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Saneam-eJi

árbara  do  Pará,  Estado  do  Pará,  aprova  e  o  Prefeíto

LIVRO I - DAS DISPoslçóES PRELIMINARES

TÍTULO1-DO0BJETOEDOÂMBITODEAPLICAÇÃO

Ar[ 1®. Esta Lei institui a Política Munjcjpal de Saneamento Básico do município de Santa
Bárbara do Pará, Estado do Pará.

Parágrafo único. Estão sujeitos às dbpoéições desta Lti todos os órgãos e entidades do
município,  bem como os demq`ís agentes` públicoó ou privados que desenvolvam serviços
e ações de saneamento básiço\no âmb«± do ÇrritóFio do Município de Santa Bárbara do
Pará, Estado do Pará.

feT=:s:::ifi':,sát:i,da::d:#T#Maus|ic;::::aems:sn=mp::,teo,.Bsásá::,::ewxi:.ú§n,rúg,:cs.:
municipais de abastecimento de agi]a, esgotamento sanitário, Ijmpeza urbana e manejo de
resíduossólidosedrenagemdeáguaspluviaisurbanas,paraohorizontede20(vinte)anos.

§  1°.  0  Plano  Municipal  de  Saneamento  Básico  deverá  ser  revisado  para  horizontes
contínuos  de  pelo  mepósí Viníé  ano8-,. sendo  @i§adq` no  máximo  a  cada  quatro  anos.
preferenoialmenteernpçqpq9§-mincqentç§oomat¥igçpçiatdqsplanosplurianuais;

~ z§ 2°.  0 PMSB deverã se~-í monitoradó e avaliádó §istematicarhente pelos organismos de
regulaçãoedecontrolé``.doójài.-`    .-r.`      ;'~    à        t      \,   `                            .  {   i   :.:

§  3°.  0  disposto  no  Plano  Municipal  de  Saneamento  Básico  é  vinculante  para  o  Poder
Público Municipal e serão inválidas as nomas de regulação ou os temos contratuais de
delegação que com ele conflitem.

§ 4°. A delegação integral ou parcial de qualquer um dos serviços de saneamento básico
definidos nesta Lei observará o disposto no PMSB ou no respectivo plano específico.

§  5°.  No  caso  de  serviços  prestados  mediante  contrato,  as  disposições  do  PMSB,  de
eventuaL`plano   específico   de   serviço   ou   de   suas   revisões,   quando   posteriores   à
contratação, somente serão eficazes em relação ao prestador mediante a piesewação do
equilíbrio   econômico-financeiro,   que   poderá   ser   feita   mediante   revisão   tarifária   ou
adftamento das condições contratuais.
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Art. 3°. Para os efeftos desta Lei. consjderam-se:

1  -  Planejamento:  as  atividades   inerentes  à  identificação,  qualificação,  quantifiüção,
organização e orientação de todas as ações,  públicas e privadas, por meio das quais o
serviço  público  deve  ser  prestado  ou  colocado  à  disposição  dos  cidadãos  de  foma
adequada;

11   -  Regulação:   todo

públjco,  jncluindo  suas
e  qualquer  ato que  discipline  ou  organize  determinado  seiviço

padrões  de  qualidade,  impacto  socioambiental  e
econômico,  direftos  e  obrigações  dos  usuários  e  dos  responsáveis  por  sua  3fena  ou
prestação,  bem  como a  política  de  cobrança  pela  prestação  ou  disposjção  clo  serviço,
inclusive as condições e processos para a taxação, revisão e reajuste do valor de taxas e
tarifas, e outros preços públicos;

111  - Nomas administrativas de npübçao:  as instituídas pelo Chefe do  Poder Executivo
por meio de decreto e outros inshmemos jurídicoadmjnistrativos,  ou  aquelas edftadas
por meio de  pesolução por 6rsão  oÜ anüdade de fegulaçÊ~g~_qp munjcípjo ou a que este
tenbaJ±Ê!§gí£do .oampetências;

lv - Fiscalização: atividades de -panhamento, monitoramento, controle ou avaliação,
no  sentido  de  garantir o  cunp}r(men®  de  nomas  e  pegulamentos  editados  pelo  poder
público e a utilização, efetiva ou poÔBncial, do serviço público:

V  -  Órgão  ou  entidade  de  regülüção  ou  regulador:  autarquia  ou  agência  reguladora,
consórcio  público,  autoridade  Íegulatória,  ente  regulador.  ou  qua!quer  oL,trct  .3rgão  ou
entidade  de  direfto  público,  inclusive  oiganismo  colegiado  instituído  pelo  mmicípio,  ou
contratada para esta finalidade dentro dos limites da  unidade da federação,  ciije possua
competências  próprias de naturm  regulatória,  independência decisória e não acumule
funções de prestador dos een/içoe regulados;

Vl - Prestação de sewíço públitx} de saneamento básico: atividade, acompanhada ou não
de execução de obra, com objetivo de pemftir aos usuários acesso a serviço público de
saneamento  básico  com   características  e  padrões  de  qualidade  determinados   pela
legislação, planejamento o¥ regulação;

VIL saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais:

a)   abastecimento   de   água   potável:   constftuído   pelas   atividades,   inftaestruturas   e
instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até
as ligações predjais e iespectivos instrumentos de medição;

b)   esgotamento   sanftário:   constftuído   pelas   atividades,   infraestruturas   e   in3talações
operaojonais de coleta, transpone. tratamento e disposição final adequados Qos esgotos
sanffirios, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;

c) limpeza urbana e manejo de resfduos sólidos: conjunto de atividades,  infraestruturas e

ã:
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instalações  operacionais de coleta,  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 ãguas pluviais urbanas: conjunto de atividades, jnftaestruturas
e   instalações  operacionais   de  drenagem   urbana  de  águas   pluviais,   de  transporte,
detenção  ou   retenção   para   o   amortecimento  de   vazões   de   cheias,   tratamento  e
disposjção final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas;

Vlll - Universalizaçao:  ampliação progressiva do acesso ao saneamento básico de todos
os  domicílios  e  edificações  urbanas  permanentes 'onde  houver  atividades   humanas
continuadas;

lx - Controk3 socjal: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade
infomações,  representações técnicas e  par(jcipações  nos  processos  de formulação de
políticas,   de   planejamento   e   de   avaliaçao   relacionados   aos   serviços   públicos   de
saneamento básjco;

X - Tftular dos serviços públicos de saneamento básieo: o Munjcípio de Santa Bárbara do
Pará;

XI -Prestador de serviço públi¢o: o órgão ou eiitidade, inclusive empresa:

a) do munic!pjo, ao qual a lei tenha atribuído competêncja de prestar seiviço público, ou;

b) ao_qual o títular tenha delegado a ptestação dos_ §ep_içQs_por meio de contrato;

Xll  -  Gestão  associada:  assocpo  voluntãria  de  entes  fiédenados,  por  convênio  de
cooperação ou consórcio públloo, tx}nfome disposto no art. 241  da Constftuição Federal;

Xlll - Prestação regionalizada: a realizada dinetamente por consórcio público, por meio de
delegação coletiva outorgada, ou por mejo de convênio de cooperação entre titu[ares do
serviço, em que um único prestador atende a dois ou mais titulares, com unífomidade de
fiscalização    e    regütação   dffi   sewiços,-   inclusi¥e   de   sLia    remuneração,    e    com
compatibilidade de planejamento;

XIV - Serviços públicos de saneamento básico: conjunto dos serviços públicos de limpeza
urbana  e  manejo  de  iesíduos  sólidos,  de  abastecimento  de  água,  de  esgotamerito
sanftário  e  de  drenagem  e  manejo  de  águas  pluviais  urbanas,  incluidas  as  respectivas
infraestruturas e instabções, operacionais vinculadas a cada um destes serviços;

XV  -  Subsídios:  instrumento  econômico  de  política  social  para  viabilizar  manutenção  e
continuidade do serviço públioo com  objetivo de  universalizar o acesso ao saneamento
básico, especialmente para populações e localidades de baixa renda:

a) subsídios diretos: quando destjnados diretamente a determinados usuários;

b)  subsldios  indiretos:  quando  destinados  indistintamente  aos  usuários  por  meio  do
prestador do serviço público;

c) sLibsídios jntemos:  aqueles que se processam  jntemamente ao sistema  de cobrança
pela prestação ou disposição dos sewiços de saneamento básico no âmbito territorial de
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cada titular;

d)  subsídios  entre  localidades:  aqueles  que  se  processam  mediante  {ransferências  ou
compensaçóes  entoe  localidades,  de  recursos  gerados  ou  vinculados  aos--respectivos
serviços, nas hipóteses de gestão associada e prestação regional;

e) subsídios tarifários: quando integrarem a estrutura tarifária;

f) subsídios fisüis: quando decorrerem da alocação de recursos oi.çarrien[ã`-,,L „ inclusive
por meiQ aesubvenções;                                                 ,
XVI  - aviso:  informação  dirigida  a  um  deteminado usuário  pelo  prestador dos  serviços,
com comprovação de necebimento, que tenha como objetivo notificar qualquer ocorrência
de seu interesse;

Xvll - comunjcação:  informação dirigida aos usuários e ao  regulador,  inclusive por meio
de veiculaçao em mídia impressa ou eletiônica;

Xvlll-  água  potável:  água  para  eonsi«no  humano  cujos  parâmetros  microbiológicos,
físicos  e  químicos  atendam  a® padriBo  de  potabj«dade estabelecido  pelas  nomas  do
Mhistério da Saúde;

XIX-  soluções   individuais:   quaequer  soluções   altemativas  aos   serviços   públicos  de
saneamento  básico  que  atendam  a  apenas  iim  usuário,  inclus:\bí=   c`:nci.;.-:   ,r    ,`j  privaclo
constituído  confome  a  Lei  féderal  ri® 4.591,  de  16  de  dezembro  .]e  196.Í,   `'€sde  que
implantadas e operadas diretamen¢o cü sob sua responsabilidade e risco;

XX  -  Edificação  pemanente  Ürbaria:  construção de  caráter  não transitório  destinada  a
abrigar qualquer atividade humam ou econômica;

Xxl - ligação predial:  ramal de interligação da rede de distribuiçao de água, de coleta de
esgotos ou de drenagem p[uvial,  independentemente de sua localização, até o ponto de
entrada da instalação pnediál; ®

Xxll -delegação onefosa de serviço público: a que mclui qualquermodalidade ou espécie
de  pagamento  ou  de  beneflcio  eóonômico  ao  titular,  com  Ônus  sobre  a  prestação  do
serviço público, pela outorga do direito de sua exploração econômica ou pelo uso de bens
e   instalações   reversíveis   a   ele   vinculadas,   exceto   no   caso   de   ressarcimento   ou
apropriação de eventuais obrigações de responsabilidade do titu!ar   :;3ntr&íc! ;:.  jíi função
do serviço.

§i°. Não constmem serviço público:

1  - as ações de saneamento básioo oxecutado por meio de soluções individuais,  desde
quév o usuário não dependa compulsoriamente de terceiros para operar os serviços, sem
prejuízo do cumprimento das nomas sanftárias e ambientais pertinentes, inclusive as que
tratam  da  qualidade  da  água  para  consumo  humano;  e  11  -  as  ações  e  serviços  de
saneamento  básioo  de  responsabilidade  privada,  incluindo  o  manejo  de  resíduos  de
responsabilidade  do  gerador  e  o  manejo  de  águas  pluviais  de  responsabilidade  dos
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proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores de títulos de imóveis urbanos.

§2°.  São  considerados  serviços  públicos  e ficam  sujeftos  às  disposições  ae5ta  Lei,  de
seus regulamentos e das normas de regulação:

1 -Os serviços de saneamento básico, ou atividades vinculadas às suas quatro venentes,
cuja   prestação   seja   autorizada   pelo   Município   para   oooperativas   ou   associações
organizadas   por   usuários   sediados    na   sede   do   mesmo,    em   distritos,    vilas   e
assentamentos,  onde  o  piestador não  esteja  autorizado  ou  obrigado a  atuar,  ou  onde
outras fomas de prestação apresentem custos de opera'ção e manutenção incompatíveis
com a capacidade de pagamento dos usuários; e

11 -a fbssa séptica e outras soluções jndivjduajs de esgotamento sanftário, cuja operação
esteja Sob a responsabilidade do prestador deste sewiço público.

§3°.  Para os fins do inciso Vl do caput,  consideram - se também prestadoras do serviço
público  de  manejo  de  resíduts sóHd"5 as  aesooiações  ou  cooperativas,  formadas  por
pessoas  fisicas  de  baixa  renda  roconhecidas  peb  Poder  Público  como  caàadores  de
materiais    recicláveis]    aiitorizaeas   ou    contratada6    para    a    e¥ecução     .:ê    coleta,
processamento e comercialização de Femüos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis.

Art. 4°. Os recursos hidricos não imegnam os serviços públicos de saneamento básico.

Parágrafb único. A utilização d® iocimos hídricos na pnestaçao de serviços públicos de
saneamento básico,  inolusive paia digposição  ou  diluição de esgotos e outros  resíduos
liquidos, é sujeita a outorga de dimm de uso, nos temos da Lei Estadual N° 6.381, de 25
de julho de 2001 e Resolução CERH n° 3, de 03/09/2008.

Art.   5°.   Os   serviços   públjcos   de   saneamento   básico   possuem   caráter  essencjal,
competindo ao Poder Púbtico Municipal o seu provimento integral e a garantia do acesso
uníversal  a  todos  os  cidadao§,  independente  de  suas  condições  sociais  e  capacidade
econômica.

