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15 	- 	 Estado de Mato Grosso 
/ 	 Municipal de Rio Branco 

VALE DO CABAAL 
GABINETE DO PREFEITO 

LEI MUNICIPAL NO 639, DE 08 DE JULHO DE 2014. 

DISPOE SORRE A POLITICA MUNICIPAL DE 
SANMENTO BASICO, CRIA 0 CONSELKO MUNICIPAL 
DE SANEAMENTO E 0 FUNDO MUNICIPAL DE 
SANEAMENTO E DA OUTRAS PRO VIDENCIAS 

o PREFEITQ MUNICIPAL DE RICLBRANCO, Estado de Mato Grosso, no usa de suas 
atribuiçoes Iegais, faz saber que a Cãmara Municipal aprovou e ele, sanciona a seguinte Lei 

DA POLITICA 

FUNDAMENTAlS 

Art 	%N' 	de Saneamento Básico de Rio Branco-MT, corn fundamento na Lei Federal rt° 
11.4451071  tern como objetivo, respeitadas as competencias da Uniao e do Estado, melhorar a qualidade 
da sanidade publica e rnanter a rneio arnbiente equilibrado buscando o desenvolvirnento sustentavel e 
fornecerido dirétrizes ao poder pUblico e a coletividade para a defesa, conservaçäo e recuperaçao da 
qualidade e salubhdade ambiental, cabendo a todos o direito de exigir a adoço de medidas nesse 	:< 
sentido. 

Paràgrafo Unico - Para as efeitos desta lei considera-se saneamento bãsico a conjunto de serviços, 
infraestrutura e instalaçôes operacionais de: 

I - serviços pUblicos de sanearnento bâsica: conjunto dos serviços pOblicos de manejo de residuos 
solidos, de limpeza urbana, de abastecirnento de ãgua, de esgotarnento sanitáho e de drenagern e 
rnane]o de águas pluviais, bern corno infraestruturas destinadas exciusivarnente a cada urn destes 
serviços, 

II - abastecirnento de água potâvel: constituido pelas atividades, infra-estnjturas e instalaçOes 
necessárias ao abastecirnentd póblico de água potável, desde a captaçäo ate as IigaçOes prediais e 
respectivos instrurnentos de medico: 

Ill - esgotarnento sanitârio: constituido pelas atividades, infra-estruturas e instalaçøes 
I

operacionais de 
coleta, transporte, tratarnento e disposiçao final adequados dos esgotos sanitários, desde s ligaçOes 
prediais ate a seu lançarnento por ernissáos no rneio corpo receptor; 

IV - Iirnpeza urbana e rnanejo de residuos sOlidos: conjunto de infra-estruturas, atividades, e instalaçoes 
operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratarnenta e destino final do lixo dornéstico e do lixo 
ohgináño da varrição e limpeza de logradouros pQblicos, corn ou .sern triagern pare fins de reuso, 
reciclagem ou compostagern, e as serviços de capina e poda de árvores ern vias e locais püblicos e 
outros eventuais serviços pertirientes a lirnpeza pUblica; 
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VI - drenagem e manejo de Aguas pluviais urbanas: conjunto do infra-estruturas, atividades e instalaçOes 
operacionais de drenagern urbana de Aguas pluvials, de transports, detençao ou retençáo pare a 
amortecirnento de vazöes de cheias, tratamento e disposiçäo final das Aguas pluvials drenadas nas areas 
urbanas. 

Art 20  Os recursos hidnc6s nao integrarn as serviços do saneamento basico 

Paragrafo Unico A utilizaçãa de rOCUrSOS hidncos na prestaçao de serviços publicos de sanearnento 
básico, inclusive pars a dispasiçao ou dilUiçao de esgotos e outros residuos liquidos, e sujeita a outorga 
de direito de uso, nos termos da Lei Federal n° 9433, de 8 de janeiro de 1997, de seus regulamentos e 
da legislaçao estadual 

Art. 3°Jl5o constitui serviço póblico de saneamento a açao executada. por mob de soluçOes individuals, 
desde4Ij a usuáho nâo dependa de terceiros para operar Os seMços, bern coma as açOes de 
saneai*rfto básico de responsabihdade phvada, incluinda a manejo de residuos de responsabilidade do 
e dor - - - -- 

'ArL4O el qos originados de atividades comerciais, industrials e de serviços cuja responsabilidade 
naoseptsa 8.enfificar, poderao por decisao do poder pUblico, serern considerados residuos sálidos 

Art. 51  ParatYetabelecimento da Politica Municipal do Sanearnento Básico serão observados as 
seguintes principios fundamentals: 

- universalização corn ampliacäo progressive do acesso de todos as domicllios ocupados ao 
saneamento básico; 

II - integralidade, compreendida como a conjunto de todas as atividades e componentes de cada Urn dos 
diversos serviços de sanearnento bâsico, propiciando a população o acesso na conformidade de suas 
necessidades e maxirnizando a eficácia das açoes e resultados; 

Ill - abastecimento do âgua, esgotamento .sanârbo, limpeza urbane e manejo de residuos solidos 
realizados do formas adequadas a saude publica e a proteção do meio ambiente, 

IV - disponibilidade, em todas as areas urbanas, de serviços de drenagem e do manejo das Aguas 
pluviais adequados a saóde publica e a segurança da vida e do patrirnônia püblico e privado; 

V - ad6ç5o de métodos, tecnicas e processos que considerem as peculiaridqdes locais e regionais; aqui 
no-causem risco a sa6de pUblica e promovarn o usa racional da energia, conservaçao e'racionalização 
do usa da Ague e dos dernais recursos naturals; - 

