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LEI MUINICIPAL N" 1.795, DE 11 DE SETEMBRO DE 2.014

Institui a Politica Municipal de Saneamento 
Basico do Municipio de Turmalina e d<i outras 
providencias.

O Povo do Municipio de Turmalina, por sens representantes na Camara Municipal, 
aprovou c eu. Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

TtTULO 1
das disposk;oes preliminares
CAPlTULO 1
DO OBJETC E DO AMB1TO DE APL1CA(^A0

Arl.l0 - Esia Lei insliUti a Politica Municipal de Saneamento Basico.

Paragralb unico - Hsiao sujeitos as disposicdcs desta Lei todos os orgaos c entidades do 
Municipio, bem como os denials agentes publicos on privados que desenvolvam 
servi^os e a^'bes de saneamento basico no ambito do territdrio do Municipio de 
Turmalina, Minas Gerais

CAPlTULO II 
DAS DEFINigOFS

Art. 2° - Para os efeitos desia Lei, eon side ram-se:
I - planejamento: as atividades atinentes a identificafao, qualifica^ao, quamitica^ao, 
organizatjSo e oriemayao de todas as at^oes, publicas e privadas, por meio das quais o 
servico piiblico deve ser prestado on eolocado a disposi^ao dos cidadaos de forma 
adequada;
II - regula^ao: todo e qualquer ato que discipline on organize determinado scrvico 
publico, inclumdo suas caracteristicas, padroes de qualidade. impacto socioambiental. 
direitos e obrigaybes dos usuarios e dos responsavcis por sua oferta on prestayao, bem 
como a politica de cobranya pela prestayao on disposiyao do serviyo. inclusive as 
condiyoes e processes para a taxayao, revisao c rcajuste do valor do taxas, tarifas c 
oulros preyos publicos;
III - nonnas administrativas de regulayao: as inslituidas pelo Chefe do Poder F.xecutivo 
por meio de dccreto e outros instrumentos juridico-administrativos e as editadas por 
meio de resoluyao por orgao ou entidade de regulayao do Municipio ou a que este lenha 
delegado competencias para esse fim;
IV - fiscalizayao: atividades de aCompanhamento, monitoramento, controle ou 
avaliacao, no sentido de garantir o cumprimento de normas e regulumemos editados 
pelo poder publico e a utilizayao, efetiva ou potencial. do scrvico publico;
V - orgao ou entidade de regulayao ou rcgulador: autarquia ou agenda reguladora. 
consorcio piiblico. autoridadc regulatoria, ente rcgulador, ou qualquer oulro orgao ou 
entidade dc dircito publico, inclusive organismo colegiado instiluido pelo Municipio, on 
contratada para esta finalidadc dentro dos limites da unidade da lederayao que possua
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compctcncias proprias de naiureza regulat6ria. indcpendencia decisoria e nao acumulc 
fun^des dc prcstador dos serviyos regulados;
VI - prcsta^So de servi^o publico dc saneamcnto basico: atividade. acompanhada ou n3o 
dc cxccuvao de obra. com objctivo dc permilir aos usuarios accsso a service publico de 
saneamento basico com caracterislieas e padrfics dc qualidade determinados pela 
legisla^ao. plancjamento ou regula^o;
VII - conlrole social: conjunto dc mccanismos e procedimentos que garantem a 
sociedade informa^es, representa^dcs tdcnicas c panicipa^ao nos processes dc 
formula^So de poliiicas, de plancjamento e de avalia^ao relacionados aos services 
publicos dc saneamento basico;
VIII - titular dos services publicos dc saneamento basico: o Municipio dc Turmalina;
IX - prcstador de service publico: o 6rg8o ou emidade. inclusive empresa:
a) do Municipio. ao qua! a lei tenha atribuido competencia dc prestar service publico;
b) a que o titular tenha delcgado a preslacilo dos services per mcio dc conlrato;
X - gesiao associada: associate volunidria de entes fcdcrados, per convenio de 
cooperavao ou consorcio publico, conformc disposto no art. 241 da Constituivao 
Federal;
XI - prestagao regionalizada: a realizada dirctamcnte por consorcio publico, por mcio dc 
delcgado colctiva ouiorgada por consbrcio publico, ou por meio de convenio dc 
coopcra^So entre titulares do send?©, cm que um unico prestador atende a dois ou mais 
titularcs. com unifonnidade de fiscaliza?3o c rcgula^ao dos servd^os, inclusive dc sua 
rennmera^rto. e com compatibilidadc dc plancjamento;
XII - services publicos dc saneamento basico: conjunto dos servi^os publicos de 
limpe/a urbana e manejo dc residues so lidos, de abastccimemo de agua, de esgotamento 
sanitdrio e de drenagem c manejo de aguas pluviais urbanas, incluidas as respectivas 
infraestruturas e instala^ocs operacionais vinculadas a cada um destes serviyos;
XIII - universalizayao: ampliacao progressiva do accsso ao saneamento basico de todos 
os domicilios e edificayocs urbanas permanentes onde houver atividades humanas 
continuadas;
XIV - subsidios: instramento economico de politica social para viabilizar manutenySo c 
continuidade dc scrvico publico com objctivo dc universalizar acesso ao saneamento 
basico. especialmentc para populayoes e localidadcs de baixa renda;
XV - subsidios dirctos: quando destinados dirctamcnte a determinados usuarios;
XVI - subsidies indirctos: quando destinados indistintamenle aos usuarios por mcio do 
prestador do serviyo publico;
XVII - subsidios intemos: aqueles que sc processam intemamente ao sistema de 
cobranya pela prestayao ou disposiyao dos serviyos de saneamento basico no amhito 
territorial dc cada titular;
XVIII - subsidios entre localidadcs: aquclcs que se processam mediante translerencias 
ou compensates entre localidadcs. dc rccursos gerados ou vinculados aos respeetivos 
serviyos, nas hipoteses de gesiao associada c prestayao regional;
XIX - subsidios tarifarios; quando integrarem a estrutura tarifaria;
XX - subsidios liscais: quando dccorrerein da alocayao dc rccursos oryament3rios. 
inclusive por meio de subvenyocs;
XXI - aviso: informayao dirigida a usuario determinado pelo prestador dos serviyos, 
com comprovay3o de reeebimento. que tenha como objctivo notificar qualquer 
ocorrcncia dc seu interesse:
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XXII - comunica^do: informa^ao dirigida a usuarios c ao regulador, inclusive por mcio 
dc vcicula^ao cm mi'dia imprcssa ou eletronica;
XXIII - dgua potdvcl: agua para consume humano cujos parametros microbiologicos, 
fisicos c quimicos atendam ao padrao dc potabilidadc esiabelecido pdas normas do 
Ministerio da Saude;
XXIV - soluedes individuals: quaisquer solu^ocs ahemativas aos services publicos de 
sancamcnto basico quo atendam a apenas urn usuario. inclusive condominio privado 
constitui'do confornie a Lei federal n° 4.591. de 16 de de/embro de 1964, desdc que 
implaniadas c operadas dirctamenie ou sob sua responsabilidade e risen;
XXV - ediflca$ao permancme urbana: construvao de carater nao transitdrio destinada a 
abrigar qualquer atividade humana ou economica;
XXVI - ligavao predial: ramal dc inter!iga9ao da rede de distribuiv‘3o de agua. de coleta 
de esgoios ou dc drenagem pluvial, independente de sua localizagSo. ate o ponto de 
entrada da instalayao predial;
XXVII - delegaySo onerosa de serviyo publico: a que inclui qualquer modalidadc ou 
espiScie de pagamento ou de bcnelkio economico ao titular, com onus sobre a prestayao 
do serviyo publico, pela outorga do dircito de sua cxplorayao economica ou pelo use de 
bens e instalayOes reversiveis a cle vinculadas. exceto no caso de ressarcimento ou 
assunySo de eventuais obrigayocs de responsabilidade do titular, contraidas cm funyao 
do serviyo.

§ 1° - Kao constiiuem semyo publico:
I - as ayoes de saneamento basico cxecuiadas por meio de soluySes individuals, desde 
que o usuario nao dependa compulsoriamente de terceiros para operar os serv iyos, sem 
prejuizo do cumprimento das normas sanitarias e ambientais pertinentes, inclusive as 
que tratam da qualidade da agua para consume humano; c
II - as ayoes e serviyos de saneamento basico de responsabilidade privada, incluido o 
manejo de residues de responsabilidade do gerador e o manejo dc aguas pluviais de 
responsabilidade dos proprietaries, titularcs do dominio util ou possuidores a qualquer 
titulo de imovcis urbanos.

§ 2" - Stio considcrados serviyos publicos c ficam sujeitos &s disposiySes desta T.ei, de 
sens regulamentos c das normas de regtilayao:
I - os serviyos dc saneamento basico, ou atividades a eles vinculadas, cuja prestayao o 
Municipio autorizar para cooperativas ou associayoes organizadas por usuarios sediados 
na sede do mesmo. em bairros isolados da sede. em distritos ou cm vilas e povoados 
rurais. onde o prestador nao csteja autorizado ou obrigado a atuar, ou onde outras 
formas de prestayao apresentem custos dc operayJo c manutenySo incompativeis com a 
capacidade de pagamento dos usuarios;
II - a fossa septica e outras soluyOes individuais dc csgotamento sanitario. cuja opcraySo 
esieja sob a responsabilidade do prestador deste serviyo publico.

§ 3" - Para os fins do inciso IX do caput, consideram-sc tambem prestadoras do serviyo 
publico de manejo de residues solidos as associayfies ou cooperativas. formadas por 
pessoas flsicas de baixa renda reconhecidas pelo Poder Piiblico como catadores de 
materials rcciclaveis. autorizadas ou contratadas para a execuyao dacoleta.
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processamento e comercializayao dc re si duos s61idos urbanos reciclavcis on 
reutilizaveis.

TITULOII
DA POLITIC A MUNICIPAL DE SANEAMENTO 13ASICO 
CAPITULO I
DOS PRINCiPIOS FUN DAM ENTAIS

Art. 3° - Os services publicos de sancamento basico possucm carater essencial, 
competindo ao Poder Publico Municipal o sen provimento integral e a garantia do 
acesso universal a todos os cidadaos, independente de suas condii;6es sociais e 
eapacidade economica.

