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LEI Nº 7390 , DE 06 DE SETEMBRO DE 2011.
(Vide Decreto nº 20326/2018)

INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Araçatuba aprovou e eu sanciono e promulgo a

seguinte Lei:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

CAPÍTULO I

DO OBJETO E DO CAMPO DE APLICAÇÃO

 Esta Lei ins�tui a Polí�ca Municipal de Saneamento Básico - PMSB.

Parágrafo único. Estão sujeitos ao previsto nesta Lei todos os órgãos e en�dades do Município, bem como os órgãos e

en�dades públicos ou privados que desenvolvam serviços e ações de saneamento básico no âmbito do território do Município de

Araçatuba.

CAPÍTULO II

DA UNIVERSALIZAÇÃO

 A ação do Município e a interpretação dos disposi�vos desta Lei deverão se orientar no sen�do de assegurar a

universalização de acesso aos serviços públicos de saneamento básico.

CAPÍTULO III

DAS DEFINIÇÕES

 Para os fins desta Lei consideram-se:

I - serviços públicos de saneamento básico: os serviços públicos de abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário,

de manejo de resíduos sólidos, de limpeza pública e de manejo de águas pluviais urbanas;

II - serviços públicos de abastecimento de água potável:

a) captação;

b) preservação de água bruta;

c) adução de água bruta;

d) tratamento de água;

e) adução de água tratada;

f) preservação de água tratada;

g) distribuição mediante ligação predial e medição.

III - serviços públicos de esgotamento sanitário:

a) coleta, inclusive ligação predial;

Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º
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b) transporte;

c) tratamento; e

d) disposição final de esgotos sanitários, inclusive dos Iodos originários da operação de unidades de tratamento e de fossas

sép�cas.

IV - esgotos sanitários: as águas residuárias e outros derivados do uso residencial e, nos termos das normas administra�vas de

regulação dos serviços, os efluentes derivados de usos industriais e comerciais cujas caracterís�cas sejam semelhantes às do

esgoto domés�co;

V - serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos: a coleta e transbordo, o transporte, a triagem para fins de

reu�lização ou reciclagem, o tratamento, inclusive por compostagem, e a disposição final dos resíduos sólidos urbanos;

VI - serviços públicos de limpeza pública:

a) os serviços de varrição, capina, roçada, poda e a�vidades correlatas em vias e logradouros públicos; e

b) outros serviços cons�tuídos por a�vidades per�nentes à limpeza pública urbana, nos termos das normas administra�vas de

regulação dos serviços, dentre eles:

1. o asseio de escadarias, monumentos, abrigos e sanitários públicos;

2. a raspagem e a remoção de terra, areia e quaisquer materiais depositados pelas águas pluviais em logradouros públicos;

3. a desobstrução e limpeza de bueiros, bocas-de-lobo e correlatos;

4. a limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e outros eventos de acesso aberto ao público;

VII - resíduos sólidos urbanos, os originários:

a) de a�vidades domés�cas;

b) dos serviços públicos de limpeza pública; e

c) de a�vidades comerciais, industriais ou de serviços que, por sua qualidade e quan�dade, sejam equiparados a resíduos

sólidos urbanos por norma administra�va de regulação;

VIII - serviços públicos de manejo de águas pluviais urbanas: os serviços públicos de:

a) captação de águas pluviais urbanas, a par�r da ligação predial;

b) transporte de águas pluviais;

c) detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias; e

d) tratamento e disposição final;

IX - �tular dos serviços públicos de saneamento básico: o Município de Araçatuba;

X - órgão regulador e fiscalizador: a Agência de Regulação de Serviços Públicos de Araçatuba - AGERSA, ou órgão ou en�dade

que venha a sucedê-la nessa função;

XI - usuário: o proprietário, o possuidor direto ou indireto do imóvel ou, ainda, qualquer outro ocupante permanente ou

eventual;

XII - planejamento: as a�vidades a�nentes à iden�ficação, qualificação, quan�ficação, organização e orientação de todas as

ações, públicas e privadas, por meio das quais um serviço público deve ser prestado ou colocado à disposição de forma adequada;

XIII - regulação: todo e qualquer ato, norma�vo ou não, que discipline ou organize um determinado serviço público, incluindo

suas caracterís�cas, padrões de qualidade, impacto socioambiental, direitos e obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua

oferta ou prestação e fixação e revisão do valor de tarifas e outros preços públicos;

XIV - normas administra�vas de regulação; as expedidas pelo órgão regulador e fiscalizador dos serviços, tendo por objeto

metas de universalização de acesso, condições de prestação dos serviços, indicadores de eficiência na prestação ou remuneração

pela u�lização ou disponibilidade dos serviços;

XV - fiscalização; a�vidades de acompanhamento, monitoramento, controle ou avaliação, no sen�do de garan�r a u�lização,

efe�va ou potencial, do serviço público;
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XVI - prestação de serviço público de saneamento básico: a�vidade, acompanhada ou não de execução de obra, com obje�vo

de permi�r aos usuários o acesso a serviço público de saneamento básico com caracterís�cas e padrões de qualidade

determinados pela regulação ou por contrato;