VI - articulaçao corn politicas de desenvolvimento urbana e regional, de habitaçao, de combate a pobreza  
e do sue erradicaçäo, de proteçao ambiental, de prarnocäo da saUde e outras de relevanto interesse 
social voltadas pare a melhoria da qualidade de vida, pära as quais a saneamento básico seja fator 
determinante; 

VII - eficiencia e sustentabilidado economica; 
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VIII - uUlizaçao de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a 
adoçao de soluçOes graduais a progressivas; 

IX - transparénciS das açoes, baseada em sisternas de informaçOes e processos decisorios 
institucionalizados; 

X - controle social; 

Xl - segurança, qualidade e regularidade; 

XII - irttegraçâo das infraestruturas e serviços corn a gestao eficiente 

XIII - stibsidiar corn instrurnento econômico de polltica sociàLpara 
de sen4gO pUblico corn objetivo de universalizar acesso ao safl 

pulacfies e localidades de baixa renda.como vilas, aglorneradosr 
allfeias7assim definidos polo Instituto Brasileiro de Geografia e Estat 

rnanutenção e continuidade 
básico, especialrnente para 
voados, nUcleos, lugarejos $ 

Art 60  Para o cumpnmento do disposto no artigo 30 da Constituiçao Federal no que concerne ao 
saneamento bâsico, consideram-se corno de interesse local: 

I - o incentivo a adoçao de posturas e praticas sOcio-econômicas ambientalmente sustentáveis; 

II - a busca permanente de soluçOes negociadas entre o Poder PUblico, a iniciativa phvada e a soáiedade 
civil pam a reduçao e rnitigaçao dos impactos ambientais; 

III - a adoçao no processo de planejarnento, de normas relatives ao desenvolvimento urbano/rural e sácio-
econôrnico que priorizern .a protecao ambiental, a utilizaçäo adequada do espaço territorial e dos recursos 
naturais e quepossibilitern novas oportunidades de geraçao de emprego a renda; 

IV - a açao na defesa a conservaçao ambiental no ãmbito regional e dos demais municipios vizinhos, 
mediante convenios, consórcios oipactos regionais; 

V - a defesa, conservaçäo e rnanutenço das areas de mananciats, as reservas florestais e demais 
areas de interesse socio-ambiental; 	 - 

VI - o Iicenciarnento a fiscalizaçao ambiental corn o controle das atividades potencial ou efetivamente 
degradadoras e poluidoras; 

VII - a rnelhoha constante da qualidade do or, do água, do solo, da paisagem e dos niveis de ruido e 
vibraçOes, mantendo-os dentro dos padrOes técnicos estabelecidos pelas legislaçoes de controle de 
poluiçao arnbiental federal, estadual e municipal no que couber; 
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VIII - o acondicionamento, a coleta, o transporte, o trataniento e a disposição final ambientairnente correta 
dos residuos sólidos; 

IX - a captaço, o.tratamento, o aimazenarnento e a disthbuiçao de âgua, assirn como o monitoramento 
de sua qualidade 

X - a coleta, o tratarnento de esgotos e a disposiçao final dos efluentes e do lodo, 

XI - o reaproveitarnento de efluentes tratados destinados a quaisquer atividades, 

XII - a drenagern e a destinaçao final das Aguas; 

de normas de segurança no 
	

e transporte de 
;, rnátedais e residuos pehqo 

recuperaçao e m 
	

matas ciliares e areas 
;so de regeneracao 

entes niveis de salubridade ambiental, através do provirnento de infra-estrutura 
de salubridade das edificaçOes, ruas e logradouros pUblicos; 

XVI - monitoraMeñto de Aguas subterrâneas visando a manutençao dos recursos hidricos para as atuais 
e futuraageraçOes, exigindo o cumphmento da Iegislacao. 

Art. 70  No acondicionarnento, coleta, transporte, tratarnento e disposiçao final dos residuos sOlidos 
deverao ser observados, além de outros previstos, os seguintes procedirnentos: 

I - acondicionamento separado do residuo solido dornéstico dos residuos passiveis de reciclageme a 
coleta seletiva destes; 

II - acondicionamento, coleta e destinaçao propria dos residuos hospitalares e dos serviços de saUde; 

III - os residuQs industdais, da construção civil, agricolas, entulhos e rejeitos nocivos a saUde e ao rneio 
ambiente, bern corno pilhas, batedas, acumuladores elétricos, Iampadas fluorescentes e pneus, nao 
poderao ser aterrados no aterro sanitârio; 

IV - utilizaçäo do processo de compostagern dos residues orjánicossernpre que possIvel e viavel; 

V manter o aterro sanitano dentro das normas da SEMNMT, ResoluçOes do CONAMA e Normas da 

§ 1 1  A separaçäo e o acondicionamento dos residuos de que trata o inciso 16 de responsabilidade do 
gerador, sendo a coleta, transporte e destino final de responsabilidade do Municipio (serviço terceidzado) 
de acordo corn regularnentaçäo especifica. 

§ 21  0 acondicionamento, coleta, transporte e disposicâo final dos residuos de que trata os incisos II e 11 1 
e de responsabilidade do gerador. 
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§ 30  Os residuos da construçao civil, poda de árvores e manutençao de jardins, ate un 3  (urn metro 
cubico), produzido a cada 30 (trinta) dias par unidade geradora, Os objetos domésticos volumosos 
poderào ser encaminhados as estaçoes de depositos (ecopontos) indicados pela Prefeitura ou recolhido 
par esta nos locals geradores conforme detiniçao da Administraçao 

§ 40  Os residuos da poda de:anborese  manutençao de jardins poderao ser coletados pole Prefeitura, 
quando nao superior a 30kg (trinta quilos) e dimensoes de ate 50cm (cinquenta centimetros) e 
acondicionado separàdamente dos demaiErresIduos. 