Art. 4° - A Politica Municipal de Sancamento Basico observara os seguintes principios:
I - universaliza^So do acesso aos services no menor prazo posslvel e garantia dc sua 
permanencia;
II - integralidade, compreendida como o conjunto dos componentos em todas as 
atividades dc cada um dos diversos services de sancamento basico, propiciando a 
populacao o acesso na confonnidade de suas neecssidades e maximizando a cficacia das 
aedcs e resultados;
III - equidade, entendida como a garantia de fruicao em igual nivcl de qualidade dos 
benelieios pretendidos ou ofertados. sem qualquer tipo dc discriminac^o ou rcstricao dc 
carater social ou economico, salvo os que visem priorizar o atendimento da populacao 
de menor renda ou em situacao de riscos sanitarios ou ambientais;
IV - regularidade. concretizada pcla prestac^o dos servicos, sempre de acordo com a 
respective regulacao e outras normas aplicaveis;
V - continuidade. consistente na obrigacao dc prestar os services publicos sem 
iniemipcoes, salvo nas hipotescs previstas nas normas dc regulacao e nos instrumentos 
contratuais, nos cases dc services delegados a tcrceiros;
VI - cficiencia, compreendcndo a prestacao dos servicos dc forma racionnl e 
quantitativa c qualitativamentc adequada, conforme as nccessidades dos usuarios c com 
a imposicao do menor encargo socioambiental e economico possivel;
VII - seguranca. consistente na garantia de que os services sejam prestados denlro dos 
padroes dc qualidade opcracionais e sanitarios cstabelecidos. com o menor risco 
possivel para os usuiirios, os trabalhadorcs que os preslam e a populacao cm geral;
VIII - atualidade, compreendcndo a modernidade das tecnicas, dos equipamentos c das 
instalacoes e sua conserv'acao. bem como a melhoria continua dos services, observadas 
a racionalidade e eficicncia cconomica, a eapacidade dc pagamento dos usuarios e a 
adocSo de solucoes graduais c progressivas, quando neccssario;
IX - cortesia, traduzida no atendimento aos cidadaos dc forma correta e educadu. em 
tempo adequado e disposicao de todas as infonnac5es referentes aos servicos de 
intercsse dos usuarios e da coletividadc;
X - modicidadc dos custos para os usuarios, mediame a instituicHo de taxas. tarifas e 
outros precos publicos cujos valores sejam limitados aos cfelivos custos da prestacSo ou 
disposicao dos services cm condicoes dc maxima elicicncia economica:
XI - cficiencia e sustentabilidade, mediante adocao de mccanismos e instrumentos que 
garantam a cfetividade da gestSo dos servicos c a eficacia duradoura das acocs de
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saneamenlo basico, nos aspectos juridico-institiicionais, economicos, socials, 
ambientais, administralivos e operacionais;
XII - intersctorialidade, mcdiante articulayao com as politicas de desenvolvimcnto 
urbano e regional, de habita^So, dc combate a pobreza c de sua erradicasao. de prolcgSo 
ambiental, de recursos hidricos, de promo^ao da saude e outrus de relevantc interessc 
social, voliadas para a melhoria da qualidadc de vida. para as quais o saneamenlo basico 
seja faior determinanie ou relevantc;
XIII - transparency das a<?6cs mediante a utiliza^ao de sisteraas de levantamemo e 
divulgapSo de in formates, mecanismos de parlicipavao social e processes decisorios 
institucionalizados;
XIV - cooperafao com os demais entes da Fcdcrayao mediante paiticipa?3o em solu^oes 
dc gesiao associada de servi^os de saneamenlo basico e a promote de a^oes que 
contribuam para a melhoria das conduces de salubridfldc ambiental;
XV - participa^ao da socicdade na formulaic e implememavao das politicas c no 
planejamento. regula^ao. fiscali/avao e avalia<;ao da preslavilo dos sendgos por meio de 
instrumentos e mecanismos de controle social;
XVI - promocao da educate sanitaria c ambiental, ibmentando os habitos higienicos. o 
uso sustentavel dos recursos naturais, a redu9ao de dcspcrdicios e a correta utilizapao 
dos services, observado o disposto na Lei n° 9.795. dc 27 de abril de 1999;
XVII - promo9ao c prote^ao da saude. mediante ay5es preventivas de doenyas 
relacionadas a falta, ao uso incorreto ou a inadequuy*9o dos serviyos publicos de 
saneamenlo basico, observadas us normas do Sistema Unico de Saiide (SUS);
XVIII - preservayao c conservayao do meio ambiente, mediante ayoes orientadas para a 
utili/ayao dos recursos naturais de forma sustentavel e a reversao da degradayilo 
ambiental, observadas as normas ambientais e de recursos hidricos e as disposiyocs do 
piano de recursos hidricos da bacia hidrografica cm quo sc situa o Municipio;
XIX - promoyao do dircito a cidade;
XX - conformidadc do planejamento e da execuyao dos serviyos com as exigencias 
I’undamentais dc ordenayao da cidade expressas na legislaySo municipal;
XXI - respeito as identidades culturais das comunidades, as diversidades locals c 
regionais c a exigibilidadc na implcmentayao e na cxccuy5o das ayoes de saneamento 
basico;
XXII - promoyao c defesa da saude e seguranya do trabalhador nas atividades 
relacionadas aos serviyos;
XXIIT - respeito e promoyao dos direitos basicos dos usulirios c dos cidadfios;
XXIV - fomento da pesquisa cientifica e tecnoldgica e a diftisSo dos conhecimentos de 
interesse para o saneamento basico, com enfase no desenvolvimcnto de tecnologias 
apropriadas:
XXVI - promoyao de aydes e garantia dos meios necessarios- para o atendimento da 
populayao rural dispersa com serviyos de saneamento basico, mediante soluyoes 
adequadas e compativeis com as rcspcctivas situayOes gcograficas e ambientais. e 
condiyoes economicas e sociais.

1° - O serviyo publico de saneamento basico sera considcrado universalizado no 
Municipio quando assegurar. no minimo, o atendimento das nccessidades basicas vitais. 
sanit&ias e higienicas dc todas as pessoas, independentemente de sua condiy&o 
socioeconomica, em todas as edilicayoes permanenles urbanas independentemente de
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sua situa^o ftindidria, inclusive local de trabalho c de convivcncia social da sede 
municipal c dos atuais c fuluros distritos. vilas c povoados, dc mode ambientalmente 
sustentavel e de forma adequada fls condi^oes locals.

§ 2C - Excluem-sc do disposlo no § 1° as edifica^ocs localizadas em areas cuja 
permanencia ocasione risco a vida on a inlegridadc fisica e cm areas de protc<?ao 
ambicntal permancnle, particularmente as faixas de preservayao dos cursos d’agua, cuja 
dcsocupayao seja determinada pelas nutoridades competentes on por decisao judicial.

§ 3° - A universalizayilo do sancamento basico e a salubridade ambicntal poderao scr 
alcanyadas gradualmente. conforme metas eslabelccidas no piano municipal dc 
sancamento.

CAPlTULO II
DOS SERVINGS PUBLICOS DL SANEAMHNTO BASICO 
Sey^o I
Dos Scrviyos Publicos de Abasiecimcmo de Agua

Art. 5" - Considera-sc serviyo publico dc abastecimento de agua o sen fornccimcnto por 
meio dc rede publica de distribuiyiSo e ligaytio predial, incluidos os instrumentos de 
mediySo. bem como. quando vinculadas a esta final idadc. as seguintes atividades:
1- reservayao de agua bruta;
II - captayao dc agua bruta;
III- aduyao de agua bruta;
IV- tratamemo de agua;
V- aduydo de agua tratada;
VI- reservayao dc agua tratada.

Paragrafo unico - O sistema publico dc abastecimento de agua <$ composto pelo 
conjunto de infracslruturas. obras civis. materiais, cquipamentos c demais instalayfies, 
destinado a produyao e a distribuiyilo canalizada dc agua potavcl. sob a responsabilidade 
do Poder Publico.

Art. 0°- A gestao dos scrviyos publicos de abastecimento dc agua observara lambent as 
seguintes diretrizes:
I - abastecimento publico de agua tratada prioritario para o consume humane e a higicne 
nos domicilios rcsidenciais. nos locais de trabalho e de convivcncia social, e secundario 
para utilizayao como insumo ou materia prima para atividades cconomicas c para o 
dcscnvolvimcnto de atividades recreativas ou de lazer;
II - garanlia do abastecimento cm quantidadc suficientc para promover a saude publica e 
com qualidadc compativel com as normas, critcrios e padrdcs de potabilidade 
cstahelecidos conforme o previsto na norma federal vigente e nas condiyoes previstas no 
regulamcnto desta Lei;
III - promoyao c incentive a prcservayHo, a proleyao c a recuperayilo dos mananciais, ao 
uso racional da dgua, a reduyao das perdas no sistema publico e nas cdilicayOes 
atendidas c a minimizayao dos desperdicios: e
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IV - promoQao das a?5cs dc cduca^ao sanitaria e ambiental, especialmente o uso 
sustentavel e rational da dgua e a correta ntiliza^ao das instala<?5cs prediais de agua.

§ 1° - A prcstagao dos senses publicos de abastecimcnto de i'lgua devera obcdcccr ao 
printipio da continuidade. podendo ser interrompida polo prestador somente nas 
hipoteses de:
I - situates que possam al'ctar a seguran^a de pessoas e bens, especialmente as de 
emergencia e as que coloquem em risco a saude da popula^So ou de trabalhadores dos 
Servians de saneamento basico;
II - manipulate indevida da !igaQ3o predial, inclusive medidor, ou de qualqucr outro 
componcnte da rede publica per parte do usuario;
III - necessidade de efetuar reparos, modificagSes ou melhorias nos sistemas por meio 
dc inteiTupvoes programadas;
IV - apos aviso ao usuario. com comprovato do recebimcnto c anteeedencia minima de 
trinta dias da data prevista para a suspensao. nos seguintes casos:
a) negativa do usuario em permitir a instalato dc dispositive de medico da agua 
consumida;
b) inadimplemento pelo usuario do pagamento devido pcla prcsta(;3o do service de 
abastecimento dc agua;
c) construto em situato irregular peranle o orgao municipal competente;
d) interdito judicial;
c) imovel demolido ou abandonado sem utilizatpao aparente;

2" - A ligayao do sistema de abastecimento de 3gua esta condicionada a liga^ao do 
sistema de esgotamento sanitario, onde houver tal rede; nos casos cm que a ligaydo dc 
agua preceder a cxistencia de rede dc esgotamento sanitario. o usudrio tera 10 (dez) dias 
para requerer a liga^ao a rede de esgotamento sanitario, sob pena de suspensao do 
fomecimcmo de agua pelo prestador de serviso. dc ollcio ou a requerimento do Poder 
Lxecutivo. devendo o usuario ser previamente comunicado.

§ 3° - As interniptcs programadas serao previamente comunicadas ao regulador e aos 
usuarios no prazo estabelecido na norma de regulate nSo inferior a quarenta c oito 
boras.

^ 4U - Kao havera intcrrup^So ou restrito do fomecimento de agua por inadimplencia a 
cstabcleeimentos de saude, a institu^oes educacionais.

§ 5° - A interrup(;ao ou a restri<;3o do fomecimento de agua por inadimplencia a usuario 
residencial de baixa renda beneficiario de tarifa social c insliluiydes de internay3o 
coleliva de pessoas. devera obedecer a prazos e criterios que preservem condiyocs 
essenciais dc saude das pessoas atingidas, observado o inciso II do caput deste artigo c o 
regulamento dcsta Lei.

§ b - A adoyao tie regime dc racionamento pelo prestador, por pcrlodo continuo 
superior a 15 (quinze) dias, depende de previa autorizayHo do Poder Executive, bascada 
cm maniTestate do 6rg3o ou entidadc dc regulayao. que Ihc fixard prazo e condiydcs, 
observadas as nomias relacionadas aos recursos hidricos.
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An. 7:: - 0 Ibmecimcnto de agua parn consumo humano e higiene pessoal c domcstica 
devera observar os parametros e padrSes de potabilidade, bom como os proccdimentos e 
rcsponsabilidades relativos ao conlrole e vigilancia da qualidade cstabclccidos pelo 
Ministerio da Saiide.

§ l2 - A responsabilidade do prestador dos ser\i9os publicos sobre o controlc da 
qualidade da agua n3o prejudica a vigilancia da qualidade da agua para consumo 
humano por parte da auloridade de saude publica.

§ 2° - O prestador dc servi^os de abastccimento de agua dcvc inlbrmar e oriental a 
popula^ao sobre os procedi memos a serem adotados cm caso de situa^ocs dc 
emcrgencia que ofcrc^am risco a saiide publica, atendidas as orientavoes fixadas pcla 
autoridade compctcme.

An. 8” - Hxceluados os casos previstos no rcgulamento desta Lei c con forme norma do 
orgao ou entidadc dc regula^ilo. toda edilica^ao permanente urbana devera scr 
conectada a rede publica de abastccimento tie agua nos logradouros cm que o servi^o 
esteja dispom'vcl.

§ 1 ° - Ka ausencia dc redes piiblicas dc abastccimento dc agua, serao admitidas solu^Ses 
individuais, observadas as normas dc rcgula^ao do servigo e as relativas as politicos 
ambiental. sanitaria e de recursos hidricos.

§ 2° - Salvo as situates exccpcionais, disciplinadas pelo rcgulamento desta Lei e pelas 
normas adminislrativas dc rcgula^ao, todas as liga^oes prediais dc 3gua deverao scr 
dotadas de hidrdmetros, para controle do consume e para calculo da cobran<?a, inclusive 
do service de esgotamcnio sanitario.

§ 3° - 0 condominio residencial ou misto. cuja conslruvao seja iniciada a partir da 
publicagao desta Lei. devera instalar hidrdmetros individuais nas unidades autonomas 
que o compoem, para efeito de rateio das despesas de agua fomccida e de utilizagao do 
service de esgoto. sem prejuizo da responsabilidadc de sua administraipao pelo 
pagamento integral dos servi^os prestados ao condominio, mediante documcnto unico 
dc cobranya.

§ 4° - Na hipbtese do paragrafo 4° e, nos termos das normas adminislrativas dc 
regulagao, o prestador dos services podcra cadastrar individualmente as unidades 
autonomas e emitir comas individuais ou “bordero” de rateio da coma gcral do 
condominio, para que a administra^So do mesmo possa efeluar a cobranca dos 
respectivos condominos de forma mais justa.

Art. 9° - A instala^o hidrdulica predial ligada a rede publica de abastccimento de agua 
nao podera scr alimentada por outras fontes, sujeitando-se o infrator as penalidades e 
sanyoes previstas nesia Lei. na legislayOo c nas normas dc regulayao espccificas, 
inclusive a responsabilizayao civil no caso de conlaminayao da 3gua da rede publica ou 
do proprio usuario.
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§ 1° - Entendc-sc como insta!acai.> hidraulica predial mencionada no caput a rede ou 
tubulaijao desdc o ponto de liga^ao de agua da prestadora ate o resen-atorio de agua do 
usuario, inclusive este.

§ 2° - Sem prejuizo do disposio no caput, serao admitidas instala^oes hidraulicas 
prediais para aproveitamento da agua da chuva. cistemas ou para reuse de aguas 
servidas ou do cfluentes de esgotos tratados, observadas as normas perlinentes.