Art.  6°.  Não  constitui  sewiço` pübrico  a  ação  de  saneamento executada  por  meio  de
soluções individuais.

ArL 7®. Compete ao Município organizar e pnestar direta ou indiretamente os sewiços de
saneamento básico de interesse local.

§  1°  Os  serviços  de  saneaménto  básico  deverão  se  integrar  com  as  demais  fiinções
essenciais de competência municipal, de modo a assegurar prioridade para a segurança
sanftária e o bem¢star de seus habftantes.

§  2° A prestação de serviços  públicos  de saneamento  básico  no  município  poderã  ser
reaiizad"a por:

1 - Órgão ou pessoa jurídjca pertencente à Admjnistração Pública municipal,  na foma da
legislação;

11  -  Pessoa jurídica  de  direito  público  ou  privado,  desde  que  atendidos  os  requisitos  da
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Constitujção Federal e da Lei n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007.

míRO 11 - DA POLn.lcA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

TÍTULO 1 - DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

#Ê#£eÂHéã#Ê#ftE£

ArL 8°. A Política Municipal de Saneamento Básjco observará os segujntes princípios:

1 - Unlversalizaçao do acesso aos serviço8 no menor prazo possível e garantia de sua
pemanência;
11   -   lntegralidade,   compreendida   como   o   conjunto   dos   componentes   em   todas   as
atividades  de  cada  um  dos  diversos  servjços  de  sam3amento  básico,   propiciando  à
população o  acesso  na  confomidade de suas  neoessidades  e  maximizando  a  eficácia
das ações e resuftados;

111  -  equidade,  entendida  com  a garantia  de  fruiçao  em  igual  nivel  de  qualidade  dos
benefícios pretendidos ou ofeftadoe, ôem qualquer tipo de discriminação ou restrição de
caráter social ou econômico, sabo os que \ri§em priorizar o atendimento da população de
menor renda ou em sftuaçÃo de risoos sanitários ou ambientaís;

lv - .Regularidade,  concretizada peú prestação dos serviços,  sempre de acordo com a
respectiva regulação e outras riomas aplicáveis;

V  -  Continuidade,   consistem  m   obrigação   de   pnestar  os  serviços   públicos   sem
interrupções, salvo nas hipótes® previstas nas normas de regulação e nos instrumentos
contmtuais, nos casos de serviços delegados a terceiros;

Vl - Eficiência, compründendo a prestação dos serviços de fiDma racional, quantitativa e
qualitativamente adequada, eoriforme as necessidades d® iisuários e com a  imposição
do menor encargo socíoambjental e econômico possível;

Vll -segurança, consistente na garantia de que os serviços sejam prestados dentro dos
padrões de qualidade operacionais e sanftários estabelecidos, com o menor risco possível
para os usuários, os trabalhadores que os prestam e à população em geral;
Vlll - atualidade, compreendendo a modemidade das técnicas, dos equipamentos e das
instalações e sua conservação', bem como a melhoria contínua dos serviços, observadas
à  racionalidade  e  eficjência  econômica,  a  capacidade de  pagamento  dos  usuários  e  a
adoção de soluções graduais e progressiva8, quando necessário;

lx - Cortesía,  traduzida  no atendimento aos cidadãos de fbma  correta  e educada,  em
tempo `àdequado  e  disposição  de  todas  as  infomações  referentes  aos  serviços  de
interesse dos usuários e da coletividade;

X -  Modicidade  dos  custos  para  os  usuários,  mediante  a  instituição  de  taxas,  tarffas  e
outro§ preços públicos cujos valoies sejam limjtados aos efetivos custos da prâstação ou
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disposição dos serviços em condições de máxima eficiência econõmica;

Xl - eficiência e sustentabilidade.  mediante adoção de mecanismos e  instrumentos que
garantam  a  efetivjdade  da  gestão  dos  serviços  e  a  eficácia  duradoura  das  ações  de
saneamento básico, nos aspectos juridico-institucionais. econômicos, Sociais, ambientais,
adm inistrati.vos e operacjonai.s;

Xll - lntersetorialidade, mediante articulação com as políticas de desenvolvimento urbano
e  regional,  de  habftação,  de  combate  à  pobreza  e  de  sua  erradicação.  de  proteção
ambiental,  de  recursos hldricos,  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 deteminante ou relevante;

Xlll  -transparência  das  ações  mediante  a  utilização  de  sistemas  de  le\;ai!i,amento  e
divulgação  de  infbrmações,  mecanismos  de participação  social  e  processos  decis6rios
institucionalizados;

XIV - cooperação com os dema!B enbo da Federação mediante parlicipação em soluções
de gestão  associada  de  serviçoe do saneamento básl.co  e a  promoção de  ações que
contribuam para a melhoria daô condiçõés de sanibn'dade ambiental;

XV  -  Partjcipação  da  socjedad®  na  fbmulaçao  e  implementação  das  políticas  e  no
planejamento,  regulação, fiscamEaçBo e avaliação da prestação dos serviços por meio de
instrumentos e mecanismos d¢ contnDle socjal;

Xvl   -   Promoção   e   proteção  da  saúde,   mediante   ações   preventivas   de   doenças
ielacionadas  à  fana,   ao  uso  htx)rreto  ou  à   inadequação  dos  serviços  públicos  de
saneamento básico, observadas as nomas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Xvll - Preservação e con§ervação do meio ambiente, mediamte ações orier,taclas para a
utilização  dos  recursos  naturais  de  forma  sustentável  e  a  reversão  da  degradação
ambiental, observadas a® fiomas ambientáis ® de pecuis® hfdricos e as disposições do

\ilano de recursos hídricos da bacia hldrográfica em que se sftua omunicípio:

XllI -Promoção do direfto à cjdade;

XIX -  Conformidade  do  planejamento  e  da  execução  dos  serviços  com  as  exigências
fundamentais de ondenação da cjdade oxpres§as no plano dinetor;

XX  -  Respeito  às  identidades  culturais  das  comunidades,   às  diversidades  locais  e
regionais e a flexibilk]ade na  implementação e  na  execução das ações de saneamento
básico;

Xxl  -^promoção   e   defesa   da   saúde   e   segurança   do   trabalhador   nas   atividades
relacionadas aos serviços;

Xxll -respefto e promoção dos direitos básicos dos usuán.os e dos cidadãos;

XXIll  - fomento da  pesquisa cientifica e tecnológica e a difusão dos conhecimentos de
intenesse  para  o  saneamento  básico,  com  ênfase  no  desenvorvimento  de  tecnologías
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apropriadas; e

XXIV - promoção  de  ações  e  garantia  dos  meios  necessários  para  o  átendimento  da
população   rural   disper§a   com   servjços   de   saneamento   básjco,   mediante   soluções
adequadas  e  compatíveis  com  as  respectivas  sÍ(uações  geogrãficas  e  ambientais,  e
condições econômicas e sociais.

§   1°.   0  serviço  público  de  saneamento  básico  será   considerado   univers3l!zado   no
município quando assegurar,  no mínjmo, o atendimento das necessidades hác`Écas vitais,
sanürias  e   higiênicas   de  todas  as   pessoas,   indepéndentemente   de   sua   condição
socioeconômica,  em todas as edmcações permanentes  urbanas  independentemente de
sua  smação  fundiária.   inclusive  local  de  trabalho  e  de  convívência  social  da  sede
municipal  e  dos  atuais  e  fljturos  distritos,  vilas  e  povoados,  de  modo  ambientalmente
sustentável e de forma adequada às condições locais.

`     §   2°.   Excluem-se   do   disposto  no  §   1°  affi  edmcações   localizadas   em   áreas  cuja

permanência  ocasione  risco  à  `¢da  oLi  à  integddade  flsica  e  em  áreas  de  proteção
ambiental pemanente, partioimm" gs faixas de pieoei`/ação dos cursos d'água, cuja
desocupação seja determinad® pelaB aimridades oompetentes ou por decjsão judjcial,

§  3°.  A  universalização  do  saimmento  básico  e  a  salubridade  ambiental  poderão  ser
alcançadas   gradualmente.    conbnme   metas   estabeleoidas    no   plano   mLinicipal   de
saneamento.

TÍTULO 11 - DOS SERvlços PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO

CAPÍTULO 1 - DOS SEFtwços PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Art. 9°. Considera-se serviço público de abasecimento de ágLia o geu fomecimento por
meio  de  rede  pública  de  distribuição  e  lígaçao  predial,  jncluídos  os  instrumentos  de
medição, bem como, quando vinculadas a esta finalidade, as séguintés atMdades:

L±e_águ_a_~b2ruta;

''-±a_çÊg.çe_.?g±P_ry_ta;
111 -Adução gÊ~á=i_u_a_Bnmi     .

_¥=í|çã~O+g!Ê.águaJiatada;.e.,
VL-_,5ÊÊÊLrvÊÉ®g`e`água±a_tada..

Parágrafo único. 0 sistema público de abastecimento de água é composto pelo conjunto
de infraestruturas, obras civis, materiais, equipamentos e demais instalações, destinado à
produção e à  distribuição canalizada de água  potável,  sob  a  responsabilidade do  Poder
Público.
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Art. 10. A gestão dos serviços públicos de abastecimento de água obsewa`rã ;:ambém as
seguintes d iretrizes :

1 - Abastecimento público de água tratada prioritária para o consumo humario e a higiene
nos domicílios residenciai8,  nos locais de trabalho e de convivência social,  e  secundário
para  utilização  como  insumo  ou  matéria  prima  para  atividades  econômicas  e  para  o
desenvolvimento de atividades recreativas ou de lazer;

11 -Garantia do abastecimento em quantidade suficiente para promover a saúde pública e
com   qualidade   compatível   com   as   normas,   critérios   e   padrões   de   potabilidade
estabelecidos confbrme o previsto na noma féderal vigente e nas condições previstas no
iegulamento desta Lei;

111 -promoção e incentivo à preservação, à proteção e à recuperação dos mananciais, ao
uso  racional  da  água.  à  redüçao  dÉB  pefdaa  no  sjsten3a  público  e  nas  edificações
atendidas e à minimização dos despendttios; e

IV  -Promoção  das  ações  de  edimçao  sanitária  e  ambientai,   5specia!.m"  o  uso
sustentável e racional da água e a correta Ü"zação das instalações prediais de água.

§  1°. A prestação dos servi.çcB públicos de abastecjmento de água deverá obedecer ao
princípio   da   continuidade,   podendo   ser   interrompida   pelo   prestador   somente   nas
hipóteses de:

1 - Situações que possam afébr a segurança de pessoas e bens,  especialmente as de
emergêncja e as que coloquem em risco a saúde da população ou de trabalhadores dos
serviços de saneamento básico;

11  -  Manj'pulação  indevida  da. ligação  predial,  inclusive  medjdor,  ou  de  qualquer  outro
componente da rede púb»ca par pane do usuário;

~`   111 - necessidade de efetuar repanos, modificações ou melhon.as nos sistemas por meio de
-       interrupções programadas; ou

IV - Após aviso ao usuário. com comprovação do reoebimento e antecedéncía mínima de
trinta dias da data prevista para a suspensão, nos seguintes casos:

a)  negativa  do  usuário  em  pçrmftir  a  instalação  de  disposftivo  de  medição  da  água
consumida;

b)  inadimplemento  pelo  usuário  do  pagamento  devido  pela  prestação  do  servjço  de
abastecimento de água;

c)  consüução  em  sftuação  irregular perante  o  órgão  municipal  competente,  desde que
desocupada;

d) interdição judicial;

e) imóvel demolido ou abandonado sem utilização aparente.
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§ 2°. As  interrupções programadas serão previamente comunicadas  ao regulador e aos
usuários  no  prazo  estabelecido  na  noma  de  regulação  não  inferior  a  quarenta  e  oito
horas.

§   3°.   A   interrupção   ou   a   restrição  do  fomecimento   de   água   por   inadimplência,   a
estabelecimentos  de  saúde,  a  instituições  educacionais  e  de  intemação  coletiva  de
pessoas  e  a  usuário  residencial  de  baixa  renda  beneficiário  de  tarifa  social,  deverá
obedecer a prazos e critérios que preservem condições essencjais de saúde das pessoas
atingidas, observado o inciso 11 do caput deste artigo e o regulamento desta Lei.

§ 4°. A adoção de regime de racionamento pelo prestador, por período contínuo superior
a  15  (quinze)  dias,  depende  de  prévia  autorização  do  Poder  Executivo,  baseada  em
maniféstação  do  órgão  ou  entidade  de  regulação,  que  lhe  fixará  prazo  e  condjções,
observadas as normas relacionadas aos recursos hídricos.

Art.11.  0 fomeoimento do água p@Ía oonsumo humano e higiene pessoal e doméstica
deverá observar os parâmetrcB e padrõee de potabüidad®, bem como os procedimentos e
responsabilidades   relativos   a®  contr®b  e   vigilância  da   qualidade   estabelecida   pelo
Ministério da Saúde.

§ 1°. A responsabilidade do prestad.or dos sewiços públjcos sobre o controle da qualidade
da água não prejudica a vigilânti' da qualidade da água para consumo humano por parte
da autoridade de saúde pública.

§  2°.  0  prestador  de  serviça® de abastecimento  de  água  deve  infomar  e  orientar  a
população  sobre  os  procedimnbs   a   serem   adotados  em   caso  de  situações  de
emergência que ofereçam  risco à saúde pública,  atendidas as orientações fixadas pela
a utoridade com petente.