§ 50  A disposicao de qualguer espécie de residuo gerado em outro municipio no MunicIpio de Rio Branco 
- MT, sO poderâ ser feita se autorizado por este. 	 - 

CAPITOL Ill 	 - 	 = 

EXECUTORES DA POLITICA 

al de Saneamento Básico DôMUhidpiode Rio -  Branco serâ executada pole 
aUde e compartilhada, de forma transdisciplinar em todas as Secretaries e 

Municipal, direta ou iridireta, respeitadas as suas competências. 

CAPITULO 

DA ExEcuçAo DOS SERVIOS DE SANEAMENTO BASICO 

Art. 9° Os serviços bâsicos de saneamento de que trata o paragrafo Unico do artigo 1 1  desta lei poderão 
serexecutados des seguintes formas 
- de forma direta pole Prefeitura ou par Orgaos de sua administraçao indireta; 

II - par empresa contratada para a prestaçâo dos serviços atravOs de processo licitatOrio; 
Ill - par empress concessionãria escolhida em processo licitatOrio de concessäo, nos termos da Lei 
Federal n° 8.987/95; 
IV par gestáo associada corn orgâos da adrninistraçäo direita e indireta de entes publicos federados par 
convenio de cooperaço ou em consorcio publico, atraves de contrato de prograrna, nos terrnos do artigo 
241 da ConstdicaoFedorate do Lei Federal n° 11.107/05. 

§ 1 1  A piestçao de 
	

que não integre a 

	

iicipal dependade  celebraçao de 
	

discipline mediante 
de Darcena ouóutros instrumentos 

§ 20  EtcetUam do disposto no parégrafo anterior os serviços autorizados para usuáhos organizadosern 
cooperatives, associaçOes ou condorninios, desde que se limite a: 
a) deterniinado condorninia; 
b) localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada par populaçao de baixa renda, onde outras 
formas de prestaçao apresentem custos de operagäo e manutenção incompativeis cam a capacidade de 
pagamento dos usuários. 

BASICO 
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§ 3° Da autorização prevista no paragrafo anterior deverâ constar a obhgaçao de transferir ao titular os 
bans vinculados aos serviços por rneio de termos especificos, corn os respectivos cadastros técnicos. 

Art. 10. São condiçOes de validade dos contratos qua tenharn por objeto a prestação de servicos pUblicos 
de saneamento básico: 
I- a existència do Piano de Saneaniento Bâsico; 
II - a existéncia de estudo coniprovando a viabilidade técnica ë econômico-financeira da prestação 
universal e integral dos serviços; 
III - a existênciá de normas de regulaçao qua prevejarn os rneios para o cumprirnento das direthzes desta 
lei, incluindo a designaçao da entidade de reguiaçao e de flscalizaçao; 
IV - a realizaçäo prévia de audiência e de consulta pUblicas sobre o edital de licitaçao, no caso de 
concessao, e sobre a minuta do contrato 

Nt. it Nos casos de serviços prestados mediante contratos de concessão ou de programa, as normas 
pievistas no inciso II do artigo anterior deverao prever. 
I- aathorização para a contrataçao dos serviços, indicando Os respectivos prazos e a area a ser 

:T*dida; 
rtiusao no contrato das metas progressivas e graduais de expansão dos serviços, de qualidade, de 

éllbienbiä e de uso racional da âgua, da energia e de outros recursos, em conformidade corn os serviços 
as prestados; 
III -  as no' rl' 	ão, compativeis corn as metas estabelecidas; 
IV - as con 	de sustentabilidade e equilibdo economico-flnanceiro da prestaçäo de serviços, em 
regime de eficiência, incluindo: 
a) a sisterna de cobrança e a cornposição de taxas e tarifas; 
b) a sisternatica de reajustes e de revisOes de taxas e tarifas; 
c) a politica de subsldios; 

V - mecanismos de controle social nas atividades de planejarnento, regulacao e fiscaliSção e 
transparência dos serviços; 
VI - as hipoteses de intervençao, penalidades e de retomada dos serviços. 

§ 1 1  Os contratos näo poderao conter clausulas qua prejudiquem as atividades de regulaçao e de 
fiscalizaçao oukleftcesso as informag6es sobre serviços contratados 

§ 20  Na prestacão regionaIizadap disposto neste artigo a no artigo anterior podera se referir ao conjunto 
de municipios por a  abrangidos 

Art. 12. Nos serviços pUbhcos de saneamento básico em qua mais de urn frestador  execute atividade 
interdependente corn outra, a relacão entre elas deverá ser regulada por contrato e haverâ frgáQUnico 
encarregado das funçoes de reguiacao e de fiscalizaçao. 

Parágrafo Unico - Na regulação deverá ser detinido, pelo menos: 
I - as nornias técnicas relativas a qualidade e reguladdade dos serviços aos usuários e entre os diferentes 
prestadores envolvidos; 
If - as normas econôrnicas e financeiras relativas as tarifas, aos subsidios e aos pagamentos por serviços 
prestados aos usuarios e entre os diferentes prestadores dos serviços; 
III - a garantia de pagamento de serviços prestados entre os diferentes prestadores dos serviços; 
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IV - os mecanismos de pagarnento de diferenças relatives a inadimplemento dos usuários, perdas 
comercials e fisicas e outros creditos devidos, quando for a caso; 
V - o sistema contábfl especifico pare as prestadores que atuem em mais de urn Municipio; 
VI - a compensaçao sócio-arnbiental por atividades causadoras de impacto. 

