deverá ser contratada através de processo licitatório.

Seção V

Dos Aspectos Econômicos c Sociais

Art.44. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira

assegurada, mediante remuneração pela cobrança dos serviços:

I -de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na forma de tarifas e outros

preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos conjuntâmente;

II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e outros preços públicos,

em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades;

III - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive taxas, em conformidade com o

regime de prestação do serviço ou de suas atividades.

§ lo Observado o disposto nos incisos I a III do caput deste arti8o, a instituição das tarifas, preços

públicos e taxas para os serviços de saneamento básico observarão as seguintes diretrizes:

I -prioridade para atendimento das funçôes essenciais relacionadas à saúde pública;

ll -ampliagão do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços;

III -geração dos recursos necessários para realizaçáo dos investimentos, objetivando o cumprimento

das metas e objetivos do serviço;

IV -inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos:

V -recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de eficiência;

VI -remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços;

VII - estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os níveis exigidos de

qualidade, continuidade e segurança nâ prestação dos serviços;

VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços.

§ 2o Poderão ser adotados subsídios tarifrf ios e não tarifários para os usuários e localidades que não

tenham capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente para cobrir o custo integral dos

serv rços,
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Art. 45. Observado o disposto no artigo ânterior, a estrutura de remuneração e cobrança dos scrviços

públicos de saneamento básico poderá levar etn consideração os seguintes latores:

I -categorias de usuários, distribuídos por faixas ou quantidades crescentcs de utilização ou de consumo;

ll -padrões de uso ou de qualidade requeridos;

III - quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à garantia de objetivos sociais,

como a preservação da saúde pública, o adequado atendimento dos usuários de menor renda e a proteção

do meio ambiente;

IV -custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e quâlidade adequadas;

V -ciclos significativos de aumento de demanda dos serviços, em períodos distintos;

VI - capacidade de pagamento dos consumidores.

Art.46. Os subsídios necessários ao atendimento de usuários e localidades de baixa renda poderão ser:

I -diretos: quando destinados a usuários determinados;

II -indiretos: quando destinados ao prestador dos serviços;

III - tarifários: quando integrarem a estrutura tarifária;

lV -fiscais: quando decorrerem da alocação de recursos orçamentários, inclusive por meio de subvenções;

V -intemos a sada titular ou localidades: nas hipóteses de gestão associada e de prestação regional.

Art.47. As taxas ou tarifas de"o..aht". da prestação de serviço público de coleta, tratamento e manejo de

resíduos sólidos urbanos devem levar em conta a adequada destinação dos resíduos coletados e poderão

considerar em conjunto ou sepaÍadamente:

I -o nível de renda da população da área atendida;

II -as características dos lotes urbanos, as iíÍeas edificadas e a sua utilização;

III - o peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio;

IV -tipo de resíduo gerado e a qualidade da segregação na origem.

Art.48. A cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e rnanejo de águas pluviais urbanas

deve levar em conta, em cada lote, os percentuais de impermeabilização e a existência de dispositivos de

amortecimenlo ou de retenção de água de chuva, podendo considerar também:

I -o nível de renda da população da área alendida;

l[ -as características dos lotes urbanos, áreas edificadas e sua utilizaçào.

Art.49. O reajuste de tarifas de serviços públicos de saneamento básico scrá realizado observando se o

intervalo mínimo de l2 (doze) meses, de acordo com as noÍrnas legais, regulamentares e contratuais'
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Art. 50. As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da prestação dos serviços e das

tarifas praticadas e poderão ser:

I -periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação das

condições de mercado;

II -extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do controle do

prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro.

§ lo As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelo órgão ou entidade reguladora, ouvidos os

usuários e os prestadores dos serviços.

§ 2" Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à eficiência, inclusive fatores de

produtividade, assim como de antecipação de metas de expansão e qualidade dos serviços.

§ 3" O órgão ou entidade reguladora poderá autorizar o prestador dos serviços a repassar aos usuários

custos e encargos tributários não previstos originalmente e por ele não administrados, nos tennos da Lei

Federal n' 8.987195.

Art.5l. As tarilas devem ser fixadas de forma clara e objetiva, dcvcndo os reajustes c as rcvisões

tornados públicos com antecedência mínima de 90 (novcnta) dias com relação à sua aplicação.

Parágralo único. A fatura a ser cntreguc ao usuário final deverá tcr seu modelo aprovado pelo órgào orr

entidade rcguladora, que dcfinirá os itens e custos a sereni explicitados.

Art. 52. Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses:

[ -situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens;

ll -necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer naturcza no sistemâ;

[lI - negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água consumida, após ter

sido previamente notificado a respeito;

IV -manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação do prestador, por parte do

usuiírio;

V -inadimplência do usuário do serviço de abastecimento de água, do pagamento das tarifas, após ter sido

formalmente notifi cado.

§ l'As intenupções serão previamente comunicadas ao regulador e aos usuários.

§ 2o A suspensão dos serviços prevista nos incisos lll e V deste aíigo será precedida de prévio aviso ao

usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista para â suspensão.

§ 3" A intenupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência a estabelecimentos de saúde,

a instituições educacionais e de internação de pessoas e a usuário residencial de baixa renda beneficiário

de tarifa social deverá obedecer a prazos e critérios que preservem condições mínimas de manutenção da

saúde das pessoas atingidas.
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Art. 53. Desde que previsto nâs normas de regulação, grandes usuários poderão negociar suas tarifas com

o prestador dos serviços, mediante contrato específico, ouvido previamente o regulador.

Art. 54. Os valores investidos em bens reversíveis pelos prestadores constituirão créditos pcrante o titular,

a serem recuperados mediante a exploração dos serviços, nos termos das normas regulâmentares e

contratuais.

§ l" Não gerarão crédito perante o titular os investimentos feitos sem ônus para o prestador, tais como os

decorrentes de exigência legal aplicável à implantação de empreendimentos imobiliários c os

provenientes de subvenções ou transferências fiscais voluntárias.

§ 2. Os investimentos realizados, os valores amortizados, a depreciação c os respectivos saldos serão

anualmente auditados e certificados pelo órgão ou ente regulador e Tribunal de Contas do Estado.

§ 3" Os créditos decorrentes de investirnentos devidamente certificados podcrão constituir garantia de

empréstimos aos delegatários, destinados exclusivamente a investimentos nos sislemas de saneamento

objeto do respectivo contrato.

Capímlo IV

DA REGULAÇÃO E FISCAI,IZAÇÃO '

Art. 55. O município .poderá prestar diretamente ou delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a

prestação dos serviços de saneamento básico, nos termos da Constituição Federal, da Lei n" 8.666 de 2l

dejunho de 1993, da Lei n" 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, da Lei n' I1.107, dc 6 de abril de 2005,

da Lei no I 1.079 de 30 de dezembro de 2004 e da Lei n" I 1.445, de 5 dejaneiro de 2007'

parágrafo único. As atividades de regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico poderão ser

exercidas:

I - por autarquia com esta finalidade, penencents à própria Administração Pública;

II -por órgão ou entidade de ente da F'ederação que o município tenha delcgado o exercício dessas

competências, obedecido ao disposto no art. 24 I da Constituição lrederal;

lll - por consórcio público integrado pelos titulares dos serviços'

Aú. 56. São objetivos da regulação:

I -estabelecer padrões e normas para a adequadâ prestação dos serviços e pâra a satislação dos usuáriosl

ll -garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas;

Ill.prevenirereprimiroabusodopodereconômico,ressalvadaacornpetênciadosórgãosintegrarrtesdo

sistema nacional de defesa da concorrência e defesa do consumidor;
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IV -definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos como a

modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que

permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade;

V - definir as penalidades.

Art. 57. A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de

prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos:

I -padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços;

II -requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas;

III - as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos prazos;

IV -regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e

revisão;

V -medição, faturamento e cobrança de serviços;

VI -monitoramento dos custos;

VII - avaliação da eficiência e eficâcia dos serviços prestados;

VIII - plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação;

lX -subsídios tarifários e não tarifários;

X -padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e informação;

XI - medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento;

§ lo As normas a que se refere o caput deste aÍigo fixarão prazo para os prestadores de serviÇos

comunicarem aos usuários as providências adotadas em face de queixas ou de reclamações relativas aos

serviços.

§ 2. As entidades fiscalizadoras deverão receber e se manifestar conclusivamente sobre as reclamações

que, a juízo do interessado, não tenham sido suficientemente atendidas pelos prestadores dos serviços'

Art. 58. Em caso de gestão associada a prestação regionalizada dos serviços' poderão ser adotados os

mesmos critérios econômicos, sociais e técnicos da regulação em toda a átrea de abrangência da

associação e prestação.

Art. 59. Os prestadores dos serviços de saneamento básico devcrão fornecer à entidade leguladorâ todos

os dados e irrformações necessárias para o desempenho de suas atividades, na lorma das normas

legais, regulamentaÍes e conlratuais.

§lolncluem-seentreosdadoseinformaçÕesaqueserefereocaputdesteartigoaquclasproduzidaspor

empresas ou profissionais contratados para executar serviços ou fornecer materiais e equipamentos

específicos.

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 1 075

CEP: 78.820-000, Jocioro-MT
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GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTBUINOO Ui/!A NOVA HISÍORIA

§ 2o Compreendem-se nas atividades de regulação dos serviços de saneamento básico a interpretação

e a fixaçâo de critérios para a fiel execução dos contratos, dos serviços e para a correta administração de

subsídios.