Art.  12. Excetuados os casos Previstos no regulamento desta  Lei e conforme norma do
órgão   ou   entidade   de   TeguEação,   toda  edificação   permanente   urbana   deverá   ser

-~    conectada à  rede pública de abastecimento de água nos logradouros em que o serviço

esteja disponível.

§ 1°. Na ausêncja de redes públicas de abastecimento de água, serão admitidas soluções
individuais,  observadas  as  nomas  de  regulação  do  serviço  e  as  relativas  às  politicas
ambiental, sanitária e de recur§os hídricos.

§ 2°.  Salvo  as situações excepcionais,  disciplinadas  pelo regulamento desta  Lei  e pelas
nomas administrativas de regulação,  o órgão responsável pelo abastecimento de água,
poderá deteminar que todas as ligações prediais de água sejam dotadas de hidrômetros,
para   çgntrole   do   consumo   e   para   cálculo   da   cobrança,   inclusive   do   serviço   de
esgotamento sa n ftário.

§  3°.   0  condomínio  residencial  ou   misto,  cuja   construção  seja   iniciada  a   panir  da
publicação desta Lei, deverá instalar hldrômetros indivjduais nas iinidades autônomas que
o  compõem,  para  efeito  de  rateio  das  despesas  de  água  fornecida  e  de  u{illzação  do
serviço   de   esgoto,   sem   prejuízo   da   responsabilidade   de   sua.   admin.s`í   t-;ão   pelo
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pagamento integral dos Serviços prestados ao condomlnio, mediante documento único de
cobrança.

§ 4°. Na hipótese do parágrafo 3°, ® nos temos das normas administratjvas de regulação,
o  prestador  dos  serviços  poderá  cadastrar  individualmente  as  unidades  autônomas  e
emitir contas indMduais ou "borderô" de rateio da conta geral do condomínio,  para que a
administração do mesmo possa efétuar a cobrança dos respecth/os condôminos de forma
mais justa.

Art  13. A instalação  hidráulica  predial  ligada à  rede  pública  de abastecimento de água
não  poderá  ser alimentada  por outras fbntes,  sujeitando-se o  infrator  às  penalidades e
sanções  previstas  nesta  Lei,   na  legislação  e  nas  nomas  de   k-9gulaçã(   r  `>)ecíficas,
inc]usive a  responsabilização civil  no caso de contaminação da  água da  rede  é3ública ou
do próprio usuário.

§  1°.  Entende-se  como  instalaçao  hidiáiilica  predial  mencionada  no  caput  a  nede  ou
tubulação desde o ponto de ligaçEo de üua da prea¢adora até o reservatório de água do
usuário, inciusjve este.

§ 2°. Sem prejuízo do disposto iio captn, sefão admitidas instalações hidráulicas predjais
para aproveitamento da água de chuva ou para reuso de águas servidas ou de efluentes
de esgotos tratados, observadaa as nomas pertinentes.

CAPÍTULO 11 - DOS SEIwlços PÚBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITÁF`lo

ArL    14.   Consideram-se   serviços   públicos   de   esgotamento   sani{ário   c`      serviços
constjtuídos por uma ou majs das seguinés atjvjdades:

1  -  Coleta  e  afastamento dos  esgo{os  samftários  por meio_ de nede  pública,  inclusive  a
ligação predial;

H   -   Quando   sob   responsabilidade   do   pngstador   público   deste   serviço,   a   coleta   e
transpode, por meio de veículos automotor\es apropriados, de:

•. Efluentes e lodos gerados por soluções individuais de tratamento de esgotos sanürios,
inclusive fossas sépticas;           ,
•  Chorume  gerado  por  unidades  de  tratamento  de  resíduos  sólidos  integrantes  do
respecwo serviço públioo e de soluções individuais, quando destinado ao tratamento em
unidade do serviço de esgotamento sanürio,

111 -tratamento dos esgotos sanftários; e

IV - Disposição final dos ef]uentes e dos  lodos originários da operação  de  unidades de
tmtamento, inclusíve soluções individuais.

§   1°.   0   sistema   público   de   esgotamento   sanitário   é   composto   pelo   conjunto   de

Rodovia Àugusto Meim Finió, Km 17 . CEP: 68.798-000 . Smta Bárbm do Pari . Psrá . Bmsi].
CNPJ: 83.334.698/000lJ)9. Fone: (9l) 3776-1153. e-"il: prefeitura.smtabarbaTa@vahoo.com                   Págria ll de n.; ,;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO

infraestruturas,  obras  civis,  materiais,  equipamentos  e demais  instalações,  destinado  à
coleta, afastamento, transporte, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários e dos
lodos gerados nas unidades de tratamento, sob a responsabilidade do Poder Público.

§  2°.  Para  os  fins  deste  artigo,  também  são  considerados  como  esgotos  sanitários  os
efluentes industn.ais cujas características sejam seme[hantes às do esgoto dorréstico.

Ari.  15.  A  gestão  dos  serviços  públicos  de  esgotamento  sanftário  obsewará  ainda  as
seguintes diretrizes:

I - Adoção de solução adequada para a coleta, o transpbrte, o tratamento e a djsposiçao
final dos esgotos sanitários, visando promover a saúde pública e prevenir a poluição das
águas superficiais e subterrâneas, do solo e do ar;

11  -  Promoção  do  desenvolvimento  e  adoção  de  tecnologias  apropriadas,  seguras  e
ambientalmente adequadas de esgotamento sanitárjo, para o atendimento de domicílios
localjzados em sftuações espedais, especialmente em áress com urbanização pnecárja e
bajrros isolados, vilas e povoados ümis com ocupaçao djspeisa;

111  - incentivo  ao  [euso da  água,  inclüsive  a  or©inada  do  processo  de tratamento,  e  à
eficiência energética,  nas diferentes etapas do sistema de esgotamento,  observadas as
nomas de saúde pública e de proóeção ambiental;

lv -Promoção de ações de edücaçõo sanftária e ambiental sobre a correta  .{`i  zação das
instalações prediais de esgoto e dos s}stemas de esgotamento e o adequado manejo dos
esgotos  sanitários,  principalmenb nas  soluções  individuais,  incluídos  os  procedimentos
para evftar a contaminação dos solos, das águas e das lavouras.

§  1°.  Excetuados  os  casos  pre`Íistos  no  regulamento  desta  Lei  e  oonforme  norma  do
órgão regulador, toda edífimção perrmnente urbana deverá ser conectada à rede pública
de esgotamento sanitiirio nos logffidouros em que o sewiço esteja disponível.

§ 2°.  Na ausência de iedes públicas de esg'otamento samário, serão admitidas soluções
indíviduais,   observadas   as   nomas   edftadas+  pelo  ófgão   reguq)dor  e   pelos   órgãos
responsáveis pelas políticas ambiental, sanftária e de recursos hidricos.

§  3°.  A  prestação  dos serviços  públicos de  esgotamento  sanftário  deverá  obedecer ao
princípio da continuidade, vedada a interrupção ou restrição física do acesso aGs serviços
em  decomência  de  inadimplência  do   usuário,   sem   prejuízo  da§   ações   dt-   3obrança
administrativa ou judicial.

CApiTULO 111 - DOS SERvlços PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SóLIDOS
URBANOS

Art 16. Consideram-se serviços públicos de manejo de resíduos sólidos as atividades de
coleta   e   tnansbordo,   transpor[e,   triagem   para   fins   de   reutilização   ou   reciclagem,
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tratamento. inclusive por compostagem, e disposição final dos:

I - Resíduos domésticos;

11   -   Resíduos   originários   de   atividades   comerciais,   industriajs   e   de   serviços,   em
quantidade  e  qualidade  similares  às  dos  residuos  domésticos,  os  quais,  conforme  as
normas de  regulação especlficas  sejam  considerados  residuos  sólidos  urbanos,  desde
que tais  resíduos não sejam de responsabilidade de seu gerador nos temos da noma
legal ou administrativa, de decisão judicial ou de temo de ajustamento de conduta; e

111 -resíduos originários dos serviços públjcos de limpezá urbana, tais como:

a)   varrição,   capina,   roçagem,   poda   de  árvores   e   atividades   correlatas   em   vias  e
logradouros públicos;

b) asseio de logradouros, instalações e equipamentos públicos;

c)  raspagem e remoção de tem, aneiô e quajsquer materiajs depositados  pelas águas
pluviais em logradouros públioo8;

d) desobstrução e limpeza de buelnos, bocas de lobo e com=latos; e

e)  limpeza  de  logradouros  públicos  onde  s®  realizem  feiras  públícas  e  outrc3s  eventos
públicos de aoesso abeíto à ocmunidade.
Parágrafo  único.  A gestão  da$ 8e"Iços  públicos  de  manejo  dos  resíduos  sólidos  está
regulamentada na Lei 158-GP do 12 de dezembro de 2012 que trata da Política Municipal
de Res(duos Sólidos do munjcfplo ee Santa Bárbara do Pará.

CAPíTULO IV - DOS §ERVIÇOS PÚBLICOS DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
URBANAS

Art.  17.  Consideram-se  sewíços  púbJioos  de  manejo  das  águas  pluviais  urbanas  os
constftuidos por uma ou mais das seguintes atividades:

1 - dnenagem urbana;

11 - adução ou transporte de águas pluviais urbanas por mejo de dutos e canais;
'

111 - detenção ou  retenção de águas pluviais urbanas para amoriecimento de vazões de
cheias ou aprovenamento, inclusíve como elemento urbanístico; e

lv -tratamento e aproveftamento ou disposição final de águas pluviais urbanas.

Parágrafo  único.  0 sistema  público de  manejo das águas  pluviais  urbanas é composto
pelo   conjunto   de   infraestruturas,    obras   civis,    materiais,    equipamentos   e   demais
instalações,   destinado   à   drenagem,   adução   ou   transporie,   detenção   ou   retenção,
tratamento,   aproveftamento   e   disposição   final   das   águas   pluviais   urbanas,   sob   a
responsabilidade do Poder Público.
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Art 18. A gestão dos serviços públicos de manejo das águas pluviais obsérvará também
as seguintes diretrizes:

1 - integração das ações de planejamento, de implantação e de operação do sistema de
drenagem  e  manejo  de  águas  pluviais  urbanas  com  as  do  sistema  de  esgotamento
samán.o, visando racionalizar a gestão destes serviços;

11 -adoção de soluções e ações adequadas de drenagem e de manejo das águas pluviais
urbanas visando promover a saúde, a segurança dos cidadãos e do patn.mônio públjco e
privado e reduzir os pnBjuízos econômicos decorrentes de inundações e de outros eventos
relacionados;

111  -  desenvolvimento  de  mecanismos  e  instrumentos  de  prevenção,   minimização  e
gerenciamento de enchentes, e redução ou mjtigação dos impactos dos lançamentos na
quantidade e qualidade da água a jusamB da bacia hidrográfica urbana;
IV - incentivo à valorização, à pi®8mffigao, à recuperaçao e ao uso adequado do sistema
natural de drenagem do sltio urbam em partioular ¢os seus cursos d'água,  com ações
que priorizem:

a) o equacionamento de smaçõe® que envolvam riscos à vida, à saúde pública ou perdas
materiais;

b) as afternativas de tratamento de flJndos de vale de menor impacto ambiental, inclusive
a   recuperação  e  proteção  da3  áieas  de  preservação  pemanente  e  o  tratamento
urbanistico e paisagístico das árBes remanescentes;

c) a redução de áreas impemeáveis nas vias e logradouros e nas propriedades públicas
e privadas;

d)  o  equacionamento  dos  impactos  negativos  na  qualüade  das  águas  cjos  mrpos
receptores em  decorréncia de  lançame"os de esgotos sanitários e de  outros  efluentes
líqujdos no sjstema públioo de manejo de águas pluviais;

e)  a  inibição  de  lançamentos  ou  deposição de  resíduos  sólidos  de  qualquer natureza,
inclusive por assoreamento, no sistema públioo de manejo de águas pluviais;

V  -  adoção  de  medidas,  inclusive  de  beneflcio  ou  de  ônus  financeiro,  de  incentivo  à
adoção  de  mecanismos  de  detenção  ou   retenção  de  águas  pluviais  urbanas  para
amortecimento   de   vazões   de   cheias   ou   aproveitamento   das   águas   pluviais   pelos
proprietários, titulaies do domínio útil ou possuidores a qualquer tituk> de jmóvejs urbanos;
e
VI  -  promoçao  das  açóes  de  educação  sanitária  e  ambiental  como  instrumento  de
conscientização da população sobre a imponância da preservação e ampliação das áreas
pemeáveis e o correto manejo das águas pliiviais.
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Ari.    19.   São   de   responsabilidade   dos   proprietários,   tftulares   do   domínio   útil   ou
possuidores a qualquer tltulo de imóveis urbanos, inolusive condominios privados verticais
ou horkontais, as soluções individuais de manejo de águas pluviais intralotes vinculadas a
quaftuer das atividades reféridas no art. 17 desta Lel, observadas as nomas e códigos
de posturas pertinentes e a pegulação especffica.

TÍTULO 111 - DA GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

CAPITULO I - DO EXERcicIO DA ThuuRIDADE

ArL 20. Compete ao Município a organização, o planejamento, a regulação, a fiscalização
e a prestação dos serviços públicos de saneamento básico de interesse loül.