Art. 13. 0 contrato a serce!ebrado entre os prestadores de serviços a que se refere o artigo anterior 
devera conter clausulas que estabeleçarn pelo rnenos 
I - as atividades ou insurnos contratados, 
II as condiçOes reciprocas de fomecimento e de acesso as atividades ou insumos, 
III - o prazo de vigência, compativel corn asnecessidades de arnortização de investimentos, e as 
hipôteses de sua prorrogação; 
IV - os procedimentos pare a implantaçao, ampIiaçao, meIhoria e gestao operacional das atividades; 
V--  as direitos e deveres sub-rogados ou os que autorizarn a sub-rogaçaq; 
VI - a3iip6teses de extinção, inadmitida a aiteraçao e a resciso administrativas unilaterais; 
VII,-  as penalidades a que estâo sujeitas as partes em caso deinadirnplemento; 
VIII -ra4esi2nac5o do órgäo ou entidade respônsável pelayegulaçao e fiscalizaçao das atividades ou 

DA 
	

EM SERVIOS DE SANEAMENTO sAsico 

Art. 14. 0 Municipio podera participar de prestaçao regionalizada de serviços de sanèarnento bâsico que 
é caracterizada por: 
- urn Unico prestador dos serviços pam vários Municipios, contiguos ou nao; 

II - uniformidade de fiscalizaçao e regulaçao dos serviços, inclusive sua remuneraçao; 
III - compatibihdade de planejarnento 

§ 1 1  Na prestaçao de serviços de que trata este artigo, as atividades de regulaçao e flscalizaçao poderâo 
ser exercidas: 
a) par Orgäo ou entidade de ente da Federaçao a qua o titular tenha delegado o exercicio dessas 
competênciaspor meio de convénio de cooperaçao técnica entre entes da Federaçao, obedecido ao 
disposto no artigo 241 da Constituiçäo Federal, 
b) par consoiáio publico de direito publico iritegrado peios titulares dos serviços 

§ 20  No exemicio das atividadesde planejarnento dps serviços a qua se referto "caput" deste artigo, a 
titular poderé receber cooperaçâo técnica do Estado e basear-se em estudostécnicos fornecidos pelos 
prestadores. - - - -: - 

Art. 15. A prestaço regionaliada de serviços pUblicos de saneamento basico poderã ser realizada par 
- ôrgäo, autarquia, fundaçäo de direito pUblico, consôrcio pUblico, empresa pUblica ou sociedade de 

economia mista estadual ou municipal; 
II - empresa a que se tenha concedido os serviços. 

§ 1 0  0 serviço regionalizado de sanearnento básico poderá obedecer ao piano de sanearnento básico 
elaborado pare a conjunto dos municipios consorciados. 

§ 20  Os prestadores deverão manter sisterna contàbH qua perniita registrar e demonstrar, separadarnente, 
as custos e as receitas de cada serviço para cada urn dos rnunicipios atendidos. 
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CAPITULO VI 

DA REGULA9A0 E CONTROLE 

Art. 16. A funçäo reguIàdót>nãopodera ser exercida por executores dos serviços de que trata Os i cisos I 
a IV do paragrafo unico do a666 1 °  desta lei e atendera aos seguintes pnncipios 
I independencia decisona, incluindo autonornia administrativa, orçamentaria e financeira do orgão 
regulador, 
II - transparencia, tecnicidade, celeridade $ objeflvidade das decisoes 
Art 1.7. 1 Sao objetivos da regulação 

- estabelecer padroes e normas para a adequada prestaçao dos serviços e pam a satisfaçao dos 
UbUdIlU?, 	 - 

If - garantrQcumphmento das condiçoes e metas estabeleqidas; 	- 
III - -prévenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do 

tqjna naionaI de defesa da concorrencia e defesa do cdnsurni pr I 

rtd4finir tailfas que assegurem o equilibrio econôrnicoë financeiros Ups contratos como a modicidade 
mecanismos que induzeni a eficiência efleácia dos serviços e que permitam a 

ap!
dn

flP%bciaI dos ganhos de produtividade; 
V 	 ir asDnalidades. 

Art 18 0 ob ou entidade reguladora editara normas relativas as dimensoes tecnica, econôrnica 
social de prestaçao dos serviços, que abrangerao, pelo menos, Os seguintes aspectS: 
I - padrOes e indicadores de qualidade da prestação dos serviços; 
II - requisitos operacionais e de rnanutenção dos sistemas; 
III - as metas progressivas.de expansäo e de qualidade dos serviços e os respectivos prazos; 
IV - regime, estrutura e niveis tanfarios, bern como os procedirnentos e prazos de sua fixaço, reajuste $ 
revisao; 
V - rnediçao, faturamento e cobrança de srviços; 
VI - monitoramento dos custos; 
VII - avaliaçao da eficiencia e eficacia dos servigos prestados; 
VIII - pIano de contas e mecanismos de informaçao, auditoria e certiflcação; 
IX - subsidiosjarifários e näo tariférios; 
X - padröes de atendimento ao pUblico $ mecanismo de informaçao e participaçäo; 
XI - medidasecontingências -e 	éncias, inclusive racioriamento. 

§1° 
	

deverao fixar 	 comun ica rem 
aos 	 em face de 

§ 20 órgäo 0' entidade flsäálizadora deverâ receber e Se manifestar conclusivsnetitesbbreth 

reclarnaçCes que, a juizo do interessado, não tenham sido suficientemente atendidas pelos prestadores 
dos serviços. 

Art. 19. Em caso de gestäo associada ou prestaçao regionalizada dos serviços, poderao ser adotados os 
mesmos critérios econômicos, sociais e técnicos da regulaçäo em toda a area de abrangéncia da 
associagao ou prestação. 
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Art. 20. Os prestadores de serviços de saneamento bâsico deverão fomecer ao ôrgäo ou entidade 
reguladora todos os dados e informaçUes necessadas para a desempenho de suas atividades, na forma 
das normas legais, regulamentares e contratuais. 