Se^ao II
Dos Servi$os Publicos dc Esgotamento Sanitario

Art. 10 - Consideram-se services publicos de esgotamento sanitario os sendpos 
constituidos por uma ou mais das seguintes atividades:
I - colcta e afastamento dos esgotos sanitarios por meio de rede publica. inclusive a 
ligapao predial;
II - quando sob responsabilidade do prestador publico dcstc servico, a colela e 
Iran sport e, por meio dc vciculos auiomotores apropriados, dc: cfluentes e lodos gerados 
por solucocs individuals de tratamento de esgotos sanitarios, inclusive fossas septicas; 
chorumc gerado por unidades tratamento de residues solidos integrantes do respectivo 
service publico e de solucocs individuais, quando dcstinado ao tratamento em unidade 
do service de esgotamento sanilario:
III - tratamento dos esgotos sanitarios;
IV - disposicao final dos efluentes e dos lodos originarios da operacao dc unidades de 
tratamento, inclusive solucoes individuais.

§ 1" - O sistema publico de esgotamento sanitario e composto polo conjunto de 
infracstruturas, obras civis, materiais, equipamentos e demais instalacocs, dcstinado k 
colela, afastamento, transporte, tratamento e disposi?ao final dos esgotos sanitarios e 
dos lodos gerados nas unidades de tratamento. sob a responsabilidade do Poder Publico.

§ 2° - Para os fins deste artigo, tambem sao considerados como esgotos sanitarios os 
efluentes industriais cujas caractcristieas sejam semelhantes as do esgoto domestico.

Art. I I - A gestao dos sendcos publicos de esgotamento sanitario observara ainda as 
seguintes diretri/es:
I - adocSd de solucao adequada para a eoleta, o transporte, o tratamento e a disposi^ao 
final dos esgotos sanitarios, visando promover a saude publica e prevenir a poluicao das 
aguas superficiais e subterraneas, do solo e do an
II - promoc3o do desenvolvimento e adocao de lecnologias apropriadas, seguras e 
ambientalmcnte adequadas de esgotamento sanitario, para o atendimento de domieilios 
localizados em situacoes especiais, especialmente em areas com urbaniza^ao precaria e 
bairros isolados, vilas e povoados rurais com ocupacao dispersa;
III - ineentivo ao reuso da agua, inclusive a originada do processo de tratamento, c a 
efieiencia energetica, nas diferemes elapas do sistema de esgotamento, observadas as 
normas de saude publica e de protecao ambiental;
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IV - promogao dc a^oes de educa^o sanitaria c ambiental sobre a corrcta utilizavao das 
instala^des prediais dc csgoto e dos sistemas dc csgotamento e o adcquado manejo dos 
esgotos sanilarios, principalmente nas solutes individuals, incluidos os proccdimentos 
para evitar a containina?5o dos solos, das dguas e das lavouras.

§ 1° - Excctuados os casos previstos no rcgulamento desta Lei e conforme norma do 
orgao regulador. toda cdificavao permanente urbana devera ser conectada a rede publics 
de csgotamento sanitario nos logradouros em que o service esteja disponivel.

§ 2° - Na ausencia dc redes publicas dc csgotamento sanitario. serao admitidas solucoes 
individuals, observadas as normas editadas polo orgao regulador c pclos organs 
responsaveis pdas politicas ambiental, sanitaria e de recursos hi'dricos.

§ 3s - A presta^ao dos services publicos de csgotamento sanitario devera obedecer ao 
principle da continuidade, vedada a interrupgao ou restriyao Hsica do acesso aos 
serviyos em decorrencia de inadimplencia do usuario. sem prejuizo das ayoes de 
cobranya administrativa on judicial.

§ 4° - 0 Plano Municipal dc Saneamento Basico devera prever as ayfies c o orgao 
regulador devera disciplinar os proccdimentos para resoluyao ou mitigayao dos efeitos 
de situayocs emergenciais ou contingcnciais relacionadas a operacao dos sistemas de 
csgotamento sanitario que possam afetar a continuidade dos serviyos ou causar riscos 
sanitarios.

Scyao III
Dos Serviyos Publicos de Manejo de Residues Solidos Urbanos

Art. 12 - Consideram-se serviyos publicos dc manejo de residues sdlidos as atividades 
de coleta e transbordo, transporte, triagem para fins dc reutilizayao ou reciclagem. 
tratamento, inclusive por compostagem, e disposiyao final dos:
I - residuos domesticos;
II - residuos originarios de atividades comerciais, industrials e dc serviyos. em 
quantidade e qualidade similares as dos residuos domesticos, os quais, conforme as 
normas de regulayao especilicas sejam considerados residuos solidos urbanos. desde 
que tais residuos nao sejam de responsabilidade de sen gerador nos termos da norma 
legal ou administrativa. de decisap judicial ou de tenno de ajustamento de conduta;
III - residuos originarios dos serviyos publicos de limpeza urbana, tais como:
a) varriyao, capina, royada, poda de drvores e atividades correlatas em vias e 
logradouros publicos;
b) asseio de logradouros. instalayocs e cquipamentos publicos;
c) raspagem c remoyao de terra, areia e quaisquer materiais depositados pelas aguas 
pluviais em logradouros publicos;
d) desobsiruyao e limpeza de bueiros. bocas de lobo e correlatos;
e) limpeza de logradouros publicos onde sc realizem feiras publicas e outros eventos 
publicos de acesso aberio a comunidade.

runnauna - Minas i .e-lUro Muciiado. 230 Canto i I:!-*: ^
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Pardgrafo iinico - 0 sistema publico de mancjo de residues solidos urbanos e composto 
pelo conjunto de infraestruturas, obras civis, materials, mdquinas. equipamentos, 
veicuios e demais componentes, dcstinado a coleta. transbordo. transporte. triagem, 
tratamento, inclusive por compostagem, e disposi^ao final dos residues caracterizados 
neste artigo, sob a responsabilidade do Podcr Publico.

Art. 13 - A gestflo dos services publicos dc manejo dos residues solidos observara 
tambem as seguintes diretrizes:
I - ado^ao o do manejo plancjado, Integra do c dtferenciado dos residues solidos 
urbanos, com enl'use na utilizacSo de tecnologias limpas. visando promover a saude 
piiblica e prevenir a polui^ao das aguas superliciais c subterraneas, do solo c do ar;
II - incentive e promo^do:
a) da nao-gera(?5o, reduce, separa?3o dos residuos na fonte gcradora para as coletas 
seletivas, reutilizav'ito, reciclagcm, inclusive por compostagem. c aproveitamento 
cnergetico do biogas, objetivando a uiiliza<?ao adequada dos rccursos naturais e a 
sustentabilidade ambiental c econdmica;
b) da inser^ao social dos catadores dc matcriais reutilizaveis e reciclaveis nas a<?5cs de 
gcstSo, mediantc apoio a sua organiza^ao em associates ou cooperativas de trabalho e 
preferencia na contrata<;3o destas para a prestato dos services de coleta, processamento 
e comercializaQ3o desses matcriais;
c) da recupera53o de areas degradadas ou contaminadas devido 3 disposi^ao inadequada 
dos residuos solidos;
d) da ado to dc padrfies sustentaveis de produto c consumo de bens e services 
gerudores de residues;
e) das a^ocs de criavao c forralecimento dc mercados locals dc comercializavao ou 
consumo de matcriais reutilizaveis, reciclaveis ou reciclados;
III - promote de ates de educato sanitaria e ambiental. cspccialmente dirigidas para:
a) a difusao das informa^des necessarias a correla utiliza^ao dos servi^os, especialmente 
os dias, os horarios das coletas e as regras para embalagem e apresentato dos residuos 
a serem colctados;
b) a ado?3o de habitos higienicos rdacionados ao manejo adequado dos residuos 
solidos;
c) a orientayao para o consumo prefcrcncial de produtos originados de matcriais 
reutilizaveis ou reciclaveis;
d) a disseminayao dc informayoes sobre as questocs ambientais relacionadas ao manejo 
dos residuos solidos e sobre os proccdimentos para evitar desperdicios.

§ 1° - E vedada a imerrupyao de serviyo dc coleta em decorrencia de inadimplencia do 
usuario residcncial, sem prejuizo das aydes dc cobranya administrativa ou judicial, 
exigindo-se a comunicaySo previa quando altcradas as condiyocs dc sua prestay3o.

§ 2° - () Plano Municipal de Saneamento Basico devera center prescriySes para manejo 
dos residuos solidos urbanos referidos no art. 12. bem como dos residues originarios dc 
construyao c demoliyao. dos serviyos de saiidc c demais residues de responsabilidade 
dos geradorcs. observadas as normas da Lei federal n° 12.305, dc 02 de agosto dc 2010.
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Sc<?ao IV
Dos Services Piiblicos dc Mancjo de Aguas Pluviais Urbanas

Art. 14 - Consideram-sc servi^s piiblicos de mancjo das aguas pluviais urbanas os 
constituidos por uma ou mais das seguintes atividades:
I - drenagem urbana:
II - adugao ou iransporte de aguas pluviais urbanas por mcio dc dutos e canais;
III - detenvao ou reten^So de dguas pluviais urbanas para amortecimento de vazoes dc 
cheias ou aproveitamento, inclusive como clemento urbanistico;
IV - tratamento e aproveitamento ou disposi^ao final de aguas pluviais urbanas.

Paragrafo unico - O sistema publico de manejo das aguas pluviais urbanas e composto 
pclo conjunto de infiaestruturas, obras civis. matcriais. cquipamemos e demais 
instala^oes, destinado a drenagem. aduijao ou iransporte, deten^ao ou retencao. 
tratamento, aproveitamento e disposi^ao final das aguas pluviais urbanas. sob a 
responsabilidade do Poder Publico.

Art. 15 - A gestao dos serv^os piiblicos de mancjo das dguas pluviais observara 
tambem as seguintes dirctri/es:
I - integra9ao das a^Oes de planejamento. dc implanta^o e de opera9ao do sistema dc 
drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas com as do sistema de esgotamento 
sanitario, visando racionalizar a gestao destes serv^os:
II- adovao de S0I1196CS c a95cs adequadas de drenagem c dc manejo das aguas pluviais 
urbanas visando promover a saiide, a seguran9a dos cidadaos e do pairimonio publico e 
privado e reduzir os prejuizos economicos dccorrcntcs de inunda9oes e de outros 
eventos relacionados:
III - desenvolvimcnto de mecanismos e instrumentos de preven9ao. minimiza9ao c 
gerenciamcnto de enchenles. e redu9ao ou mitigavao dos impactos dos lan9amentos na 
quantidade e qualidade da agua a jusante da bacia hidrogr&fica urbana;
IV - incentivo a valoriza9ao, a preservavao, a recupera9ao e ao uso adequado do sistema 
natural de drenagem do sitio urbano, em particular dos sens cursos d’agua, com a9ocs 
que priori zem:
a) o equacionamento de situates que envolvam riscos d vida, i saiide piiblica ou perdas 
materiais;
b) as altcmativas de tratamento de fundos de vale dc mcnor impacto ambiental. 
inclusive a recupera9ao e protC9«1o das areas de prescrva9<1o pennanente e o tratamento 
urbanistico e paisagistico das areas rcmanescentes:
c) a reducao de areas impermcaveis nas vias e logradouros c nas propriedades publicas e 
privadas;
d) 0 equacionamento dos impactos negatives na qualidade das aguas dos corpos 
rcceptores em decorrcncia de lanvumentos dc csgotos saniuirios e dc outros efluentes 
liquidos no sistema publico de manejo de aguas pluviais:
e) a inibicao dc lanvamentos ou deposipSo de residues solidos de qualquer natureza. 
inclusive por assoreamento, no sistema publico de manejo de aguas pluviais:
V - ado9?io de medidas, inclusive de beneficio ou de onus financciro, de incentivo ii 
ado9ao de mecanismos dc detenyao ou retencao de aguas pluviais urbanas para 
amortecimento dc vazfles de cheias ou aproveitamento das aguas pluviais pelos
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proprictarios, titularcs do dominio uril ou possuidores a qualqucr litulo de imdveis 
urhanos;
VI - promoQao das a^oes de educacao saniiaria e ambicntnl como instrumenlo de 
eonscientiza^ao da populavflo sobrc a imporlancia da prcscrva<?3o e ampliavao das areas 
permeavcis e o correto mancjo das aguas pluviais.

An. 16 - Sao do responsabilidade dos proprietarios, titularcs do dominio util ou 
possuidores a qualquer titulo do imoveis urhanos, inclusive condom ini os privados 
verticais ou hori/ontais, as solutes individuals de mancjo dc aguas pluviais intralotes 
vinculadas a quaisquer das aiividades referidas no art. 14° desia Lei. observadas as 
normas e codigos dc posturas pertinentes e a regula^o especifica.

CAP1TULO III
DO EXERCICIO DA TITULAR ID ADE

Art. 17 - Compete ao Municfpio a organiza^flo, o planejamento, a rcgulagao, a 
liscalizacao c a presta^Ho dos services publicos de saneamento basico dc interesse local.