Art. 60. Devem ser dadas publicidade e transparência aos relatórios, estudos e decisões e instrumentos

equivalentes que se reÍiram à regulação ou a fiscalização dos serviços, bem como aos direitos e deveres

dos usuários e prestadores, a eles podendo ter acesso qualquer do povo, independentemente da existência

de interesse direto.

§ 1o Excluem-se do disposto no "caput" deste artigo os documentos considerados sigilosos em razão de

interesse público relevante, mediante prévia e motivada decisão

§ 2. A publicidade e a transparência que se refere o "caput" deste artigo deverá se efetivar'

preferencialmente, por meio de site na internet.

Art. 6l . E assegurado aos ttsuários dos serviços públicos de saneanlcrllo básico:

I -amplo accsso a inlornrações sobre os serviços prestadosi

ll -prévio conhecirnento dos seus direitos e deveres c das penalidadcs a que podenl estar sujeilos;

III - acesso ao manual de prestação do serviço e de atcndimento ao usuário, elaborado pelo prcstador e

aprovado pclo órgão ou entidade reguladora;

IV -acesso a relatório pcriódico sobrc a qualidadc da prestação dos scrviços'

CaPítulo V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 62. A Prefeitura Municipal e seus órgãos da administração indireta compete promover a capacitaçâo

sistemática dos funcionários para garantir a aplicação e a eficácia dcsta lei e demais normas pertinentes'

Art. 63. O Plano Municipal de Saneamento Básico e sua implementação ficam sujeitos ao contínuo

acompanhamento, revisão e adaptação às circunstâncias emergentes e serão revisto em até dois anos após

a publicação dos resultados dos Censos Demográficos realizados c publicados pelo IBGE;

Art. 64. O Plano de Manejo, Recuperação, e ou Conservação de Mananciais Subterrâneos e/ou

Superficiaisparacaptaçãodeabastecimentopúblicodeáguapotável'deveráestarconcluídoâtélrês(3)

anos apôs a aprovação e publicação desta Lei;

Parágrafoúnico:atétrês(3)anosapósapublicaçãodestaLciaPrcleituraMunicipaldeveráterviveirodc
ntcs c matas ciliarcs do municíPio

mudas para Promover a recuperação ltas nascc

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, l '075
CEP: 78.820'000, Jocioro-MT

66. 3461 -7900
www. iocioro. mi.gov. br
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTFUINOO UI\,IA NOVA HISTOBIA

Art. 65. Ao Poder Executivo Municipal compete dar ampla divulgação do PMSB e das denrais normas

municipais referentes ao saneamento básico.

Art. 66. A entidade ou o órgão regulador dos serviços de que trata esta lei será definido rnediante lei

específica.

Art.68. Os regulamentos dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana,

manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas serão propostos pelo órgão

regulador e baixados por decreto do Poder Executivo, após aprovação do Conselho Municipal de

Saneamento Básico.

Art.69. Enquanto não forem editados os regulamentos específicos, ficam em uso as atuais norrnas c

procedimentos relativos aos serviços de água e esgotos sanitários, bem como as tarifas e preços públicos

em vigor, que poderão ser reajustadas anualmente pelos IPCA (índice de preço ao consumidor ampliado).

Aí. 70. Os serviços previstos no artigo anterior deverão ter sustentabilidade econômico-financeira através

da cobrança de taxas, tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação dc

servlços

Art. 7 I Esta lei entra em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL _ 1 8 DE AGOSTO DE 20 I 7

^lll)u
All VI Mo}IAMMAI)

Prcleito Municipal

RONIEVON MIRANDA DA SILVA

Secretáfio Municipal de Adminislraçilo e Iinanças

Av. Antônio Ferreiro Sc'brinho, 1.075
CEP: 78.820-000, Jocicro-MT

66.34ól-7900
www. iocioro. mt. gov.brEE]TY
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Art. 67. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar empresas, inclusive por concessão, para a execuçâo

dos serviços de que tratam as alíneas a, b, c e d contidas no inciso I do artigo 2" desta lei, no todo ou em

parte.



REQUERIMENTO

A Vera Lúcia Martins de Godoi Soares - Assistente Administrativo

O projeto de Lei no 3312017 veio a este Jurídico no dia í 3/09/17.

Considerando que o prazo mínimo para confecção de parecer

jurídico é de 5 (cinco) dias úteis, e como a contagem iniciou-se no dia 14109117,

quinta-feira, seu último dia seria na data de hoje, 20109117, quarta-feira.

Ocorre que a matéria constante do Projeto de Lei no 9312017, é

complexa, pois dispÕe sobre a política municipal de saneamento básico, cria o

conselho municipal de saneamento, cria o fundo municipal de saneamento e dá

outras providênclas.

Além disso, o referido projeto conta com o elevado número de 71

artigos de lei a serem analisados.

Assim, para que se evitem equívocos na apreciação do projeto em

análise, requer-se dilação de mais 5 (cinco) dias úteis para a entrega de

parecer jurídico.

Jaciara/MT, 20 de setembro de 2017
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Michel Kdppes.
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SOLICITAÇÂO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA

CONFECÇÂo DE PARECER SoBRE A REGULARIDADE E

CONSTITUCIONALIDADE DO PROJETO DE LEI N" 3312017.

Nestes termos, pede deferimento.
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de gg)

PARECER JURíDICO 041 12017.

pRoJETo DE LEt No 33/17. DtspôE soBRE ApolÍrrcn MUNtcrpAL DE sANEAMElrro aÁsico,
CRIA O CONSELHO MUNICIPAL Or SRNCRUCTVTO,
cRtA o FUNDo MUNtctpAL DE snruenusruto E oÁ
ourRAS pnovoÊructns.

Trata-se de projeto de Lei que dispõe sobre a polÍtica municipal
de saneamento básico, cria o conserho municipar de saneamento, cria o fundo
municipal de saneamento e dá outras providências.

Os autos, não se encontram
necessidade de numeraçâo de folhas. Vieram
documentos, no que importa a presente análise:

A) Mensagem ao projeto de Lei;

B) projeto de Lei.

Ruo Jurucê, l3Ol - Centro - CEp

regularmente formalÍzados,

instruÍdos com os seguintes

O Projeto ora apresentado amolda_se ao artigo 30, I da
constituiçáo Federar, competindo ao Município regisrar sobre assuntos de
interesse local.

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

(... )

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, os serviços de interesse local, incluído o de transporte coletivo,
que tem caráter essencial;

\
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ANÁ LISE JURíDICA

E-moil: conloto@comorojocio
: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ót _7350
ro.mt.govbr - www.comorojocioro.mt.govbr

I



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de g8)

Nesta senda, a própria Constituição Federal em seu artigo 21,

inciso XX, discorre que compete à União instituir diretrizes sobre saneamento

básico.

Art. 21. Compete à União:

(...)

XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação,

saneamento básico e transportes urbanos

Assim, verifica-se que cabe à União estabelecer e fixar os

parâmetros nacionais acerca da prestação de serviço de saneamento, cabendo

aos demais entes federativos complementar tal matéria justamente naquilo que

diz respeito aos seus interesses locais, já que a própria letra da lei não

pretende que a União exaure o tema.

Desta forma, verifica-se que há latente cooperaçáo entre a União

e os demais entes federativos no que diz respeito à competência para legislar

dentre algumas matérias, entre elas o saneamento básico.

Nesse sentido, pertinente colacionar o entendimento do

doutrinador Augusto Zimmermann (Teoria geral do federalismo democrático,

1999, p. 57), vejamos:

"Dominonte no cenário político, o federalismo cooperativo não dispõe de

Íronteiros cloromente definidos no questão do distribuiçõo de competêncios

dentre os níveis outônomos de poder. O obietivo explícito é, em síntese, a

promoção de uma livre cooperoção do União com os unidodes federodos".

Logo, percebe-se que a iniciativa do Projeto de Lei em análise

respeita o princípio federativo, náo sofrendo de nenhum vício de ilegalidade.

2
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Contudo, alguns dispositivos do Projeto de Lei em análise devem

ser analisados com cautela, devendo ser mencionadas as ressalvas

pertinentes.

Parágrafo Único do Artigo 25 do Projeto de Lel: O resultado dos recolhimentos

financeiros será depositado em conta bancária exclusiva e poderão ser

aplicados no mercado financeiro ou de capítais de maior rentabilidade, sendo

que tanto o capital como os rendimentos somente poderão ser usados para as

finalidades específicas descritas nesta lei.

A partir do referido dispositivo legal, parte-se da premissa de que

seria permitido ao Fundo Municipal de Saneamento Básico aplicar o resultado

de seus recolhimentos no mercado financeiro ou de capitais de maior

rentabilidade.

Todavia, conforme a redação do artigo 164, §3o da Constituição

Federal, as disponibilidades de caixa dos Municípios serão depositadas em

instituiçoes financeiras oficiais, vejamos:

Art. 164. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente

pelo banco central.

(...)

§ 3e - As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no banco central; as dos

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder

Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais,

ressalvados os casos previstos em lei.

Assim, os recursos aplicados no mercado financeiro, como

discorre o parágrafo único do artigo 25 do Projeto de Lei em análise, sem

sombra de dúvidas, deverão ser efetivados somente através de bancos oficiais,

3
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Com efeito, um dos artigos que merece destaque, é o Parágrafo

Unico do artigo 25, o qual discorre que:
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como caixa Econômica Federal e/ou Banco do Brasil e, eventualmente nos

demais bancos estaduais.