§ 10 lnclui-se entre Os dados e inforrnaçaes a que se refere o caputh  deste àrtigo aquelas produzidas por 
empresas ou proflssionáis contratados para executar serviços ou fomecer materials e equipamentos 
especIficos. - 

§ 2° Compreendem-se nas atividades de regulação a interpretaçao e a tixaçao de criterios para a fiel 
exeução dos àontratos, dos serviços e para a correta administraçao de subsidios. 

Art 21 Devem set dadas pubhcidade e transp 
equivjpjes que se refiram a regulaçao ou a fl5 
dosiJjáhos e prestadores, a eles podendo 
exisferibia de interesse direto 

no "caput deste 
mediante prévia e 

aos relatodos, estudosedecisoes e instrumentos 
o dos serviços, bm coma aos dm  e deveres 
ssp qua!quer ,o povo, independentemente da 

sigilosos em razão de 

e a transparéncia que se refere o ucapufI  deste artigo devera se efetivar, 
w meio de site na Internet. 

Art. 22. E assegurado aos usuários dos serviços pUblicos de saneamento basico: 
- amplo acesso a inforrnaçOes sobre Os serviços prestados; 

II - prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem estar sujeitos; 
Ill - acesso ao manual de prestaçao do serviço e de atendimento ao usuário, elaborado pelo prestador e 
aprovado peloOrgäo ou entidade reguladora; 
IV - acesso a reIatOo periOdico sobre a qualidade da prestacäo dos serviços. 

CAPITULO VII 

DOS ASPECTOS ECONOMICOS E SOCIAIS 

Art. 23. Os serviços deaneamento  básico de que trata esta lei terao a sustentabilidade econômico-
financeira ?ssegurada, sempr4quepossiveI, mediante remuneraçäo pela cobrança dos servicos: 
11 -  de abastecimento de água eesgoto sanitârio: pot tarifas e outros preços püblicos, que poderao ser 
estabelido para cada urn &86 - i9os ou conjuntarnente; - 	 - 
II. - de limpeza urbana e manejo de residuos .urbanos: por taxas oji brifas e -oufros preços pUblicos, em 
confomildade com o regime de prestaçäo do serviço ou de stffis -  atividades; 

Ill - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de taxa, em conformidade com o regime de prestação 
do serviço ou de suas atividades. 

§ 1 0  Na instituiço das tahfas, preps pCiblicos e taxas para aos serviços de básico seräo observadas as 
seguintes diretrizes: 
a) ampliaçao do acesso dos cidadaos e localidades de baixa renda os serviços; 
b) geracao dos recursos necessáhos para realizaçao dos investimentos, objetivando o cumprimento das 
rnetas e objetivos do serviço; 
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c) inibiçao do consumo superfluo e do desperdicio do recursos; 
d) recuperaçao dos custos inconidos na prestaçäo do serviço, em regime do eficiencia; 
e) remuneraçäo adequada do capital investido polos prestadores dos services corn tempo justo do 
amortizaçao; 
f) estimulo ao uso do tecnologias rnodernas e eficientes, compativeis corn 05 niveis exigidos do 
quatidado, continuidadje segurança na prestaçao dos serviços, 
g) incentivo a eficiencia dos prestadores dos serviços 

§ 210 Municipio podera adotar subsidios tanfanos e não tarifanos pam as usuanos e localidades quo näo 
tenham capacidade do pagarnento ou escal a econômica suficiente para cobnr o custo integral dos 
serviços. 

Art, 24 Observado a disposto no artigo anterior, a estrutura de- rernineraco è cobrança dos serviços 
pUbIic4ff saneamonto basico poderâ levar em cQnsideraçobs seuintes fatores: 
I - çajggtjas de usuários, distribuIdos por faixas ou quantidadestrsqentes de utilizaçao ou de consumo; 

usa ou de qualidade requeridos; 	 -- - 

flpinirna de utilizaçao do serviço, visandeâ garahtia de objeilvos sociais, como a preservaçao da 
o adequado atendimento dos usuários de menor ?enda eproteçao do rneio ambiente; 

tVZpsf&tpiino necessario para disponibilidade do serviço em quantidade a qualidade adequadas; 
V - ciclos signitic tvos do aumento de dernanda dos serviços, em periodos distintos; 
VI - capacidIe cia pagamento dos consumidores. 

Art 25 Os subsidios necessanos ao atendimento do usuanos e localidades de baixa renda poderao ser 
I - diretos: quando destinados a usuahos determinados; 
H - indiretos: quando destinados ao prestador dos serviços; 
III - tafados: quando integrarem a estrutura tarifária; 
IV - fiscais quando decorrorem da aIocaço de recursos orçarnentarios, inclusive por mojo de 
subvençOes; 
V - intemos a cada titular ou locatidades: nas hipoteses de gestäo associada e de prestaçao regional. 

Art. 26. As taxas ou tafas decorrentes da prestação de serviço pUblico de coleta, tratamento e manejo do 
residuos soildos urbanos devem lovar em conta a adequada destinaçao dos residuos coletados e 
poderão conäidertm  conjunto ou separadamente: 
- o nivel der*da da popljjfiçao da Area atendida; 

Ii - as caraciristióas dos lotes urbapos, as areas edificadas e a sua utilizaçao; 
III -0 pesoouvoIume medio col et,djpor habitante ou por domicilio; 	- 
IV - tipo de msiduo gorado e a qua]Idade da segregaç&o na origem. - 	- -- - 

Art. 27. A cobrança pela prestaçaO do serviço pUblico de drenagem e manejo de águas pluvais uttánas 
dove levar em conta, em cada tote, os percentuais do impermeabilizaçao e a existéncia do dispositivos de 
amortecimento ou do retenção do âgua de chuva, podendo considorar tambem: 
I - a nivol do renda da população da area atendida; 
If - as caracteristicas dos lotes urbanos, areas odificadas e sua utilização. 