§ 1° - Consideram-sc dc interesse local todos os serviyos publicos de saneamento basico 
ou suas atividadcs clcncados nos artigos 5", 10, 12 e 14 desta Lei, cujas infracstruturas 
ou opera^ao atendam exclusivamente ao Municipio, independente da localiza^So 
territorial dcstas infracstruturas.

§ 2° - Os services piiblicos dc saneamento basico dc titularidade municipal seriio 
prestados. preferencialmcntc, por orgao ou entidadc da Administra^o direta ou indircta 
do Municipio. devidamente organizados e estruturados para este fun.

§ 3° - No cxcrcicio de suas compctcncias constilucionais c mediante autorizayao 
legislativa previa, o Municipio poder3 delegar atividadcs administrativas tie 
organizayao, de regulaySo c dc fiscalizayao, bem como, mediante contrato, a prestayao 
integral ou parcial dc serviyos publicos dc saneamento basico de sua titularidade, 
observadas as disposiyOes desta Lei e a legislayiio pertinente a cada caso, 
particularmente Lei Federal n° 8.987/1995, a I.ei Federal n° 11.079/2004, e a Lei 
Federal n0 11.107/2005.

§ 4° - Sao condiyocs dc validade dos contratos que tenham por objeto a prestayao dc 
serviyos publicos dc saneamento basico o cumprimcnto das diretrizes previstas no art. 
11 da Lei federal n° 11.445, de 2007 e, no que coubcrem, as disposiyoes desta Lei.

§ 5C - O Executive Municipal podera, ouvido o brgao regulador, intervir e retomar a 
prestayao dos serviyos delegados mis hipoteses previstas nas normas legais, 
regulamentarcs ou contraluais.

§ 6C - Fica proibida, sob pena de nulidade, qualqucr modalidade e forma de delcgayao 
onerosa da prestayao integral ou dc quaisquer atividadcs dos serviyos publicos 
municipais dc saneamento basico referidos no §1 - destc artigo.

I l
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CAPHULO IV 
DOS instri:mentos

Arl. 18 A Polftica Municipal de Saneamento Basico ser;\ cxecutada por intermedio dos 
seguintcs instrumcntos:
I - Plano Municipal de Saneamento Basico;
II - Controlc Social;
III - Sistcma Municipal de GcstSo do Saneamento Basico - SMSB;
IV - Fundo Municipal de Saneamento Basico - FMSB;
V - Sistema Municipal de Informacdes em Saneamento 136sico - SIM1SA;
VI - Legislayao, regulamentos. normas adminislrativas dc regula^o, contratos e outros 
instrumcntos juridicos relacionados aos sen'i^os pubicos de saneamento basico.

Sevao I
Do Plano Municipal de Saneamento Basico

Art. 19 - Fica institmdo o Plano Municipal de Saneamento Basico - PMSB * 
instrumento de planejamento que tem por objetivos:
I - diagnosticar e avaliar a situag5o do saneamento basico no ambito do Municipio e 
suas interfaces locais e regionais, nos aspcctos juridico institucionais. administrativos. 
economicos, sociais e tecnico-operacionais, bem como seus reflexos na saude publica e 
ambientais;
II - estabelecer os objetivos c metas de curio, medio e longo prazo para a gestiSo dos 
services;
III - definir os programas, projetos e a^Ocs necessarias para o cumprimento dos 
objetivos c metas, incluidas as a^Ses para emcrgencias c contingencias, as respectivas 
fontes de financiamcnto e as condifoes dc susientabilidade tecnica e economica dos 
servifos;
IV - estabelecer os mecanismos e proccdi memos para o monitoramento e avaliafilo 
sistematica da exccufdo do PMSB e da eficiencia e eficdcia das af6es programadas.

^ lc - O PMSB devera abranger os serviyos dc abastecimento de agua. de esgotamento 
saniuirio, dc limpeza urbana e manejo de rcsiduos solidos e de drenagem e manejo de 
aguas pluviais urbanas, podendo o Executive Municipal, a sen critcrio, elaborar pianos 
especificos para um ou mais desses serviyos, desde que sejam posteriormente 
compatibilizados c consolidados no PMSB.

§ 2° - O PMSB ou os pianos especificos poderao ser elaborados diretamente pelo 
Municipio ou por intermedio de consorcio piiblico intermunicipal do qual participc, 
inclusive de forma conjunta com os demais munidpios consorciados ou de forma 
integrada com o respective Plano Regional dc Saneamento Basico. devendo, cm 
qualquer hipotese, ser:
I - elaborados ou revisados para horizontes continues dc polo menos vinte anos;
II - revisados no mdximo a cada quatro anos, preferencialmentc cm periodos 
coincidenles com a vigencia dos pianos plurianuais:
III - monitorados e avaliados sistematicamcntc pelos organismos de regulacao e de 
controle social.

cnlro
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§ 3° - O disposto no piano de saneamento bdsiGO e vinculante para o Poder Publico 
Municipal e semo invalidas as normas de regulayao ou os lermos GOntratuais de 
delegayao que com ele conllitem.

§ 4° - A delegayao integral ou parcial de qualquer um dos sendyos de saneamento 
basico dcfinidos ncsta Lei observara o disposto no PMSB ou no respective piano 
espeeilico.

5° - No caso dc serviyos prestados medianle contrato, as disposiyoes do PMSB. dc 
eventual piano espedflco de serviyo ou de suas revisoes, quando posteriores a 
contratayao, somente serao efieazes em relayao ao prestador medianle a preservaySo do 
cquilibrio economico-lmanceiro, que poder^ ser (eita medianle revisSo tarifaria ou 
aditamento das condiyoes contratuais.

Art. 20 - A elaborayao c as revisoes do PMSB ou dos pianos cspecificos deverao 
efetivar-se de forma a garantir a ampla participayao das comunidades, dos movimenlos 
c das entidades da socicdadc civil, por mcio dc procedimento que, no minimo, devera 
prever fases de:
I - divulgacao das propostas, em conjunto com os estudos que os fundamemarem;
II - recebimento de sugesloes e crtticas por meio de consulta ou audiencia publica;
III - analise e manifestayao do Orgao Regulador.

Paragrafo unico - A divulgayao das propostas do PMSB ou dos pianos cspecificos e dos 
estudos que as fundamemarem dar-sc-a por meio da disponibilizayao integral de sen 
leor a todds os interessados, inclusive por meio da rede mundial de computadores - 
internet e por audiencia publica.

Art. 21 - Apos aprovayao nas instancias do Sistema Municipal de Gestao do 
Saneamento Basico, a homologayao do PMSB. inclusive a consolidayao dos pianos 
cspecificos ou de suas revisoes, far-sc-a mediante lei do Poder Lxecutivo.

Paragrafo unico - As disposiyoes do PMSB entrain em vigor com a publicayao do ato de 
homologayao. exceto as de carater fmanceiro. que produzirao efeitos somente a partir do 
dia primeiro do cxercicio seguinte ao da publicayao.

Art. 22-0 Executive Municipal regulamentard os processes de elaborayao e revis&o do 
PMSB ou dos pianos especificos, observados os objetivos e demais requisites previstos 
nesta Lei e no art. 19, da Lei federal n° 11.445, de 2007.
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Sevao II
Do Controle Social

Art. 23 - As atividades de plancjamcnto, regula^a© c presta^ao dos services dc 
saneamemo basico c.st2c> sujeitas ao controle social, em razao do que serilo considcrados 
nulos:
I - os atos, regulamcntos, normas ou resolu^oes cmitidos pelo ORGAO REGULADQR 
que nao tenham sido submetidos a aprecia^ao do Conselho (CODEMASD);
II - a institiii(?ao e as revisSes de tarifas e taxas e outros pret^os publicos sem a previa 
manifesta^ao do ORGAO REGULADOR e sem a rcaliza9ao dc consulla ao Conselho 
(CODEMASD);
III - PMSD ou pianos especlficos e suas revisoes elaborados sem o cumprimcnto das 
fuses previstas no artigo 20 desla Lei;
IV - os contratos de delegate da presta^ao dc services cujas minutas n3o tenham sido 
submelidas ii aprecia^ao do 6RGAO REGULADOR. ao Conselho (CODEMASB) e a 
audiencia publica.

§ 1° - O controle social dos servi^os publicos de saneamento basico sera cxcrcido 
mediante, entre outros. os seguintes mccanismos:
I - debates e audicncias publicas;
II - consultas publicas;
III - confcrencias de politicas publicas;
IV - participate cm organs eolegiados de caratcr consultivo ou deliberative na 
formulate da politica municipal dc saneamento basico, no seu planejamento e 
avaliato c representa^ao no organismo de regulate e liscalizato.

§ 2° - As audicncias publicas mcncionadas no inciso 1 do § 1° devcm sc realizar de 
modo a possibilitar o accsso da populato, podendo scr realizadas dc forma 
regional izada.

§ 3° - Sera instituida uma Ouvidoria permanente dc forma a possibilitar que qualquer do 
povo, independentemente de intcrcsse. tenha accsso 6s propostas c cstudos e possa sc 
manifestar por meio de criticas e sugestoes a propostas do Podcr Publico, devendo tais 
manifestates ser adequadamente respondidas no prnzo dc 15 (quinze) dias.

Art. 24 - SSo assegurados aos usuarios de services publicos dc saneamento basico:
I - conhecimento dos scus direitos e deveres e das pcnalidades a que podem cstar 
sujeitos, nos termos dcsta Lei. do seu rcgulamento e demais normas aplicavcis;
II -acesso:
a) a informntes de interesse individual ou coletivo sobre os sendgos prestados;
b) aos regulamcntos e manuais nicnicos de prestatpao dos servi«?os elaborados ou 
aprovados pclo organismo regulador; e
c) a relatorios regulares dc monitoramento c avaliavao da pres lay 60 dos serviyos 
editados pclo organismo regulador e liscalizador.
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Paragrafo unico - 0 documenlo de cobran^u pela prestavao on disposiv^o dc scnd^os de 
sancamento basico observara modelo instituido ou aprovado pelo organismo regulador c 
devera:
I - explicitar dc forma clara c objeliva os scrvi^os e outros cncargos cobrados e os 
respectivos valores. conforme delinidos pela regula<;ao, visando o perfcito cmcndimemo 
e o controle direto pclo usuario final:
II - comer informatics sobre a qualidadc da agua eniregue aos consumidores, cm 
cumprimento ao disposto no incise I do art. 5". do Anexo do Dccreto federal n0 5.440, 
de 4 de maio de 2005.

Se?2o 111
Do Sistema Municipal de Gestao do Sancamento B&sico

Art. 25 - 0 Sistema Municipal de Gestao do Sancamento Basico - SMSB c composto 
dos seguintes organismos e agentes institucionais:
I - Conselho Municipal dc Sancamento Basico (CODEMASB), rccstruturado pela Lei 
Municipal 1.776/2.014;
II - Orgao Regulador:
III - Prestadores dos services;
IV - Secretarias municipals com atuavao em areas afins ao sancamento basico.

Paragrafo unico () Prefeito Municipal sera o Diretor-Geral do SMSB, responsavel por 
coordcnar e presidir a atuatao do mesmo. alem de outras atribuivoes previstas nesta lei.

Subsetao 1
Do Conselho Municipal de Sancamento Basico

Art. 26 - As atribui?5es do Conselho Municipal de Saneamenlo Basico serao cxcrcidas 
cumulativamcntc pclo CODF.MA. nos termos do art. 4°, § 1° da Lei Municipal n° 
1.776/2014. quo doravante sera denominado CODEMASB.

Subsccao II
Do Orgao de Regulatao

Art. 27 - Compete ao Poder Executivo Municipal o cxcrcicio das atividades 
administrativas de regulatao, inclusive organi/avao, e de fiscalizatclo dos servitos de 
sancamento basico, que poderao scr exeemadas:
I - diretamente. por 6rg5o ou entidade da Administrat§o Municipal, inclusive consorcio 
do qual o Municipio parlicipe, obedecendo a necessaria autorizatao legislativa;
II - mediante delegacao, por mcio de convenio de coopcratao, a orgiio ou entidade dc 
outro ente da 1 ederat^o ou a consorcio publico do qual nao participc. conslituido dentro 
do limite do respective Esiado, instituido para geslao associada de servi’tos piiblicos, 
obedecendo a necessaria autorizagao legislativa.

§ 1° - Optando o Executivo Municipal pelo excrclcio das atividades administrativas de 
rcgulagao e fiscalizagSo dos servigos por intermedio de Consbrcio Publico do qual 
parlicipe ou por entidade reguladora dc outro ente federado, deverd ser estabelecido. cm

- Minas«i
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instrumento dc convenio administrative apropriado. o prazo de outorga. a forma dc 
alua^ao c a abrangencia das atividades a serein desempenhadas pelas partes envoividas.

§ 2° - Os termos e conduces do instrumento de que trata o §1° observarSo as 
disposi^es desta Lei. do sen regulamento e do contrato de consorcio publico rcsultante 
da ratifica^ao do Prolocolo de Intenqoes de sua constitui^ao. aprovado por l.ei 
Municipal.

