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LEI MUNICIPAL N.° 296/2006 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a estabelecer 
corn o Governo do Estado do Pará gestao associada 
para a prestacao, planejarnento, regulacao e 
fiscalização dos serviços de saneamento básico, 
integrado pelas infra-estruturas, instalaçöes 
operacionais e servico de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário no MunicIpio de Santa Maria 
das Barreiras, e dá outras providências. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS - PA, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e 1e sancionou a seguinte lei: 

CAPITULO I 

DAS DISPOSICOES GERAIS 

Art. 10 - Fica o MunicIpio autorizado a estabelecer corn o Governo do Estado do Pará a 
gestão associada para prestacão, planejamento, regulacao e fiscalizacao dos servicos de 
saneamento básico, integrado pela infra-estrutura, instalacoes operacionais e servico de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, em seu território, em conforrnidade corn o 
disposto nos artigos 175 e 241 da Constituiçào Federal. 

§ 10 - A gestão associada corn o Estado para a prestacão dos servicos de saneamento básico do 
MunicIpio por meio de concessão de serviço püblico na forma de contrato de programa. a 
COSANPA-COMPNHIA DE SANEAMENTO DO PARA, sociedade de econornia mista sob 
controle do Estado do Pará, criada pela Lei Estadual n° 4.336, de 2 1/12/1970, em conformidade 
corn o disposto nas Leis Federais 8666/1993, 8987/1995 e 11079/2004. 

§ 20 - A gestAo associada corn o Estado para o exercIcio das funçOes de planejamento e de 
regulacao e fiscalizacâo dos serviços de saneamento básico no MunicIpio sera exercida por 
meio de delegacào, na forma de convenio de cooperacAo, a: 

I. Secretaria Especial de Estado de Integracão Regional (SEIR), responsável pelo exercIcio 
das funcOes de planejamento; e 

II. Orgao de RegulacAo/FiscalizaçAo Estadual, responsável pelo exercIcio das funcOes de 
regulacão e fiscalizacao. 
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Art. 20  - Pam os efeitos des Lei, considera-se saneamento basico o abastecintento de 
água potavel e thstamento e disposiçAo final dos esgotos sanitários, abrangendo a integralidade 
das redes de infra-estrutura, instalaçôes operacionais e atividades relacionadaa: 

I. captaçào, aduçio e tratamento de água bruta, aduçao, reservacâo e distribuiçao de agua 
tratada, incluindo as ligaçôes prediais e os instrumentos de mediçAo; 

II. coleta, transporte, tratarnento e disposiçAo final de esgotos sanitârios, e 

III. tratamento e destinaço final dos lodos e de outros residuos resultantes dos processos de 
tratamento; 

Art. 30  - Os serviços püblicos de sancamento basico serAo prestados corn base nos 
seguintes principios fundamentals: 

I. universalFzaçAo do acesso; 

IT. gestAo integrada das atividades e infra-estrutura necessárias ao abastecirnento de água 
a coleta e destinação final adequada de esgotos sanitarios, 

III. adoçao de métodos, tecnicas e processos que considereni as peculiaridades locais 
regionals; 

IV. articulaçao corn as politicas & desenvolvimento urbano e regional, de habitaçAo, de 
combate a pobreza e de sua erradicaçâo, de protecAo ambiental, de promoçAo do saUde e 
outras de relevante interesse social voltadas Para a meihoria da qualidade de vida, pan 
as quais o saneamento bisico seja fator determinante; 

V. efiejéncia e sustentabilidade econôn*a 

VI. utilizaçAo de teenologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos 
clientes e a adoção de soluçoes graduais e progressivas; 

VII. transparéncias das aç&s, baseada em sistemas de infonnaçOes e processos decisorios 
institucionalizados; 

VIII. controle social; 

IX. seguranca, qualidade e regularidade; 

X. integraçlo das infra-estruturas e serviços corn a gestAo eflciente de recursos hidricos. 
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CAIITULO II 

DA PRESTACAO DOS SERVICOS 

Art.40  - Para atender ao disposto no art. 3 0 , visando o interesse pUblico, a eflciência, a 
eficacia, a sustentabilidade e o equilibrio eeonômico e financeiro dos serviços de saneamento 
basico, o Municlpio delegaré a sua prestaço a cosANPA, por rneio de contrato de programs. 