Art. 28. 0 reajuste do tarifas do serviços püblicos do saneamonto bâsico seré realizado observando-se 0 

intorvalo minimo do 12 (doze) moses, de acordo corn as normas legais, regulamontares e contratuals. 
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Art. 29. As revisães tariférias compreenderão a reavaliaçao das condiçOes da prestação dos serviços 0 
des tarifas praticadas e poderao ser: 
I - periodicas, objetivando a distribuiçao dos ganhos de produtividade corn os usuáhos e a reavaliaçao 
des condiçOes demercado; 
II extraordinanas, quando so venficar a ocorréncta de fatos nao previstos no contrato, fora do controls do 
prestador dos serviços, quo alterern o seu equihbno econOmico financoiro 

§ 1 1  As revisOes tahfahas teräo suas pautas definidas peloOrgao ou entidade reguladora, ouvidos os 
usuários sos prestadores dos serviços - - 

§ 21  Poderao serestabelecidos mecanisrnos tariférios de induçao a eficlencia, inclusive fatores de 
produtividade, assirncomo de antecipaçäo do rnetas do expansao e qiaIidadp dos serviços. 

§ 3° O'Orgão ou entidade reguladora poderá autohzar prestador dos eMços a repassar aos usuâhos 
custos iehcargos tributários näo previstos originalrfiente e ppreIe rjäo administrados, nos terriios da Lei 

çalrçe.987195. 	 - 

aes -tariias devem ser fixadas de forrna clara e objetiva, deveñdo os roajustes e as revisöos 
I 	ff-P(INcot corn antecedencia minima do 60 (sossenta) dias corn relaçao a sua aplicaçao. 

Parágrafo Uniqo- - A fatura a ser entregue ao usuáho final devoré ter seu modelo aprovado polo orgão ou 
entidade reguladora, quo definirá os itens e custos a serem explicitados. 

Art. 31. Os serviços poderao sor interrompidos polo prestador nas soguintes hipoteses: 
- situaçôes de emergéncia que atinjarn a segurança de pessoas e bens; 

II - necessidade de efetuar reparos, rnodificaçOos ou rnelhorias do qualquer natureza no sistema; 
III - negativa do usuano em permitir a instalaçao do dispositivo do Ieitura de agua consurnida, apos ter 
sido previamento notificado a respeito; 
IV - manipulaçao indevida de qualquer tubulaçao, medidor ou outra instalaçao do prostador, por parte do 
usuário; 
V - inadimplomento do usuário do serviço de abastecirnento de água, do pagamonto das tahfas, apôs ter 
sido fornialmente notificado. 

§ 1°As interrupçOes seräoproviarnente cornunicadas ao reguladoro aos usuârios. 

§ 2° A suspe4a6dos serviços privista nos incisos III e V deste artigo será procedida de prévio aviso ao 
usuario,nao inferior a 30 (trinta) di6s7 da data prevista pare asuspensão; 	- 

§ 3° A interrupçao ou a restriçao do fornocirnonto do água por inadirnplencia a estabelecimefltos  do 
saüdé, a insfituiçôes educacionais e do intornação do pessoas e a usuário rosidencial do baixa renda 
beneficiario do tarifa social doverâ obedecer a prazos e chtérios que preservern condiçOes rninirnas do 
manutenção da saUde das pessoas atingidas. 

Art 32. Desde que provisto nas norinas de regulaçao, grandes usuáhos poderão negociar suas tarifas 
corn o prestadordos serviços, rnedianto contrato especifico, ouvido previarnente o regulador. 

Rio Branco pi 
dias meihor 
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Art. 33. Os valores investidos em bens reversIveis peios prestadores constituirão creditos perante o titular, 
a serem recuperados mediante a exploração dos serviços, nos ten -nos das normas regulamentares e 
contratuais. 

§ 1° Nao geraräo crédito perante o titular as investimentos feitos sem Onus parao prestador, tais como Os 
decorrentes de exigéncia legal aplicavel a implantaçao de empreendimentos imobiliâhos e os 
provenientes de subvençOes otj transferencias fiscais voluntárias. 

§ 20  Os investimentos realizados, Os v1ores amortizados, a depreciaçäo $ Os respectivos sAldos serão 
anualmente auditados ecertificados pelo órgäo ou ente regulador e Tribunal de Contas do Estado, 

§ 3°  95 creditos decorrentes de investimentos devidamente certificados poderao constituir garantia de 
empSUmos aos delegatarios, destinados exclusivamente a investimentos nos sistemas de saneamento 
objet.cIo:respectivo contrato. 

jWThtd:VI!l 

StAS1'ECTOS TECNICOS 

Art. 34.XY séMço prestado atendera a requisitos mInimos de qualidade, incluindo a regularidade, a 
continuidadie as condiçOes operacionais e de manutençao dos sistemas. 

Art. 35. Toda edificação permanente urbana será conectada as redes pUblicas de abästecimento de água 
$ de esgotamento sanitário disponivel e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços pUblicos 
decorrentes da conexo e do uso desses serviços, ressalvadas as disposiçOes em contrário da entidade 
de regulação e do meio ambiente. 

§ 1 1  Na ausOncia de redes pUblicas de saneamento bãsico, serao admitidas soluçOes individuals de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, observadas as normas reguladoras. 