Desta maneira, de acordo com o que dispõe o citado artigo da
Constituição Federal, deve íaopa qrafo único do arti o25 do Proieto de Lei.

condicionar sua redacãoaoqued iscorre o artiq o 164, §30 da CF.

Entretanto, deve ainda ser ressaltado que em casos de efetiva
aplicação de fundos de investimento no mercado de capitais de borsa de
valores, enseja eventuar apricação da Lei no g.42gr1gg2 (Lei de rmprobidade
Administrativa), caso se configure argum enriquecimento irícito, ou prejuízo ao
erário ou até mesmo quarquer ato atentatório aos princípios da administraçáo
pública.

Nesse sentido, deve ser salientado que qualquer ação ou omissão
que enseje perda patrimonial, desvio, apropriaçáo, malbaratamento, ou
dilapidação dos bens ou haveres dos municípios enseja as penaridades
enquadradas no artigo í 0 da Lei no 9.42911992.

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio,

apropriâção, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades

referidas no art. 1e desta lei, e notadamente:

q,I

Ruo Jurucê, I 301 - Centro -
E-moil: contoto@comoÍoj

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 114 de 1S de outubro de 9g)
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Evidente ainda, que caso se aplique os resultantes dos
recolhimentos do Fundo Municipal de saneamento Básico em fundos de
investimentos negociados na borsa de valores, mediante a correta
intermediação de bancos oficiais, deve semore ser observado o dever de
0restar contas e os princípios da regaridade, impessoaridade, moraridade,
eficiência e publicidade de seus atos, na exata dicçáo do artiqo 37 da
Constituicão Federal.
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| - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio

particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes

do acervo patrimonial das entidades mencionadâs no art. 19 destâ lêi;

ll - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas,

verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no

art. le desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares

aplicáveis à espécie;

(... )

lV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do

patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1e dest a lei, ou ainda a

prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado;

V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço

superior ao de mercado;

vl - realizar operação financeira sem observância dâs normas regais e reguramentâres

ou aceitar garantia insuficiente ou inidôneâ;

(...)

lx - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou

regulamento;

X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz

respeito à conservação do patrimônio público;

xl - libêrar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir

de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

lmportante destacar que o referido artigo prevê de forma clara e
cristalina a conduta culposa, que em último caso pode acarretar na

condenaçáo do agente público que por omissão não tenha cautela com a
destinaçáo do dinheiro público no mercado de capitais, sendo que tal mercado

é de alto risco, o que invariavelmente pode resultar em lucros ou perdas

acentuadas dependendo do cenário econômico.

Assim, percebe-se que a redação do artigo 25 e seu parágrafo

único do Projeto de Lei em análise, pode ensejar situações não desejadas pelo

administrador público, já que a aplicação dos rendimentos do fundo municipal

\
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Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

de saneamento básico em mercado de capitais (bolsa de valores) poderia até

mesmo causar prejuízo ao erário público e sançÕes ao administrador.

Noutra quadra, o Projeto de Lei em análise prevê dentre outras

cobranças que podem ser instituídas, a de drenagem de águas fluviais,

vejamos a redaçáo do artigo 48:

Art.48. A cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e manejo de á8uas

pluviais urbanas deve levar em contâ, em cada lote, os percentuais dê

impermeabilização e a existência de dispositivos de amortecimento ou de retenção dê

água de chuva, podendo considerar também:

| - o nível de renda da população da área atendida;

ll - as características dos lotes urbanos, áreas edificadas e sua utilização.

Ocorre que, para que a lei se torne eÍetiva e possa posteriormente

efetuar a cobrança do serviço público de drenagem, deve, logicamente, haver

um estudo anterior de apuração do percentual de impermeabilização de cada

lote do Município. Sem o referido estudo, tal cobrança de serviço público se

torna inócuo.

Portanto, legal o Projeto de Lei em análise, no entanto deve-se

atentar para a redação do artigo 25, já que a aplicação dos rendimentos do

fundo municipal de saneamento básico em mercado de capitais, eventualmente

pode causar prejuízo ao erário público e sanções ao administrador, em virtude

do alto risco de operaçÕes que envolvem a atividade de mercado de capitais

(por exemplo, bolsa de valores ou aplicaçôes relacionadas a ela). Alem do que

6q
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Diante isso, a realização de estudos. laudos e demais pesquisas

ou análises de oercentual de impermeabilização, envolve qastos. os quais

devem estar previstos no orÇamento público. iá que podem causar impacto nas

contas do Município. sob pena até mesmo de violacão aos artioos 15. 16 e 17

da Lei Complementar no 101/2000.
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a cobrança pela prestação do serviço de drenagem demanda outros projetos e

consequentemente gastos os quais devem ter previsão orçamentária.

coNcLUsÃo

Em razão do quanto articulado e se abstendo, obviamente, da

apreciaçáo dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, o parecer é

pela legalidade do Projeto de Lei, sendo imprescindível o debate e análise das

ressalvas mencionadas ao longo da fundamentação.

Por fim, necessário rememorar aos nobres Edis que um parecer

juridico consiste em um parecer técnico opinativo, que analisa a viabilidade

jurÍdica de determinada providência, analisando a ampla juridicidade da

mesma. (...) o agente a quem incumbe opinar não tem o poder decisório sobre

a matéria que lhe é submetida, visto que colsas dlversa s são opinar e decidir.

(CARVALHO FILHO,2007, p. 134).

E o parecer

Jaciara/MT, 27 de setembro de 2017 .

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 9g)
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

COMISSÃ D NSTITUI Ão E REDA o
COMIS ODE PROM oso ALHO

PROJETO LEI N." 33, DE 18 DE AGOSTO DE2OI7,
PODER EXECUTIVO

t - rxposrÇÃo na rrarÉnra EM EXAME

É submetido às Comissões o Projeto de Lei acima especificado, que "Dispõe sobre a

Política Municipal de Saneamento Básico, cria o Conselho Municipal de Saneamento, cria
o Fundo Municipal de Saneamento e dá outras providências".

II _CONCLUSOBS OO RELATOR

Indispensável para a saúde humana, o saneamento básico, objeto deste Projeto de

Lei, é de suma importância, visto que esta questão está ligada a implantação de sistemas e
modelos públicos que promovam o abastecimento de água, esgoto sanitário e destinação
correta de lixo, com o objetivo de prevenção e controle de doenças, promoção de hábitos
higiênicos e saudáveis, melhorias da limpeza pública básica e, consequentemente, da
qualidade de vida da população.

Este Projeto igualmente cria e regulamenta o Fundo Municipal de Saneamento, e

neste tocante, foi necessária a elaboração de emenda, já que, conforme nossa Carta Magna,

em seu artigo 164, § 3", os fundos públicos devem ser depositados somente em instituições
financeiras oficiais.

Diante o exposto, sou pela emissão de PARECER FAVORÁVEL, sendo a matéria

Constitucional, legal e Regimental, bem como oportuna.

São as conclusões.

ESTADO DE MATO GROSSO

VER[,ADOR
Presidente da C de Constitui

SALA DAS COMISSÔES
JACIARA(MT), 22 DE DEZEiMBRO DE 2017.

E OLIVEIRA
ustiça e Redação

Ruo Jurucê, 130l - Centro - 78820-O0O - Jocioro-ÍvlT - Fone: (óó) 34ó1-7350

E-moilr contoto@comoroiocioro,mt.govbÍ - www comoroiocioro mt govbr

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

RELATÓRIO



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

ISSÃO DE CON TUI Ão JUSTI AE o
COMISSÃO DE SA DE. PROMOCÁo socraL E TRABALHo

PROJETO LEI N," 33, DE 18 DE AGOSTO DE,zOI7,
PODER EXECUTIVO

III - orcrsÃo DAS coMrssoEs

As Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Saúde, Promoção Social e
Trabalho, reunidas nesta data infra, após a apreciação do Relatório elaborado pelo nobre
Edil relator, passam à votação:

Pela Ordem:

VOTOS:

Reitera o voto:

VEREAD E A DE OLIVEIRA
Presidente missão de Co , Justiça e Redação

Pelas Conclusões:

VEREADO JÂNIO ATANÁSIO DE SOUZA
Vice-presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

VEREADOR LEOMAR RODRIGUES DE SOUZA
Secretária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

VEREADORA EDILAINE MARTINS
Presidente da Comissão de Saúde, Promoção Social e Trabalho

VEREADOR CHARLES FERNANDO JORGE DE SOUZA
Vice-Presidente Comissão de Saúde, Promoção Social e Trabalho

VEREADOR RODRIGO FRANCISCO
Secretiirio Comissão de Saúde, Promoção Social e Trabalho
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SALA DAS COMISSOES
JACIARA(MT),22 DE DEZEMBRO DE 2017.