An. 28 - As atividades administrativas de rcgula^o e de liscaliza^ao dos services 
publicos dc saneamemo basico scrao exercidas, no que couber, pela Secrctaria 
Municipal de Obras. no ambito urbane, e pela Secretaria Municipal de Assumes Rurais, 
Meio Ambientc c Recursos Hidricos, no ambito rural, as quais integrarao o SMSB e 
deverao aplicar penalidades previstas nesta Lei c cm sens regulamentos.

§ 1° - Sem prejuizo dc suas competencias, o Municipio dc Turmalina poderd obter apoio 
tecnico dc instituicOes publicas de regulacao ou de entidadcs dc ensino e pesquisa para 
as atividades administrativas de regulacao c fiscalizac3o dos services, mediante termo 
de cooperacao especifico, que cxplicitara o prazo e a forma de atuavao, as atividades a 
serem desempenhadas pdas paries c demais condicoes.

§ 2° - As Secretai'ias Municipais responsaveis pela funcao dc rcgulacao podcrao 
requerer de outros orgaos da AdministracSo Publica Municipal, Estadual e Federal, o 
auxilio que necessitarem para bem desempenhar sua tarefa.

Subsecao III
Dos Frcstadorcs dos Services

Art. 29 - Os services publicos de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario 
serao preshidos pela concessionaria Companliia dc Sancamento do Minas Gerais - 
COPASA-MG e sua subsidiaria COPANOR. nos termos do Contrato dc Programa 
firmado nos termos da Lei Municipal n" 1.463/08 c Lei Municipal ny 1.414/08.

§ lc Sem prejui/.o das atribuicoes que Ihe Ibram conferidas pela Lei referida no caput, 
compete a Companliia de Sancamento de Minas Gerais - COPASA-MG c sua 
subsidiaria COPANOR:
I - plane)ar, projetar, cxecutar, operar e manter os services de abasiecimenio de agua e 
de esgotamento sanitario, inclmdas todas as atividades descritas nos artigos 5° e 10 
desta l,ei;
II - realizar pesquisas e estudos sobre os sistemas de abastecimento de agua. de 
esgotamento sanitario;
ITI - realizar acoes de recuperacao e preservacao e estudos de aproveitamento dos 
mananciais siluados no Municipio, visando ao aumento da oferta de agua para atender 
as nccessidadcs da comunidade;
IV - elaborar e rever periodicamente os Pianos Diretores dos services de sua 
competencia. cm consonancia com o PMSB;
VIII - incentivar, promover c realizar acoes de educacao sanitaria e ambiental;
IX - elaborar e publicar mensal c anualmente os balancetes financeiros e patrimoniais;
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X - organizar e manter atualizado o cadastro e a contabilidade patrimonial de todos os 
sens bens e o cadastro tecnico de lodas as infracsiruturas lisicas imovcis vinculadas aos 
services de sua competcncia, inclusive: ramais de liga^Oes prediais; redes de aduyuo c 
distribuiyao de agua; redes coletoras. coletorcs;
XI - exercer fiscalizaySo tccnica das alividades dc sua compctencia;

§ 2° - No am hi to dc suas competencias, a Companhia de Sancamento dc Minas Gerais - 
COPASA-MG c sua subsidiaria COPANOR podcrSo, sem afastar sua responsabilidade:
I - contratar terceiros, no regime da Lei no 8.666, dc 21 de junho de 1993, para 
exccuyao dc alividades de sen interessc;
II - eelebrar convenios administrativos com cooperativas ou associayocs de usudrios 
para a cxecuyao de alividades dc sua compctencia. sob as condiyoes previstas no § 2C do 
art. 2° desta Lei e no § 2: do art. 10 da Lei federal n° 11.445, de 06 dc Janeiro de 2007.

Art. 30 - Os serviyos dc limpeza urbana c manejo de residues solidos sAo prestados 
dirctamente pela Secretaria Municipal dc Obras, competindo-lhe o excrcicio de todas as 
alividades indicadas no art. 12 desta Lei, conforme os regulamentos de sua organizayao 
e fimcionamento c o disposto no anigo 27 desta Lei.

An. 31 - Os serviyos de drenagem e manejo dc aguas pluviais urbanas sao prestados 
diretamentc pela Secretaria Municipal dc Obras, competindo-lhe o excrcicio de todas as 
alividades indicadas no anigo 14 desta Lei. conforme os regulamentos dc sua 
organi/ayao e funcionamcnto e o disposto no anigo 27 desta Lei.

§1° - O Executive Municipal devcrA promover a integrayAo do planejamcnto e da 
prestayfio dos serviyos referidos no caput com os serviyos de esgotamento sanitArio e dc 
abastccimento de Agua.

§ 2° - Para o cumprimento do disposto no § 1 °, fica o Executivo Municipal autorizado a 
transferir as referidas funyfies, total ou parcialmente, para os concessionaries de tais 
serviyos. bem como a promover sua eventual reestruturuyno administrativa para estc
fim.

Scyao IV
Do Fundo Municipal de Sancamento Basico - FMSB

An. - 32 Fica criado o Fundo Municipal de Sancamento Basico - FMSB, de natureza 
contabil, vinculado ao Sistema Municipal de Sancamento Basico - SMSB, tendo por 
finalidade coneemrar os recursos para a realizayAo de investimentos cm ampliayAo, 
cxpansAo, substituiyAo, melhoria e modernizayAo das infraestmturus operacionais e 
recursos gerenciais necessarios para a prestayAo dos serviyos dc sancamento basico do 
Municipio de Furmalina, visando a sua disposiyAo universal, integral, igualitaria c com 
modicidadc dos custos.

Art. 33-0 FMSB sera gerido por um Conselho Gestor composto polos seguintes 
membros:
I - Diretor Gcral do SMSB, que o presidira;
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II - Secretario Municipal dc Financas
III - Um represemante do Conselho Municipal dc Sancamento Basico, escolhido entre 
os represenlanles da sociedade civil.

§ 1° - Ao Conselho Gesior do FMSB compete:
I - Fstabelecer c Fiscali/.ar a politica de aplica^ao dos recursos do FMSB, observadas as 
direirizes basicas e prioritarias da politica e do Plano Municipal dc Sancamento Basico;
II - Elaborar o Plano Or^amcntario c dc Aplicacao dos recursos do FMSB, cm 
consonancia com a Lei dc Diretrizes Or^amentarias;
IV - Aprovar as demonstrates mensais dc receitas e despesas do FMSB;
V - Encaminhar as prestates de contas anuais do FMSB ao Executivo e a Camara 
Municipal, juntamente com as contas gerais do S.V1SB:
VI - Delibcrar sobre questoes relacionadas ao FMSB. cm consonancia com as normas 
de gestao iinanceira e os interesses do Municipio.
VII - celebrar convenios, contratos ou acordos cspccificos com entidades publicas on 
privadas para descnvolver atividadcs no ambito do SMSB, observada a Icgislagao 
pertinentc;
VI1 - cobrar taxas, contribuit^s de melhoria, tarifas e outros pre^os publicos referentes 
a prestavao ou disposi^ao dos services prestados diretamente pelo Municipio. bem 
como arrecadar c gerir as receitas provenientes dcssas cobranipas;
V1U - realizar operates Fmanceiras de crcdito destinadas exclusivamcnte a realizato 
de obras c outros investimentos necessarios para a prcstagSo dos servigos de 
competencia do SMSB;

Art. 34 - Constituent receitas do FMSB:
I - recursos provenientes de dotates orgamentarias do Municipio;
II - recursos vinculados as receitas de taxas, tarifas e pregos publicos dos services dc 
saneamento basico. con forme o art. 45 desta Lei e sen regulamento;
III - transferencias voluntarias de recursos do Estado de Minas Gerais ou da Uniao, ou 
de instituigoes vinculadas aos mesmos. destinadas a agoes de sancamento basico do 
Municipio;
IV - recursos provenientes de doagoes ou subvengdes de organismos e entidades 
nacionais e imernacionais, publicas ou privadas;
V - rendimentos provenientes de aplicagoes fmanceiras dos recursos dispom'veis do 
FMSB;
VI - repasses de consorcios publicos ou provenientes de convenios celebrados com 
instituigoes publicas ou privadas para cxecugao dc aedes dc saneamento basico no 
ambito do Municipio;
VII - doagoes em especie e outras receitas.

§ lc - As receitas do FMSB ser5o depositadas obrigatoriamentc cm conta especial, a ser 
aberta e mantida em agcncia dc estabelccimcnto oficial de credito.

§ 2* - As disponibilidades de recursos do FMSB nao vinculadas a descmbolsos dc curto 
prazo ou a garantias de financiamentos deverao ser investidas em aplicagoes fmanceiras 
com prazos c liquidez compativcis com o sen prograina de cxecugao.
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§ 3~ - 0 saldo financciro do FMSB apurado ao final de cada exercicio sera transferido 
para o excrcicio seguinte, a eredito do mesmo Fundo.

§ 4° - Constituem passives do FMSB as obrigav'oes dc qualquer natureza que venha a 
assumir para a cxcouc3o dos programas e a^oes previstos no Plano Municipal de 
Saneamcnto Basico c no Plano Plurianual, observada a Lei de Diretrizes Oryamentarias.

§ 5° - O oryamento do FMSB integrara 0 oryamento do SMSB, cm obedicncia ao 
principio da unidade.

§ 6° - A contabilidade do FMSB sera organizada de forma a permitir o sen pleno 
conirole e a gestao da sua execuyao oryamenlaria.

§ 7C - A ordenayao das despesas previstas no respectivo Plano Oryamentario c dc 
Aplicayao do FMSB cabera ao Diretor Geral do SMSB.

§ 8° - As movimentayoes financeiras. pagamentos. cheques, etc. serao feitas mediante 
assinatura do Prefeito Municipal e do Tesoureiro do Municipio.

Art. 35 - Fica vedada a utilizaySo de recursos do FMSB para:
I - cobertura de deficits oryamentarios e para pagamento de despesas correntes de 
quaisquer orgaos e entidades do Municipio.
II - execuyao de obras e outras intervenydes urbanas integradas 011 que afetem ou 
interfiram nos sistemas dc saneamcnto basico, cm montantc superior a panicipayao 
proporcional destes scndcos nos respectivos investimentos.
Paragrafo L'nico - A vedayiio prevista no inciso 1 do caput nao sc aplica ao pagamento
de:
I - amorlizayoes, juros e outros encargos linaneeiros relatives a financiamcntos dc 
investimentos em ayoes de saneamcnto basico previstos no Plano Oryamentario e de 
Aplicayao do FMSB;
II - despesas adicionais decorrentcs de aditivos contratuais relatives a investimentos 
previstos no Plano Oryamentario e de Aplicayao do FMSB;
III - despesas corn investimentos emergenciais nos serviyos de saneamento basico 
aprovadas pelo orgao regulador e pelo Conselho Gestor do FMSB;
IV - contrapanida dc investimentos com recursos de transferencias voluntarias da 
Uniao. do Estado de Minas Gerais ou dc outras fontes nao onerosas. nao previstas no 
Piano Oryamentario c de Aplicayao do FMSB, cuja execuyao deva ser realizada no 
mesmo exercicio financciro.

Art. 36 - A organizayao administrativa e 0 funcionamento do FMSB serao disciplinados 
em regulamcnto desta Lei.
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Se53o IV
Sistema Municipal do Informav'oes em Saneamento Basico - S1MISA

Art. 37 - 0 Executivo Municipal devera instituir e gerir, diretameme ou por intermedio 
do orgao rcgulador, o Sistema Municipal de Informagoes em Saneamento Basico - 
SIM ISA, com os objelivos de:
I - colctar e sistemati/ar dados relatives as condi5dcs da prestagao dos servipos piiblicos 
de saneamento basico;
II - disponibilizar estatisticas, indicadores e oulras informa^es relevantes para o 
monitoramento e avalia^ao sistematica dos serv^os;
III - cumprir com a obrigagao prevista no art.9°, inciso VI da Lei n° 11.445, de 2007.

§ 1° - O STMTS A podera ser instituido como sistema autonomo ou eoitlo modulo 
integrante de sistema do informagSes gerais do Municipio ou orgao regulador.

2° - As informagOes do S1MISA serao publicas e de ciencia.

§ 3" - A institui^ao de taxas ou tarifas e oittros pre^os piiblicos para remunera^ao dos 
serviyos de saneamento basico observant as seguinles diretrizes:
I - prioridadc para atendimento das lunvoes essenciais relacionadas a saiide publica;
II - ampliacao do acesso dos eidadaos e localidades de baixa renda aos serv ices;
III - gem^ao dos recursos necessaries para realizagao dos investimentos, visando ao 
cumprimento das metas e objetivos do planejamento;
IV - inibicao do consume supdrlluo e do desperdicio de recursos;
V - recupera^ao dos custos ineorridos na prestagao do service, inclusive despesas de 
capital, em regime de eficiencia;
VI - remunerayao adequada do capital investido pelos prestadores dos services 
contratados, ou com recursos rotativos do FMSB;
VII - estimulo ao uso de tccnologias modernas e eficientes, compativeis com os mvcis 
exigidos de qualidade, continuidade e seguranya na presta^ao dos services:
VIII - incentive a eliciencia dos prestadores dos services.