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

técnicas e par�cipações nos processos de formulação de polí�cas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços

públicos de saneamento básico;

XVIII - universalização: ampliação progressiva dos serviços públicos de saneamento básico obje�vando o acesso a esses

serviços por todos os ocupantes, permanentes ou eventuais, de domicílios e locais de trabalho e de convivência social localizados

no território do Município independentemente de sua situação fundiária, com exceção das áreas cuja permanência ocasione risco

à vida ou à integridade �sica;

XIX - subsídios: instrumento econômico de polí�ca social para viabilizar que a população de baixa renda tenha o acesso aos

serviços públicos de saneamento básico;

XX - projetos associados aos serviços públicos de saneamento básico: os desenvolvidos em caráter acessório ou correlato à

prestação dos serviços, capazes de gerar bene�cios sociais, ambientais ou econômicos adicionais, dentre eles:

a) o fornecimento de água bruta para outros usos não sujeitos à regulação do �tular, comprovado o não-prejuízo aos serviços

públicos de abastecimento de água potável;

b) o aproveitamento de água de reúso;

c) o aproveitamento do lodo resultante de tratamento de água ou de esgoto sanitário;

d) o aproveitamento dos materiais integrantes dos resíduos sólidos por meio de reúso ou reciclagem;

e) o aproveitamento de energia de qualquer fonte potencial vinculada aos serviços, inclusive do biogás resultante de

tratamento de esgoto sanitário ou de tratamento ou disposição final de resíduos sólidos;

XXI - aviso: comunicação dirigida a usuário determinado, inclusive por meio de mensagem em documento de cobrança pela

prestação dos serviços;

XXII - comunicação: dirigida a usuários e ao regulador, inclusive por meio de veiculação em mídia impressa ou eletrônica;

XXIII - no�ficação: correspondência específica dirigida ao usuário de serviço público de saneamento básico com o obje�vo de

informar a interrupção do abastecimento de água;

XXIV - edificação permanente urbana: a construção coberta, de caráter não transitório, des�nada a abrigar a�vidade humana.

§ 1º Não cons�tui serviço público a ação de saneamento executada por meio de soluções individuais, desde que o usuário não

dependa de terceiros para operar os serviços, bem como as ações e serviços públicos de saneamento básico de responsabilidade

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

§ 2º Para os fins do § 1º não se considera solução individual:

I - a solução que atenda a condomínios ou localidades de pequeno porte, na forma prevista no § 1º do art. 10 da Lei Federal

nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007;

II - a fossa sép�ca, quando norma administra�va de regulação atribuir ao Poder Público a responsabilidade por seu controle

ou operação.

CAPÍTULO IV

DO DIREITO À SALUBRIDADE AMBIENTAL

 Todos têm direito à vida em ambiente salubre, cuja promoção e preservação são deveres do Poder Público e da

cole�vidade.

Parágrafo único. Ambiente salubre é aquele em que o estado de qualidade ambiental é capaz de prevenir a ocorrência de

doenças relacionadas ao meio ambiente e de promover as condições favoráveis ao pleno gozo da saúde e do bem-estar da

Art. 4º
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população.

 É garan�do a todos o direito a níveis adequados e crescentes de salubridade ambiental e de exigir dos responsáveis

medidas preven�vas, mi�gadoras, compensatórias ou reparadoras em face de a�vidades prejudiciais ou potencialmente

prejudiciais à salubridade ambiental.

TITULO II

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 Os serviços públicos de saneamento básico possuem natureza essencial e serão prestados com base nos seguintes

princípios:

I - universalização do acesso;

II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as a�vidades e componentes de cada um dos diversos serviços

públicos de saneamento básico, propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia

das ações e resultados;

III - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços públicos de manejo de águas pluviais adequados à saúde pública e

à segurança da vida e do patrimônio público e privado;

IV - adoção de métodos, técnicas e processos que consideram as peculiaridades locais e regionais, não causem risco à saúde

pública e promovam o uso racional da energia, conservação e racionalização do uso da água e dos demais recursos naturais;

V - ar�culação com as polí�cas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua

erradicação, de proteção ambiental, de recursos hídricos, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltada para

a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator relevante;

VI - eficiência e sustentabilidade econômica;

VII - u�lização de tecnologias apropriadas, considerando-se a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções

graduais e progressivas;

VIII - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios ins�tucionalizados;

IX - controle social;

X - segurança, qualidade e regularidade;

XI - u�lização das infraestruturas e disciplina dos serviços compa�veis com a gestão eficiente dos recursos hídricos.

 Os serviços públicos de saneamento básico poderão ser interrompidos nas seguintes hipóteses:

I - situação de emergência ou de calamidade pública, especialmente a que coloque em risco a saúde do trabalhador de serviço

de saneamento básico ou a segurança de pessoas e bens; e

II - necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias nos sistemas por meio de interrupções programadas.