COMI TITUI AO JUSTI E REDA Ã
COMIS DE SA E P O SOCIAL E TRABALHO

PROJETO LEI N.'33, DE 18 DE AGOSTO DE2OI7.
PODER EXECUTIVO

Estiveram presentes os vereadores abaixo-as OS:

VEREADO A DE OLIVEIRA
Presidente da de Constituiç ustiça e Redação

VEREADO JÂNIO ATANÁSIO DE SOUZA
Vice-presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

VEREADOR LEOMAR RODRIGUES DE SOUZA
Secretária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

VEREADORA EDILAINE MARTINS
Presidente da Comissão de Saúde, Promoção Social e Trabalho

VEREADOR CHARLES FERNANDO JORGE DE SOUZA
Vice-Presidente Comissão de Saúde, Promoção Social e Trabalho

VEREADOR RODRIGO FRANCISCO
Secretário Comissão de Saúde, Promoção Social e Trabalho

SALA DAS COMISSÔES
JACIARA(MT),22 DE DEZEMBRO DE 2017.

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

De acordo com o artigo 103 do Regimento lntemo, e diante da decisão unânime das

Comissões quanto a aprovação do relatório apresentado, e após a discussão e votação
emitem PARECER FAVORÁVEL a matéria do presente Projeto de Lei.
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IV_EMENDA

1- EMENDA ADITIVA: Adiciona redação ao Parágrafo Único do art. 25 do Projeto de
lei n." 3312017, ficando com a seguinte redação:

*Art- 25.

Parrígrafo Único. O resultado dos recolhimentos financeiros será
depositado em conta bancária exclusiva em (s) instituição (ões) financeiras
oJiciais e, poderão ser aplicados no mercado financeiro ou de capitais de
naior rentabilidade, sendo que tanto o capital como os rendimentos
somente poderão ser usados para as finalídades específicas descritas nesta
lei.

SALA DAS COMISSOES
EM,2I DE DEZEMBRO DL2OI7.

VAND SILV D LIVEIRA
PRESIDE
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1- EMENDA ADITIVA: Adiciona redação ao Parágrafo Único do art. 25 do Projeto de
lei f 33 12017 , ficando com a seguinte redação :

Pardgrafo Unico. O resultado dos recolhimentos Jinanceiros será
depositado em conta bancária exclusiva em (s) instituição (ões) financeiras
oficiais e, poderão ser aplicados no mercado financeiro ou de capitais de
naior rentabilidade, sendo que tanto o capital como os rendimentos
somente poderão ser usados para as Jinalidades especíJicas descritas nestd
lei.

SALA DAS COMISSÔES
EM,21 DE DEZEMBRO DEzOI7.

VAN v IRA
PRESIDENTE
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PROJETO SUBSTITUTIVO AO PROJf,TO Dtr LEI NO 33, DE T8 AGOSTO DE2OI7

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

*DISPÔE SOBRE A POLÍTICA

SANEAMENTO BÁSICO, CRIA

MUNICIPAL DE SANEAMENTO,

MI]NICIPAL DE SANEAMENTO

PROVIDÊNCIAS."

MI]NICIPAL DE

O CONSELHO

CRIA O FT'NDO

E DÁ OUTRAS

O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN MOHÀMMADno uso de suas atribuições

legais,

CAPITULO I

DA POLiTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Seção I

Das Disposições Preliminares

Art. 1". A Política Municipal de Saneamento Básico reger-se-á pelas disposições desta lei, de seus

regulamentos e das normas administrativas deles decorrentes e tem por finalidade assegurâr a proteção da

saúde da população e a salubridade do meio ambiente urbano e rural, além de disciplinar o planejamento e a

execução das ações, obras e serviços de saneamento básico do Município.

Art. 2' PaÍa efeitos desta lei considera-se:

I -saneamento básico: conjunto de serviços e infraestruturas e instalações operacionais de:

a) abastecimento de água poüivel: constituído pelas atividades, infrâestruturas e instalações necessárias ao

abastecimento público de água poúvel, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos

de medição;

b) esgotamento sanitario: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta

transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitiírios, desde as ligações prediais até o

seu lançamento ftnal no meio ambiente;
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c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infiaestruturas e instalações

operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo

originríLrio da vanição e limpeza de logradouros e vias públicas;

d) drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas:

conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de

transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das

águas pluviais drenadas nas áreas urbanas;

II - gestiio associada: associação voluntiíria de entes federados, por convênio de cooperação ou consórcio

público, conforme disposto no art. 241 da Constituição Federal;

III- universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento

btísico;

lV -controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações,

representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de

avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico;

v -prestação regio rralízada: aquela em que um único prestador atende a 2 (dois) ou mais titulares;

VI - subsídios: instrumento econômico de política social para garantir a universalização do acesso ao

saneamento básico, especialmente para populações e localidades de baixa renda;

VII - tocalidade de pequeno porte: vilas, aglomerados rurais, povoados, núcleos, lugarejos e aldeias, assim

definidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE'

Art. 3o Os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico

parágrafo único. A utilização de recursos hídricos na prestação de serviços públicos de saneamento básico,

inclusive para disposição ou diluição de esgotos e outros resíduos líquidos, é sujeita a outorga de direito de

uso, nos termos da Lei n'9.433, de 8 dejaneiro de 1997.

Art. 4" Não constitui serviço público a ação de saneamento executada por meio de soluções individuais,

desde que o usuário não dependa de terceiros para operar os serviços, bem como as ações de saneamento

básico de responsabilidade privada, incluindo o manejo dos resíduos de responsabilidade do gerador.

Art. 5"O lixo originrário de atividades comerciais, industriais e de servigos cuja responsabilidade pelo manejo

não seja atribuída ao gerador pode, por decisão do poder público, ser considerado resíduo sólido urbano'

Art.6o Para os efeitos desta tei, o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos

urbanos é composto pelas seguintes atividades:

I -de coleta transbordo e transporte dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I do caput do aÍ. 20 destâ

Lei;
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II -de triagem para fins de reuso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por compostagem, e de disposição

final dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I do caput do art. 2o desta Lei;

III - de varrição, capina e poda de iírvores em vias e logradouros públicos e outros eventuais serviços

pertinentes à limpeza pública urbana.

Seção II

Dos Princípios Fundamentais

Art. 70 A Política Municipal de Saneamento Brásico orientar-se-á pelos seguintes princípios:

I -universalização;

II -integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos

diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso a conformidade de suas

necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados;

III - abastecimento de água, esgotamento sanitririo, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados

de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente;

IV -disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais,

limpeza e fiscalização das respectivas redes, adequados à saúde pública e à segurança da vida e do

patrimônio público e privado;

V -adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais, que não

causem risco a saúde pública e promovam o uso racional da energia, conservação e racionalização do uso da

água e dos demais recursos naturais;

VI -articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e

de sua erradicação, de proteção ambiental e proteção dos recursos hídricos, de promoção da saúde e outras de

relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vidq para as quais o saneamento básico

seja fator determinante;

vll - integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos;

VIll - adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água.

IX - eficiência e sustentabilidade econômica;

X -utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção

de soluções graduais e progressivas;

;ç1 - hansparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados;

XI - controle social;

XIII - segurança, qualidade e regularidade;

XIV - subsídio, com instrumentos econômicos de política social para viabilizar a manutenção e a

continuidade dos serviços públicos, com o objetivo de universalizar o acesso ao saneamento básico,

especialmente para populações e localidades de baixa renda, como vilas, aglomerados rurais, povoados,

núcleos, tugarejos e aldeias, assim definidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
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Seção III

Dos Objetivos

Art. 80 São objetivos da Política Municipal de Saneamento Básico:

I -priorizar planos, programas e projetos que visem à implantação e ampliação dos serviços e ações de

saneamento básico nas áreas ocupadas por populagões de baixa renda, indígenas e tradicionais;

II -proporcionar condições adequadas de salubridade sanit íria as populações rurais e de pequenos núcleos

urbanos isolados;

III - assegurar que a aplicação dos recursos financeiros administrados pelo poder público dê-se segundo

critérios de promoção da salubridade ambiental, de maximização da relação beneficio-custo e de maior

retomo social;

IV -incentivar a adoção de mecanismos de planejamento, regulação e fiscalização da prestação dos serviços

de saneamento biisico;

V -promover altemativas de gestão que viabilizem a auto sustentação econômica e financeira dos serviços de

saneamento básico, com ênfase na cooperação com os govemos estadual e federal, bem como com entidades

municipalistas;

VI -minimizar os impactos ambientais relacionados à implantação e desenvolvimento das ações, obras e

serviços de saneamento básico e assegurar que sejam executadas de acordo com as nornas relativas à

protegão dos recursos hídricos e do meio ambiente, ao uso e ocupação do solo e à saúde, desenvolvendo

programas de:

a) preservagão dos recursos hídricos e de bacias hidrográficas, com vistas ao alcance do desenvolvimento

sustentável e preservação ambiental;

b) execução do manejo do solo e da água, com a recuperação de áreas degradadas, conservação e

recuperação de matas ciliares e demais florestâs de protegão;

c) execução de campanhas de educação sanitária e ambiental.

VII - promover o desenvolvimento institucional do saneamento básico, estabelecendo meios para a unidade e

articulação das agões dos diferentes agentes, bem como do desenvolvimento de sua organizagão, capacidade

técnic4 gerencial, financeira e de recursos humanos contemplados as especiÍicidades locais;

VIII- fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico, a adoção de tecnologias apropriadas e a difusão

dos conhecimentos gerados de interesse para o saneamento básico;

lX -contribuir para o desenvolvimento e a redução das desigualdades locais, a geração de emprego e de

renda e a inclusão social;

Seção IV
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Das Diretrizes Gerais

AÍ. 9' A execução da política municipal de saneamento biisico será de competência da Secretaria Municipal

de Planejamento, que distribuini de forma transdisciplinar, à todas as Secretarias e órgãos da Administração

Municipal, respeitadas as suas competências.