§ 4° - Poderao ser adotados subsidies tarifarios c nao tarifarios para usuarios 
determinados ou para sistemas isolados de saneamento basico no arnbito municipal sem 
eseala ceonomica sufieiente ou cujos usuarios nao tenham capacidade de pagamento 
para cobrir o custo integral dos servigos. bem como para viabilizar a conexao, inclusive 
a intradomiciliar, dos usuarios de baixa renda.

§ 5° O sistema de remunera^ao e de cobran^a dos servi5os podera Icvar em 
consideragao os seguintes fatores;
I - capacidade de pagamento dos usuarios;
II - quamidade minima de consumo ou de utiliza^ao do service, visando a garantia de 
objetivos sociais, como a preserva^ao da saiide publica, o adequado atendimento dos 
usuarios dc menor renda e a prote^ao do meio ambiente;
III - custo minimo necessdrio para disponibilidade do send^o em quantidade e qualidade 
adequadiLs;
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IV - caiegorias de usuArios. distribuidas por faixas ou quantidudes crescemcs de 
utiliza^ao ou dc consumo;
V - ciclos significativos de aumenlo da demanda dos services, em periodos distintos;
VI - padroes dc uso ou dc qualidadc dellnidos pela regulate.

§ 6° - Conforme disposivOes do regulamento dcsta Lei c das normas de regulate, 
grandes usuarios dos servi9os poderilo ncgociar suas tarifas ou pre9os publicos com o 
preslador dos serv^os, mediame contrato espccilico, ouvido previamente o orgao 
regulador, desde que:
I - condi90es contratuais nao prejudiquem o atendimento dos usuarios preferenciais;
II - os pre9os conlratados sejam superiorcs a tarifa media de cquilibrio ccondmico- 
fmancciro dos sen^os:
III - no caso do abastecimcnto de agua haja disponibilidade hidrica e capacidade 
operacional do sistema.

Subsevao 1
Dos Servi9os de Abastecimcnto de Agua c de Esgotamento Sanit&rio

Art. 38 - Os senicos de abastecimcnto de agua e de esgotamento sanitarios serao 
remuncrados mediante a cobran9a dc:
I - tarifas, pcla prestafao dos sen^'os de fornecimcnto de «igua c de colcta e tratamento 
dc esgotos para os imoveis ligados as rcspcctivas redes publicas e em situa9ao ativa. que 
poderao scr estabelecidas para cada urn dos sen^os ou para ambos conjuntamente;
II - pre9os publicos especificos, pela cxccuyao dc ser\i9os tdenicos c administrativos, 
complemcntares ou vinculados a estes serv^os, os quais serfio defmidos c disciplinados 
no regulamento desta Lei c nas normas tecnicas de regula93o;
III - taxas. pcla disposi93o dos servi90s dc fomecimento dc agua ou de colcta c 
tratamento dc esgotos para os im6veis, edificados ou nao, n3o ligados .as rcspectivas 
redes publicas, ou cujos usuarios estejam na siti^tlo de inativos, conforme delinido cm 
regulamento dos sendpos.

§ 1° - As tarifas pela presta^o dos sen ses dc abastecimcnto de agua serao calculadas 
com base no volume consumido dc dgua e poderao scr progressivas, em ra/ao do 
consumo.

$ 2° - O volume dc agua fornccido deve scr aferido por mcio de hidrometro, exceto nos 
cases em que isto ndo seja tccnicamcnte possivcl, nas Iiga90cs temporarias e em outras 
situa9oes especiais de abastecimcnto definidas no regulamento dos serv^os;

§ 3° - As tarifas de fornccimento dc agua para liga9oes residcnciais sem hidrometro 
serao deixadas com base:
I - cm quantidade minima de consumo ou dc uiilizacao do scrvico para o atendimento 
das necessidades sanitarias basicas dos usuarios dc menor renda;
II - em volume presumido contratado nos demais cases.

Art. 39 - As tarifas pela presta9fio dos serv^os dc esgotamento sanitario scrito 
calculadas com base no volume dc agua fornecido pclo sistema publico.
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§ 1° - As Tarifas dos services de esgotamento sanitario dos imovcis rcsidenciais n5o 
atendidos pelo service publico dc abastccimento dc agua serao calculadas com base:
I - em quanlidade minima de miliza^o do service para o atendimemo das neccssidades 
sanitarias basicas dos usuarios de menor renda;
II - em volume presumido contratado nos demais casos.

§ 2" - Para os grandes usuarios dos servi$os, de qualquer catcgoria, que utilizam agua 
como insumo, em processos opcracionais, cm atividades que nSo geram cfluenles de 
csgotos on que possuam soluvoes dc reuse da agua, as tarifas pcla utilizavao dos 
services dc esgotamento sanitario poderao ser calculadas com base em volumes 
defmidos por meio dc laudo tecnico anual aprovado pelo SMSB, nas condi«?5cs 
estabclccidas em contrato e conforme as normas iconic as de rcgula^ao aprovadas pelo 
Orgdo Regulador.

Subse^ao II
Dos Services de Limpcza Urbana c Manejo de Residues Solidos L rbanos

Art. 40 - Os services de limpcza urbana e manejo de residues solidos urbanos serao 
rcnninerados medianle a cobran^a de:
I - taxas, que tcrilo como fato gerador a utili/a<;no efetiva on potencial dos servigos 
convencionais de colcta domiciliar, inclusive transporte e transbordo, de tratamento e 
disposi$2o final dc residuos domcsticos ou equiparados posios a disposigao pelo Poder 
Publico Municipal;
II - tarifas ou prevos publicos especificos, pda prestapao mediantc contrato de services 
cspeciais dc coleta, inclusive transporte e transbordo, de tratamento c disposing© final de 
residuos domesticos ou equiparados c dc residuos cspeciais;
III - prc«?os publicos especificos, pela presta?ao de outros services de manejo dc 
residuos solidos c serv^os dc limpeza de logradouros publicos em eventos de 
responsabilidadc privada, quando contratados com o prestador publico.

$ 10 - A remuneruvao pcla prestavfio dc servi^o publico de manejo dc residuos solidos 
urbanos devera considcrar a adequada destinn^ao dos residuos colelados c podcra 
eonsiderar:
I - o nivel de renda da popula^ao da area atendida;
II - as caracteristicas dos lotes urbanos e areas neles edificadas;
III - o peso ou volume medio coletado por habitante ou por domicilio;
IV - mecanisinos economicos de incentivo ii minimiza?3o da gera^ao dc residuos. a 
coleta selctiva, reiitiliza<?ao e reciclagem, inclusive por compostagem. e ao 
aproveitamento energetico do biogas.

§ 2° - Os services rcgulares de colcta seletiva dc materiais reciclavcis ou reaproveitiveis 
scr3o subsidiados ou nao serao cobrados para os usuarios que aderirem a programas 
especificos instituidos pelo Municipio para este fim, na forma do disposto em 
regulamento c nas normas tccnicas especificas de regula?3o.
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Subsegao III
Dos Services de Drcnagem c Manejo de aguas Pluviais Urbanas

Art. 41 - Os services do drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas poderao ser 
remunerados mediante a cobranQa dc tributes, inclusive taxas. em conformidade com o 
regime do prestagao do servi^o on de suas atividades.

§ lft - Caso a gestao dos servi^os de drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas seja 
integrada com os services de esgotamenio sanitario, podcra ser adotado sistema 
integrado dc remunera9ao destes services, mediante regime dc tarifas. conforme o 
regulamento cspccifico desses send^os.

§ 2° - No caso de instituiipao dc taxa para a remunera^ao dos services referidos no caput 
deste artigo. a mesma tera como fato gerador a uriliza?ao efetiva ou potencial das 
infraestruturas piiblicas do sistema de drenagem e manejo dc aguas pluviais, manlidas 
pelo Poder Publico municipal e postas a disposi^ao do proprietario, titular do dominio 
litil ou possuidor a qualquer titulo de imoveL edificado ou nao, situado cm vias ou 
logradouros publicos urbanos.

Art. 42 - Qualquer forma de remunera^o pela presta<?ao do service publico de manejo 
dc aguas pluviais urbanas que venha a ser instiliu'da pelo Munictpio devera Icvar em 
coma, cm cada lote urbano. o percentual de area impenneabili/ada c a existencia de 
dispositivos de amortccimcnto ou dc reten^ao da agua pluvial, hem como podcra 
eonsiderar:
I - nivel de renda da popula^ao da area atendida;
II - caracteristicas dos lotcs urbanos e as areas que podem ser neles edilicadas.

Semite II
Das Taxas, Tarifas e Outros Preyos Publicos

Art. 43 - As taxas, tarifas e outros pre^os publicos pela presta^ao ou disposi^ao dos 
services publicos de saneamento basico terao seus valores fixados com base no custo 
economico, garantido aos entes responsaveis pela presta^ao dos serviQos. sempre que 
possivel, a rccupcracao integral dos custos incorridos, inclusive despesas dc capital c 
remunera^ao adequada dos investimentos rcalizados.

§ 1° - Os prestadores dos servicos publicos de saneamento basico nao poderao conceder 
isemjao ou redu^ao de taxas, conlribui^es de melhoria, tarifas ou outros pre90S 
publicos por eles praticados, ou a dispensa de multa e de encargos acessbrios pelo atraso 
ou falta dos respectivos pagamentos, inclusive a organs ou entidades da administra9ao 
publica estadual e federal.

§ 2° - Obscrvados o regulamento desta Lei c as normas administrativas de regulavao dos 
servivos, ftcam excluidos do disposto no § 1° os seguintes casos:
I - isen9ao ou descontos concedidos aos usuarios benedcicirios de programas e subsidies 
sociais, conforme as normas legais e de regulavao espedficas;
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II - rcducao de valores motivada per revisues de cobran^as dos servi^os dc 
abastecimento de agua e esgotamento sanitdrio decorrentes de:
a) erro de medi^ao;
b) defeito do hidrdmeiro comprovado mediantc aferi(p5o em laboratorio do SMSB, ou de 
institui^ao credenciada pelo mesmo, on por meio de equipamento movel apropriado e 
certificado pelo Tnstituto Nacional dc Melrologia - Inmelro;
c) ocorrencias de vazamentos ocullos de agua nas instala^oes prediais situadas ap6s o 
hidrometro. comprovadas, em visloria realizada pelo prestador por sua iniciativa ou por 
solicita^ao do usuario, ou comprovadas por este. no caso de omissao, lalha on resullado 
inconclusivo do prestador;
d) mudanfa de categoria, grupo ou classe de usuario, ou por inclusao do mesmo em 
programa de subsidio social;

Subscgao I
Das Disposigoes Gerais

Art. 44 - As taxas. tarifas e outros pregos publicos serao fixados de forma clara e 
objetiva e deverao ser tornados publicos com antecedencia minima dc trinta dias com 
relagao a sua vigcncia, inclusive os reajustes e as revisdes. observadas para as taxas as 
normas legais especlficas.

Paragrafo unico - No ato de fixagao on dc revissto das taxas incidentes sobre os servigos 
publicos de saneamento basico. os valores unitarios da respcctiva cstrutnra de cobranga, 
apurados conforme as diretri/.es do art. 45 desta Lei e sens regulamentos poderao ser 
convertidos e expresses em Unidadcs Liscais do Municlpio - UTM.

Art. 45 - As taxas e tarifas poderao ser dilerenciadas segundo as categorias dc usuarios. 
iaixas ou quantidades crescemes de utilizagao ou de consume, ciclos dc demanda, e 
Unalidade on padrocs de uso ou de qualidade dos servigos ofertados definidos pela 
regulagao e contratos, assegurando-se o subsidio dos usuarios de maior para os de 
menor read a.

§ 1° - A estrutura do sistema de cobranga observara a distribuigao das taxas on tarifas 
conforme os criterios definidos no caput, de modo que o respective valor medio obtido 
possibilite o equilibrio ccon6mico-financeiro da prestagao dos servigos, cm regime de 
eficiencia.

§ 2° - Para efeito de enquadramento da cstmtura de cobranga. os usuarios serao 
classificados, nas seguintes categorias: rcsidcncial. comercial, industrial e publica, as 
quais poderao ser subdivididas em gmpos, de acordo com as caracteristicas 
socioccondmicas, de demanda ou de uso. sendo vedada, dentro de um mesmo grupo, a 
discriminagao de usuarios que tenham as mesmas eondigoes de utilizagao dos semgos.
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SubseySo II
Do Custo Hconomico dos Servi^os

Art. 46 - 0 custo dos servi9os, a ser computado na determina^ao da taxa ou tarifa, dcvc 
ser o minimo nccessario a adcquada presta^ao dos services e a sua viabiliza^o 
economico-fmanceira.