§ 1°. Consweram-se de intereSso loeal ¢odos os strviços públicos de saneamento básico
ou suas atividades elenffidos noe anigog 9®,  14,  1® e 17 desta Lei,  cujas infraestruturas
ou   operação   atendam   exclüsivameRb   ao   MLmiclpio,   independente   da   localização
territoria l destas inffaestruturasL

§   2°.   Os   serviços   públicos  de  saneamento   básico   de  tftularidade   municipal   serão
prestados,  preferencialmente, por órgão ou entidade da Administração direta ou  indireta
do Municipio, devidamente organiÊad¢ e estruturados pam este fim.

§  3°.  No  exercicio  de  suas  c"pstências  constitucionais  o  Municipio  podçsrá  delegar
atividades  administratívas  de  ®iüanização,  de  regulação  e  de  fisc;alizaçãc,   ,ém  como,
mediante  contrato,  a  prestação integral  ou  parcial  de  serviços  púL:icos  d€  €..-reamento
básico de sua titularidade, observadas as disposições desta Lei e a legislação pertinente
a  cada  caso,  pariculamente Lei  Federal  n° 8.987,  de  13  de  fevereiro  de  1995,  a  Lei
Federal n° 11.079, de 30 de dozembr® de 200<. e a Lei Federal n° 11.107, de 06 de abril
de 2005.

§ 4°.  São  condições  de  vaLidade dos 'c®ntmtos  que tenham por objeto  a  prestação  de
seiviços públicos de saneamento básico o cumprimento das diretrizes previstas no art. 11,
da Lei Federal n° 11.445, de 2007 e, no que couberem, as disposições desta Lei.

§  5°.   0  Executivo  Municipal  poderá,  ouvido  o  órgão  regulador,   intervir  e  ietomar  a
ppestação   dos   serviços   delegados    nas    hipóteses   previstas    nas    normas    legais,
regulamentares ou contratuais.

§  6°.  Fica  proibida,  sob  pena  de  nulidade,  qualquer  modaliclade  g  fc,.ma  \!6  àe!egação
onero§a   da   pnestação   integral    ou   de   quaisctua-a'{ividad:s    i=`;s    ss'`.,.j.`    públicos
municipajs de saneamento básico referidos no § 1° deste artigo.

CAPÍTULO 11 - DOS INSTRUWIENTOS
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Art.  21. A PoIítica  Municipal de  Saneamento  Básico  será executada  por intermédio dos
seguintes instrumentos :

1 - Plano Municipal de Saneamento Básico;

11 -Controle Social;

111 -Sistema Municipal de Gestão do Saneamento Básico -SMSB;

lv - Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSB;

V - Sjstema Municipal de lnformações em Saneamento Básico - SIMISA; e

Vl - Legislação,  regulamentos,  nomas admjnistrativas de regulação,  contratos e outros
instrumentos jurídicos relacionados aos serviços púbicos de saneamento básico.

SEÇÃO 1 - DO PL-"O MLJNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Art. 22. 0 Plano Municipal de saneamemo Básico -PMSB,  insmuído no art.  2° desta Lei,
é instrumento de planejamento qLie tem por opjetivos:

1 -diagnosticar e avaliar a situaçao do saneamento básico no âmbito do Municipio e suas
interfaces    locais   e    regionais,    f`oô   aspectos   jurfdico-instí(ucionais,    adminlstratjvos,
econômicos, sociais e técnjco¢pefacionais, bem como seus reflexos na saúde pública e
ambientais;

11 - estabelecer os objetivos e metas de curto,  médio e  longo prazo para a gestão dos
serviços;

111 -definir os programas. píojetos e açõos necessárias para o cumprimento dos objetivos
e metas, incluídas as ações para em®rgências e contingêncjas, as pespectivas fbntes de
financjamento e as cQndições de sustenta"jdade €écnica e e¢onômica dos serviços; e

lv  -  estabelecer  os  mecarismos  e  prooedimentos  para  o  monitoramento  e  avaliação
sistemática da execução do PMSB e da eficiência e eficácia das ações programadas.

Paiágrafo   Único.   0   PMSB   abrange   os   serviços   de   abastecimento   c:e   água,   de
esgotamento sanitário, de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e de c!renagem e
manejo de águas pluviais urbarias.

SEÇÃO 11 - DO CONTF`OLE SOCIAL

Ar[   23.   As   atividades   de   planejamento,   regulação   e   prestação   dos   serviços   de
saneamento   básjco   estão   sujeftas   ao   controle   social,   em   razão   do   que   seri=o
considenados nulos:

Rodovia Augusto Mein Filho, Km 17 . CEP: 68.798-000 . Smta Bárbara do Pari . Pará . Brasil.
CNPJ: 83.334.698moolú9. Fone: (9l) 3776-1153. e-mail: prefeitura.santabaibara@vanoo.com                    .aágína l6 de 4i



PEEFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO S_#_±_*i"

1 -os atos,  regulamentos, nomas ou resoluções emitidas pelo órgão regulador que não
tenham sido submetidos à consufta pública, garantido prazo mínimo de qüinze dias para
divulgação das propostas e apresentação de críticas e sugestões;

11 - a  instituição e as revisões de tarifas e taxas e outros preços públicos sem a prévia
maniíestação do Órgão regulador e sem a realização de consulta pública;

111 -os contratos de delegação da prestação de serviços cujas minutas não tenham sido
submetidas à apreoiação do órgão regulador e à audiência ou consulta pública.

§   1°.  0  controle  social  dos  serviços  públi®s  de  saheamento  básico  será  oxeroido
mediante, entre outros, os seguintes mecanismos:

1 - debates e audiências públicas;

11 -consultas públicas;

111 -©níerências de políticas püblicas; ®

lv  -  participação  em   órgão8  co®"os  de  ca"er  consultivo   ou   deliberativo   na
fomulação da política municipal de saneamento bás]oo, no seu planejamento e avaliação
e representação no organjsmo de regubção e fiscallzação.

§ 2°. As audiências públicas mencmadas no inciso 1 do § 1° devem se realizar de modo a
possibilitar o acesso da populáçao, podendo ser realizadas de foma regionaiizada.

§ 3°. As consultas públicas de`m 8®r promovidas de foma a possibimar que qualquer do
povo, independentemente de lmeiesse, tenha acesso às propostas e estudos e possa se
manffestar por mejo de criticae ® sugestões a propostas do Poder Público, devendo tais
maniféstações ser adequadamenle respondidas.

ArL 24, São asseguiados acM} usuáricM} de serviçoo públicos de saneamento básico:

1  -  conhecimento  dos  seus  direftos  e  deveres  e  das  penaljdades  a  que  podem  estar
sujeftos, nos temos desta Lei, dô seü regulamento e demais nomias aplicáveis;

11 -acesso:

a) a jnformações de jntenesse individual ou coletivo sobre os serviços piestac!os ;

b)  aos  regulamentos  e  manúais  técnicos  de  prestação  dos  serviços  elaborados  ou
aprovados pelo organismo regulador; e

c) a relatórios regulares de monitoramento e avaliação da prestação dos serviços editados
pelo organismo regulador e fiscaljzador.

Parágrafo único. 0 documento de cobrança pela prestação ou disposição de serviços de
saneamento básico observará modelo instftuído ou aprovado pelo organismo regulador e
deverá:

1  -  explicür  de  foma  clara  e  objetiva  os  serviços  e  outros  encargos  cobrados  e  os
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respectivos valores, confomie definjdos pela regulação, visando o peiíeito ente:.,cíimento e
o controle direto pelo usuário final; e

11  -  conter  infomações  sobre  a  qualidade  da  água  entregue  aos  consumidores,  em
cumprimento ao disposto no inciso 1 do art. 5°. do Anexo do Deoi.eto Federal n° 5.440, de
4 de majo de 2005.

SEÇÃO 111 - DO SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
'

ArL  25.  0  Sistema  Municipal  de  Gestão  do  Saneamento  Básico -  SMSB,  coordenado
pelo Pnefeno Municipal, é oomposto dos seguintes organismos e agentes instftiicionais:

1 - Conselho Municipal de Saneamento Básico;

11 -Órgão Regulador;

111 -Prestadores dos serviços;

lv - Secretarias municipais oom atuaçao em áreas afins ao saneamento básico.

SUBSEÇÃO 1 - DO CONSEmo MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Art.  26.  Ao  Conselho  Munic" de  Saneamento  Básico,  órgao  colegjado  de  caráter
consultjvo     na     formulaçao     da     política     de     saneamento     básico,      no
planejamento  e  na  avaliação  de  sua  execução,  criado  pela  Lei  189/2015,  será
assegurada competência relativa ao saneamento básico para manifestar-se sohre:

I-propostasdereviÉõesdeüxas,tarifaseoutnospnepospúblicosfQrmuladcspeloórgão
negulador;

11 -propostas de normas legais e administrawas de regulação dos serviços.

Parágrafó   único.   É   assegurado   ao   Conselho   Municjpal   de   Saneamento   Básico,   no
exercicio   de   suas   atn.buições,   o   acesso   a   quaisquer   documentos   e   jnfomações
produzidos   pelc6  organjsmos,  de  negulação   e  fisoalização  e  pelos   prestadores  dos
serviços municipais de saneamento básico com o objetivo de subsidiar suas decisões.

SUBSEÇÃO 11 - DO ÓRGÃO DE REGULAÇÃO

Art.  27.  Compete  ao  Executivo  Municipal  o  exercício  das  atividades  admi -i€`rativas  de
regulação,  inclusive organização,  e de fiscalização  dos  serviços de  saneartie.`ito básjco,
que poderão ser executadas:
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1  - diretamente,  por órgão  ou  entidade  da Administração  Municipal,  inclusive  consórcio
público do qual o Municlpio participe; ou

11 - mediante delegaçâo,  por meio de convênio de cooperação, a órgão ou entidade de
outro ente da Federação ou a cx)nsórcio público do qual não participe,  constftuldo dentro
do limite do iespectivo Estado, instituído para gestão associada de serviços públicos.

§  1°.  Optando  o  Executivo  Munioipal  pelo  exercicio  das  atividades  administrativas  de
regulação  e  fiscalização  dos  serviços  por  intermédio  de  Consórcio   Público  do  qual
participe ou por entidade reguladora de outro ente federado, deverá ser estatelecido em
instrumento  dé  convênio  administrativo  apropriado  o   prazo  cle  ®utorga,   €   forma  de
atuação e a abrangência das atividades a ser desempenhadas pelas partes envolvidas,

§ 2°. Os termos e condições do instrumento de que trata o §1° observarão as disposições
desta Lei, do seu regulamento e do contrato de consórcio públioo resurtante da ratfficação
do  Protocx]lo  de  lntenções  de siia consmição.  a  ser  apiovado  pela  Lei  municipal  de
rat.ficação do Protocolo, até o momenso não inst""aL

Art. 28. As atividades adminisbativas de regulação e de fiscalização dos serviços públioos
de saneamento básioo serão iex€rcidas ao longo de 20 anos pela Preféitura,  ou agência
reguladora municipal criada especfficamente para este serviço.

Parágrafó   único.   Sem   prejuízo  de  suas   competênoias   a   Prefeitura,   oii   a   agência
reguladora municipal, poderá obtBr apoio técnico de instituições públicas de reçiulação ou
de en«]ades  de  ensino  e  pesqüba  para  as  atjvidades  administrativas  de  r`:,.sulação  e
fiscalização  dos  serviços,  med."te  termo  de  cooperação  específico,  que  explicitará  o
prazo  e  a  foma  de  atuação,  as  atividades  a  serem  desempenhadas  pelas  partes  e
demais condições.

suBSEÇÃo 111 - Dos mESTADOREs DoS sERvlços

Art. 29. Os sewiços públjcos de abastecimento de água e de esgotamento sanürio serão
prestados pelo 0 SAAESBP - ,Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Santa Bárbara do
Pará é uma Autarquia Munioipal criada pela Lei Municipal n° 162 de 04 de março de 2013,
e suas alterações.

§  1°.  Sem  prejuízo  das  atribuições  que  lhe  foram  conferidas  pela  ~3i  Íefee .::,    io  caput,
compeS ao SAAESBP:

1 - planejar, projetar, executar, operar e manter os serviços de abastecimento de água e
de esgotamento sanftário, incluldas todas as atividades descritas nos Arts. 9° e 14 desta
Lei:

11  -  realizar  pesquisas  e  estudos  sobre  os  sistemas  de  abastecimento  de  água,  de
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esgotamento sanitário;

111  ~  realizar  ações  de  recuperação  e  preservação  e  estudos  de  aprovéitamento  dos
mananciais situados no Municipio, visando ao aumento da oferta de água para atender as
necessidades da comunidade;

lv  -   elaborar   e   rever   periodicamente   os   Planos   Diretores   dos   serviços   de   sua
competência, em consonância com o PMSB;

V  -  celebrar  convênios,  contratos  ou  a®ndos  específi,cos  oom  entidades  públjcas  ou
privadas   para   desenvolver   as   atividades   sob   sua   nesponsabilidade,   observadas   a
leg islação pertinente;

Vl - cobrar taxas, contribuições de melhoria, tarifas e outros preços públicos referentes à
pfestação ou disposição dos serviços de sua competência. bem como arrecadar e gerir as

`     receftas provenientes dessas cobranças;

Vll -gerenciar os recursos do Fundo Müniclpal de Saneamento Básico - FMSB;

Vlll -realizar operações financeiras d® t#édito destinadas exclusivamente à realização de
obias   e   outros   investjmentos   neceesérios  pafü   a   prestação   dos   serv:çt-;^s   de   sua
competência;

lx -jncentivar, promover e reatizãr ações de educação sanftária e ambiental;

X -elaborar e publicar mensal e anualmente os balanoetes financeiros e patrimoniais;

Xl - organizar e manter atualizado o cadastro e a contabilidade patrimonial de todos os
seus bens e o cadastro técnioo de todas as infraestruturas fisicas imóveis vinculadas aos
serviços de sua competência, Ínclusive:  ramajs de lúações prediais;  redes de adução e
distribuiçao de água;  redes cobtoras.  ooletores-{ronco e emssários de esgotos;  redes e
subestações de enengia; e redes de dados;

XII -exercer fiscalização ticnica das aüvidades de sua competéncia; e
'    Xlii -apiicar penaijdades previstãs.nesÉ Lej e em seus fegulamentos.