Art. 10. A formulação, implantação, funcionamento e aplicação dos instrumentos da Política Municipal de

Saneamento Biisico orientar-se-ão pelas seguintes diretrizes:

I -valorização do processo de planejamento e decisão sobre medidas preventivas ao crescimento caótico de

qualquer tipo, objetivando resolver problemas de dificuldade de drenagem e disposição de esgotos, poluição

e a ocupação territorial sem a devida observância das normas de saneamento básico previstas nesta lei, no

Plano Municipal de Saneamento Básico e demais normas municipais;

II -adoção de critérios objetivos de elegibilidade e prioridade, levando em consideração fatores como nível

de renda e cobertura, grau de urbanização, concentrâção populacional, disponibilidade hídricq riscos

sanitários, epidemiológicos e ambientais;

III - coordenação e integração das políticas, planos, programas e ações governamentais de saneamento,

saúde, meio ambiente, recursos hídricos, desenvolvimento urbano e rural, habitação, uso e ocupação do solo;

IV -atuação integrada dos órgãos públicos municipais, estaduais e federais de saneamento brisico;

V -consideração às exigências e características locais, à organização social e às demandas socioeconômicas

da população;

VI -prestação dos serviços públicos de saneamento básico orientada pela busca permanente da universalidade

e qualidade;

VII - ações, obras e serviços de saneamento básico planejados e executados de acordo com as nornas

relativas à proteção ao meio ambiente e à saúde públic4 cabendo aos órgãos e entidades por elas

responsáveis o licenciamento, a fiscalização e o controle dessas ações, obras e serviços, nos termos de sua

competência legal;

VIII - adogão da bacia hidrogúfica como unidade de planejamento para fins e elaboração do Plano

Municipal de Saneamento Básico, compatibilizando-se com o Plano Municipal de Saúde e de Meio

Ambiente, com o Plano Diretor Municipal e com o Plano Diretor de Recursos Hídricos da região, caso

existam;

IX -incentivo ao desenvolvimento científico na área de saneamento básico, à capacitagão tecnológica da área,

à formação de recursos humanos e à busca de altemativas adaptadas às condições de cada local;

X -adoção de indicadores e parâmetros saniüários e epidemiológicos e do nível de vida da população como

norteadores das ações de saneamento básico;

XI - promoção de programas de educação sanitriria;

XII - estímulo ao estabelecimento de adequada regulação dos serviços;
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XIII - garantia de meios adequados para o atendimento da população rural dispers4 inclusive mediante a

utilização de soluções compatíveis com suas características econômicas e sociais peculiares;

Art. I l. No acondicionamento, coleta, transporte, tratâmento e disposição final dos resíduos sólidos deverão

ser observados, além de outros previstos, os seguintes procedimentos:

I -acondicionamento separado do resíduo sólido doméstico dos resíduos passíveis de reciclagem e a coleta

seletiva destes;

II -acondicionamento, coleta e destinação própria dos resíduos hospitalares e dos serviços de saúde;

III - os resíduos industriais, da construção civil, agrícolas, entulhos e rejeitos nocivos à saúde, aos recursos

hídricos e ao meio ambiente, bem como pilhas, baterias, acumuladores elétricos, lâmpadas fluorescentes e

pneus, não poderão ser aterrados no aterro sanitário;

IV -utilização do processo de compostagem dos resíduos orgânicos, sempre que possível e viável;

V -manter o aterÍo sanitário dentro das normas da SEMA/MT, Resoluções do CONAMA e Normas da

ABNT e demais legislações vigentes;

§ lo A separação e o acondicionamento dos resíduos de que trata o inciso I é de responsabilidade do gerador,

sendo a coleta, transporte e destino final de responsabilidade do Município ,de acordo com regulamentação

específica.

§ 2o O acondicionamento, coleta, transporte e disposição final dos residuos de que trata os incisos II e III é de

responsabilidade do gerador.

§ 3" Os resíduos da poda de árvores e manutenção de jardins poderão ser coletados pela Prefeitura, quando

não superior a 30 kg (trinta quilos) e dimensões de até 50 cm (cinquenta centímetros) e acondicionado

separadamente dos demais resíduos.

§ 4' A disposição de qualquer espécie de resíduo gerado em um município, só poderá ser disposto em outro

município, se autorizado pelo município deposiuá.Lrio. Observando que, no caso de consórcio intermunicipal

de aterro saniüírio, a autorização para a disposição final dos resíduos sólidos entre os municípios

consorciados deverá atender as exigências legais.

CAPITULO II

DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO

Seção I

Da composição

Art. 12. A Política Municipal de Sâneamento Básico contará, paÍa execução das ações dela decorrentes, com

o Sistema Municipal de Saneamento Básico.

Art. 13. O Sistema Municipal de Saneamento Basico fica definido como o conjunto de agentes instirucionais

que no âmbito das respectivas competências, atribuições, prerrogativas e funções, integram-se, de modo
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articulado e coop€rativo, para a formulação das políticas, definição de estratégias e execução das ações de

saneamento básico.

Art. 14. O Sistema Municipal de Saneamento Básico é composto dos seguintes instrumentos:

I - Plano Municipal de Saneamento Básico;

II - Conselho Municipal de Saneamento Básico;

lll - Fundo Municipal de Saneamento Básico;

lV - Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico;

V - Conferência Municipal de Saneamento Básico.

Seção II

Do Plano Municipal de Saneamento Básico

Art. 15. Fica instituído o Plano Municipal de Saneamento Básico, ânexo único, documento destinado a

articular, integÍar e coordenar recursos tecnológicos, humanos, econômicos e financeiros, com vistas ao

alcance de níveis crescentes de salubridade ambiental para â execução dos serviços públicos de saneamento

básico, em conformidade com o estabelecido na Lei Federal no 11.44512007.

fut. 16. O Plano Municipal de Saneamento Básico contemplará um período de 20 (vinte) anos e contém,

como principais elementos:

I -diagnóstico da situação atual e seus impactos nas condições de vida, com base em sistema de indicadores

saniúrios, epidemiológicos, ambientais, socioeconômicos e apontando as principais causas das deÍiciências

detectâdas;

lI -objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a universalização, admitindo soluções graduais e

progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos setoriais;

lll - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, de modo compatível com os

respectivos planos plurianuais, identificando possíveis fontes de financiamento;

lV -ações para emergências e contingências;

V -mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas;

VI - Adequação legislativa conforme legislação federal vigente.

AÍt. 17. O Plano Municipal de Saneamento Básico, instituído por esta lei, será avaliado anualmente e

revisado em prazo não superior a 4 (quatro) anos.

§ l" O Poder Executivo Municipal deverá encaminhar as alterações decorrentes da revisão prevista no caput

à Câmara dos Vereadores, devendo constar as alteragões, caso necessário, a aÍralizaçío e a consolidação do

plano anteriormente vigente.
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§ 2" A proposta de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico deverá seguir as diretrizes dos planos

das bacias hidrográÍicas em que estiver inserido, bem como elaborada em articulação com a prestadora dos

serviços.

§ 3o A delegação de serviço de saneamento básico não dispensa o cumprimento pelo prestador do respectivo

Plano Municipal de Saneamento Básico em vigor à época da delegação.

§ 4" O Plano Municipal de Saneamento Básico, dos serviços públicos de abastecimento de água e

esgotamento sanitiirio deverá englobar integralmente o território do ente do município.

Art. 18. Na avaliação e revisâo do Plano Municipal de Saneamento Básico, tomar-se-á por base o relatório

sobre a salubridade ambiental do município.

Art. 19. O processo de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico dar-se-á com a participação da

população e do Conselho Municipal de Saneamento.

Seção III

Do Conselho Municipal de Saneamento

Art. 20. Fica criado o conselho Municipal de saneamento como órgão superior de assessoÍamento e consultâ

da administração municipal, com funções fiscalizadoras e deliberativas no âmbito de sua competência'

conforme dispõe esta lei.

Art. 21. São atribuições do Conselho Municipal de Saneamento:

I -elaborar e aprovar seu regimento intemo;

II -dar encaminhamento às deliberações das ConfeÉncias Municipal, Regional, Estadual e Nacional de

Saneamento Básico;

III - opinar sobre questões de caráter estratégico para o desenvolvimento da cidade e território municipal

quando couber;

IV -deliberar e emitir pareceres sobre propostas de alteração da ki do Plano Municipal de Saneamento

Brísico e dos Regulamentos;

v-acompanhar a execução do desenvolvimento de planos e projetos de interesse do desenvolvimento do

Município quando afetar o âmbito do saneamento básico;

vI -deliberar sobre projetos de lei de interesse da política do saneamento municipal, antes do seu

encaminhamento a Câmara;

vII - acompanhar a implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico e sua revisão, devendo

reunir-se pelo menos duas vezes ao ano com fins específicos de monitoramento do mesmo, e efetuar a sua

revisão conforme previsto nesta lei;
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VIII - apreciar e deliberar sobre casos não previstos na Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico e na

legislação municipal correlata;

IX - Deliberar sobre recursos de competência do FMSB, bem como acompanhar seu cronograma de

aplicação.