§ 10 - 0 prazo de vigéncia do contrato de programs seth de 30 (trinta) anos, admitindo-se 
sucessivas prorrogacöes, por iguals perlodos, a crittrio da panes, mediante termos aditivos. 

§ 2° - Transcorrido o prazo inicial da concessAo e, havendo manifestaçAo das panes, ficara 
automaticamente prorrogada o presente contrato de programa por igual perlodo, nos termos das 
Leis Federals no 8.987/1995, 9.648/1998 e 11107/2005. 

§3°-AdeIegaçoaqueserefereestearfigoabrangetodaa Area urbanadoMupjcipjoeos 
Distritos de Sawanópolis e Nova Esperança C Os povoados de São JoAo Batista e Novo 
Horizonte, em regime de exciusividade, podendo set alterada, de comum acordo entre as partes, 
medi ante revi são e aditivo contratual, preservado o equillbrio eeonômico e finance iro da 
prestaçAo dos serviços. 

§ 40  - As areas do Munic!pio nAo integrantes da area objeto da delegaçAo perinanecem sob 
responsabilidade do Municiplo. 

§ 50 - o Saneamento básico em Areas remanescentes a que se refere o paragrafo anterior podera 
ser objeto de soluçôes individuals ou de piestacAo de serviços, diretamente ou indiretamente, 
mediante autorizaçbo legislativa, inclusive a organizacoes comunitárias locals, observada a 
exciusividade da delegaç5o a que se refere 0 caput. 

' § 60  - A COSANPA tent prioridade em caso de delegaçAo da prestaçAo dos serviços a que se 
referem Os §§ 4°e 5 0  

Art 50  - A COSANPA podera reallzar os serviços de que trata a apresente Lei, 
diretamente ou através de terceiros, entidades püblicas on privadas. 

PAlt&GRAFO UNICO - Incluem-se nos contratos corn terceiros o previsto nas Leis Federals 
8.987/1995 e 11079/2004. 

Art. 60  - A COSANPA fica assegurado o direito de promover, na foram da legislaç&o 
vigente, desapropiiaçAo por utilidade pübllca e estabelecer servidbo de hens ou direitos 
necessMios a operaçAo e expansk dos seus serviços no MunicIpio. 

PAKAGRAFO UNICO —0 Poder Executivo Municipal, mediante solicitaçAo, Thndamentada 
da concessionária, declararã previamente através de Decreto, a utilidade publica de que trata 
este artigo. 
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Art 70  - Durante o prazo da delegaçao e na sua area de abrangéncia, somente a 
COSANPA podera receber em norne do Municlpio e pam aplicar integralmente nele, recursos 
ou bens patrimoniais destinados por quaisquer entidades aos services de saneamento bésico. 

Art. 80  - Os services püblicos de saneamento básico terAo a sustentabilidade econômica 
financeira assegurada mediante Os recursos obtidos corn a cobrança de tarifas pela COSANPA 
cuja a instituiçao observara as seguintes diretrizes: 

I. prioridade pan atendimento this fwiçOes essenciais relacionadas a saüde; 

II. possibilidade de ampliaçAo do acesso dos cidadAos e localidades de baixa renda aos 
setviços; 

III. geraçAo dos recui'sos necessános pam reallzação dos investimentos, objetivando o 
cumprimento das metas e objetivos do service; 

IV. inibiçAo do consurno superfluo edo desperdiço de recursos; 

V. recuperaçAo dos custos inconidos na prestaçAo do serviço, em regime de eficiência; 

VI. remuneraçAo adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços; 

VII. estimulo so use de tecnologias modernas eficientes, compativeis corn os niveis exigidos 
de qualidade, continuidade e segurança na prestaçAo dos services; 

VIII. incentivo a eficiéncia dos prestadores dos services. 

PARAGRAFO UNICO - Podero ser adotados subsidios tarifários e nâo tarilrios pan os 
tTh clientes e localidades que nAo tenham capacidade de pagamento suficiente pan cobrir o custo 

integral dos serviços. 