§ 2°. No àmbito de suas competências, o SAAESBP poderá:

1 -contratar terceiros, no regime da Lei n°. 8.666, de 21  de junho de 1993, para execução
de atividades de seu interesse;,e

11 -celebrar convênios administrativos oom cooperativas ou associações de usuários para
a execLição de atividades de sua competência, sob as condjções previstas no § 2° do art.
3° desta Lei e no § 2° do an. 10 da Lei Federal n° 11.445, de 06 de janeiro de 2007.

Art.  30.  Os  serviços  de  limpeza  urbana  e  manjo  de  resíduos  sólidos  são  prestados
diretamente pela Prefeitura, competindo-lhe o exercício de todas as atividades indicadas
no art. 16 desta Lei, confome os regulamentos de sua organização e funcionamento e o
disposto no § 2° do art. 29 desta Lei.
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Art.  31.  Os  serviços de drenagem  e  manejo de  águas  pluviais  urbanas são  prestados
diretamente pelo SAAESBP, competindo-lhe o exercício de todas as atívidades indicadas
no art. 17 desta Lei, confome os regulamentos de sua organização e fiincionamento e o
disposto no § 2° do art. 29 desta Lei.

§   1°.   0   Exeoutivo   Municipal   dev®rá   promover  a   integraçáo  do   planejamento  e  da
prestação dos serviços referidos no caput com os servjços de esgotamento sanftário e de
abastecimento de água.                                                            '

§  2°.  Para  o oumprimento do disposto  no  §  1°,  fioa  o  Executivo  Municipal  autorizado  a
transferir  as  referidas  funções,  total  ou  parcialmente  para  o  SAAESBP,  bem  como  a
promover sua eventual reestruturação administrativa para este fim.

SEÇÃO IV - DO FUNDO NUNICIPAL DE S^NEAMENTO BÁSICO - FlüsB

Art.  32.  Fica  criado  o  Fundo  Municipal  de  Saneamento  Básico  -  FMSB,  de  natureza
contábil,  vinculado  ao  SAAESBP,\ tendo  por  finalidade  oomcentrar  os  recursos  para  a
realização   de    investimentos   em   ampliação,    expansão,    subs«uição,    melhoria    e
modemização das infraestrutum operacionais e em recursos gerenciais necessários para
a prestação dos serviços de saneammto básico do Municlpio de Santa Bárbara do PaTá,
visando a sua disposição univeml, integral, igualitária e com modicidade dos custos.

Art.   33.   0   FMSB  seÉ  gerido  por  um  ConselhQ   Gestor  composto  pelos  seguintes
membros:

1 - Pr4esidente do SAAESBP . que o presidiré;

11 -Secretário Municipal de Finança8 (ou equivalente); e

111   -   Um   representante   do   Órgão   Regulador  escolhido   entre   os   represeiitantes   da
sociedade civil.

§ 1°. Ao Conselho Gestor do FMSB compete:

1 -Estabelecer e fiscalizar a política de aplicação dos recursos do FMSB, observadas as
diretrizes básicas e priorftárias da polltjca e do plano municipal de saneamento básico;

11   -   Elaborar   o   Plano   Orçamentário   e   de   Aplicação   dos   recursos   do   FMSB,   em
consonâncja com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

lv -Aprovar as demonstrações mensais de receitas e despesas do FMSB;

V -  Encaminhar as  prestações  de  contas  anuais  do  FMSB  ao  Executivo  e  à  Cãmara
Municjpal, juntamente com as contas gerajs do SAAESBP;

•--:-------±,#
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Vl - Deliberar sobre questões relacionadas ao FMSB, em consonância com as nomas de
gestão financeira e os interesses do Município.

§ 2°. A gestão administrativa do FMSB será exercida pela unidade de gestão financ®ira e
contábil do SAAESBP.

ArL 34. Constituem receüs do FMSB:

1 - recursos provenientes de dotações orçamentárias do Município;

11 - recursos vinculados às  necejtas de taxas,  tarifas e preços públicos dos  serviços de
saneamento básioo, confome o art. 45 desta Lei e seu regulamentc

111  -transferências  voluntárias  de  recursos  do  Estado  ou  da  União,  ou  de    istftuições
vinculadas aos mesmos, destinadas a ações de saneamento básioo do Municlpio;

lv  -  recursos  provenientes  de  dsaçõeS  ou  subvenções  de  onganismos  e  entidades
nacionais e intemacionais, púb»cas oii privadas;

V  -  rendimentos  provenientes  de  ap»cações  firianceiras  dos  recursos  disponíveis  do
FMSB;

Vl  -  repasses  de  consórcios  póbffios  ou  provenientes  de  convênios  celebrados  com
instituições  públicas  ou  privadaô  para  execução  de  ações  de  saneamento  básico  no
âmbfto do Municlpio;

Vll -doações em espécie e oulme i€oeitas.

§  1°.  As  receftas do  FMSB  sefaô depositadas obrigatoriamente eíTi  .`,c.t'±ta  e   ;     . !al   =.  ser
aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crér!itc)`

§ 2°. As disponibilidades de recursos do FMSB  não vinculadas a desembolsos de curto
pTazo ou a garantias de financiarTedç" deverao ser investidag em aplicações financeiras
com prazos e liquidez compatlveis com Q seu programa de execução.

§ 3°. 0 saldo financeiro do FMSB apurado ao final de cada exercício será transférido para
o exercício seguinte, a crédito do mesmo Fundo.

§ 4°.  Consffiuem  passivos do  FMSB  as  obrigações de  qualquer  natureza  que  venha  a
assumir  para  a  execução  dos  programas  e  ações  prevjstos  no  Plano  Municipal  de
Saneamento Básico e no Plano Plurianual, observada a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§  5°.  0  orçamento  do  FMSB  integrará  o  orçamento  do  SAAESBP,  em  obediência  ao
princípio da unidade.

§ 6°. A'óontabilidade do FMSB será organizada de foma a permim `j séu pia, .`   `,Úntíole e
a gestão da sua execução orçamentária.

§  7°.  A  ordenação  das  despesas  previstas  no  respectivo  Plano  Orçamentário  e  de
Aplicação do FMSB caberá ao Presidente do SAAESBP.
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ArL 35. Fioa vedada a utilização de recursos do FMSB para:

1  -  cobertura  de  déficits  orçamentários  e  para  pagamento  de  despesas  correntes  de
quaisqueí órgaos e entidades do Município, inclusive do SAAESBP;
11  -  execução  de  obnas  e  outras  intervenções  urbanas  integradas  ou  qi:e  afetem  ou
interfiram  nos  sistemas  de  saneamento  básico,  em  montante  superior  à  Far{icipação
proporcional destes serviços nos respectivos jnvestimentos,
Parágrafó único. A vedação prevista no inciso 1 do caput não se aplica ao pagamento de:

I  -  amortizações,  júros  e  outros  encargos  financeiros  relatwos  a  financiamentos  de
investimentos  em  ações  de  saneamento  básico  previstos  no  Plano  Orçamentário e  de
Aplicação do FMSB;

11  -  despesas  adicionais  dec"reme® de  adüv®  con{ratuais  relativos  a  investimentos
previstos no Plano Orçamentário ® de Apücação do FMSB;
111  -  despesas  com  investimento®  emergenciais  nos  seiviços  de  saneamento  básico
aprovadas pelo órgão regulada* e pelo Conselho Gestor do FMSB; e

IV - contrapaítida de jnvestimonba com necursos de transfõnÊncias voluntárias da União,
do Estado ou de outras fonteS nao onerosas, não previstos no Plano Orçamentário ® de
Aplicação do FMSB, cuja execüçao deya ser realizada no mesmo exercício finãnceiro.

Art. 36. A organização admnig"/a e o ftncionamento do FMSB serao disciplinados em
regulamento desta Lei.

SEÇÃO V - SISTEm+ mMICIPAL EIE "FOR"ÇÕES EH SANEÀMENTO BÁSICO -
SI"lsA ,

Art  37.  0  Executivo  Municipal  deverá  instituir e gerir,  direta).nente ou por intemédio do
órgão regulador, o Sistema Municipal de lnfomações em Saneamento Básico - SIMISA,
com os objetivos de:                    ,

1 - coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços públicos
de saneamento básico;

11   -  disponibjljzar  estatfsticas,   indicadores   e   outras   informações   relevantes   para   o
monftorãmento e avaliação sistemátioa dos serviços;

111 -cumprir com a obrigação prevista no an. 9°, inciso Vl, da Lei n° 1 i .445, de 2007.

§ 1°. 0 SIMISA poderá seí instituído como sistema autônomo ou como módulo jntegrante
de sistema de ínfomações genais do Municípi`o ou órgão regulador.
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§ 2°. As infbrmações do SIMISA serão públicas cabendo ao seu gestor disponibiljzá-las,
preferencialmente,  no sítio que mantiver na  internet ou  por qualquer meio ~que perma o
acesso a todos, independente de mamestação de interesse.

CAPITULO 111 - DOS ASPECTOS ECONÔMICOS FINANCEIROS

SEÇÃO 1 - DA POLÍTICA DE COBRANÇA

Art,   38.   Os   serviços   púb[icos   de   saneamento   básico   terão   sua   sustentibilidade
econõmico-financeira  assegurada,   sempnB  que  possível,   mediante  remuneração  que
pemfta  a  recuperação  dos  custos  econômicos  dos  serviços  prestados  em  regime  de
eficiência.

§  1°.  A  instituição  de  taxas  oti tarifi]s e otnroe  preços  públicos  para  remiineração  dos
serviços de saneamento básioo obsewaná as segulntes diretrizes:

1 - prioridade para atendimento das "nções essencials relacionadas à saúde pública;

11 -ampliação do acesso das cidadãos e localidades de baíxa renda aos serviços;

111  -  geração  dos  recurscx5  necessários  para  realização  dos  investimentos,  visando  o
cumprimento das metas e objeüms do planejamento;

lv -inibição do consumo supérfluo e do desperdícjo de recursos;

V - recuperação dos  custos  immridos  na  prestação do serviço,  inclusive despesas  de
capital, em regime de eficiência;

Vl   -   remuneração   adeqtiada   do   eapül   investido   pelos   prestadores   dos   serviços
contratados, ou com recursos rotativos do FMSB;

VII - estímulo ao uso de úpnologiffi modemas e eficienfes,  compatíveis com  os níveis
exjgidos de qualidade, continumade e segurança na prestação dos serviços; e

VI II -incentivo à eficiéncia dos prestadores dos serviços.

§2°. Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para usuários determinados
ou  para  sistemas  isolados  de  saneamento  básico  no  ámbito  municipal  sem  escala
econômica suficiente ou cujos úsuários não tenham capacjdade de pagamento para cobrir
o   custo   integral   dos   serviços,   bem   como   para   viabilizar   a   conexão,   inclusive   a
intradomiciliar, dos usuários de baixa renda.

§   3°.   0   sistema   de   remuneração   e   de   cobrança   dos   serviços   poderá   levar  em
considéíação os seguintes fàtores:

1 - capacidade de pagamento dos usuários;

11  - 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
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usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente;

111 - custo mínimo necessán.o para disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade
adequadas;

IV  -  categorias  de  usuários,   distribuídas  por  fàixas  ou  quantidades  crescentes  de
utilÉção ou de consumo;

V-eiclossignificativosdeaumentodademandadosserviços,emperíodosdistintos;e

Vl - padrões de uso ou de qualidade definidos pela regubção.

§  4°.  Confome  djsposições  do  regulamento  desta  Lei  e  das  nomas  de  regulação,
grandes  usuários dos serviços  poderão negociar suas tarifas ou  preços públicos com o
prestador  dos   serviços,   mediante   contrato  específico,   ouvido   previamente   o   órgão
regulador, e desde que:

1-ascondiçõescontratuaisnãopmjudiquemoatendimentodosusuáriosprefe.encjais;

«  -  os  preços  contratados  s®jam  euperiores  à  ¢Êiffi  média  de  equilíbrio  econômico-
financeiro dos serviços; e

IH  -  no  caso  do  abastecimemo  de  águe  haja  disponibilidade  hídrica  e  capacidade
operacional do sistema.

SUBSEÇÃO 1 - DOS SEmços DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE
ESGO"l ENTO SANITÁFtlo

ArL  39.  Os  serviços  de  abaBtecmento  de  água  e  de  esgotamento  sanftários  serão
iemiinerados mediante a cobrança de:

1 - tarifas, pela prestação dcs eerviços de fomecimento de água e de coleta e iratamento
deesgotosparaosimóveisI©adosàsrespeçwasredes'públicaseemsituaçãoativa,que
poderãoserestabelecidasparacadaumdosserviçosouparaambosconjuntamente;

H  - preços  públicos espeoíficos,  pela  execução  de sewiços técnicos  e  administrativos,
complementanes ou vinculados a estes seiviços,  os quais seriio definidos e disoiplinados
no regulamento desta Lei e nas normas técnicas de regulação;

111  -  taxas.   pela  disposição  dos  serviços  de  fomecimento  de  água  ou  de  coleta  e
tratamento  de  esgotos  para  os  imóveis,  edíficados  ou  não,  não  ligados  às  respectl.vas
redes públicas, ou cujos usuários estejam na sftuação de inativos, confome definido em
regulamento dos serviços.