Art.22. O Conselho será composto em um modelo bipartite paritario, composto por no mínimo 5 (cinco)

membros efetivos e por seus respectivos suplentes, com mandato de 2 (dois) anos, não admitida a

recondução, nomeados por decreto do Prefeito, assegurada a repÍesentação:

I -dos titulares dos serviços;

II -de órgãos govemamentais relacionados ao setor de saneamento básico;

III - dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico;

lV -dos usuários de serviços de saneamento básico;

V -de entidades técnicas, organizaçÕes da sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas ao setor de

saneamento básico.

§ lo Os membros devem exercer seus mandatos de forma gratuita, vedada à percepção de qualquer vantagem

de natureza pecuniiária.

§ 20 O suporte técnico e administrativo necessário ao funcionamento do Conselho será prestado pela

Prefeitura Municipal de Jaciara-MT.

§ 3' As reuniões do Conselho são públicas, facultado aos munícipes solicitar, por escrito e com justificâtiva,

que se inclua assunto de seu interesse na pauta da primeira reunião subsequente.

§ 4'As decisões do Conselho dar-se-ão, sempre, por maioria absoluta de seus membros.

§ 5'O Presidente do Conselho e seu Vice-Presidente, será eleito pelos Conselheiros dentre seus Membros.

Parágrafo único. As funções e competências dos órgãos colegiados a que se refere o caput deste artigo

poderão ser exercidas por órgãos colegiadosjá existentes, com as devidas adaptações das leis que os criaram.

Art.23. São atribuições do Presidente do Conselho:

I -convocar e presidir as reuniões do Conselho;

II -solicitar pareceres técnicos sobre temas de relevante na área de saneamento e nos processos submetidos

ao Conselhoi

III - firmar as atas das reuniões e homologar as resoluções e decisões.

Seção IV

Do Fundo Municipal de Saneamento Básico (FMSB)

Art. 24. Fisa criado o Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSB, como órgão da Administração

Municipal, vinculado ao DAE.
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§lo Os recursos do FMSB serão aplicados exclusivamente em saneamento brísico no espaço geopolítico do

Município; após consulta ao Conselho Municipal de Saneamento

§2" A supervisão do FMSB será exercida na forma da legislação própria e, em especial, pelo recebimento

sistemático de relatórios, balanços e informações que permitam o acompaúamento das atividades do FMSB,

da execução do orçamento anual e da programação financeira aprovados pelo Executivo Municipal.

AÍ. 25. Os recursos do FMSB serão provenientes de:

I -repasses de valores do Orçamento Geral do Município;

II -Percentuais daarrecadação relativa a tarifas e taxas decorrentes da prestação dos serviços de captação,

tratamento e distribuição de água, de coleta e hatamento de esgotos, resíduos sólidos e serviços de drenagem

urbana;

III - valores de financiamentos de instituições financeiras e organismos multilaterais públicos ou privados,

nacionais ou estrangeiros;

IV -valores a Fundo Perdido, recebidos de pessoas jurídicas de direito privado ou público, nacionais ou

estangeiras;

V -doações e legados de qualquer ordem.

Parágrafo único. O resultado dos recolhimentos financeiros seá depositado em conta bancária de instituição

financeira bancária oficial e exclusiva e soment€ poderão ser usados para as finalidades específicas descritas

nesta lei.

Art. 26. O Orçamento e aContabilidade do FMSB obedecerão às normas estâbelecidas pela Lei no

4.320164 e Lei Complementar l0l/2000, bem como as instruções normativas do Tribunal de Contas do

Estado de Mato Grosso e as estabelecidas no Orçamento Geral do Município e de acordo com o princípio da

unidade e universalidade.

Parágrafo único. Os procedimentos conábeis relativos ao FMS serão executados pela Contabilidade do

DAE.

Art. 27. A administração executivâ do FMS será de exclusiva responsabilidade do DAE

Art. 28. O Presidente do DAE, por meio do Setor de Contabilidade do Município, enviará, mensalmente, o

Balancete ao Tribunal de Contas do Estado, para fins legais.

Seção V

Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico
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Art. 29.Fica instituído Sistema Municipal de lnformações em Saneamento Básico, que possui como

objetivos:

I -coletar e sistematizar dados relativos as condições da prestação dos serviços públicos de saneamento

brásico;

II -disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a caracterização da demanda e

da oferta de serviços públicos de saneamento básico;

III - permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eÍiciência e da eficácia da prestação dos serviços de

saneamento básico.

§ lo As informações do Sistema Municipal de Informações em Sâneamento Brisico são públicas e acessíveis

a todos, devendo ser publicadas por meio da intemet.

§ 2o O Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico deveÉ ser regulamentado em um ano,

contados da publicação desta lei.

Seção VI

Da Conferência Municipal de Saneamento Básico

Art.30. A Conferência Municipal de Saneamento Básico, parte do processo de elaboração e revisão do Plano

Municipal de Saneamento Biísico, contará com a representâção dos vários segmentos sociais e será

convocada pelo Chefe do PoderExecutivo ou pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico.

§ lo Preferencialmente serão realizadas pré-conferências de saneamento básico como parte do processo e

contribuição para a Conferência Municipal de Saneamento Básico.

§ 2' A Conferência Municipal de Saneamento Básico terá sua organização e normas de

funcionamentodefinidas em regimento próprio, proposta pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico

e aprovada pelo Chefe do Poder Executivo.

Capítulo III

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

Seção I

Do Exercício da Titularidade

(Art. 31. Os serviços básicos de saneamento de que trata €sta Lei somente poderão ser executados de forma

direta pela Prefeitura ou por órgãos de sua administração indireta, à exceção do serviço de esgotamento

saniuirio.

§1". O serviço de esgotamento sanitririo poderá ser executado:

I- de forma direta pela Prefeitura ou por órgãos de sua administração indireta;

II-por empresa contratada para a prestação atrâvés de processo licitatório;
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§ 2" A prestação de serviços públicos de esgotamento sanitário por entidade que não integre a administração

municipal depende de celebração de contrato, sendo vedada a sua disciplina mediante convênios, termos de

parceria ou outros instrumentos de natureza precária.

§ 3o Excetuam do disposto no parágrafo ânterior os serviços autorizados para usuários organizados em

cooperativas, associações ou condomínios, desde que se limite a distrito ou comunidade rural.

§ 4o Da âutorização prevista no parágrafo anterior deverá constar â obrigação de transferir ao titular os bens

vinculados aos serviços por meio de termos específicos, com os respectivos cadastros técnicos.

Art. 32. São condições de validade dos contratos que teúam por objeto a prestação de serviços públicos de

esgotamento sanitário:

I-a existência do Plano de Esgotamento Sanitrírio;

Il -a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação universal e

integral dos servigos de esgotamento sanitár-io;

III - a existência de noÍÍnas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das direnizes desta lei,

incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalizzçáol

IV -a realização pÉvia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de licitaçâo, no cÍrso de concessão

do serviço de esgotârnento sanitário, e sobre a minuta do contrato.

Art. 33. Nos casos de serviços prestados eventualmente mediante contratos de concessão ou de programa, as

normas previstas no inciso III do artigo anterior deverão prever:

I -a autorização para a contratação dos serviços, indicando os respectivos prazos e a área a ser atendida;

ll -inclusão no contrato das metas progressivas e graduais de expansão dos serviços, de qualidade, de

eficiência e de uso racional da águq da energia e de outros recursos, em conformidade com os serviços a

serem prestados;

III - as púoridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas;

IV -as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação de serviços, em regime

de eficiênciq incluindo:

a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas;

b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas;

c) a política de subsídios;

V - mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação e fiscalização e transparência

dos serviços;

Ruo Jurucê. 
.l30'l - Centro - 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: ÍóóJ 34ó1-7350

E-moil: conÍoto@comorojocioro,mt.govbr - www.comorojocioro,mt.govbr

III-por empresa concessioniiria escolhida em processo licitatório através de processo licitatório.

IV -por gesüÍo associada com órgãos da administração direta e indireta de entes públicos federados por

convênio de cooperação ou em consórcio público, através de contrato de programa, nos termos do artigo 241

da Constituição Federal e da Lei Federal no I 1.107/05.
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VI -as hipóteses de intervenção, penalidades e de retomada dos serviços.

§ lo Os contratos não poderão conter cláusulas que prejudiquem as atividades de regulação e de fiscalização

ou de acesso às informações sobre serviços contratados.

§ 2" Na prestação regionalizada, o disposto neste artigo ê no artigo anterior podeú se referir ao conjunto de

municípios por ela abrangidos.

VII- Atender as legislações vigentes no que se refere à qualidade da água.

Art. 34. Nos serviços públicos de esgotamento saniüirio em que mais de um prestador execute atividade

interdependente com outra, a relação entre elas deverá ser regulada por contrato e haverá órgão único

encarregado das funções de regulação e de fiscalização.