Art. 90 - A estrutura tarifaria poderá levar em consideraçäo os seguintes fatores: 

I. categoiia de clientes, distribulda pot faixas ou quantidade crescentes de utilizacao ou de 
consumo; 

II. padrôes de uso ott de qualidade requeridos; 

III. quantidade minima de consunlo ou de utilizacAo do service, visando a garantia de 
objethros soeiais, como a preservaçlo cia saüde püblica e 0 adequado atendimento dos 
usuários de menor renda 

IV. custo mlniino necessário pam disposiçAo dos serviços em quantidade e qualidade 
adequada 
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V. ciclos significativos de aumento da demands dos serviços, em periodo distintos; 

VI. capacidade de pagarnento dos clientes. 

Art. 10 - Os subsidios necessarios so atendirnento de Clientes e localidades de baixa 
renda poderAo ser, dependendo das caracteristicas dos beneficiarios e da origem dos recursos: 

I. diretos, quando destinados a Clientes determinados, on indiretos, quando destinados ao 
prestador de serviços; 

II. tarifários, quando integrarem a estrutura tarifária, on fiscais, quando decorrerem da 
alocaçAo de recursos orçamentarios, inclusive de subvençoes; 

Ill. internos a cada titular on entre localidades, nas hipoteses de gestAo associada e & 
prestaçAo regional. 

Art 11 - A tarith dos serviços seth fixada pela COSANPA, podendo o sen valor ser 
preservaclo por meio das regas de reajuste, e quando for  caso, de revisAo. 

PARAGRAFO UNICO - A cobrança pelos servicos de esgotamento sanitário podera set feita 
em razAo do consumo de água. 

Art 12— Os rejustes poderAo ser realizados no intervalo minimo de doze rneses, salvo 
situaçöes adversas justiflcadas pela COSA}1PA. 

Art. 13 - As revisoes tarifarias compreenderarn a reavaliaçAo das condiçôes da 
prestaçäo dos serviços e das tarifas piaticadas, e poderdo ser: 

I. periOdicas, objetivando a distribuiçlo dos ganhos de produtividade corn os Clientes e a 
reavaliaçflo das condicôes de mercado; 

II. extraordinárias, quando se verificar a ocorréiicia de thtos Mo previstos no contrato, fora 
do controle do prestador dos servicos, que alterem o seu equillbrio econômico 
financeiro. 

§ 10 - As revisoes tarifarias poderâo ter sua pauta definida pelo Orgao de 
RegulaçAo/Fiscallzação Estadual, ouvidos previamente o Municipio, o prestador dos serviços, e 
os clientes, podendo ser realizada, pelo menos, urna audiência püblica 

§ 20  - PoderAo set estabelecidos rnecanismo tarifârios de inducAo a eficiência, inclusive fatores 
de produtividade, assim como de antecipaçâo de metas de expansAo qualidade nos serviços. 

§ 3 0  - Os fütores de produtividade poderAo ser definidos corn base em indicadores de outras 
empresas do setor. 
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§ 40  - 0 prestador de services poderá set autorizado a repassar aos Clientes custos e encargos 
tiibutários nAo previstos originalmente, por cie nAo adnilnistrados. 

Art. 14— As tarifas sergo tixadas de forma clara e objetiva, devendo Os reustes e as 
revisôes set tornados püblicos corn a antecedencia minima de 30 dias corn re1aço a sua 
aplicaçAo. 

Art. 15 - Fica a COSANPA isenta de todos os tributos, taxas, contribuiçôes, e 
emolumentos e quaisquer outros encargos fiscais municipais, durante o pram da concessào, 
bern como o de pagar, seja a que titulo for, qualquer importância pela utilizacao dos espacos 
püblicos, terrestre on  nâo, corn o fini de imp Iantar unidades e redes dos sistenias de saneaznento 
bas ice, bern como as unidades controladoras desses sistemas, quando necessarias. 

Art. 16 - Fica o MunicIpio autorizado a transferir I COSANPA, os hens de 
propriedades desse Municipio, necessIrios a arnpliaçAo do sistema de abastecimento de agua da 
cidade. 

§ 1° - A transferôncia a que se refere 0 caput podera ser feita atravds da participaçdo acionaria 
do MunicIpio no capital social da COSANPA. 

§ 2° - Os valores a serern incorporados sob a forma de acôes ago os constantes da esciitura dos 
hens doados peio Municlpio, cios quantitativos sexo creditados em coma in contabilidade da 
COSANPA, aid a realizaçAo da asseinbleia geml exfraordinaria convocada pan dims fins. 

Art. 17 - 0 Municfpio so aprovara novos loteamentos quando os mesmos estiverern, 
quanto so sanearnento basico, dentro dos padröes tecnicos aprovados pela COSANPA. 

Art IS - Obriga-se a COSANPA a fomecer a populaçAo serviços adequados de 
saneaniento basico, em conformidade corn as normas legais, regulamentares e contratuals. 