§ 1° - Para os efeitos do disposto no caput, na composi^ao do custo economico dos 
servi^os podcrao ser considerados os seguintes elcmcntos:
I - despesas eorrentes ou de explorav-Ho correspondentes a todas as despesas 
administrativas, de opera^ao e manutenvilo. comerciais. fiscals c tributarias;
II - despesas com o servi^o da divida, correspondentes a amortiza^dcs, juros e outros 
cncargos linanceiros de emprestimos para investimentos, inclusive do FMSB;

despesas de capital relativas a investimentos, inclusive contrapartidas a 
emprestimos. reali/adas com recursos provenientes dc receitas proprias;
IV - despesas patrimoniais de deprccia?5o ou de amortiza^ao de investimentos 
vinculados aos services de saneamento b&sico relatives a:
a) ativos imobilizados, intangiveis c diferidos existentes na data base de implanta^ao do 
regime de custos de que trata estc artigo, tendo coino base os valores dos respcctivos 
saldos liquidos conldbeis, descontadas as depreciates e amortizates, ou apurados em 
laudo tccnico de avalia^ao con tern poranca, sc inexislentes os registros contabeis 
patrimoniais. ou sc estes forem inconsistcntcs ou monetariamentc desatualizados;
b) ativos imobilizados e intangiveis rcalizados com recursos n3o onerosos de qualqucr 
fonte, inclusive do I'MSB, ou obtidos mediante doa^oes:
V - provisoes dc perdas liquidas no exercicio financciro com devedores duvidosos;
VI - remunerate adequada dos investimentos rcalizados com capital proprio lendo 
como base o saldo liquido contabil ou os valores apurados conforme a almea “a" do 
ineiso IV dcstc pardgralb, a qual devera ser no minimo igual a taxa dc inagSo cstimada 
para o perlodo dc vigencia das taxas e lari fas, medida pelo Indicc de Pregos ao 
Consumidor Ample (IPCA), publicado pelo IBGii;
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§ 2° - Alternativamente as parcelas de amortiza^dcs de emprestimos c as despesas de 
capital previstas nos incisos II e III do § lc. a regulate podera considerar na 
composite do custo dos services as colas de depreciato ou de amortizagao dos 
respectivos investimentos.

§ 3C - As disposit^s deste artigo deverilo ser disciplinadas no regulamcnto desta Lei e 
em normas tdcnicas do orgao regulador dos services.

Subsec 3o III
Dos Rcajustes e RevisOes das Taxas e l arifas e Outros Preyos Publicos

Art. 47 - As taxas c tarifas poderao scr alualizadas ou revistas periodicamentc, cm 
intervales minimos de doze meses, observadas as disposicoes desta Lei e. no case de 
services delcgados, os contratos e os sens instrumentos de regulac<1o cspeciTica.
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Art. 48 - Os rcajustes dos valores monelarios dc taxas, tarifas e outros prc^os publicos 
dos services de sancamento basico prestados diretamente por 6rg3o ou entidadc do 
Municipio tem como finalidade a mainitcn^ao do equilibrio economico-financeiro dc 
sua presta^ao ou disposi?3o e deverao set aprovados e publicados ate 30 (trinla) dias 
antes de sua vigencia, exceto nos anos em que ocorrer suas revisdes, tendo como fator 
de reajuste a variacao acumulada do 1PCA apurada polo IBGE nos doze mescs 
anteriorcs, observando-se para as taxas o disposto no paragrafo unico do art. 43 dcsta
lei

Paragrafo unico - Os rcajustes scrao processados e aprovados previamente pelo orgSo 
regulador dos ser\ i(;os e serdo efetivados mediante ato do Hxecutivo Municipal.

Art. 49 - As revisdes compreenderao a reavaliapao das condigocs da presta^ao e sens 
rcIlexes nos custos dos services c nas respcctivas taxas. tarifas e dc outros promos 
publicos pralicados, que podcrao ter os seus valores aumentados ou diminui'dos, e 
podcrSo ser:
I - periodicas. cm interval os de pelo menos quatro anos, prefcrencialmenre coincidentes 
com as revisdes do PMSB, objetivando a recomposi^ilo do equilibrio economico- 
financeiro dos services c a apura^ao e distribui(;ao com os usuarios dos ganhos de 
ellciencia, de produtividade ou dccorrentes dc cxtemalidadcs;
II - extraordinarias, quando sc veriticar a ocorrencia dc situa^oes fora do controle do 
prestador dos services e que afetem suas condi^des cconomico-financciras, entre outras;
a) fatos nao previstos em normas de rcgulavHo on cm contratos;
b) fenomenos da natureza ou ambientais;
c) fatos do principe, entre outros, a instituivSo ou aumentos extraordinarios de tributos. 
encargos sociais, trabalhistas e fiscais;
d) aumentos extraordinarios dc tarifas ou pre$o$ publicos regulados ou de pre^os de 
mcrcado de services e insumos utilizados nos services de sancamento basico.

§ 1° - As revisdes de taxas. tarifas e outros prc<;os publicos tcr5o suas pautas definidas c 
processes conduzidos pelo 6rg3o regulador. ouvidos os prestadores dos ser\ivos. os 
demais orgaos e entidades municipais intercssados e os usuarios, e os seus resultados 
scrao submelidos a aprecia«?ao do Conselho Municipal de Sancamento Basico c a 
consulta publica.

§ 2° - Os processes dc revisdes poderiio estabelecer mccanismos cconomicos de 
indu^ao a ellciencia na presta^ao c, particularmente, no caso de services delegados a 
terceiros, ii antecipa?3o de metas de expansflo e de qualidade dos servipos, podendo ser 
adotados para esse faiores dc produtividade e indicadores de qualidade relerenciados a 
outros prestadores do setor ou a padrdcs tecnicos consagrados e amplamcnle 
reconhccidos.

§ 3;‘ - Observado o disposto no § 4C dcste arligo, as revisOes dc taxas, tarifas e outros 
prcv*os publicos que rcsultarem em alteravflo da estrutura dc cobran^a ou cm alterapSo 
dos rcspcctivos valores. para mais ou para menos. serao cfelivadas. apds sua aprovavao 
pelo orgao regulador, mediante ato do Lxecutivo Municipal.
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§ 4° - O aumento superior a variant) do 1PCA. apurada no periodo rcvisional. dos 
valores das laxas dos servi50S publicos de saneamento basico resultantcs de revisdcs, 
sera submetido ii aprovai^ao previa do Legislativo Municipal, nos tcrmos da legislate 
vigente.

Subsc<?ao IV
Do I-an^amento e da Cobranca

Art. 50 - 0 lanvamento dc taxas. contribuivoes dc melhoria, tarifas e outros prc$os 
publicos devidos pela disposiv'ao ou prestafao dos services publicos de saneamento 
bdsieo e respectiva arrccada^ao podcra ser efetuado separadamente ou em conjunto, 
mediante documcnto unico dc cobranca, para os servi<;os cuja presta^ao esliver sob 
resixjnsabilidadc dc um unico drgfio ou entidade ou dc diferentes 6rg3os ou entidadcs 
por meio dc acordos firmados entre clcs.

Panigrafo unico - 0 disposto ncstc artigo nao sc aplica a services delegados a lerceiros 
mediante contrato, que somcnie poderao efetuar o lan^amento e arrccadayao das suas 
respectivas tarifas e pre5os publicos.

S11bse9.no V
Da Penalidade por Atraso ou Falta dc Pagamento

Art. 51-0 atraso ou a falta de pagamento dos debitos relalivos a presta^ao ou 
disposi^ao dos services de saneamento basico sujcitara o usuario ao pagamento de 
multa de 2% (dois por cento) calculada sobre 0 respective valor, alem de juros 
moratorios de 1% (um por cento) ao mes, mais atuali/av'fio monetaria correspondente a 
varia^ao do IPCA.

Sefdo III
Do Regime Contdbil Patrimonial

Art. 52 - Independentc de quern as tenha adquirido ou construldo, as infracstruturas e 
outros bens vinculados aos servi^os publicos de saneamento basico constituem 
patrimonio publico do Municipio, afetados aos orgaos ou entidadcs municipals 
responsaveis pcla sua gestao. c s3o impenhoraveis e inalicnaveis sem previa autoriza<j3o 
Icgislativa.

Art. 53 - Os valores investidos cm bens reverslveis pelos prestudores dos services 
contratados sob qualquer forma dc delega^ao, apurados e registrados conforme a 
legisla^ao c as normas conlabeis brasileiras constituirio creditos perante o Municipio. a 
serem recupcrados mediante explora^ao dos services, nos tcrmos contratuais e dos 
demais instrumentos dc regula^ao.

§ 1“ - Nao gerarito credito perante o titular os investimentos feitos sem onus para o 
prcsiador contratado, tais como os decorrentes de exigcncia legal aplic&vel a 
implantacao de empreendimentos imobiliarios, os provenientes de subvenvoes ou 
transferencias fiscais voluntarias c as doa^oes.
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§ 2C - Os investimentos rcaSizados. os valores amonizados, a dcprccia^ao e os 
respeclivos saldos semo anualmente auditados e ccrtificados pelo orgao regulador.

§3^-05 creditos decorrentes de investimentos devidamente ccrtificados poderao 
constituir garantia dc eraprestimos, destinados exclusivamente a investimentos nos 
sistemas de saneamento objeto do respectivo contrato.

CAPITULO VI
DAS DIRETRIZES PAR.A A REGULACAO E FISCAUZAgAO DOS SERVICOS 
Se^-So I
Dos Objetivos da Regula^ao

Art. 54 - Sao objetivos gerais da regula?ao:
I - estabelecer padroes e normas para a adequada prestafao dos servi^os e para a 
sat is 13930 dos usuarios;
II - garantir o cumprimento das condigocs. objetivos e metas estabelecidas:
III - prevenir e limitar o abuso de atos discricionarios pelos gestores municipais e o 
abuse do poder economico de eventuais prestadorcs dos servii^os conlratados, 
ressalvada a competencia dos orgaos imegrantes do sistema nacional de defesa da 
concorrencia.

Se9ao II
Do Exerdcio da Fun9ao de Regula93o

An. 55 - 0 exercicio da funqao de regula9ao atendera aos seguinles princlpios:
I - capacidade e independencia decisoria;
II - transparencia, lecnicidadc, cclcridade c objetividade das decisoes;
III - no caso dos serv^os conlratados, autonomia administrativa, o^amentdria c 
financeira da enlidade de regula^o.

§ 1° - Ao orgao regulador deverao ser asseguradas entre outras as seguintes 
competencias:
I - apreciar ou proper ao Executivo Municipal projetos dc lei e de regulamentos que 
tratem de materias relacionadas a gestao dos servigos publicos dc saneamento basico;
II - editar normas de regula9ao tecnica e instrufOes de procedimentos ncccssarios para 
cxecu9ao das leis e regulamentos que disciplinam a prestaqSo dos scrviqos de 
saneamento b.asico, que abrangerao, pelo menos, os aspectos listados no art. 23. da Lei 
Federal n° 11.445, de 05 de Janeiro de 2007.
III - acompanhar e auditar as informaqoes contabeis, patrimoniais e operacionais dos 
prestadorcs dos servifos;
IV - definir a pauta c conduzir os processes de analise e aprecia9ao bem como deliberar, 
mediante pareccr tecnico conclusive, sobre proposiqoes de reajustes ou de revisoes 
periddicas de taxas, tarifas e outros preqos publicos dos scrviqos dc saneamento basico;
V - instituir ou aprovar regras e crilerios de estrulun^ru) do sistema contabil e 
respectivo piano de contas e dos sistemas de informa9oes gereneiais adotados pelos
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presiadores dos sendees, visando ao cumprimcnlo das nomias dc rcgulaoSo, controle e 
fiscali/avSo;
VI - coordcnar os processes dc claborai^ao e dc revisao periodica do PMSB ou dos 
pianos cspecilicos dos services, inclusive sua consolida?3o, bem come monitorar c 
avaliar sistematicamente a sua cxccuvao:
VII - apreciar c opinar sobre as propostas or^amenlarias anuais c plurianuais relativas a 
presta^So dos services;
VIII - apreciar e deliberar conclusivamente sobre rccursos interpostos pelos usuarios, 
relatives a reclama^dcs que? a juizo dos mesmos, nao tenham sido suficicntcmente 
atendidas pelos prestadores dos services;
IX - apreciar c cmilir parecer conclusive sobre estudos e pianos dirctores ou suas 
revisdes, relatives aos services de sancamenlo basico, bem como fiscalizar a exec 11930 
dos mesmos;
X - assessorar o Executive Municipal cm a96es relacionadas a gestao dos services de 
saneamento basico.

§ 2° - A composivao do orgao rcgulador devera contemplar a participate de pelo 
mcnos uma entidade representativa dos usuarios e de uma entidade t^cnico-profissional.