§  1°. As tarifas pela prestação dos serviços de abastecimento de água serão calculadas
com  base  no  volume  consumido  de  água  e  poderao  ser  progres§iva,  em  razão  do
consumo.

§  2°.  0 volume de  água fomecido deve ser aferido  por meio de  hidrômetrci,  êxceto  nos
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casos em que isto não seja tecnicamente possível, nas ligações temporárias e em outras
situações especiais de abastecimento definidas no regulamento dos serviços;

§ 3°. As tarifas de fómecimento de água para ligações residenciajs sem hidrômetro serão
fixadas com base:

1 - em quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço para o atendimento das
necessidades sanftárias básicas dos usuários de menor renda; ou

11 -em volume presumido contratado nos demais casos.
'

Art. 40. As taffas pela prestação dos serviços de esgotamentci saniçário ser`çL`  _: alculadas
com  base  no  volume  de  água  fomecido  pelo  sistema  público,  inclusive  nos  casos  de
ligações sem hidíômetros, acrescido do volume de água medido ou estimado provenjente
de solução individual, se existente.

§  1°.  As  tarifas  dos  seíviços  de  esgotamento  sariffirio  dos  imóveis  residenciais  não
atendidos pelo serviço público de abasÉcimento de água serão calculadas com base:

1 ~ em quantjdade mínjma de utilizaçao ¢o sefviço para o atendimento das necessjdades
sanitárias básicas dos usuários de menor renda; ou

11 -em volume presumido consatado nos demais casos.

§  2°.  Para  os grandes  usuários dts serviços,  de qualquer categoria,  que  utmzam água
como  insumo,  em  pTocessos opemcionais,  em  atividades  que  não  geram  e`quentes  de
esgotos  ou  que  possuam  sonições  de  reuso  da  água,  as  tarifas  pela  i,.`..ii ,:ãição  dos
serviços   de   esgotamento   saniffirio   poderão   ser   calculaclas   cori   base   .3:      volumes
definidos  por  meio  de  laudo  técnico  anual  aprovado  pelo  SAAESBP,  nas  condições
estabelecidas em contrato e confome as normas técnicas de regulação aprovadas pelo
Órgão Regulador.

SUBSEÇÃO 11 - DOS SERvlços DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE REsiDUOS
SÓLIDOS URBANOS

'
AnL  41.  Os  sewiços  de  limpeza  uíbana  e  manejo  de  resíduos  sólidos  urbanos  serão
remunerados mediante a cobrança de:

1  -  taxas,  que  terão  como  fato  gerador  a  utilização  efetiva  oLi  p.5:encia!   :!.   :  seíviços
cotiven,cjonais  de  coleta  domiciliar,  inclusive  trar,sporte  e  t..€'rijEr!:,.  `:    õ  i,é         :çmento  e
disposição final de  resíduos domésticos ou  equiparados postos à  cisposiçâo  pelo  Poder
Público Municipal;

11 -tarifas ou preços públicos especfficos,  pela prestação mediante contrsto de serviços
especi.ais de coleta,  inclusjve transporte e transbordo,  e de tratamento e disposição final
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de residuos domésticos ou eqiiiparados e de resíduos especiais:

111 -preços públicos específicos, pela prestação de outros serviços de manejo de resíduos
sólidos e serviços de  limpeza de  logradouros públicos em eventos de responsabilidade
privada, quando contratados com o prestador público.

§  1°.  A  remuneração  pela  prestação  de  serviço  público  de  manejo  de  resídij,cs  sólidos
urbanos  deverá  considerar  a  adequada  destinação  dos  resíduos  co!etac c:    3  poderá
considerar:

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

11 -as características dos lotes urbanos e áreas neles edificadas;

111 -o peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio: e

~_   lv -  mecanismos  ecx)nômicos  de  inoentivo  à  minimização  da  geração  de  resíduos,  à
coleta    seletiva,    reutilização    e    eciclagem,    inclusjve    por    compostagém,    e    ao
aproveitamento energético do biogás.

§ 2 °. Os tributos, taffias ou preços púb#eos devem:

1  - garantir a  recuperação dos eustos  e gastos  incorridos  na  prestação  do  sewiço,  em
regime  de  eficiência  e  eficácia  ®  a  fomação  de  provisões  para  a  sua  ni`=nutenção,
melhoria, atualização, reposição e ®)q}ansão;

11 -inibir o consumo supéTfluo e o desperdfcio dos recursos;

111 -não inibir o desenvolvimento e o exercício das atividades econômicas; e

lv - facilftar a  consecução  das diretrizes  de  integralidade  e  equidade  da  prestação  de
serviços.

§ 3°.  Os servjços regulapes de coleta seletiva de materiais recicláveis ou reaproveiüveis
não serão cobrados paia oe usuários que aderirem a progiamas üpecíficos instmfdos
pelo  Município  para  este  fim,  na  foma  do  disposto  em  regulamento  e  nas  nomas
técnicas espec[ficas de regiilação.

SUBSEÇÃO 111 -DOS SERVIÇOS DE DRENAGEIVI E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
'               U RBANAS

Art.  42.  Os  serviços  de  drenagem  e  manejo  de  águas  pluviais  urbanas  poderão  ser
remunervados mediante a cobrança de tributos,  inclusive taxas,  em  confomidade com o
regime de prestação do serviço ou de suas atividades.

§ 1°. Caso a gestão dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas seja
integrada   com   os   serviços   de  esgotamento   san.rtário,   poderá   ser  adotado   sistema
integrado  de  remuneração  destes  serviços,   mediante  regime  de  tarifas,   confbme  o
regulamento específico destes serviços.
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§ 2°. No caso de instituição de taxa para a remuneração dos serviços referidos no caput
deste  artigo,  a  mesma  terá  como  fato  gerador  a  utilização  efetiva  ou -potencial  das
infraestruturas  públicas do sistema  de  dTenagem  e  manejo de águas  pluviais,  mantidas
pelo Poder Público municipal e postas à disposição do proprietário,  titular do domínio útil
ou possuidor a qualquer título de imóvel, edificado ou não, sítuado em vias ou logradouros
públicos urbanos.

ArL 43. Qualquer fbma de remuneração pela prestaçao do seiviço públlco de manejo de
águas pluviais urbanas que venha a ser instftuída pelo município deverá levar em conta,
em   cada   lote   urbano,   o   percentual   de   área   impemeabilizada   e   a   existência   de
disposftivos   de   amortecimento   ou   de   retenção  da   água   pluvial,   bem   como   poderá
considerar:

1 - nível de renda da população da ánea a±endida; e

11 -características dos lotes urbenos e a® áreas que podem ser nekàs edificadas.

SEÇÃO 11 - DAS TAXAS, TARIFAS E OUTROS PREçOS PÚBLICOS

Art,  44.  As  taxas,  tarifas  e  outroo  preços  públicos  pela  prestação  ou  disposição  dos
serviços públicos de saneamem bãsico terão seus valores fixados com  base no custo
econômico,  ganantido aos enüs iesponsáveis pela prestação dos serviços,  sempre que
possível,  a  recuperação  integral dos  custos  incorridos,  inclusive despesas  de  capftal  e
remuneração adequada dos investimentos nealizados.

§ 1°. Os prestadores dos serviços públicos de saneamento básico não poderão conceder
isenção ou redução de tams, contribuições de melhoria, tariías ou outros preços públicos
por eles praticados, ou a dispensa de multa e de encargos acessórios pelo atraso ou falta
dos  respectivos  pagamentos,  inclusive a ófgãos ou entidadffi da  administração pública
estadual e féderal.

§ 2. Observados o regulamento desta Lei e as nomas administrativas de regulação dos
serviços, ficam excíuídos do disposto no § 1° os seguintes casos:

I - isenção ou descontos concedidos aos usuários beneficiários de programas e subsídios
sociais, conforme as nomas legais e de regulação específicas;

11   -   redução   de   valores   motivada   por   revisões   de   cobranças   dos   serviços   de
abastecmento de água e esgotamento sanftário de comentes de:

a) erro de medição;

b) defeito do hidrômetro comprovado mediante aferição em laboratório do SAAESBP, ou
de  instmição credenciada pelo mesmo,  ou  por meio de equipamento móvel apropriado
certificado pelo lnstftuto Nacional de Metrologia (lnmetío);
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c) ocorrências de vazamentos ocultos de água  nas  instalações  prediais situaL``as após o
hjdrômetro,  comprovadas,  em  vistoria  realizada  pelo  prestadcr  ;:or  3i,a  ini.í  à~  ``a  ou  por
solicitação do usuário, ou comprovadas por este,  no caso de omissão, falha oL; resultado
inconclusivo do prestador;

d)  mudança  de  categoria,  grupo  ou  classe de  usuário,  ou  por inclusão  do  mesmo em
pi'ograma de subsídio social.

SUBSEÇÃO 1 - DAS DISPOSIÇÕÉS GEFUIS

Art. 45. As taxas, tarifàs e outros preços públicos serão fixados de foma clara e objetiva
e deveTão ser tomados públicos com anteoedência mínima de trinta dias com  relação à
sua vigência,  inclusive os reajustes e as revisões,  observadas para as taxas as normas
legais específicas.

Parágrafo único.  No ato de fixaçao ou de revisão das taxas incidentes sobre os serviços
públicos de saneamento básicô, os `"oms unjtárioB da respectiva estrutura de cobrança,
apurados confome as diremzes do art. '47 desta  Lei e seus  regulamentos  poderão ser
converiidos e expressos em Unidades Padrão Fiscais do Estado do Pará (UPF-PA).

Art. 4e. As taxas e tarffas podedo eer diérenciadas segundo as categorias de usuários,
faLxas  ou  quantidades  crescemB®  de  utllização  ou  de  consumo,  ciclos  de  demanda,  e
finalidade  ou  padrões  de  uso  oü  de  qualidade  dos  sefviços  ofertados  definidos  pela
regulação  e  contratos,  assegurando-se  o  subsídio  dos  usuários  de  maior  para  os  de
menor renda.

§  1°.  A estrutura  do sistBma  de  ¢obrança  observará  a distribu¢ão  das  taÀ'aEJ.,  ou  tarifas
confome  os  cmérios  definidos  no  capu.t,  de  modo  que  o  respec{i\..o  vaicü  rr, . c io  obtido
possjbilite  o  equjlíbrio  eoonômiooffinanoejro  da  pnestação  dos  serviços,  e{-Ài   -e!gime  de
eficiência.

§  2°.   Para  efeito  de  enquadramento  da  estrutura  de  cobrança,   os   usuários  serão

:'uaasi:if'c#a#esá:asse=gsuíniei:id%ta¥o:ams';e:;does|cià'àcoà=e.rdcàa',án:us::a'á.:àbe'í#,,ic::
socioeconômicas, de demanda ou de uso, sendo vedada, dentro de um mesmo grupo, a
discrimjnação de usuários que tenham as mesmas condições de utilização dos serviços.

SUBSEÇÃO 11 - DO CUSTO ECONÔMICO DOS SERVIÇOS

Art. 47. 0  custo dos serviços,  a ser computado na deteminação d.Íg. taxa c .!    Ê ifa.  deve
ser  o  mínimo   necessário  à  adequada  prestação  dos   serviços  e   à   suê   `'€.bilização
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econômico-financeira.

§  1°.  Para  os  efeitos  do  disposto  no  caput,  na  composição  do  custo  econômico  dos
sewiços poderão ser considerados os seguintes elementos:

1   -  despesas   correntes  ou   de  exploração   correspondentes   a   todas  as   despesas
administrativas, de operação e manutenção, comerciais, fiscais e tributárias;

11 - despesas  com o serviço da dívida,  correspondentes a amoitizações, juros e outros
encargos financeiros de empréstjmos para investimentos, inclusive do FMSB;

111 -despesas de capital relath/as a investimentos, inclusive contrapartidas a er]``préstimos,
realkadas cx}m recursos provenientes de receftas próprias;

lv  -   despesas   patrimoniais   de   depreciação   ou   de   amortização   de   investimentos
vinculados aos serviços de saneamento básico reLativos a:

a) ath/os imobilizados,  intangí+feis ® dibridos existentes na data base de implantação do
regime 'de custos de que trat3 este aftúo, tendo como base os valores dos respectivos
saldos llquidos contábeis, deseontadae as depreciações e amokizações, ou apurados em
laudo   técnico   de   avaliação  contempoFônea,   se  lnexistentes   os   registros   contábeis
patrimoniais, ou se estes fonem inoonsistentes ou monetariamente desatualkados:
b) ativcB  imobilizados e  intansfveÉ Tealizados com  recuisos  não onerosos de quak]uer
fonte, inclus.ive do FMSB, ou obtidoB mediante doaçõe8;

V - provisões de perdas líquidas n® axercício finanoeinD com devedores duvidosos;

VI - remuneração adequada dos €nwestimentos realizados ocm capftal próprio {`endo como
base o 'saldo líquido contábil " os valores apurados conforme a alínea "a   i j inciso IV
deste parágrafo,  a qual deverá ser no mínimo  igual à taxa de inflação estimada para o
periodo  de  vigêncja das taxas e tarffâs,  medida  pelo  lndice  de  Preços  ao  Consumidor
Amplo (lpcA), publicado peb lBÓE;

§  2°.  Afternativamente às parcelas de  amoTtizações de empréstimos e  às  despesas de
capftal pnevistas nos incisos 11 e 111 do §  1-°, a regulação poderá considerar na composição
do  ciisto  dos  serviços  as  cotas  de  depreciação  ou  de  amortização  dos  respectívos
investimentos.