Parágrafo único. A Entidade reguladora definirá, pelo menos:

I -as normas técnicas relativas à qualidade e regularidade dos serviços aos usuários e entre os diferentes

prestadores envolvidos;

II -as normas econômicas e finânceiras relativas às tarifas, aos subsídios e aos pagamentos por serviços

prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores dos serviços;

III - a garantia de pagamento de serviços prestados entre os diferentes prestadores dos serviços;

lV -os mecanismos de pagamento de diferenças relativas a inadimplemento dos usuários, perdas comerciais e

fisicas e outros créditos devidos, quando for o caso;

V -o sistema contábil específico para os prestadores que atuem em mais de um Município;

VI -a compensação sócio-ambiental por atividades causadoras de impacto.
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Art. 35. O contrato a ser celebrado entre os prestadores de serviços a que se refere o artigo anterior deveú

conter cláusulas que estabeleçam pelo menos:

I -as atividades ou insumos contrâtados;

II -as condições, e garantias recíprocas de fomecimento e de acesso às atividades ou insumos;

III - o prazo de vigência" compatível com as necessidades de amortização de investimentos, e as hipóteses de

sua prorrogação;

IV -os procedimentos para a implantação, ampliação, melhoria e gesüio operacional das atividades;

V -as regras para a fxação, o reajuste e a revisão das taxas, tarifas e outros preços públicos aplicáveis ao

contrato;

VI -as condiçôes e garantias de pagamento;

VII - os direitos e deveres sub-rogados ou os que autorizam a sub-rogação;

VIII - as hipóteses de extinção, inadmitida a alteração e a rescisão administrativas unilaterais;

IX -as penalidades a que estão sujeitas as partes em caso de inadimplemento;

X -a designação do órgão ou entidade responsável pela regulação e fiscalização das atividades ou insumos

contratados.
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Seção II

Da Prestação dos Serviços de Saneamento Básico

AIt. 36. A prestação dos serviços de saneamento básico atendení a requisitos mínimosde qualidade,

incluindo a regularidade, a continuidade e aqueles relativos aos produtos oferecidos, ao atendimento dos

usuários e às condições operacionais e de manutenção dos sistemas, de acordo com as nornas

regulamentares e contratuais.

Art.38. Em situação crítica de escassez ou contaminação de resursos hídricos que obrigue à adoção de

racionamento, declarada pela autoridade gestora de recursos hídricos, o ente regulador poderá adotar

mecanismos tarifrí,rios de contingência, com objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes, garantindo o

equilíbrio financeiro da prestação do serviço e a gestão da demanda.

Art. 39. Os prestadores de serviços de saneamento brisico deverão elaborar manual de prestação de serviço e

atendimento, asseguraldo acesso amplo e gratuito aos usuários dos sistemas.

Seção III

Dos Direitos e Deveres dos Usuários

Art. 40. São direitos dos usuários dos serviços de saneamento básico prestados:

I -a gradativa universalização dos serviços de saneamento básico e sua prestação de acordo com os

padrões estabelecidos pelo órgão de regulação e fiscalização;

II - o amploacesso às informações constantes no Sistema Municipal de Informações em Saneamento

Básico;
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Art. 37. Toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de

esgotamento saniüírio disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos deconentes

da conexão e do uso desses serviços.

§ l9§aausência de redes públicas de água e esgotos, serão admitidas soluções individuais de

abastecimento de água e de trâtamento e disposição final dos esgotos sanitários, observadas as noÍmas

editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de

recursos hídricos.

§ 2" A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água não poderá ser também

alimentada por outras fontes.

§3" As edificações temporárias deverão dispor de meios específicos para conexão às redes públicas de água

tratada e esgoto sanitário.
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III - a cobrança de taxas, tarifas e preços públicos compatíveis com a qualidade e quantidade do serviço
prestado;

lV -o acesso direto e facilitado ao órgão regulador e fiscalizador;

V -ao ambiente salubre;

VI -o prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem estar sujeitos;

VII -a participação no processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. nos termos

do artigo l9 desta lei;

vlII - o acesso gratuito ao manual de prestação do serviço e de atendimento ao usuârio.

Art.4l.São deveres dos usuários dos serviços de saneamento básico prestados:

I -o pagamento das taxas, tarifas e preços públicos cobrados pela Administração pública ou pelo

prestador de serviços;

II -o uso racional da água e a manutenção adequada das instalações hidrossaniúrias da edificação;

III - a ligação de toda edificação permanente urbana às redes públicas deabastecimento de água e

esgotamento sanitário disponíveis;

IV - o correto manuseio, separação, armazenamento e disposição para coleta dosresíduos sólidos, de

acordo com as norÍnas estabelecidas pelo poder público municipal;

V -primar pela retenção das águas pluviais no imóvel, visando a sua infiltração no solo ou seu reúso;

VI - colaborar com alimpeza pública, zelando pela salubridade dos bens públicos e dos imóveis sob sua

responsabilidade.

VII - participar de campanhas públicas de promoção do saneamento básico.

Parágrafo único. Nos locais não atendidos por rede coletora de esgotos, é dever dousuário a construção,

implantação e manutenção de sistema individual de tratamento e disposição final de esgotos,

conforme regulamentação do poder público municipal, promovendo seu reuso sempre que possível.

Seção IV

Da Participação Regionalizada Em Serviços de Saneamento Básico

Arr. 42. O Município podeÉ participar de prestação regionalizada de serviços de esgotamento sanitiírio que é

caracterizada por:

I -um único prestador dos serviços para vários Municípios, contíguos ou não;

II -uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, inclusive sua remuneração;

III - compatibilidade de planejamento.

§ l" Na prestação de serviços de que trata este artigo, as atividades de regulação e fiscalização poderão ser

exercidas:
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a) por órgão ou entidade de ente da Federação a que o titular tenha delegado o exercício dessas competências
por meio de convênio de cooperação técnica entre entes da Federação, obedecido ao disposto no artigo 241

da Constituição Federal;

b) por consórcio público de direito público integrado pelos titulares dos serviços.

§ 2o No exercício das atividades de planejamento dos serviços a que se refere o "caput', deste aÍigo, o titular
podeni receber cooperação técnica do Estado e basear-se em estudos técnicos fomecidos pelos prestadores.

Art. 43. A prestação regionalizada de serviços públicos de esgotamento saniüíLrio podená ser realizada por:

I -órgão, autarquia, fundação de direito público, consórcio público, empresa pública ou sociedade de

economia mista estadual ou municipal; na totalidade das atividades em sua parte como: TÍatamento,

Regulação, Normàtizaçíol

ll - empresa a que se tenham concedido os serviços;

§ l' O serviço regionalizado de esgotamento sanitrlLrio poderá obedecer ao plano de saneamento básico

elaborado para o conjunto dos municípios consorciados.

§ 2" Os prestadores deverão manter sistema contábil que permita registrar e demonstrar, separadamente, os

custos e as receitas de cada serviço para cada um dos municípios atendidos.

§ 30 A empresa que se refere o inciso II deverá ser contratada através de processo licitatório.

Art. 44. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-Íinanceira

assegurada, mediante remuneração pela cobrança dos serviços:

I -de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na forma de tarifas e outros preços

públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente;

II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e outrospreços públicos, em

conformidade com o regime de prestação do servigo ou de suas atividades;

III - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive taxas, em conformidade com o
regime de prestação do serviço ou de suas atividades.

§ l'Observado o disposto nos incisos I a III do caput deste artigo, a instituiçãodas tarifas, preços públicos

e taxas para os serviços de saneamento básico observarão as seguintes diretrizes:

I -prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública;

II -ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços;

III -geração dos recursos necessários para realizaçio dos investimentos, objetivando o cumprimento das

metas e objetivos do serviço;

IV -inibição do consumo supérÍluo e do desperdício de recursos;

V -recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de eficiência;
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VI -remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços;

VII - estímulo ao uso de tecnologias modemas e eficientes, compatíveis com os níveisexigidos de
qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços;

VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços.

§ 2oPoderão ser adotados subsídios tarifririos e não tarifiírios para os usuários e localidades que não teúam
capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente para cobrir o custo integral dos serviços.

Art. 45 Observado o disposto no aÍigo anterior, a estrutura de remuneração e cobrança dos serviços
públicos de saneamento básico podení levar em consideração os seguintes fatores:

I -categorias de usuários, distribuídos por faixas ou quantidades crescentes de utilização ou de consumo;

II -padrões de uso ou de qualidade requeridos;

III - quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à garantia de objetivos sociais,

como a preservação da saúde pública, o adequado atendimento dos usuários de menor renda e a proteção do

meio ambiente;

IV -custo mínimo necessário para disponibitidade do serviço em quântidade e qualidade adequadas;

V -ciclos significativos de aumento de demanda dos serviços, em períodos distintos;

VI - capacidade de pagamento dos consumidores.

Art. 46. Os subsídios necessários ao atendimento de usurários e localidades de baixa renda poderão ser:

I -diretos: quando destinados a usuários determinados;

II -indiretos: quando destinados ao prestador dos serviços;

III - tariflírios: quando integrarem a estrutura taÍif:íria;

IV -fiscais: quando decorrerem da alocação de recursos orçamentários, inclusive por meio de subvenções;

V -intemos a cada titular ou localidades: nas hipóteses de gestão associada e de prestação regional.

Art. 48. A cobranga pela prestação do serviço público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas deve

levar em conta, em cada lote, os percentuais de impermeabilização e a existência de dispositivos de

amortecimento ou de retenção de água de chuva, podendo considerar também:

I -o nível de renda da população da rírea atendida;

II -as características dos lotes urbanos, áreas edificadas e sua utilização.
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ArL 47. As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de coleta, tratamento e manejo de

resíduos sólidos urbanos devem levar em conta a adequada destinação dos resíduos coletados e poderão

considerar em conjunto ou separadamente:

I -o nível de renda da população da rírea atendida;

II -as características dos lotes urbanos, as áreas edificadas e a sua utilizaçâo;

III - o peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio;

lV -tipo de resíduo gerado e a qualidade da segregação na origem.
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Art.49. O reajuste de tarifas de serviços públicos de sâneamento básico será realizado observando se o
intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais.