§ 1º As interrupções programadas a que se refere o inciso II do caput dependerão de prévio comunicado.

§ 2º Além das hipóteses previstas no caput, os serviços públicos de abastecimento de água potável poderão ser interrompidos

nos casos de:

I - manipulação indevida, por parte do usuário, de medidor ou de qualquer parte da rede pública ou da ligação predial;

Art. 5º

Art. 6º

Art. 7º
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II - após aviso, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e prévia no�ficação:

a) nega�va do usuário em permi�r a instalação de disposi�vo de leitura de água consumida;

b) inadimplência do usuário do serviço público de abastecimento de água potável no pagamento da respec�va tarifa.

§ 3º Somente poderá ocorrer a interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência a estabelecimentos de

saúde, a ins�tuições educacionais e de internação cole�va de pessoas e a usuário residencial de baixa renda, beneficiário de tarifa

social, nos termos de norma administra�va de regulação dos serviços que estabeleça prazos e critérios que preservem condições

mínimas de manutenção da saúde das pessoas a�ngidas.

CAPÍTULO II

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

 Excetuados os casos previstos em norma administra�va de regulação, toda edificação permanente urbana será conectada

à rede pública de abastecimento de água potável ou de esgotamento sanitário disponível.

§ 1º As normas administra�vas de regulação deverão disciplinar as soluções individuais, admi�das somente na ausência ou

insuficiência das redes públicas.

§ 2º Informado o ocupante de imóvel da existência de rede pública disponível por meio de comunicação, deverá ele atender

ao disposto no caput no prazo de 90 (noventa) dias, ou em prazo superior que venha a ser fixado pelo órgão de regulação e

fiscalização dos serviços.

§ 3º Decorrido o prazo previsto no § 2º:

I - o ocupante do imóvel estará sujeito à tarifa ou taxa referente ao serviço público de abastecimento de água potável ou de

esgotamento sanitário que for posto à sua disposição;

II - o prestador dos serviços poderá executar a conexão, inclusive as obras correspondentes, ressarcindo-se junto ao usuário

das despesas decorrentes;

III - interdição de a�vidades das empresas que funcionarem no imóvel, até que seja cessada a irregularidade;

IV - sem prejuízo do disposto no caput, o usuário estará sujeito ao pagamento de multa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)

a R$ 100.000,00 (cem mil reais) por mês em que persis�r com a irregularidade, cuja no�ficação e cobrança serão efetuadas pelo

órgão de regulação e fiscalização dos serviços, o qual levará em consideração a capacidade econômica do infrator e o que for

necessário para coibir a infração.

§ 4º Poderão ser adotados subsídios tarifários ou fiscais para viabilizar a conexão, inclusive a extradomiciliar, dos usuários de

baixa renda.

 A instalação hidráulica predial ligada à rede pública não poderá estar ligada à rede pública, de modo a tornar inviável o

eventual refluxo de água contaminada para a rede pública.

§ 1º O descumprimento do disposto no caput, na forma disciplinada nas normas administra�vas de regulação, acarretará:

I - a interdição de a�vidades das empresas que funcionarem no imóvel, até que seja cessada a irregularidade;

II - sem prejuízo do disposto no caput, o pagamento de multa no valor de R$ 70,00 (setenta reais) a R$ 70.000,00 (setenta mil

reais) por mês que persis�r com a irregularidade após no�ficação, na conformidade da capacidade econômica do infrator e do que

o órgão de regulação e fiscalização dos serviços julgar necessário para coibir a infração.

§ 2º O disposto no § 1º não prejudica medidas administra�vas para cessar a irregularidade e as indenizações no caso de

contaminação de água das redes públicas ou do próprio usuário.

§ 3º Não se considera instalação ligada à rede pública a que vier a montante de reservatório de água do usuário, ou de

eventual mecanismo que impeça o refluxo.

Art. 8º

Art. 9º
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 A água fornecida pelos serviços públicos de saneamento básico deverá atender aos padrões de qualidade fixados pelo

Sistema Único de Saúde.

Parágrafo único. Norma administra�va de regulação deverá fixar o volume mínimo per capita de água para abastecimento

público, o qual poderá variar em razão do uso ou localização do imóvel, para fins de cumprimento do previsto no art. 9º, inciso III,

parte final, da Lei Federal nº 11.445/2007.

 A prestação dos serviços públicos de esgotamento sanitário deverá ser remunerada por meio de tarifas calculadas com

base no volume de água consumido.

Parágrafo único. As normas administra�vas de regulação poderão prever e disciplinar as hipóteses em que não será aplicado o

disposto no caput.

 Os estabelecimentos que lançam águas residuárias e outros efluentes em corpo d`água deverão realizar o lançamento

sempre a montante do ponto em que estes mesmos estabelecimentos captam água.

Parágrafo único. Excluem-se do disposto no caput os prestadores dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de

esgotamento sanitário.