CAPITULO In 

I 34i 

Mt 19 - A prestaçAo dos services observarA piano de saneainento básico, que 
abrangera os seguintes elementos principals: 

1. diagnOstico da situaço e de seus impactos nas condiçôes de vida, utilizando o sistema 
de indicad ores sanitários, epidemiológico, ambientais e sOc io-econômico e apontando as 
causes das deficiências detectadas; 
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 IL objetivos e metas paw a universaiizaçao, admitidas solucoes graduais e progressivas, 
observando a compatibilidade corn os demais pianos setoriais; 

III. prognimas, projetos e açöes necessarias pan atingir os objetios e as metas; 

IV. açöes pan emergéncias e contingências; 

V. mecanismos e procedinientos Para avaliaçAo sistematica da eficiencia e eficacia das 
noes programadas. 

§ 10 - 0 piano de sane amento has leo seth revisto periodicamente, em prazo nAo superior a seis 
anos. 

§ 20  - Seth assegurada arnpia divuigaço cia proposta de piano e dos estudos que a 
fundamentam, inclusive corn a realizaçflo de audiêneias e consuitas pUblic as. 

§3°  -0 piano devera considerar a haS hidrografica e a região onde se insere 0 Municipio 
como unidade de referenda. 

§ 4° 0 cwnpriniento do piano de saneamento basico seth pafle integrante dos instrumentos de 
deiegaçao do serviço. 

§ 50  - Pam atender so disposto neste artigo, visando o interesse ptblico e a otirnizaçAo do 
planejamento dos serviços de saneasnento básico, o Municipio deiegath a execuçao das funçOes 
de pianejamento A Secretaria Especial de Estado de Integraçio Regional (SEW), per melo de 
convenio de cooperaçAo. 

CAPITULO W 

DA REGIJLACAO 

An. 20-0 exercIclo da fiinçio de reguiaçAo atendeTâ aos seguintes principios: 

L independència decisOria, incluindo autonomia administrativa, orçainentaria e financeira; 

II. transparência, teenicidade, celeridade e objetividade das decisôes. 

Art. 21— So objetivos da reguiaçào: 

1. estabeiecer padrOes e nornias pan a adequada prestaçAo dos serviços e pan a satisfacio 
dos clientes; 

II. garantir o cumprimento das condiçôes e rnetas estabelecidas; 
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III. prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalva a competéncia dos Orgãos 
integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência; 

IV. definir tarifas que assegurern canto o equilfbrio econômico e financeiro do contrato 
quando a modalidade tañfaria, mediante mecanismos que induzam a eflciência e 
eficAcia dos serviços e que permitam a apropriaçào social dos ganhos de produtividade. 

Mt 22 - Pam atender so disposto nos arts. 20 e 21, visando 0 interesse pUblico e a 
adequada reguiaçao e fiscalizaçAo dos serviços de sanearnento básico, o Municipio delegara a 
execuçAo dessas fiinçoes so Orgao de RegulaçA&FiscaiizaçAo Estadual, por melo de convénlo 
de cooperaço. 

Art. 23 — 0 Orgo de Regulaçäo/FiscalizaçAo Estadual, em conjunto corn a COSANPA, 
editara nonnas relativas as diniens&s tócnica, econômica e social de prestaçAo dos scrviços, 
que abmngerao, entre outros, Os seguintes aspectos: 

I. padrôes de qualidade da prestaçâo dos serviços; 

II. requisitos operacionais e de ms.nutenclo dos sistemas; 

III. regime, estrutura e nIveis tarjfários, bern como os procedimentos e prazos de sua 
fixaço, reajuste e revisAo; 

IV. mediçAo, faturamento e cobrança de servicos; 

V. monitoramento dos custos; 

VI. avaliaçAo da eficléncia e eficacia dos scMços prestados; 

VII. piano de contas e mecanismos de intbrmaçao, auditoria e certiticaçAo; 

VIII. subsidios tajiférios e ado tarifarios; 

IX. padröes de atendimento so publico e niecanismo de participaçAo e inforrnacao; 

X. medidas de contingéncias e de ernergências, inclusive racionamento; 

XI. penalidades peio deseumprimento de no,nias. 
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Art 24— Os services poderao ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipOteses: 

I. situaçöes de emerg&ieias que atinjaiu a seguranca de pessoas e bens; 

If. necessidade de efetuar reparos, modificaçôes on meihorias de qualquer natuTeza DOS 
sistenias; 

IlL negativa do Cliente em pennitir a instalaçao de dispositivo de leitura de ãgua 
consumida, apes ter sido previaniente notificado a respeito; 

IV. manipulaçao indevida de qualquer tubulaço, medidor on outra instalaçAo do prestador, 
por parte do Cliente; e 

V. inadhnpleinento do Cliente no pagamento das tarifas, a$s ter sido formalmente 
notificado. 

§ 1° - As interrupç&s programadas serAo previarnente comunicadas so regulador e aos 
Clientes. 