Art. 50. As revisôes tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da prestação dos serviços e das

tarifas praticadas e poderão ser:

I -periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação das

condições de mercado;

II -extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do controle do
prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro.

§ lo As revisões tarifárias terão suas pâutas dehnidas pelo órgão ou entidade reguladora, ouvidos os usuários

e os prestadores dos serviços.

§ 2" Poderão ser estabelecidos mecanismos tariflírios de indução à eficiência, inclusive fatores de

produtividade, assim como de antecipação de metas de expansão e qualidade dos serviços.

§ 3'O órgão ou entidade reguladora poderá autorizar o prestador dos serviços a repassar aos usuários custos

e encargos tribuüários não previstos originalmente e por ele não administrados, nos termos da Lei Federal no

8.987 /9s.

Art. 5l . As tarifas devem ser fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões tornados

públicos com antecedência mínima de 90 (noventa) dias com relação à sua aplicação.

Paágrafo único. A fatura a ser entregue ao usuário final deverá ter seu modelo aprovado pelo órgão ou

entidade reguladora, que definirá os itens e custos a serem explicitados.

Art. 52. Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses:

I -situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens;

lI -necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza no sistema:

III - negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água consumida, após ter sido

previamente notificado a respeito;

IV -manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação do prestador, por parte do

usuiírio;

V -inadimplência do usuiirio do serviço de abastecimento de águ4 do pagamento das tarifas, após ter sido

formalmente notifi cado.

§ l" As interrupções serão previamente comunicadas ao regulador e aos usuários.

§ 2o A suspensão dos serviços prevista nos incisos III e V deste artigo será precedida de prévio aviso ao

usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista pâra a suspensão.

§ 3' A intemrpção ou a restrição do fomecimento de água por inadimplência a estabelecimentos de saúde, a

instituições educacionais e de intemação de pessoas e a usuário residencial de baixa renda beneficiário de

Ruo Jurucê, l30l - Centro - 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól -7350

E-moil: contoto@comorojocioro.mt.govbr - www.comorojocioro.mt,govbr

ESTADO DE MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

tarifa social deverá obedecer a prazos e critérios que preservem condições mínimas de manutenção da saúde

das pessoas atingidas.

AÍ. 53. Desde que previsto nas noÍmas de regulação, grandes usuários poderão negociar suas tarifas com o
prestador dos serviços, mediante contrato específico, ouvido previamente o regulador.

Art. 54. Os valores investidos em bens reversíveis pelos prestadores constituirão créditos perante o titular, a
serem recuperados mediante a exploração dos serviços, nos termos das normas regulamentares e contratuais.

§ I'Não gerarão crédito perante o titular os investimentos feitos sem ônus para o prestador, tais como os

decorrentes de exigência legal aplicável à implantação de empreendimentos imobilirírios e os provenientes de

subvenções ou transferências fiscais voluntárias.

§ 2" Os investimentos realizados, os valores amortizados, a depreciação e os respectivos saldos serão

anualmente auditados e certificados pelo órgão ou ente regulador e Tribunal de contas do Estado.

§ 3" Os créditos decorrentes de investimentos devidamente certificados poderão constituir garantia de

empréstimos aos delegatiírios, destinados exclusivamente a investimentos nos sistemas de esgotamento

sanifário objeto do respectivo e eventual contrâto.

Capítulo IV

DA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Art. 55. O município poderá prestar diretamente ou delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a

prestação dos serviços de sâneamento básico, nos termos da Constituição Federal, da Lei n" 8.666 de 2l de

juúo de 1993,daLei n'8.987, de 13 de fevereiro de 1995,daLein" ll.l07, de 6deabril de 2005. da Lei
n" ll.079de 30 de dezembro de 2004 e da Lei n" I 1.445, de 5 dejaneiro de 2007.

Parágrafo único. As atividades de regulação e fiscalização dos serviços de sâneamento básico poderão ser

exercidas:

I - por autarquia com esta finalidade, pertencente à própria Administração púbtica;

II -por órgão ou entidade de ente da Federação que o município tenha delegado o exercício dessas

competências, obedecido ao disposto no aÍt.241 da Constituição Federal;

III - por consórcio público integrado pelos titulares dos serviços.

Art. 56. São objetivos da regulação:

I -estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e p.ua a satisfação dos usuários;

Il -garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas;

III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do
sistema nacional de defesa da concorrência e defesa do consumidor;
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IV -definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos como a modicidade
tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a
apropriação social dos gaúos de produtividadei

V - definir as penalidades.

Art.57. A entidade reguladora editará normas relativas as dimensões técnica, econômica e social de
prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos:

I -pddrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços;

II -requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas;

III - as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos prazos;

IV -regime, estrutura e níveis tarifririos, bem como os procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e

revisão;

V -medição, faturamento e cobrança de serviços;

VI -monitoramento dos custos;

VII - avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados;

VIII - plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação;

IX -subsídios tarifrários e não tarifários;

X -padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e informação;

XI - medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento;

§ lo As normas a que se refere o caput deste artigo fixarão prazo para os prestadores de serviços

comunicarem aos usuários as providências adotadas em face de queixas ou de reclamações relativas aos

serviços.

§ 2" As entidades fiscalizadoras deverão receber e se manifestar conclusivamentesobre as reclamações que,

a juizo do interessado, não tenham sido suficientemente atendidas pelos prestadores dos serviços.

Art.5E. Em caso de gestão associada a prestação regionalizada dos serviços, poderão ser adotados os

mesmos critérios econômicos, sociais e técnicos da regulação em toda a área de abrangência da associação e

pÍestâção.

Art. 59. Os prestadores dos serviços de saneamento básico deverão fornecer à entidade reguladora todos os

dados e informações necesúrias para o desempenho de suas atividades, na forma das normas legais,

regulamentares e contratuais.

§ lo Incluem-se entre os dados e informações a que se refere o caput deste artigoaquelas produzidas por
empresas ou profissionais contratados pâra executar serviços ou fomecer materiais e equipamentos
específicos.
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§ 2o Compreendem-senas atividades de regulação dos serviços de saneamento brisico a interpretação e a
fixação de critérios para a fiel execução dos contratos, dos serviços e para a correta administração de

subsidios.

Art' 60. Devem ser dadas publicidade e transparência aos relatórios, estudos e decisões e instrumentos

equivalentes que se refiram à regulação ou a fiscalização dos serviços, bem como aos direitos e deveres dos

usuários e prestadores, a eles podendo ter acesso qualquer do povo, indep€ndentemente da existência de

interesse direto.

§ lo Excluem-se do disposto no "caput" deste artigo os documentos considerados sigilosos em raáo de

interesse público relevante, mediante prévia e motivada decisão.

§ 2'A publicidade e a transparência que se refere o "caput" deste artigo deverá se efetivar,
preferencialmente, por meio de site na intemet.

Art. 61. E assegurado aos usuários dos serviços públicos de saneamento básico:

I -amplo acesso a informações sobre os serviços prestados;

II -prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem estar sujeitos;

III - acesso ao manual de prestação do serviço e de atendimento ao usuário, elaborado pelo prestador e

aprovado pelo órgão ou entidade reguladora;

IV -acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços.

Capítulo V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 62. A Prefeitura Municipal e seus órgãos da administração indireta compete promover a capacitação

sistemática dos funcionários para garantir a aplicação e a eficácia desta lei e demais normas pertinentes.

Art. 63. O Plano Municipal de Saneamento Básico e sua implementação ficam sujeitos ao contínuo

acompanhamento, revisão e adaptação às circunstâncias emergentes e serão revisto em até dois anos após a

publicação dos resultados dos censos Demográficos realizados e publicados pelo IBGE;

Art. 64. O Plano de Manejo, Recuperação, e ou Conservação de Mananciais Subterrâneos e/ou Superficiais
para captação de abastecimento público de água potável, deverá estar concluído até três (3) anos após a
aprovação e publicaçào desrâ Lei;

Parágrafo único: até três (3) anos após a publicação desta Lei a Prefeitura Municipal deverá ter viveiro de

mudas para promover a recuperação nas nascentes e matas ciliares do município.
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Art' 65 Ao Poder Executivo Municipar compete dar ampla dirulgação do pMSB e das demais normas
municipais referentes ao saneamento básico_

Art' 66' A entidade ou o órgão regulador dos serviços de que trata esta lei será definido mediante lei
específica.

AÍ' 67 Fica o Poder Executivo autorizado a contratar empresas, inclusive por concessão, para a execução
dos serviços de que trata a alínea b contida no inciso I do artigo 2o desta lei, no todo ou em parte.

Art' 68' os regulamentos dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, Iimpeza urbana,
manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas serão propostos pero órgão
regulador e baixados por decreto do poder Executivo, após aprovação do conselho Municipal de
Saneamento Básico.

Art' 69' Enquanto não forem editados os regulamentos específicos, ficam em uso as atuais norÍnas e
procedimentos relativos aos serviços de água e esgotos sanitiírios, bem como as tarifas e preços públicos em
vigor, que poderão ser reajustadas anuarmente pelos IpcA (índice de preço ao consumidor ampliado).

Art' 70' os serviços previstos no artigo anterior deverão ter sustentabilidade econômico-financeira através da
cobrança de taxas, tarifas e outros preços púbricos, em conformidade com o regime de prestação de serviços.

Art' 7l Esta lei entra em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contriírio.
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