CAPÍTULO III

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA PÚBLICA

 Os serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos e os serviços públicos de limpeza pública serão disciplinados

por legislação específica, suplementada, no que couber, pelo disposto nesta Lei.

CAPÍTULO IV

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

 O Município promoverá a diminuição do volume de águas direcionadas a seus sistemas de drenagem por meio de

incen�vos ao aumento da permeabilidade do solo, especialmente de estacionamentos e passeios públicos.

 Os proprietários, os possuidores ou outros ocupantes de lotes urbanos que, por o haverem total ou parcialmente

impermeabilizado, direcionarem ao sistema público de drenagem as águas pluviais deverão arcar com o custo de tal serviço nos

termos do que dispuser legislação específica.

Parágrafo único. O sistema de cobrança previsto no caput deverá levar em consideração, em cada lote urbano:

I - o grau de impermeabilização; e

II - a existência de disposi�vos de retenção ou amortecimento de águas pluviais.

 Fica proibida a conexão de tubulações e outros disposi�vos des�nados a águas pluviais com as redes de esgotamento

sanitário, ficando o infrator sujeito a:

I - interdição de a�vidades das empresas que funcionarem no imóvel, até que seja cessada a irregularidade;

II - sem prejuízo do disposto no caput, pagamento de multa no valor de R$ 70,00 (setenta reais) a R$ 70.000,00 (setenta mil

reais) por mês em que persis�r com a irregularidade após no�ficação, na conformidade da capacidade econômica do infrator e do

que o órgão de regulação e fiscalização dos serviços julgar necessário para coibir a infração.

TÍTULO III

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 A Polí�ca Municipal de Saneamento Básico - PMSB é o conjunto de planos, programas e ações promovidos pelo Município,

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17
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isoladamente ou em cooperação com par�culares ou outros entes da Federação, com vistas a assegurar o direito à salubridade

ambiental.

CAPÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS

 São princípios da PMSB:

I - universalização do acesso, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e

progressivas;

II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as a�vidades e componentes de cada um dos diversos serviços

públicos de saneamento básico, propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia

das ações e resultados;

III - priorizar a implantação e a ampliação dos serviços e ações de saneamento básico nas áreas ocupadas por populações de

baixa renda;

IV - garan�a de meios adequados para o atendimento da população rural dispersa, inclusive mediante a u�lização de soluções

compa�veis com suas caracterís�cas econômicas e sociais peculiares;

V - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços públicos de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública

e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;

VI - u�lização de indicadores epidemiológicos e de desenvolvimento social no planejamento, implantação e avaliação das suas

ações de saneamento básico;

VII - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios ins�tucionalizados;

VIII - minimizar os impactos ambientais relacionados à implantação e desenvolvimento das ações, obras e serviços públicos de

saneamento básico, especialmente em relação aos recursos hídricos.

Parágrafo único. O Município deverá priorizar soluções para que o planejamento, a regulação e a fiscalização dos serviços

públicos de saneamento básico sejam executados mediante cooperação com os demais Municípios da região, especialmente

mediante a cons�tuição de consórcio público.

CAPÍTULO III

DOS INSTRUMENTOS

 São instrumentos da PMSB:

I - o plano municipal de saneamento básico;

II - os planos setoriais de:

a) abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário;

b) manejo de águas pluviais urbanas; e

c) gestão integrada de resíduos sólidos;

III - as normas administra�vas de regulação dos serviços;

IV - o controle social;

V - os contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico; e

VI - o Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico - Simisa.

CAPÍTULO IV

Art. 18

Art. 19
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DOS PLANOS DE SANEAMENTO BÁSICO

Seção I

Das Disposições Gerais

 O Plano Municipal de Saneamento Básico consis�rá na consolidação dos seguintes planos:

I - Plano Setorial de Abastecimento de Água Potável e de Esgotamento Sanitário;

II - Plano Setorial de Manejo de Águas Pluviais Urbanas; e

III - Plano Setorial de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

§ 1º O Plano Setorial mencionado no inciso III do caput deverá atender ao disposto na Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de

2010.

§ 2º A consolidação mencionada no caput dar-se-á mediante decreto do Chefe do Poder Execu�vo, ouvido o Conselho

Municipal de Saneamento Básico.

 Os planos de saneamento básico:

I - serão elaborados com horizonte de 30 (trinta) anos;

II - terão sua execução avaliada anualmente pelo órgão de regulação e fiscalização dos serviços;

III - serão revisados a cada 4 (quatro) anos, preferencialmente em períodos coincidentes com os de vigência dos planos

plurianuais.

 O disposto no plano de saneamento básico é vinculante para o Poder Público.

§ 1º A delegação de serviço público de saneamento básico observará o disposto no plano de saneamento básico ou no

correspondente plano setorial.

§ 2º No caso de serviços prestados mediante contrato, as disposições de plano de saneamento básico, do respec�vo plano

setorial ou de suas revisões, adiando posteriores à contratação, serão eficazes em relação ao prestador mediante formalização da

alteração contratual, assegurada a preservação do equilíbrio econômico e financeiro.