§ 3°. As disposições deste artig`o deverão ser disciplinadas no regulamento desta Lei e em
nomas técnicas do órgão regulador dos serviços.

SUBSEÇÃO lii - DOS REAJUSTES E REVISÕES DAS TAXAS E TARiFA`e, E oUTRoS
PREçOS PÚBLICOS

Art.  48.  As  taxas  e  tamas  poderão  ser  atualizadas  ou  revistas  periodicamente,  em
jntervalos  mínjmos de doze meses,  observadas as disposições desta  Lei e,  no caso de
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sewiços delegados, os contratos e os seus instumentos de regulação específica.

Art  49.  Os  reajustes dos valores monetários de taxas,  tarifas e outros  preços  públicos
dos  serviços  de  saneamento  básico  prestados  djretamente  por  Órgão  ou  entidade  do
Município,  têm  como finaljdade a manutenção do equilíbrio econômico-financ 3iro de sua
prestação ou disposição, e deverão ser aprovados e publicados até 30 (trima) dias antes
de sua  vigência.  exceto  nos  anos  em  que  ocorrer suas  revisões,  tendo  como  fator de
reajuste a variação acumulada do lpcA apurada pelo lBGE nos doze meses anteriores,
observando-se para as taxas o disposto no parágrafo único do art. 45 desta lei.

Parágrafo  único.  Os  reajustes  serão  processados e aprovados previamente  pelo órgão
regulador dos seiviços e serão efetivados mediante ato do Executjvo Municipal.

Art.  50. As  fevisões compre"erao a ieavariaçao das condições da prestação e seus
reflexos  nos  custos  dos  sen* o nas  respecünas taD{as,  taffas  e  de  outros  preços
públicos  praticados,  que  poderão  Gr  ts  seus  valoies  aumentados  ou  dimjnuídos,  e
poderão ser:
1 -perjódicas,  em  intervalos de pok} menos quatro anos,  preferencj.almente cüiiicidentes
com   as   revisões   do   PMSB,   oeiethíando   a   recomposiçao   do   equillbrio   econômico-
financeiro  dos  servjços  e  a  üumção  e  distribuição  com  os  usuários  dos  ganhos  de
eficjência, de produtividade ou deoorrentes de extemalidades; ou

11  ~ extraordinárias,  quando  se "rificar a  ooorrência  de  smações  fora  do  controle  do
prestador dos serviços e que afétem suas condições econômico-financeiras, entre outras:
• fàtos não previstos em nomas de regulação ou em contratos;

• fenômenos da naturaza ou ambienúie;

•  fatos do  príncipe,  entre  outíQ8,  a  inst"ição  ou  aumentos extíaoídinários  de tributos,
encargos sociais, trabalhistas e fiscais;

•  aumentos  extraordinários  de  tarífas  ou  preços  públicos  regulados  ou  de  preços  de

mercado de sefviços e insumos utilizados nos serviços de saneamento básico.

§ 1°. As revisões de taxas, tarifas e outros preços públicos terao suas pautas definidas e
processos  conduzidos  pelo  órgão  regulador,  ouvidos  os  prestadores  dos  serviços,  os
demais órgãos e entidades municipais interessados e os usuários,  e os seus  resultados
serão  submetidos  à  apreciação  do  Conselho  Municipal  de  Saneamento  Básico  e  a
consult?.pública.

§ 2°. Os processos de revisões poderão estabelecer mecanismos econômicos de indução
à eficiência na prestação e, pahiculamente, no caso de serviços delegados a terceiros, à
antecjpação de metas de expansão e de qualidade dos serviços, podendo ser adotados
paffi esse fim fatores de produtividade e indicadores de qualidade referenoiados a outros
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prestadores do setor ou a padrões técnicos consagrados e amplamente recorihecidos.

§  3°.  Observado o disposto  no § 4° deste ar[igo,  as  revisões de taxas,  tarifas e outros
preços públicos que resultarem em afteração da estrutura de cobrança ou em  alteração
dos respectivos valores, para mais ou para menos, serão efetivadas, após sua aprovação
pelo órgão regulador, mediante ato do Executivo Municipal.

§ 4°. 0 aumento superior à variação do IPCA, apurada no período revisional, dos valores
das  taxas  dos  serviços  públicos  de  saneamento  básico  resultantes  de  revisões,  será
submetido à aprovação prévia do Legislativo Municipal, nos termos da legislação vigente.

SUBSEÇÃO IV - D0 LANÇAMENTO E DA COBFUNÇA

Art.  S1.  0  lançamento  de  taxss,  cmtribttpes  de  melhoria,  tarffis  e  outros  preços
públicos  devidos  pela  disposlçÃo  ou  ppestação  dos  serviços  públicx)s  de  saneamento
básico e pespectiva arrecadação podeúo ser efédiadtB separadamente ou em conjunto,
mediante  documento  único  de  cobfança,  para  os  serviços  cuja  prestação  €`stiver  sob
responsabilidade de um único Ógão ou entidade ou de difepentes órgãos ou entidades por
meio de acordos firmados entr3 el®s.

Parágrafo único.  0 disposto nestB artúo não se aplica a servjços delegados a terceiros
mediante contrato,  que someme poderão efetuar o lançamento e arrecadação das suas
respecwas tarifas e preços púbüco3.

SEÇÃO 111 -DO REGIME CONTÁBIL PATRllvIONIAL

ArL 52.  Independente que quem as tenha adquirido ou construído,  as  infraestruturas e
outros   bens   vinculados   aos   servjços   públicos   de   saneamento   básico   constituem
patrimônio    públjco    do    Município,    afetados    aos    Órgãos    ou    entidades     T:unicipais
responsáveis pela sua gestão, e são impenho[ávejs e inalienáveis sem prévja éLutorização
legislativa, exceto materiais inservlveis e bens móveis obsoletos ou improdutivos.

Art.  53.  Os  valores  investidos  em  bens  reversíveis  pelos  prestadores  dos  serviços
contratados  sob  qualquer  fbrma  de  delegação,   apurados  e   registnados  confon'ne  a
legislação e as  nomas  contábeis  brasileiras constftuirão créditos  perante o  Município,  a
serem  recuperados  mediante  exploração  dos  serviços,  nos  termos  contratuais  e  dos
demais instrumentos de regulação.

§  1°.   Não  gerarão  crédíto  perante  o  titular  os  investimentos  fejtos  sem  Ônus  para  o
prestador contratado, tais como os decomentes de exigência legal aplicável à implantação
de  empreendimentos   imobiliários,   os   provenientes  de   subvenções  ou  transferências
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fiscais voluntárias e as doações.

2°. Os investimentos iealizados, os valores amortizados, a depreciação e os respectivos
saldos serão anualmente auditados e cerfficados pelo órgão regulador.

§   3°.   Os   créditos   decorrentes   de   investimentos   devídamente   certificados   poderão
constitujr  garama   de  empréstimos,   destinados  exclusivamente   a   investimentos   nos
sistemas de saneamento objeto do respectivo contrato.

§ 4°.  Salvo nos casos de serviços contratados sob o regime da Lei federal n° 8.666, de
1993,  os  prestadores  contmtados,  organizados  sob  a  foma  de  empresa  regida  pelo
direito  privado,  deverão  constituir  empresa  subsidiária  de  propósfto  especffica  para  a
prestação  dos  serviços  delegados  pelo  Município  a  qual  terá  contabilidade  própria  e
§egregada de outras atividades exeroidas pelos seus controladores.

CAPÍTULO IV -DAS DIRETREES "RA A REGULAÇÃO E FISCAHZAt;.-+Ü DOS
SERVIÇOS

SEÇÃO I - DOS OalETIVOS DA REGULAÇÃO

Art. 54. São obi.etivos gerais da "ubção:

1  - estabelecer  padrões  e  noflmam para  a  adequada  prestação  dos  serviços  e  para  a
satisfação dos usuários;

11 -garantir o cumprimento das "dições, objetivos e metas estabelecidas; e

111 -prevenir e limür o abuso de atos discricionários pelos gestores municipais e o abuso
do  poder  econômico  de  eventuais  prestadores  dos  serviços  cor!€!.a!a.c!os..  .Í:.   Salvac!a  a
competência dos óigaós integrantes d® sistema nacjonal de defesa f!a con3f ,'r'` 13ia.

SEÇÃO 11 - t)O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE REGULAÇÃO

Art 55. 0 exercício da função de regulação atenderá aos seguintes princípios:

1 -capacidade e independência' decisória;

11 -transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões; e

111   -   no   caso   dos   serviços   contratados,   autonomia   administrativa,   orçamentária   e
financeúa da entidade de regulação.

§    1°.   Ao   órgão   regulador   deverão   ser   asseguradas   entre    i;jtras    -íi=    \;eguhtes
competências:

I  -  apreciar  ou  propor  ao  Executivo  Municipal  projetos  de  lei  e  de  regular,êntos  que
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tratem de matérias relacionadas à gestão dos serviços públicos de saneamento básico;

11 -edftar nomas de regubção técnica e instruções de procedimentos necessários para
execução   das   leis   e   regulamentos   que   disciplinam   a   prestação   dos   serviços   de
saneamento básico, que abrangerão, pelo menos, os aspectos ljstados no art. 23, da Lej
Federal n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007.

111  -  acompanhar  e  audftar  as  infomações  contábeis,  patrimoniais  e  operacionais  dos
prestadones dos serviços;
lv -definir a pauta e cxmduzir os proa5ssos de análise e'apreciação bem ccm :, .Jeliberar,
mediante  parecer  técnico  conclusivo,  sobre  proposjções  de  reajiistes  oii  ~  revisões
periódicas de taxas, tarifas e outros preços públicos dos serviços de saneamemo básico;
V - instituir ou aprovar regras e cmérios de estruturação do sistema contábil e respectivo
plano de contas e dos sistemas de infomações gerenciajs adotados pelos prestadores
dos serviços, visando o cumprimenb daa nomas de negulaçao, controle e fiscalização;

Vl  - coordenar os  processos de elaboração  e  de "iüo  periódiffi  do  PMSB  ou  dos
planos  específicos  dos  serviços,  inclusive  sua  consolidação,  bem  como  monitorar  e
avaliar sistematjcamente a sua e)[ecüção:

Vll -apreciar e opinar sobre aB propostas orçamentárias anuais e plurianuais relativas à
prestação dos serviços:
VIll  -  apreciar e  deliberar coneliffiivamente  sobre  recursos  interpostos  pelos  usuários,
relativos  a  reclamações  que,  a juízo  dos  mesmos.  não  tenham  sjdo  suficientemente
atendídas pelos prestadores dos serviços;

lx  -  apreciar  e  emitir  parecer  conclusivo  sobre  estudos  e  planos  diretores  ou  suas
revisões,  relativos aos senrlços de saneamento básico,  bem como fiscalizar a execução
dos mesmos;

X - assessorar o  Executivo Munjcipal em ações  relacionadas à gestão dos serviços de
saneamento básico.

§ 2°. A composição do órgão iegulador deverá contemplar a participação de pelo menos
uma entidade representativa dos usuários e de uma entidade tócnicoprofissional.

§ 3°. Compreendem-se nas atMdades de regulação dos serviços de saneamento básico a
interp[etação e a fixação de cmérios para execução dos contratos e dos serviços e para
cometa administração de subsídios.

Ar[ 56.' ós prestadores de serviços públicos de saneamento básico deverão fornecer ao
órgão regulador todos os dados e infomações necessários para o desempenho de suas
atMdades.

Parágrafo  únjco.  lncluemse  entre  os  dados  e  infomações  a  que  se  refére  o  caput
aqueles produzidos por empresas ou profissionais contratados para executar serviços ou
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fomecer materiais e equipamentos.

SEÇÃO 111 - DA PUBLICIDADE DOS ATOS DE REGULAÇÃO

\,„§..à.T,.ÊEâft

Art.   57.   Deverá   ser   assegurada   publicidade   aos   relatórios,   estudos,   clecisões   e
instrumentos equivalentes que se refiram à regulação ou à fiscalização dos serviços, bem
como  aos  direftos  e  deveres  dos  usuários  e  prestadones,  a  eles  podendo  ter  acesso
qualquer cidadão, independentemente da existência de interesse direto.

§  1°.  Excluem-se do disposto no caput os documentos considerados sigilosos em  razão
de intepesse público relevante, mediante prévia e motivada decisão do órgão regulador.

§ 2°. A publicidade a que se refere o caput deverá se efetivar, preférencialmente, por meio
de sítio mantido na intemet.