§ 20  A instalaçao hidraulica predial ligada a rede de abastecimento de âgua não podera ser tambOm 
alimentadapproutras fontes. 

§30  As edifiqaçOes teiiipokrias deverao dispor de meios especificos para conexo as redes pUblicas de 
água tratade esgoto sanitârfo. - 

CAPITULO IX 	 - 
DC) FUNDO MUNICIPAL DE SANSAMENTO BASICO (FMSB) 	- 	- - - - 	 - 

Art. 36. Fica criado o Fundo Municipal de Saneamento Basico (FMSB), vinculado aSecFètsña Muhicial 
de SaUde. 

Paragrafo Unico - Os recursos do FMSB serão aplicados exciusivamente em saneamento básico no 
Municipio, apOs consulta e deliberaçâo ao Conseiho Municipal de Saneamento. 

f! 
Rio Iiraiic.. 
ili:a' ineiho 

Art. 37. Os recursos do FMSB serâo provenientes de: 
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- repasses de vaiores do Orçarnento Geral do Municipio, desde qua não vinculados a receita de 

impostos; 
- percentuais do arrecadaçao relativa a tarifas e taxas decorrente da prestaçao dos servicos de 

captaçao, tratarnento e distribuiçao de ãgua, de coleta e tratamento de esgotos, residuos sôiidos e 
serviços de drenagem urbana. 
III - valores de financiamentos de instituiçOes financeiras e organismos pUblicos ou privados, nacionais ou 
estrangeiros; 	 - 
IV - valores recebidos a fundo perdido; 	- 
V - quaisquerâutros recursos destinado-ao Fundo. 

Paragrafo Unico - 0 resultado dos recoihimentos financeiros sera depositado em conta bancana exciusiva 
e podrao ser aplicados no mercado financeiro ou de capitals de maior rentabilidade, sendo quo tanto o 
capttaomo Os rendimentos somente poderao ser usados para as flna1icja,s especificas descntas nesta 

Q..Qrcarnento e a Contabilidade do FMSB obedecerao as normas estabelecidas pela Lei n °  
Me, Ecomo as instruçOes normativas do Tribunal de Contas do Estado e as estabelecidas no 

OTheñtóeraI do Municipio e do acordo corn o principioda unidade euniversalidade. 

§ 10 Os procedimentos contabeis do Fundo serão executados pela Contabilidade Geral do Municipio 

§20  A adrninistraçao executiva do FMSB sera de exclusiva responsabilidade do Executivo Municipal. 

CAPITULOX 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 

Art. 39. Fica criado o Conseiho Municipal de Sanearnento coma órgão superior de assessorarnento e 
consuita da administração municipal, corn funçOes fiscalizadoras e deliberativas no ârnbito de sua 
competencia, conforme dispOe esta lei. 

Act 40. São1atiibuiçOes do Conseiho Municipal de Sanearnento: 
- elaborar sejimento intemo; 

II - dar encaminhamento 	deliberaçOes dos Conferéncias Municipal, Regional, Estadual e Nacional de 
San eamentqâsico; 
Ill - opinsobte questOes de cárafr estrategico para o desenvolvimento do cidade e territôrio municipal 
quandocouben 	 - 	- 	- 	 -- 
IV - deliberar e emitir pareceres sobre propostas de alteraão datei d Piano Munici Lie- anearnento 
Basive dos Regulamentos; 	 - 	- 
V- acornpanhar a éxecução do desenvolvimento de pianos e projetos do interesse do desenvolvirnénto do 
Municipio quando afetaro ârnbito do sanearnento bâsico; 
VI - deliberar sobre projetos de lei de interesse da politica do saneamento municipal, antes do seu 
eacaminhaniento a Camara; 
'Al - ompanhar a implernentaçao do Piano Municipal de Saneamento Bâsico e sua revisäo,devendo 
mimic-se pelo menos duas vezes ao ano corn fins especificos de monitorarnento do mesrno, e efetuar a 
sua revisäo conforme previsto nesta lei; 
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VIII - apreciar e dehberar sobre casos nao previstos na Lei do Piano Municipal de Sanearnento Basico e 
na legislaçao municipal correlata; 
IX - Deliberar sobre recursos de competéncia do FMSB, bern coma acompanhar seu cronograma de 
aplicaçao. 

Art. 41. 0 Conselho §erâ composto de membros efetivos, alem de seus respectivos suplentes, corn 
rnandato de 2 (dais) anos, admitida a reconduçao, norneados par decreto do Prefeito, da seguinte forma: 
- sete (7) representantes dos Poderes Municipais, sendo indicados: 

a) urn pela Secretaria Municipal de SaUde 
b) urn pela Secretaria Municipal do Ambiente; 
C) urn pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços PUblicos; 
d) urn pela Secretaria Municipal de Planejamento; 
e) urn eIa Defesa Civil; 	 - 

t) urn Spjesentante da Secretaria da Educaçao 	 - 

g) uthSà -Secretaria Municipal de Assistência Social; 

presentantes da Sociedade Civil, eleitos par rneio de Conferencia ou Forum, designado para 
e; oriundos dos seguintes segmentos: 

k~a W%9110181,0—mpAas prestadoras de serviços de sanearnento contratadas pelo Municipio; 
b) um Of OrganrzacOes Nao Governamentais (ONGs); 
C) urn por lrtjfltuiOes de Ensino Superior 
d) urn pelas éhtidades de representação profissional; 
e) urn pelos usuários do seiviço de saneamento bàsico; 
I) urn pelo Sindicato de Trabalhadores de Rio Branco; 
g) urn pela Associaçao Comercial e Industrial de Rio Branco; 
h)urn representante do Ministerio PUblico; e 

urn pelas organizaçOes da sociedade civil e defesa do consurnidor .  