Seção II

Do Procedimento Administra�vo Para Elaboração Dos Planos Setoriais

Subseção I

Dos Disposi�vos Iniciais

 Os planos setoriais de saneamento básico serão elaborados e revisados mediante procedimento com as seguintes fases:

I - diagnós�co;

II - formulação da proposta;

III - debates; e

IV - homologação.

Subseção II

Da Fase de Diagnós�co

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23
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 Na fase de diagnós�co, o Execu�vo Municipal providenciará estudos caracterizando e avaliando:

I - a situação de salubridade ambiental na integralidade do território do Município, u�lizando sistema de indicadores

sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas, inclusive as

condições de acesso e de qualidade da prestação dos serviços públicos de saneamento básico a que se referir o plano setorial;

II - demanda e necessidades de inves�mento para a universalização do acesso aos serviços públicos de saneamento básico a

que se referir o plano setorial na integralidade do território do Município.

Parágrafo único. Os estudos rela�vos à fase de diagnós�co são públicos e de acesso a todos, independentemente de

demonstração de interesse.

Subseção III

Da Fase de Formulação da Proposta

 Com base nos estudos divulgados, o Poder Execu�vo elaborará proposta de plano setorial que, no mínimo, conterá:

I - diagnós�co da situação e de seus impactos nas condições de vida, u�lizando sistema de indicadores sanitários,

epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas;

II - indicação de territórios urbanos em que haja elevada precariedade nas condições de saúde pública por razões ambientais;

III - metas de curto, médio e longo prazos com o obje�vo de alcançar o acesso universal aos serviços, inclusive nos territórios

mencionados no inciso II, admi�das soluções graduais e progressivas, observando a compa�bilidade com os demais planos

setoriais;

IV - programas, projetos e ações necessárias para a�ngir os obje�vos e as metas, de modo compa�vel com os respec�vos

planos plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, iden�ficando possíveis fontes de financiamento;

V - ações para emergências e con�ngências;

VI - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemá�ca da eficiência e eficácia das ações programadas.

Parágrafo único. A íntegra da proposta do plano setorial deverá ser publicada no sí�o que a Prefeitura Municipal mantém na

internet durante toda a fase de debates.

Subseção IV

Da Fase de Debates

 A fase de debates consis�rá na divulgação da proposta de plano e dos estudos que a fundamentam por meio de audiências

e consulta públicas.

 A consulta pública desenvolver-se-á pelo prazo mínimo de 15 (quinze) dias, período no qual sua íntegra estará disponível

na internet, bem como será facultado o envio de crí�cas ou sugestões.

§ 1º As crí�cas ou sugestões deverão ser respondidas de forma fundamentada, admi�do o uso de respostas padronizadas

àquelas que se assemelharem.

§ 2º As respostas ofertadas deverão ser publicadas na internet no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar do dia seguinte ao de

encerramento do prazo de coleta de propostas na consulta pública.

 As audiências públicas terão a duração máxima de 6 (seis) horas, reservadas as primeiras 2 (duas) horas para a

apresentação da proposta de plano e as demais para manifestações acerca de seu conteúdo.

Art. 24

Art. 25

Art. 26

Art. 27

Art. 28
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§ 1º Na audiência pública garan�r-se-á a cada inscrito o direito a se manifestar por pelo menos dez minutos.

§ 2º Entre os inscritos será dada preferência no acesso à palavra aos vereadores e, após estes, àqueles que não ocupam cargos

na administração pública direta ou indireta, de qualquer ente da Federação, e, dentre estes que não ocupam cargos, os que

representam en�dades da sociedade civil.

 Decreto do Chefe do Poder Execu�vo regulamentará o disposto nesta Subseção.

Subseção V

Da Aprovação

 O Chefe do Poder Execu�vo, aprovando a proposta, a encaminhará, com ou sem alterações, na forma de projeto de lei,

para a apreciação do Poder Legisla�vo.

Subseção VI

Da Vigência

 O Plano Setorial entrará em vigor na mesma data da lei que o aprovar.

CAPÍTULO V

DA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

 Fica o Poder Execu�vo autorizado a outorgar a concessão dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de

esgotamento sanitário, mediante licitação na modalidade de concorrência, devendo o procedimento de contratação atender ao

seguinte:

I - o prazo para universalização do acesso aos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário

no Município.

II - metas progressivas e graduais de expansão dos serviços, de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da energia e

de outros recursos naturais;

III - as prioridades de ação, as quais deverão ser compa�veis com as metas estabelecidas no Plano Setorial de Abastecimento

de Água Potável e de Esgotamento Sanitário;

IV - pleno atendimento ao disposto nos incisos do caput do art. 11 da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007;

V - fixação de tarifas de forma a atender às necessidades de inves�mentos e ao princípio da modicidade;

VI - prazo de concessão de no máximo trinta anos, incluídas as eventuais prorrogações; e

VII - definição do vitorioso da licitação mediante o critério do inciso VI do art. 15 da Lei federal nº 8987, de 13 de fevereiro de

1995.

