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Dispôe sobre a criacão do Departamento Municipal
de Abastecimento de Agua e Esgoto - DEMAE e dl
outras providências.
0 PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS,
Estado do Para', no uso de suas atribuiçoes legais, faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
-

Art. 1 0 - Fica criado o "DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - DEMAE" como entidade Pib1ica
da AdministracAo Direta, vinculada a Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 2° - 0 "DEMAE" exercerá sua funçâo no municIpio de Santa Maria das
Barreiras, competindo-ihe:
I - Administrar, operar, manter e conservar Os serviços de água e esgoto do
MunicIpio de Santa Maria das Barreiras;
II— Executar os serviços relativos as contas de consumo de água e utilizaçAo
do sistema de esgoto;
Ill - Acompan.har o faturamento e a arrecadaçAo das taxas e tarifas
decorrentes dos servicos prestados;
IV - Promover o treinamento de seu pessoal e promover estudos e pesquisas
para o aperfeicoamento de seus serviços;
V - Manter intercarnbio corn entidades relacionadas corn a area de
saneamento;
VI - Prornover atividades voltadas para a preservaçào do meio ambiente e
combate a poluicao ambiental, particularmente dos cursos de água do rnunicIpio nos
limites previstos nesta Lei;
VII— Incrementar programas de saneamento rural, no ãmbito do municIpio,
mediante o emprego de tecnologia apropriada e de soluçôes conjuntas para água esgoto - rnódulo. sanitário;
VIII - Acompanhar e supervisionar serviços de terceirizaçAo ou concessAo
do serviço de água e esgoto, de acordo corn Os termos do contrato assinado;
IX - Exercer quaisquer outras atividades relacionadas corn o saneamento
urbano e rural, desde que assegurados os recursos necessários.
X - Promover articulaçôes corn outrOs setres para o exercIcio da poiltica
das águas pñblicas no m.unicIpio, da forma disposta no regulamento;
XI - Elaborar programas de investimentos pam o setor de água e esgoto, e
pedidos de financiamentos junto aos órgAos estadais, federais e outros.
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Art. 30 - 0 DEMAE deverá promover articulaçAo corn as demais instituiçôes

integrantes dos sistemas municipais, estaduais e federais, do meio ambiente, e
desenvolver açôes voltadas a preservaçAo de recursos ambientais, de maneira isolada
ou em conj unto corn as entidades do setor, em especial para:
I - Auxiliar na fiscalizacAo permanente dos recursos ambientais,
particularmente dos recursos de água e encostas e fundo de vale, que podern ser
diretamente afetados pela ma disposiçAo dos resIduos sólidos gerados pela atividade
humana;
II - Participar das discussôes que visam a compatibilizacAo de
desenvolvimento econômico corn a preservacAo do rneio ambiente;
III - Colaborar na proteçAo nas areas respectivas do eco sistema e sugerir
medidas pam irnplantaçao, nas areas crIticas de poluiçao, de sistemas de
monitoramento dos Indices locais de qualidade ambiental;
IV - Colaborar corn órgAos e entidades do sistema municipal, estadual e
federal do meio ambiente, na identificaçAo da area degradadas ou ameacadas de
degradaçâo visando a tornada de mediäas, por pane aos mesmos, para a sua
recuperacAo;
V - Participar e promover acôes voltadas para atrair a efetiva participacAo da
comunidade em campanhas para a defesa do Meio Ambiente e colaborar no
desenvolvimento de prograrnas de educacâo ambiental;
VI - Cooperar corn os órgAos e entidades do sisterna municipal, estadual e
federal do Meio Ambiente, no sentido da realizaçâo e atualizaçAo permanente do
inventário ecológico no rnunicIpio, incluindo as reservas naturais e as areas de
integracão ambiental;
VII— Promover e participar de programas que visem a meihoria das relaçôes
humanas no trabaiho, das relaçöes püblicas corn a comunidade e a irnagem do
Departarnento;
VIII - Promover açôes objetivando a implementaçâo do saneamento básico
nas localidades do rnunicIpio, conforme a tecnologia apropriada ao saneamento rural;
Art. 4° - 0 DEMAE deverá integrar o sistema municipal da saüde publica na

idealizaçAo de açôes pam o controle de vetores e doenças transmissIveis,
particularmente daquelas ligadas ao manuseio e destacando do lixo, e os relacionados
a existências de água superficiais estagnadas ou artificiais, e participar corn os demais
órgAos do sistema de vigilância epidemiológica das outras atividades de saüde
püblica.
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Art. 50 0 DEMAE atuará em estreita articulação corn os outros prestadores
de serviços de sanearnento municipal, através de programas e açôes voltadas para o
aprimoramento de suas atividades nos campos técnicos, administrativos e gerência.
§ 1° - Mediante exame das necessidades do DEMAE e através de
instrumento legais a serem firmados corn ernpresas prestadoras de servicos de
saneamento, 0 DEMAE poderá vir a utilizar e ceder recursos humanos e materiais, e
deverá prornover e assegurar rnecanismos pam cooperaçAo técnica e administrativa
entre os servicos rnunicipais que se dará em diversos niveis, constituindo-se em uma
permanente troca de serviços, devidamente remunerados corn base em
instrumentacAo legal, sem prejuIzo de implementacAo dos seus programas para a
consecucAo dos seus objetivos e para garantia do equilIbrio econôrnico e financeiro
da entidade.
§ 2° - Pica a diretoria do DEMAE autorizada a firmar convênios técnicos
corn outras entidades similares para atender ao disposto neste artigo.
Art. 60 -0 DEMAE terá a seguinte estrutura orgânica:
I - Geréncia - GR;
II— SeçAo Administrativa Financeira - SAF;
Ill - Seção de OperaçAo e Expansào - SOE.