§ 20 - A suspensAo dos servicos prevista nos ineisos III e V do caput seth procedida de prdvio 
aviso so Cliente, no inferior a quinze dias cia data prevista pan a suspensAo. 

Art. 25 - Os val ores investidos em hens reversfveis pelos prestadores con sti tuitho 
créditos perante o titular, a serem recuperados mediante a exploracào dos servicos, observada a 
legislaflo pertinente as sociedades por acôes. 

§ 1° - Nào geraro crédito perante o titular Os investisnentos feitos sein &ius pam o prestador, 
tais como os deconentes de exigéncia legal apiicavel a implantaçlo de empreenduinentos 
hnobiliários e os proveinentes de subvencaes on transferencias fiscais voluntârias. 

§ 2° - Os iiivestinientos realizados, Os val ores amortizados, a depreciacAo e Os respectivos 
saldos serdo anualmente auditados e certificados pela entidade reguladora 

§3°- Os créditos decorrentes de investimentos devidamente certificados poderâo constituir 
garantia de eniprestimos aos delegatários, destinados exciusivamente a investiinentos nos 
sistemas de saneamento objeto do respectivo contrato. 

§ 40  - A reversao dos hens, so final do praza contratual, é condicionada so prévie 
ressarcimento dos saldos existentes aos prestadores. 

§ 50  - Na hipOtese de no haver entidade regutadora, o eMeulo de credito a que se refere o 
capw deste artigo levará em consideraçAo o valor atualizado dos bens, a set feito per meio de 
avaliaçAo realizada per peritos de reconhecida idoneidade e independéncia, escolliidos de 
mñtuo acordo entry o prestador e o poder concedente, flcando o valor da avaliacAo sujeito a 
correçâo monetária ate a data do efetivo pagamento da indenizaçao. 
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CAPTULO V 

DOS ASPECTOS TECNICOS 

Art. 26 - A prestacAo dos serviços atenderá a requisitos mInimos de qualidade, 
incluindo a regularidade, a continuidade e aqueles relativos aos produtos oferecidos, ao 
atendimento dos Clientes e as condiçOes operacionais e de manutençâo dos sistemas, de acordo 
corn as normas regulamentares e contratuais. 

PARAGRAFO UNICO - A União definirá parâmetros mInimos para a potabilidade da água. 

Art. 27 - 0 licenciamento ambiental para tratamento e disposiçAo final de efluentes 
gerados nas estaçOes de tratamento de água e de esgoto poderá ser feito por etapas, a tim de 
alcancar progressivamente os padröes estabelecidos pela legislacao ambiental, em funcâo da 
capacidade de pagamento dos Clientes. 

Art. 28 - Toda edificaçAo domiciliar permanente urbana será conectada as redes 
püblicas de abastecirnento de água e de esgotamento sanitário disponIveis e sujeita ao 
pagamento de tarifas. 

PARAGRAFO UNICO - Na ausência de redes püblicas de saneamento básico, serão 
admitidas solucôes individuals de abastecimento de água e afastarnento e destinacao final dos 
esgotos sanitários, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos Orgàos 
responsáveis pelas polIticas ambiental, sanitária e de recursos hidricos. 

Art. 29 - Em situacão crItica de escassez ou contaminacäo de recursos hIdricos, 
declarada pela autoridade gestora de recursos hIdricos, que obrigue a adoção de racionamento, 
o ente regulador poderá adotar mecanismos tarifários de contingência, corn objetivo de cobrir 
custo adicionais decorrentes, garantindo o equilIbrio financeiro da prestacão do serviço e a 
gestâo da demanda. 

Art. 30 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacão revogadas as disposicoes em 
contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS - PA, em 
18 de Dezembro de 2006. 
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Prefeito Municipal 