§ 1º As minutas do edital de licitação e do contrato de concessão serão objeto de consulta pública, pelo período de quinze

dias, no interior do qual deverá se realizar audiência pública.

§ 2º Para fins do previsto no inciso V, acima, consideram-se os valores atualmente pra�cados pelo Daea como justa

remuneração pela prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, considerada como data-

base a entrada em vigor da presente Lei.

CAPÍTULO VI

DA REGULAÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO

 Lei específica disporá sobre o órgão regulador e fiscalizador dos serviços.

Art. 29

Art. 30

Art. 31

Art. 32

Art. 33

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2011.445%2C%20DE%205%20DE%20JANEIRO%20DE%202007.&text=)%20(Vig%C3%AAncia%20encerrada)-,Estabelece%20diretrizes%20nacionais%20para%20o%20saneamento%20b%C3%A1sico%3B%20altera%20as%20Leis,1978%3B%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8987cons.htm
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CAPÍTULO VII

DO CONTROLE SOCIAL

Seção I

Das Disposições Iniciais

 As a�vidades de planejamento, regulação e prestação dos serviços estão sujeitas ao controle social.

Parágrafo único. Em razão do disposto no caput não serão válidos:

I - atos que veiculem normas administra�vas de regulação que não tenham sido subme�dos a consulta pública, garan�do o

prazo mínimo de 15 (quinze) dias para a oferta de crí�cas ou sugestões;

II - os reajustes ou revisão de tarifas ou taxas sem a prévia oi�va do Conselho Municipal de Saneamento Básico;

III - os planos setoriais, ou sua revisão, sem a realização da fase de debates prevista nesta Lei;

IV - os contratos cuja minuta não tenha sido subme�da à audiência e consulta públicas.

Seção II

Do Conselho Municipal de Saneamento Básico

 Lei específica ins�tuirá o Conselho Municipal de Saneamento Básico, assegurada a par�cipação de representantes:

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

II - dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico;

III - dos usuários de serviços públicos de saneamento básico;

IV - de en�dades ambientais;

V - de en�dades ou órgãos de defesa do consumidor;

VI - de sindicatos dos trabalhadores em serviços públicos de saneamento básico;

VII - de organizações técnicas e da sociedade civil relacionadas ao saneamento básico.

 É assegurado ao Conselho Municipal de Saneamento Básico o acesso a quaisquer documentos e informações produzidos

por órgãos ou en�dades de regulação ou de fiscalização, bem como poderá requerer a elaboração de estudos com o obje�vo de

subsidiar a tomada de decisões.

Seção III

Dos Direitos Dos Usuários

 É assegurado aos usuários de serviços públicos de saneamento básico:

I - o conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que pode estar sujeito;

II - o acesso:

a) a informações sobre os serviços prestados;

b) ao manual de prestação do serviço e de atendimento ao usuário, elaborado pelo prestador e aprovado pela respec�va

en�dade de regulação;

Art. 34

Art. 35

Art. 36

Art. 37
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c) ao relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços.

Parágrafo único. As normas administra�vas de regulação disciplinarão o disposto no caput e seus incisos.

 O documento de cobrança rela�vo à remuneração pela prestação de serviços públicos de saneamento básico ao usuário

final deverá:

I - explicitar itens e custos dos serviços definidos pela en�dade de regulação, de forma a permi�r o seu controle direto pelo

usuário;

II - conter informações mensais sobre a qualidade da água entregue aos consumidores, em cumprimento ao inciso I do art. 5º

do Anexo do Decreto Federal nº 5440, de 4 de maio de 2005, ou de norma legal ou regulamentar que vier a subs�tuí-lo.

Parágrafo único. A en�dade de regulação dos serviços ins�tuirá modelo de documento de cobrança para a efe�vação do

previsto no caput e seus incisos.

CAPÍTULO VIII

DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO - SIMISA

 Fica ins�tuído o Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico - Simisa, com os obje�vos de:

I - coletar e sistema�zar dados rela�vos às condições da prestação dos serviços públicos de saneamento básico;

II - disponibilizar esta�s�cas, indicadores e outras informações relevantes para a caracterização da demanda e da oferta de

serviços públicos de saneamento básico;

III - permi�r e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da prestação dos serviços públicos de

saneamento básico;

IV - permi�r que o Município cumpra com a obrigação es�pulada no art. 9º, inciso VI, da Lei Federal nº 11.445/2007.

§ 1º O Simisa será gerido pelo órgão ou en�dade de regulação e fiscalização dos serviços, que disciplinará o seu

funcionamento mediante resolução, atendidas as normas federais.

§ 2º As informações do Simisa serão publicadas no sí�o que o órgão ou en�dade de regulação e fiscalização manter na

internei e todos a elas poderão ter acesso, independentemente da demonstração de interesse.