§ 3° - Comprecndem-se nas atividadcs dc rcgulavao ilos servi9os dc saneamento basico 
a intcrprciavao e a fixato de criterios para exec 119ao dos contratos e dos serv^os e para 
corrcta administra9ao de subsidies.

Art. 56 - Os prestadores de serv^os publicos de saneamento basico deverao forncccr ao 
6rgao rcgulador todos os dados e informa96cs necessarios para o desempenho de suas 
atividadcs.

Faragralb unico - Ineluem-se enlre os dados c inlbrma9bes a que se rcfcrc 0 caput 
aqueles produzidos por empresas on profissionais contratados para executar serv^os 011 
forncccr inateriais c equipamentos.

Se9ao III
Da Publicidade dos Atos de Regulate

Art. 57 - Devera scr assegurada publicidade aos relatbrios. estudos. dccisfics e 
instrumentos cquivalcnles que se refiram d rcgula9ao ou a fiscaliza9ao dos servi9*os, 
bem como aos dircitos e deveres dos usuarios e prestadores, a elcs podendo ter acesso 
qualqucr cidadao, independentemente da cxistencia de intercssc dircto.

§ 1° - Kxcluem-se do disposto no caput os documcntos considerados sigilosos cm razao 
dc intcrcsse publico relevante, mediante previa e motivada dccisSo do 6rg3o rcgulador.

§ 2° ■ A publicidade a quo se refere 0 caput devera se efetivar, prefercncialmente, por 
meio de sitio mantido na internet.



TCrmaHnci &
Juntos construindo uma cidadc molhor

CAPiTULO VII
DOS DIREITOS E OBRIGA^OES DOS USUARJOS

An. 58 - Sem prcjui'/.o do disposto na Lei Federal n° 8.078, dc 11 de setembro de 1990. 
sao direitos dos usuarios efetivos on potenciais dos services de saneamento basico:
I - garantia do acesso a services, cm quantidade suficieme para o atendimento de suas 
neccssidades e com qualidade adequada aos requisilos sanitarios e ambientais;
II - receber do regulador e do prcsiador informacoes neccssarias para a defesa dc scus 
intercsscs individuals ou colctivos;
III - recorrer, nas instancias administrativas, de decisoes e atos do prestador que afelem 
scus inieresses. inclusive cobrancas consideradas indevidas;
IV - ler acesso a informayOes sobre a prcstacao dos services, inclusive as produ/idas 
pelo regulador ou sob sen dominio;
V - participar dc consultas c audicncias publicas e atos publicos realizados pelo orgSo 
regulador e de oulros mecanismos e formas de controle social da gestao dos services;
VI - fiscalizar permanentemcnic, como cidadao c usu&rio, us atividades do prestador dos 
services e a atuacao do 6rg3o regulador.

Art. 59 - Constitucm-se obrigaedes dos usuarios efetivos ou potenciais e dos 
proprietarios, titulares do dominio util ou possuidorcs a qualquer titulo de imovcis 
beneficiaries dos services dc saneamento basico:
I - eumprir e fazer cumprir as disposiedcs legais, os regulamcntos c as normas 
administrativas dc rcgulac&o dos services;
II - zclar pela prcscrvaccio da qualidade c da integridade dos bens publicos por meio dos 
quais Ihes sao prestados os services;
II - pagar cm dia as taxas, tarifas c outros precos publicos decorrentes da disposic^o c 
prcstacao dos services;
IV - levar ao conhecimcnto do prestador c do regulador as eventuais irregularidades na 
prcstacao dos services de que lenha conhecimcnto;
V - cumprir os codigos e posluras municipais. estaduais e fedcrais. relatives as questdes 
sanilarias, a edificacocs e ao uso dos cquipamentos publicos afetados pelos services dc 
saneamento basico;
VI - executar, por intermedio do prestador, as ligacoes do imovel de sua propriedade ou 
dominio as redes publicas dc abastecimento dc agua e de coleta dc esgotos, nos 
logradouros dotados destes services, nos termos dcsta I .ei e sens regulamcntos.
VII - responder, civil e criminalmente. pelos danos que, direta ou indirctamente, causar 
as instalacoes dos sistemas publicos dc saneamento basico;
VIII - permitir o acesso do prestador c dos agentes fiscais as instalacoes hidrossanit&rias 
do imovel, para inspecoes rdacionadas a utilizacao dos sen icos de saneamento basico. 
observado o dircito a privacidade;
IX - utilizar corrctamcnte e com racionalidade os sen icos colocados a sua disposic^o, 
evitando despcrdicios e uso inadequado dos equipamentos e instalacoes;
X - comunicar quaisquer mudancas das condicoes de uso ou dc ocupacao dos imovcis 
dc sua propriedade ou dominio;
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XI - responder pclos dt'bitos relatives aos servifos dc saneamento basico de que for 
usuario, ou, solidariamente, por debitos relatives a irndvel de loca?ao do qual for 
proprietario, titular do dominio util, possuidor a qualquer litulo on usufrutudrio.

CAPfTULO VIII
DAS INFRACOF.S E PENALIDADES 
Se^do 1 
Das Infra^es

Art. 60 - Sem prejm'zo das demais disposii^oes dcsta Lei e das norrnas de posturas 
pertinentes, as seguintes ocorrcncias constituem in fram'd es dos usuarios cfetivos ou 
potcnciais dos services:
I - interven<?ao de qualquer modo nas instala^oes dos sistemas publicos de saneamento 
basico;
II - viola«?ao ou retirada de hidrometros, de limitador dc vazdo ou do lacre de suspensdo 
do fornecimento de agua da ligate predial;
III - utilizavao da liga^do predial de esgoto para csgotamento conjunto de outro imovel 
sem autoriza^ao e cadastramento junto ao prestador do servigo;
IV - lan^amcnto de aguas pluviais ou de esgoto nSo dom^slico de caracteristica 
incompativel nas instala^des de esgoiamento sanitario;
V - liga^oes prediais clandcstinas de agua ou de esgotos saniiarios nas respcctivas redes 
publicas;
VI - disposi^ao dc reeipiemes de residues solidos domiciliarcs para coleta no passeio, 
na via publica ou em qualquer outro local destinado A coleta fora dos dias e horarios 
estabclecidos;
VII - disposiyao de residues sdlidos de qualquer espccie. acondicionados ou nilo. em 
qualquer local nao autorizado. particularmeme, via publica, terrenos publicos ou 
privados, cursos d’agua. areas de varzea, pogos e eacimbas. mananciais e respcctivas 
areas de drenagem;
VIII - lan^amenlo de esgotos sanitdrios diretamente na via publica, em terrenos 
lindeiros ou em qualquer outro local publico ou privado, ou a sua disposi^ao inadequada 
no solo ou em corpos dc agua sem o devido tratamento;
IX - incinerate a ecu aberto, de forma sistematica, de residues domesticos ou de outras 
origens em qualquer local publico ou privado urbano, inclusive no proprio terreno, ou a 
aclovao da incincrato como forma de destina^ao final dos residues atraves dc 
dispositivos nao licenciados pelo orgao ambiental;
X - contaminagao do sistema publico de abastecimento de agua atraves de interconexito 
de outras fontes com a instalagito hidraulica predial ou por qualquer outro mcio.

$ 1° - A notificato espontanea da situagao infracipnal ao prestador do service ou ao 
orgao fiscalizador permitira ao usuario, quando cabivcl, obier prazo razoavcl para 
corrccao da irregulaiidade, durante o qual licara suspensa sua auluacao. sem prejuizo de 
outras medidas legais e da repara to de danos eventualmente causados as 
infraestruturas do service publico, a tcrceiros ou a saude publica.

§ 2° - Respondera pel as inflates quem por qualquer modo as cometer, concorrcr para 
sua pratica ou delas se beneficiar.
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An. 61 - As infrapocs previstas no art. 60 dcsta Lei. disciplinadas nos regulamcntos e 
normas adininistrativas de regula^ao dcla dccorrentes, serao classificadas cm Icves, 
graves e gravissimas, levando-se cm conta:
I - a intcnsidade do dano, efctivo ou potcncial;
II - as circunstancias atenuantcs ou agravantes;
III - os antecedentes do infrator.

§ L1 - Constituem circunstancias alennames para o infrator:
I - ter hons antecedentes com relayao a utiliza^o dos servi^os de saneamento betsico c 
ao cuniprimento dos codigos de posturas aplicavcis;
II - ter o usuario, de modo efetivo e comprovado:
a) procurado evitar ou atenuar as consequcncias danosas do fato, ato ou omissdo:
b) comunicado, em tempo habil. o prestador do service ou o orgao dc regulate e 
fiscaliza^ao sobre ocorrencias dc situa^5es motivadoras das infracocs:
III - ser o infrator primario e a falta eometida ntlo provocar consequencias graves para a 
prestayao do serviyo ou suas infraestruturas ou para a saude publica;
IV - omissao ou atraso do prestador na cxccuySo de medidas ou no atendimento de 
solicitaySo do usuario que poderiam evitar a situayao infracional.

§ 2° - Constituem circunstancias agravantes para o infrator:
I - reincidencia ou pratica sistematica no cometimento dc infrayoes;
II - prestar informayocs inveridicas, alterar dados tccnicos ou documentos;
III - ludibriar os agentes liseali/adores nos atos dc vistoria ou fiscalizayao;
IV - deixar dc comunicar de imediate, ao prestador do serviyo ou ao orgao dc regulayflo 
e fiscalizay.lo. ocorrencias de sua responsabilidade que coloquem cm risco a saude ou a 
vida dc tcrcciros ou a prestayao do serviyo e suas infraestruturas;
V - ter a infrayao consequencias graves para a prestayao do serviyo ou suas 
infraestruturas ou para a saude publica:
VI - deixar dc atender, de forma reitcrada. cxigcncias normativas e notificayCics do 
prestador do serviyo ou da fiscalizayao;
VII - adulterar ou imervir no hidrometro com intuilo de obter vantagem na mediyflo do 
consumo dc agua;
VIII - praticar qualquer infrayao prevista no art. 60 durante a vigencia de medidas de 
cmcrgcncia disciplinadas conformc o art. 61, ambos dcsta Lei;

Seyao II 
Das Penalidades

Art. 62 - A pessoa fisica ou juridica, dc direito publico ou privado, que infringir 
qualquer dispositive do art. 60 dcsta Lei Heard sujeita as seguintes penalidades, nos 
termos dos regulamcntos c normas adininistrativas dc regulaydo. independente dc outras 
medidas legais c dc eventual responsabilizaydo civil ou criminal por danos diretos e 
indiretos causados ao sistema publico c a tcrceiros:
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advcrtencia por escrito, em que o inl'rator sera ncrtificado para fazer cessar a 
in'egularidade, sob pcna do imposi^ao das demais san^oes previsias ncstc ailigo;
II - raulta de 10 (dez) a 100 (cem) Unidades Fiscais do Municipio;
III - suspensao total ou parcial das atividades, ate a corre^ao das irregularidades, quando 
aplicavel; IV - perda ou restricao de bencficios socials concedidos, atinentcs aos 
services publicos de saneamento basico;
V - embargo ou demoligao da obra ou atividade motivadora da inlragao, quando 
aplicavel;
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§ 1° - A multa prevista no inciso II do caput deste ailigo sera:
a) aplicada cm dobro nas situa^des agravantes previstas nos incisos I, V e VII, do § 2°, 
art. 61 desta Lei;
b) acrescida de 50% (cinquenta por cento) nas demais situates agravantes previstas no 
§ 2", do art. 61 desta Lei:
c) reduzida cm 50% (cinquenta por cento) nas situates atenuantes previstas no § 1°, do 
art. 61 desta Lei, ou quando se tratar de usuario beneFtcidrio dc tarifa social;

§ 2° - Das penalidades previstas neste aitigo cabera recurso juntamente ao orgao 
regulador, que devera ser protocolado no prazo de dez dias a contar da data da 
notificagao.

Os recursos provenientes da arrecaduvao das multas previstas neste artigo 
constiluirao receita do FMSB.
§ 3°

TITULO III
DAS DISPOSICOES FINALS E TRANSITORIAS

Art. 63 - Fica o Podcr Executivo Municipal autorizado a instituir medidas de 
emergencia em situacOes do solo, de obras, sanitaria e ambiental.

Art. 64 - Ate que seja regulamentada e implantada a politica de cobranga pela 
disposigao c prestagao dos services de saneamento basico prevista nos artigos 36 a 48 
desta Lei, peimanecem em vigor as atuais taxas, lari las e outros pre^os publicos 
praticados.

Paragrafo unico - Aplica-se as atuais taxas, tarifas c outros prefos publicos os crit6rios 
de reajustc previstos no art. 47 desta lei.

Art. 65 - O Podcr Executivo Municipal regulamentara as^disposi^oes desta Lei no prazo 
de 180 (cento c oitenta) dias. a contar de sua promulgagao.

Art. 66 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica^o, revogadas as disposi^oes 
em contrario.
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