Art. 7° - 0 Chefe do Poder Executivo fica autorizado a firmar convenio ou
contratar instituicoes especializadas na area de Saneamento Básico, de direito püblico
ou privado, pam prestar assisténcia e assessoramento técnico e administrativo ao
DEMAE.
Art. 8° - Os orcamentos anuais e plurianuais, sintéticos e anailticos do
DEMAE comporAo o orcamento Geral do MunicIpio.
Art. 9° - Cabe ao Chefe do Poder Executivo Municipal:
I - Nomear o Gerente do DEMAE para o cargo de confianca, sendo de iivr
nomeacão e exoneração;
II - Aprovar o quadro de pessoal necessário para o funcionamento do
Departamento, de acordo corn a solicitaçAo formulado pelo Gerente DEMAE;
III - Transferir para a adrninistraçAo do DEMAE, todo pessoal necessário
para o seu funcionamento;
IV - Transferir para a guarda, administraçAo e responsabilidade do DEMAE,
todo o patrimônio, bens móveis e sernoventes necessários pam o seu funcionamento;
V - Expedir atos próprios necessários, fixando as taxas, tarifas,
emolumentos, reajustes e outros encargos a serem pagos pelo o usuário.
Art. 10 - 0 DEMAE para o seu funcionamento contará, entre outros, corn
recursos financeiros arrecadados pelo municIpio e provenientes de:
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I - Dotacôes orçamentárias e créditos suplementares;
II— Subvençoes municipals;
III - Do produto de quaisquer tributos e remuneraçAo decorrentes
diretamente de serviços de água e esgoto, tais como: taxas e tarifas de água e esgoto,
taxas para conservaçAo de hidrômetro, serviços referentes a ligaçôes de água e
esgoto, prolongamento das redes de água e de esgoto, açôes e obras de saneamento
realizado pam terceiros, etc.;
IV - Taxas de contribuicAo que incidirern sobre os terrenos beneficiados
corn os servicos de água e esgoto;
V - Dos auxIlios, subvençoes e créditos especiais e adicionais, que ihe
forem concedidos, inclusive para obras novas, pelos Govemos Federal, Estadual e
Municipal, ou por organismos de cooperaçâo intemacional;
VI— Taxa de contribuiçAo de meihoria e implantacAo de obra nova;
VII - Produtos de cauçOes e depósitos resultantes de inadimplementos e
contratuais;
VIII— Doaçôes, legados e outras rendas.
Art. 11 - Os pianos de trabatho do DEMAE serâo elaborados conjuntamente
corn o Executivo Municipal, ouvindo os pareceres das instituicôes especializadas em
aneamento Básico. auando for o caso.
Parigrafo Unico - Competirá ao DEMAE coordenar, promover, executar e
acompanhar os Pianos de Trabaihos aprovados.
Art. 12— A classificaçao dos serviços de água e esgoto e as condiçoes para a
sua concessAo serão estabelecidas no regulamento do DEMAE.
Art. 13 - Serão obrigatórias as ligacoes de água e esgoto pam os prédios
considerados habitáveis, situados nos logradouros em que existam as respectivas
redes püblicas.
Art. 14— Os proprietários de terrenos situados nos logradouros, que existam
redes de água e esgoto sanitário administrado pelo DEMAE, estarAo sujeitos aos
oagamentos de taxas e tarifas, conforme a disposiçao a serem fixadas.
Art. 15 E vedado ao DEMAE conceder isençAo ou reduçAo no valor da,
cobrança devida pelo usuarlo.
-

Art. 16 - 0 Chefe do Poder Executivo Municipal expedira os decretos
ru o
necessários a completa regulamentaçAo da presente Lei.
-

Parágrafo Unico - A regulamentaçAo de que trata este artigo compreenderá
o Regulamento do Departamento de água e Esgoto e o Regime Interno do DEMAE. .
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Art. 17 - Ate a data de vigência da presente Lei, todos Os encargos e
despesas geradas para o funcionamento do Departamento Municipal de
Abastecimento de Agua e Esgoto do municIpio ficam ratificadas e a Diretoria do
DEMAE fica autorizada a efetuar o pagamento mediante levantamento próprio,
adequado e de acordo corn as disponibilidades financeiras e orçamentária.
Art. 18 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacAo, e as despesas
decorrentes de implantaçAo do DEMAE correrAo a conta do orçamento da Prefeitura
Municipal
Gabinete do Prefeito, em 01 de Junho de 2010.
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