CApfTULO V - DOS DIREITCG, EIEVERES E PROIBlçõES DOS USUÁRIOS

SEÇÃO 1 - DOS DIREITOS

Art. 58.  Sem  prejuízo do dispost® na Lei féderal  n° 8.07Ô,  de  11  de  setembro de  1990.
são direftos dos usuários efetivog ou potenciais dos sewiços de saneamento básico:

I - garantia do acesso a serv", em quantidade suficiente para o atendimento de suas
necessidades e com qualidade adequada aos requisitos sanitários e ambientais;

11 - receber do regulador e do prestador infórmações necessárias para a defesa de seus
interesses individuais ou ooletivos:

111 -recorrer, nas instâncias administTativas, de decjsões e atos do prestador que afetem
seus interesses, inc]us^oe cx)branças conslderadas indevids;

lv - ter acesso a  informações sobre a  piestação dos serviços,  inclusive as  produzidas
pelo regulador ou sob seu domínio;

V - padicipar de oonsultas e audjêncjas públicas e atos públicos  realizados  pelo órgão
regulador e de outros mecanisnios e formas de controle social da gestão dos serviços;

Vl - fiscalizar permanentemente, como cidadão e usuário, as atividades do prestador dos
seTviços e a atuação do órgão regulador.

SEÇÃO 11 - DOS DEVERES

Art.  59.  Sem  prejulzo  das  disposições  em  contrário,   constituem-se  obrigações  dos
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usuários efetivos ou potenciais e dos proprietán.os, titulares do domínio útil ou possuidores
a qualquer título de imóveis beneficiário§ dos serviços de saneamento básicó:

I   -  cumprir  e  fazer  cumprir  as  disposições   legais,   os   regulamentos  e  as  nomas
administrativas de regulação dos serviços;

11 -zelar pela preservação da qualidade e da integridade dos bens públicos por meio dos
quais lhes são prestados os serviços;
111 -pagar em dia as taxas, tarífas e outros preços públigos decorrentes da disposição e
prestação dos serviços;
IV - levar ao conhecimento do prestador e do regulador as eventuais irregularidades na
prestação dos serviços de que tenha conhecjmento;
V - cumprir os códigos e posturas municipais, estaduais e féderais. relativos às questões

~    sanürias, a edificações e ao uso dos equipamentos públicos afetados pelos serviços de

saneamento básico;

Vl - executar, por intemédio do pfesüdor, as ligaçõeo do imóvel de sua propriedade ou
domínio  às  redes  públicas  de  abasteebnento  de  água  e  de  coleta  de  esgotos,  nos
logradouros dotados destes serwSos, nos temos desta Lei e seus i'egulamentos.

Vll -Íesponder, civil e oriminamonb, pelos danos que, dineta ou indiretamente  caiisar às
instalações dos sistemas públb3os de saneamento básico;

VIll -permjtir o acesso do pre"or e dos agentes fiecais às instalações hidrossanffiíias
do imóvel,  para inspeções reticionado à  utilização d¢ servjços de saneamento básico,
observado o direito à privacidade;

lx - utilizar corretamente e com  racionalidade os servjços  calocados à  sua disposição,
evitando desperdícios e uso inadequado dos equipamentos e instalações;

X - comunicar quaisquer mudanças das condições de uso ou de oeupação dos imóveis
/    de sua propriedade ou domínio;

Xl  -  responder pelos  débitos  relativos  aos  serviços  de  saneamento  básico  de  que  for
usuário,   oii,   solidariamente,   por  débitos   relativos   à   imóvel   de   locação   do   qual   for
proprietário, titular do domínio útil, possuidor a qualquer título ou usufrutuário.

SEÇÃO 111 - DAS PROIBlçõES

Artigo 60 - São proibidas as seguintes fomas de disposição final de rejeitos:

1 - lançamento in natura a céu aberto;

11 - queima a oéu aberto ou em recipientes, jnstalações ou equipamentos não licenciados
para esta finalidade; e
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111 -demais formas vedadas pelo poder público.

Parágrafb únioo - No caso de decretação de emergência sanitária, a queima cíe resíduos
a céu aber(o poderá ser realizada, desde que autorizada pelo órgão compete"é:

Artigo  61  -  Ficam  proibidas,  nas  áreas  de  disposição  final  de  rejeftos,  as  seguintes
atividades:

I - a utilização dos rejeftos dispostos como alimentação apimal;

11 -a catação, em qualquer hipótese;

111 - a fixação de habitações temporárias e permanentes; e

lv - demais atividades vedadas pelo poder público.

CAPÍTULO Vl -f}AS "FRAçõfB E PENALIDADES

SEÇÃO I -DAS INF"çÕES

Art.  e2.  Sem  pnejuízo  das  demaiô  djsposições  desta  Lei  e  das  normas  de  posturas
perinentes,  as  seguintes  oaménclas  constituem  infrações  dos  usuários  efetivos  ou
potenciais dos serviços:

1 - jnteivenção de qualquer modo nas instalações dos sistemas públicos de saneamento
básico;

11 - violação ou  retirada de hidrômetros, de limftador de vazão ou do lacre de suspensão
do fomecimento de água da ligação pTedial;

111  -  utilização da  ligação predial de esgoto  pafa esgotamento conjunto  de  outro  imóvel
sem autorização e cadastramento junto ao prestador do servjço:

IV  -   Iançamento   de   águas   pluviais   ou   de   esgoto   não   domés--`i3c   .:!=   .;f.   :cterística
incompatível nas instalações de esgotamento sanitário;

V - ligações prediais clandestinas de água ou de esgotos sanitários nas respectivas redes
públicas;

Vl - disposição de recipientes de resíduos sólidos domioiliares para coleta no passeio, na
via  pública  ou  em  qualquer  outro  local  destinado  à  coleta  fora  dos  dias  e  horários
estabelecidos;

Vll  -  disposição  de  neslduos  sólidos  de  qualquer espécie,  acondicionados  ou  não,  em
qualquer local não autorizado, particularmente, via pública, temenos públicos ou privados,
cursos d'água,  áreas de várzea,  poços e cacimbas,  mananciais e  respectjvas áreas  de
drenagem;

=__   _==j
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Vlll - lançamento de esgotos sanitários diretamente na via pública,  em terrenús lindeiros
ou em qualquer outro local público ou privado, ou a sua disposição inadequada no solo ou
em ©rpos de água sem o devido tratamento;

lx - incineração a céu aberto, de forma sistemática, de resíduos domésticos ou de otitras
origens em  qualquer  local público  ou  privado  urbano,  inclusive  no  próprio terreno,  ou  a
adoção   da   incineração   como   fbma   de   destinação   final   dos   resTduos   através   de
dispositivos não licenciados pelo órgão ambiental;

X - contaminação do sistema público de abastecimento de água através de interconexão
de outras fontes com a instalação hidráulica predjal ou por qualquer outro meio.

§ 1°. A notificação espontânea da situação infracional ao prestador do serviço Qi] ao órgão
fiscalizador permftirá  ao usuário,  quando cabível,  obter prazo razoável  par£.  c rweção da
irregularidade,  durante  o  qual  ficará  suspensa  sua  autuação,  seTi`  prejuíic  c:e  outras

`    medidac legais e da reparação de danos eyentualmente causados às infraestruturas do
serviço público, a terceiros ou à saüe pública.

§ 2°.  Responderá  pelas  infraçõGS quem por qualquer modo as cometer,  concomer para
sua prática, ou delas se beneflciar.

Art.  63.  As  infrações  previstas no art.  e2  desta  Lei,  disciplinadas  nos  regulamentos  e
nomas  administrativas  de  pegi"o  dela  decorrentes,  serão  classíficadas  em  leves,
graves e gravissimas, Ievando¢e ®m conta:
1 - a jntensidade do dano, efetivo ou potencial;

11 -as cjrcunstâncias atenuantes ou agravantes;

111 -os antecedentes do infrator.

§ 1°. Constftuem circLmstânciS atenLian€ee paía o infrator:

1 - ter bons antecedentes cóm relação à utilização dos serviços de saneamento básico e
ao cumprimento dos códigos de posturas aplicáveis;

11 -ter o usuário, de modo efetivo e comprovado:

a) procurado evitar ou atenuar as consequências danosas do fato, ato ou omissão;
'

b)  comunicado,  em  tempo  hábil,  o  prestador  do  seiviço  ou  o  Órgão  de  regulação  e
fiscalização sobre ocomências de situações motivadoras das infrações;

111 -ser o infrator primário e a falta cometida não provocar consequências graves para a
prestação do serviço ou suas infraestruturas ou para a saúde pública;

lv -omissão  ou  atraso  do  prestador  na execução  de  medidas  cii  no  ati-,: :,mento  de
solicftação do usuário que poderiam evitar a sftuação infracional.

§ 2°, Constituem circunstâncias agravantes para o infrator:
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I - reincidôncia ou prática sistemática no cometimento de infrações;

11 -prestar informações inverídicas, alterar dados técnicos ou documentos;

111 -[udibriar os agentes fiscalizadores nos atos de vistoria ou fiscalização;

lv - dejxar de comunjcar de imediato, ao prestador do serviço ou ao órgão de regulação e
fiscalLzação,  ocomências de  sua  responsabilidade que  coloquem em  risco a  saúde ou  a
vida de terceiros ou a prestação do serviço e suas infraestruturas;

V  -  ter  a   infração   consequências   graves   para   a   prestação   do   serviço   ou   suas
infraestruturas ou para a saúde pública:

Vl  -  deixar  de  atender,  de  forma  refterada,  exigências  nomativas  e  notificações  do
prestador do serviço ou da fiscalização;

Vll  -  adurterar  ou  intervir  no  hidrômetro  com  o  fito  de  obter vantagem  na  medição  do
consumo de água;

Vlll  -  praticar qualquer  infraçao pmíbta  no  art.  e2 ¢Lmante  a  vigência  de  medidas  de
emergência discip]inadas conforme o ari. 67, ambos dea¢a Lei;

SEçao 11 - DAS PENALID^DES

Art.  64. A pessoa  flsica  ou juridica,  de dii.eito  públioo  ou  privado,  que  infringir qualquer
dispositivo do art.  62 desta  Lei, ficará sujefta às seguíntes penalidades.  nos {emos dos
regulamentos e  normas  administrativas  de  regulação,  independente  de  outras  medidas
legais  e  de  eventual  nesponsabilização  c.rvil  ou  criminal  por  danos  diretcs  `=}  indjíetos
causados ao sistema püblico e a terceiros:

1  -advertencia  pQr.escrito,  em  qtie  o  mfraÉor  sefá  noGficado  para  fãzer  ces§ar  a
irregularidade, sob pena de jmposição das demais sanções previstas, neste ahigo;

11 -mma de 100 (Cem) a 500 (Quinhentas) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará;

111 -suspensão total ou parcial das atividades, até a correção das irregularidades, quando
apljcável;

lv - perda ou restrição de benéflcios sociais concedidos, atinentes aos serviços públicos
de saneamento básico;

V - embargo ou demolição da obra ou atividade motivadora da infração, quando aplicável;

§ 1°. A multa prevista no inciso 11 do caput deste artigo será:

a)  aplicada  em dobro  nas sftuações agravantes  previstas  nos  incis`-js  !;  V,  :-   .   .   do  §  2Ô,
art. 63 desta Lei;

b) acrescida de (50%) nas demais sftuações agravantes previstas no § 2°, do art. 63 desta
Lei;
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c) reduzida em (50%) nas sftiiações atenuantes previstas no § 1°, do art. 63 desta Lei, ou
quando se tratar de usuário beneficjário de tarifa social;

2°.  Das penalidades previstas neste arijgo caberá recurso junto ao órgão regulador, que
deverá ser protocolado no prazo de dez djas a contar da data da notjficação.

§   3°.   Os   recursos   provenientes  da   arrecadação  das   multas  prevjstas   neste   artigo
constftuirão recelta do FMSB.

TÍTULOIV-DASDISPOSIÇÕESFINAISÉTFUNSITÓRIAS

Artigo ô5. Os geradores obrigados a elaborar seus respectivos planos de genenciamento
de reslduos sólidos, confome previsto no artúo 20 da Lei  12.305/2010 e Plano Municipal

`    de  Saneamento  Básico  de  Sanb  Béd}am  do  Pará  deverão,  no  prazo  estipulado  no

referido  Plano,  apresentá-lo  à  Preft}mra  Municípal.  que  providencianá  sua  publicação e
divulgação.

Artigo 6ô. A transgressão às disposições desta lei e suas regulamentações çüieitará os
infratores às penalidades pre\titas nesta noma, nas demais le;s.t-i  '  :'c&:.T,  '       >Sisjaçfao
estadual  e  na  legislação féderal apücável,  especialmente  as  re!at`r.Jas  às  sü`  :.5es  civis,
penais e adminjstrativas derivadas de condutas e atMdades lesivas ao meio ambiente.

ArL  67.   Fica   o  Poder  Executi\ro  autorizado  a   instmir  medidas  de  emergência  em
sftuações  criticas  que  possam  afetar  a  conthiiidade  ou  qualióade  da  prestação  dos
serviços públicos de saneamento básioo ou iminente risco para vjda6 humanas ou para a
saúde pública relacionada aos mesmos.

Panágrafo único. As medidas de-émergência de que trata este aftigo vigorarão por prazo
deteminado, e serao estabelecidas confome a gravidade de cada situação e pelo tempo
necessário para saná-las satisfatoriamente.

ArL 68. No que não conflftareni com as disposições desta Lei, apiicÉái-ii-se a.: S  . =wiços de
saneamento básico as demais normas legais do Município,  especla,:mente é é.  .3gjslações
tributária, de uso e ocupação do solo, de obras, sanitária e ambiental.

Art. 69. Até que seja regulamentada e implantada a politica de cobrança pela disposição
e prestação dos serviços de saneamento básico prevista nesta Lei, pemanecem em vigor
as atL]ais taxas, tarifas e outros preços públicos pratjcados.

Parágrafo único. Aplica-se às atuais taxas, tarifas e outros preços públioos os critérios de
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