TÍTULO IV

DOS ASPECTOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS

CAPÍTULO I

DA SUSTENTABILIDADE

 Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que

possível, mediante remuneração que permita a recuperação dos custos dos serviços prestados em regime de eficiência:

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

ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente;

II - de manejo de resíduos sólidos urbanos e de manejo de águas pluviais urbanas: por meio de taxa, nos termos da legislação

específica, a qual, para os resíduos sólidos poderá ser específica para o tratamento e des�nação final.

Parágrafo único. Não podem ser considerados no cálculo de taxas ou taxas e outros preços públicos os inves�mentos feitos

sem ônus para o prestador, entre eles os:

I - decorrentes de exigência legal aplicável à implantação de empreendimentos imobiliários;

II - provenientes de subvenções ou transferências fiscais voluntárias;

Art. 38

Art. 39

Art. 40

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2011.445%2C%20DE%205%20DE%20JANEIRO%20DE%202007.&text=)%20(Vig%C3%AAncia%20encerrada)-,Estabelece%20diretrizes%20nacionais%20para%20o%20saneamento%20b%C3%A1sico%3B%20altera%20as%20Leis,1978%3B%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.


13/01/2023 08:06 Lei Ordinária 7390 2011 de Araçatuba SP

https://leismunicipais.com.br/a2/sp/a/aracatuba/lei-ordinaria/2011/739/7390/lei-ordinaria-n-7390-2011-institui-a-politica-municipal-de-saneamen… 13/16

III - transferidos em regime de gestão associada;

IV - sujeitos ao pagamento de contribuição de melhoria;

V - recebidos em doação ou transferência patrimonial voluntária de pessoas �sicas ou de ins�tuições públicas ou privadas;

VI - os que forem ressarcidos, sob qualquer forma, diretamente pelos usuários.

CAPÍTULO II

DAS DIRETRIZES

 A ins�tuição de taxas ou tarifas e outros preços públicos observará as seguintes diretrizes:

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

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

III - geração dos recursos necessários para realização dos inves�mentos, obje�vando o cumprimento das metas e obje�vos do

planejamento;

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

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

VI - remuneração adequada do capital inves�do pelos prestadores dos serviços contratados;

VII - es�mulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compa�veis com os níveis exigidos de qualidade, con�nuidade e

segurança na prestação dos serviços;

VIII - incen�vo à eficiência dos prestadores dos serviços.

CAPÍTULO III

DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA URBANA

Seção I

Das Disposições Gerais

 Fica ins�tuído o Fundo Municipal de Saneamento Básico e Infraestrutura Urbana junto à Secretaria Municipal de Obras e

Serviços Públicos, cujos recursos deverão ser aplicados no custeio de obras e serviços rela�vos a:

I - intervenções em áreas de influência ou ocupadas predominantemente por população de baixa renda, visando à

regularização urbanís�ca e fundiária de assentamentos precários e de parcelamentos do solo irregulares, a fim de viabilizar o

acesso dos ocupantes aos serviços públicos de saneamento básico;

II - implantação de redes de coleta e transporte de águas pluviais urbanas, vedada a u�lização dos recursos no tamponamento

ou canalização de corpos d`água;

III - execução de obras de pavimentação e de drenagem, inclusive eliminação de riscos de enchentes;

IV - ações de educação ambiental em relação aos resíduos sólidos;

V - ações de reciclagem e reu�lização de resíduos sólidos, inclusive por meio de associação ou coopera�vas de catadores de

materiais recicláveis; e

VI - desapropriação de áreas para implantação das ações de responsabilidade do Fundo.

Art. 41

Art. 42
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Seção II

Dos Recursos Financeiros

 O Fundo Municipal de Saneamento Básico e Infraestrutura Urbana será cons�tuído de recursos provenientes:

I - das contrapar�das previstas em contrato de concessão dos serviços públicos de saneamento básico;

II - das dotações orçamentárias a ele especificamente des�nadas;

III - dos créditos adicionais a ele des�nados;

IV - das doações, reembolsos, legados ou subvenções de pessoas �sicas ou jurídicas de direito público ou privado, nacionais

ou internacionais;

V - dos rendimentos ob�dos com a aplicação de seu próprio patrimônio;

VI - de outras receitas eventuais.

Parágrafo único. Os recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Infraestrutura Urbana somente poderão ser

aplicados em projetos que tenham sido aprovados pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico.

 Os recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Infraestrutura Urbana serão depositados em conta corrente

específica.

 O Fundo Municipal de Saneamento Básico e Infraestrutura Urbana terá contabilidade própria, que registrará todos os atos

a ele per�nentes.

CAPÍTULO IV

DA FIXAÇÃO DAS TARIFAS OU TAXAS

 A estrutura de remuneração e de cobrança dos serviços poderá levar em consideração os seguintes fatores:

I - capacidade de pagamento dos consumidores;

II - quan�dade mínima de consumo ou de u�lização do serviço, visando à garan�a de obje�vos sociais, como a preservação da

saúde pública, o adequado atendimento dos usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente;

III - custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quan�dade e qualidade adequadas;

IV - categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quan�dades crescentes de u�lização ou de consumo;

V - ciclos significa�vos de aumento da demanda dos serviços, em períodos dis�ntos;

VI - padrões de uso ou de qualidade definidos pela regulação.