III- Dais Vereadores indicados pelo Plenario da Camara Municipal 

§ 1 0  Os rnembros devem exercer seus mandatos de forma gratuita, vedada a percepçao de qualquer 
vantagern de natureza pecuniâria. 

§ 2° 0 supoite téànidd e adrninistrativo necessário ao funcionarnento do Conseiho sera prestado pela 
Prefeitura MUniciDal Rio Branco - MT. 

§ 3° 
	

püblicas, facultado aos muojcipes sohaitar, par escrito e corn 
inclua assur 
	

seu interesse na pauta da- prime lrsieunjao-stjbs( uonte. 	-. 

to Conselho 
	

pelos Conseiheiros. 	 - - 

Art. 42. São atribuiçOes do Presidente do Conseiho: 
- convocar e presidir as reunioes do Conselho; 

II - solicitar pareceres técnicos sobre tenias de relevante na area de sanearnento e nos processos 
subrneUdos ao Conselho; 
Ill - firmar as atas das reuniOes e hornologar as resoiuçOes e decisOes. 
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CAPITULO XI 

DA PARTICIPAçA0 POPULAR 

Art. 43. A ParticipaçoPopuIar tern par objetivo valorizar e garantir a participaçäo e o envolvimento da 
cornunidade, de forma otnizada, na gestão pUblica e nas atividades politicas administrativas. 

Art. 44. A convocacao a participação doa.qidadãos e de responsabilidade do governo municipal e tern por 
objetivos 

inizar a socializaçao da pessoa e a promoçao do seu desenvolvimento integral coma cidadao, 
e menibro da coletividade; 
no atendimento das aspiraçães caletivas no que se rfere 	lobjetivos e procedimentas da 

influenciando nas decisoes e no seu controle 
$anente valonzaçao e aperfeiçoamento do podefrpubliqo corno :nstwrnento a serviço da 

Art. 45. A Pifeitura Municipal e seus ôrgaos da administraçäo indireta competem prornover a 
capacitaçAa sistemâtica dos Iuncionãrias para garantir a aplicaçãa e a eficácia desta lei $ demais nomias 
pertinentes. 

Art 46. 0 Piano Municipal do Sanearnento Básica e sue irnplernentaçao ficam sujeitos ao continuo 
ornpanhamento, revisao $ adaptaçao as circunstâncias emergentes e sera revisto em ate dots anos 

apos a publicaçao dos resultados dos Censos Demagraflcos realizados e publicados pelo IBGE; 

Art. 47. 0 Plano de Manejo, Recuperaçao, e ou Conservação do Mananciais da Bacia do Rio Branca, 
meurso Hidrico para captaçao do abastecirnento publico de água potével, déverA ester concluido ate trés 
(3) arms aposa aprovaçâo e publicacao desta Lei. 

Parágrafo Unio: ate tres43 anos apOs a publicação desta Lei a Prefeitura Municipal devera ter viveiro de 
mudas natie frutiferas pataQrornover a recuperaçäo nas nascentes e mates ciliares. 

Art 48.4o Poder Executivo Mutilcipal compete dar arnpla divulga9ão do PMB e das demais normas 
rnunicivais referentes ao saneamento basico. 	 - 	- -- 

Artt A entidade ou a ôrgao ?6ulador dos serviços de que trata esta lei serà 
especifica. 

Art. 50. Flea o Poder Executivo autorizado a cantratar empresas, inclusive por cancessao, pare a 
execução dos serviços de que tratam as incisos I II, Ill e IV do artigo 10  desta lei, no tado ou ern parte. 

8 
Art. 51. Os regularnentos dos serviços do abastecirnento de água, esgotarnento sanitârio, limpeza urbane 
e manejo de residuos sOlidos e drenagem e maneja das águas pluviais urbanas seraa propostos pelo 
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Orgao regulador e baixados por decreto do Poder Executivo, após aprovaçäo do Conseiho Municipal de 
Saneamento Bésico. 

Art. 52. Enquanto nao forem editados Os regulamentos especificos ficam em uso as atuais normas e 
procedimentos relativbs aos serviços de ãgua e esgotos sanitarios, bem como as tafas e preços püblicos 
em vigor, que poderao si re?justadas anualmente pelos !PCA (indice de preço ao consumidor ampilado). 

Art. 53 Os serviços previstos no 'a' ? a -anterior deverao ter sustentabilidade econômico-tinanceira atraves 
da cobrança de texas, tarifas e out  preços püblicos, em conformidade corn o regime de prestação de 
serviços. 

Act. 54.Esta lei entra em vigor da data de sua publicaçao, revogadaaaflisposiOes em contrário. 

'refeito, Edificio Sede do 	 ,O8deJuIhode2O14. 

/A 	II 	H 

XAV RD RAUJO 

.P fpin-1 
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orgão regulador e baixados por decreto do Poder Executivo, após aprovaçao do Conseiho Municipal de 
Saneaniento Bésico. 

Art. 52. Enquanlo não forem edados os regulamentos especificos ficarn em uso as atuais normas e 
procedimentos relativos aos serviços de água e esgotos sanitários, bern como as tanfas e preços pUbilcos 
em vigor, quo poderâo er resjustadas anualmente polos IPCA (indice do preço ao consumidor ampliado). 

Art. 53. Os serviços previstos no artigo anterior deverao ter sustentabilidade econômico-financeira através 
da cobrança do taicas, tarifas o outros preços pUblicos, em conformidade corn o regime do prestaçao de 
serviços. 

Art. . Este lei ontra em vigorda data de sue publicação, revogadas athspo*oes em contrârio. 

Ediflcio Sede do P er- e 	ig - l3ranco-MT, 08 de Juiho de 2014. 
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