 Desde que previsto nas normas administra�vas de regulação, grandes usuários poderão negociar suas tarifas com o

prestador dos serviços, mediante contrato específico, ouvido previamente o órgão ou en�dade de regulação e de fiscalização.

CAPÍTULO V

DO REAJUSTE E DA REVISÃO DE TARIFAS

Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 43

Art. 44

Art. 45

Art. 46

Art. 47
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 As tarifas e outros preços públicos serão fixados de forma clara e obje�va, devendo os reajustes e as revisões ser tornados

públicos com antecedência mínima de 30 (trinta) dias com relação à sua aplicação.

Seção II

Dos Reajustes

 Os reajustes de tarifas e de outros preços públicos de serviços públicos de saneamento básico serão realizados

observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses.

Parágrafo único. Os reajustes poderão se dar mediante indicador geral de preços para reajustar a parcela de custos

administráveis pelo prestado, e a incorporação da variação real de preços no que se refere às despesas com energia elétrica,

tributos e com outros custos não administráveis, respeitando-se os parâmetros de uso racional de insumos e recursos naturais.

Seção III

Das Revisões

 As revisões compreenderão a reavaliação das condições da prestação dos serviços e das tarifas e de outros preços públicos

pra�cados, para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, nos termos do estabelecido no instrumento de contrato, e

poderão ser:

I - periódicas, realizadas a cada quatro anos, obje�vando a apuração e a distribuição dos ganhos de produ�vidade com os

usuários e a reavaliação das condições de mercado;

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

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

§ 1º As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelo órgão regulador e fiscalizador dos serviços, ouvidos o Conselho

Municipal de Saneamento Básico e, mediante audiência e consulta públicas, os órgãos governamentais diretamente interessados,

os usuários e os prestadores dos serviços.

§ 2º Fica estabelecido, como mecanismo tarifário de indução à eficiência, que os ganhos dela decorrentes pertencerão

integralmente ao prestador dos serviços.

§ 3º As metas de produ�vidade poderão ser definidas com base em indicadores de outras empresas do setor.

CAPÍTULO VI

DO REGIME CONTÁBIL PATRIMONIAL

 Os valores inves�dos em bens reversíveis pelos prestadores dos serviços contratados cons�tuirão créditos perante o

Município, a serem recuperados mediante a exploração dos serviços, nos termos do contrato e das normas de regulação.

§ 1º Os prestadores deverão contabilizar em seu a�vo permanente, em conta de inves�mento, os créditos mencionados no

caput e o Município deverá contabilizar em seu a�vo permanente do balanço patrimonial os bens reversíveis produzidos pelo

inves�mento, com menção de que estão vinculados por direitos de exploração do prestador.

§ 2º Integram o patrimônio do Município e não geram crédito ao prestador os inves�mentos feitos sem ônus para o prestador,

entre eles os mencionados no parágrafo único do art. 40.

§ 3º Os inves�mentos realizados, os valores amor�zados e os respec�vos saldos serão anualmente auditados e cer�ficados

pelo órgão ou en�dade de regulação e fiscalização.

§ 4º Os créditos decorrentes de inves�mentos devidamente cer�ficados poderão cons�tuir garan�a de emprés�mos ou

operações de financiamento, des�nados exclusivamente aos inves�mentos nos serviços públicos de saneamento básico objeto do

respec�vo contrato, inclusive as obras públicas e os projetos associados, direta ou indiretamente, aos referidos serviços.

CAPÍTULO VII

Art. 48

Art. 49

Art. 50

Art. 51
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Nota: Este texto não subs�tui o original publicado no Diário Oficial.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

 Fica aprovado o Plano Setorial de Abastecimento de Água Potável e de Esgotamento Sanitário, na forma do Anexo I desta

Lei.

 Enquanto não for criado e instalado o Conselho Municipal de Saneamento Básico, serão as suas funções exercidas pelo

Conselho Municipal de Saúde - Comus.

 A en�dade de regulação dos serviços poderá atualizar monetariamente os valores previstos nesta Lei.

 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as Leis Municipais nºs 7084, de 14 de novembro de 2008,

e 7337, de 17 de janeiro de 2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, 06 de setembro de 2011, 102 anos da Fundação de Araçatuba e 89 anos de Sua

Emancipação Polí�ca.

APARECIDO SÉRIO DA SILVA

Prefeito Municipal

APARECIDA MARTA DOURADO E CASTRO

Chefe do Gabinete do Prefeito
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EVANDRO DA SILVA
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Publicada e arquivada pela Assessoria de Apoio, Controle e Elaboração dos Atos Oficiais do Gabinete do Prefeito, nesta data.

VALDEMIR SARAIVA DA SILVA

Assessor de Apoio, Controle e Elaboração dos Atos Oficiais
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