
 

 
 

           VALDECI GOMES DA SILVA, Prefeito Municipal de 
Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 

 
             Faço saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 

LEI MUNICIPAL Nº 1.945.18, de 23 de novembro de 2018. 

 
Dispõe sobre o regulamento do 
sistema de esgotamento sanitário do 
Município de Almirante Tamandaré 
do Sul e dá outras providências. 

 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º - Fica criado o Departamento de Saneamento do Município de 

Almirante Tamandaré do Sul na estrutura administrativa do município, 
vinculado a Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e 
Meio Ambiente. 
 

Art. 2º - O Departamento ora criado terá como objetivo e finalidade a 
prestação de serviços de esgotamento sanitário no município de Almirante 
Tamandaré do Sul, compreendendo os serviços administrativos, técnicos, 
de controle e fiscalização, bem como execução de projetos e obras. 

 
 

CAPÍTULO II 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 3º - Esta Lei estabelece as diretrizes e disciplina a prestação do 

serviço público de esgotamento sanitário no Município de Almirante 
Tamandaré do Sul, com a finalidade de assegurar a proteção da saúde da 
população e a salubridade do meio ambiente. 

 



 

 
 

Art. 4.º Para os fins desta Lei, considera-se: 
 
I – Serviço público de esgotamento sanitário: o planejamento, a 

construção, a operação e a manutenção das unidades integrantes dos 
sistemas físicos operacionais e gerenciais de coleta, tratamento e disposição 
final de esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento 
final do meio ambiente. 

II – Soluções individuais: quaisquer soluções alternativas aos serviços 
públicos de saneamento básico que atendam a apenas um usuário, 
inclusive condomínio privado constituído conforme a Lei Federal nº 
4.591/64 desde que implantadas e operadas diretamente ou sob sua 
responsabilidade e risco. 

 
Art. 5º - São princípios da prestação do serviço público de 

esgotamento sanitário a regularidade, a continuidade, a eficiência, a 
atualidade, a generalidade, a segurança, a cortesia e a modicidade das 
tarifas, e ainda: 

 
I – a proteção à saúde pública e ao meio ambiente, com o incentivo do 

uso racional e eficiente do serviço; 
II – a garantia da promoção dos investimentos necessários; 
III – o estabelecimento, por meio de mecanismos transparentes, 

pautados na eficiência, de processos de reajuste e de revisão das tarifas e 
outros processos de revisão dos contratos e/ou dos atos de regulação do 
serviço, para assegurar, permanentemente o equilíbrio econômico-
financeiro dos contratos; 

IV – a prestação do serviço com o objetivo de atingir os padrões de 
qualidade e de impacto socioambiental previstos nos instrumentos de 
regulação, com o menor ônus econômico possível ao sistema; 

V – a criação e a implantação de procedimentos que garantam 
transparência na solução de conflitos entre as entidades ou entes 
envolvidos na prestação do serviço. 

 
Art. 6º - São consideradas entidades envolvidas na prestação do 

serviço de esgotamento sanitário: 
 



 

 
 

I – o Município de Almirante Tamandaré do Sul, a quem, na 
qualidade de titular do serviço, compete organizá-lo, planejá-lo, prestá-lo, 
regulamentá-lo e fiscalizá-lo, diretamente ou sob o regime de concessão e 
permissão, ou ainda mediante gestão associada; 

II – os usuários, que recebem o serviço, conforme instrumentos de 
regulação; 

III – o prestador do serviço, que o presta conforme atos de regulação 
e na forma prevista nos instrumentos de contratação ou de delegação do 
serviço, quando for o caso. 

 
 

CAPÍTULO III 
DA COMPETÊNCIA  

 
Art. 7º - É competência do Departamento de Saneamento: 
 
I – editar normas e fazer cumprir os instrumentos de regulação 

relacionados ao serviço de esgotamento sanitário; 
II – exercer, por si ou por terceiros contratados, a fiscalização do 

serviço de esgotamento sanitário; 
III – prestar o serviço de esgotamento sanitário de forma adequada e 

contínua, nos termos e condições previstos nos atos de regulação, sendo 
permitida a delegação do serviço, quando for o caso; 

IV - informar os usuários a respeito das interrupções programadas do 
serviço e seu restabelecimento, obedecendo condições e prazos fixados nos 
atos administrativos de regulação; 

V – garantir a isonomia no uso e acesso ao serviço; 
VI – estabelecer padrões e normas para a adequada prestação do 

serviço e atendimento aos usuários; 
VII – implantar mecanismos de recepção e apuração de queixas e 

reclamações e cientificação das providências; 
VIII – adotar medidas para defesa dos direitos dos usuários; 
IX – aplicar sanções legais, regulamentares e contratuais, em caso de 

infração as normas previstas nos instrumentos de regulação; 
X – deliberar, na esfera administrativa, quanto aos conflitos de 

interesses entre o titular do serviço e os usuários; 



 

 
 

XI - deliberar, na esfera administrativa, quanto à interpretação da 
legislação e das normas regulamentares referentes ao serviço de 
esgotamento sanitário; 

XII – permitir amplo acesso às informações sobre a prestação do 
serviço; 

XIII – fiscalizar a qualidade do serviço por meio de indicadores e 
procedimentos amostrais; 

XIV – coibir a ligação clandestina de usuários na rede de esgotamento 
sanitário, aplicando as sanções cabíveis; 

XV – acompanhar e auxiliar na execução do Plano Municipal de 
Saneamento Básico; 

XVI – administrar e zelar pelos recursos financeiros, patrimoniais e 
de pessoal; 

XVII – manter estrutura organizacional adequada para a regulação e 
fiscalização dos serviços de sua competência; 

XVIII – disponibilizar acesso dos usuários às informações relativas à 
prestação dos serviços;  

XIX - processar e julgar, na esfera administrativa, os pleitos que lhe 
sejam submetidos; 

XX – cobrar multa dos usuários, na forma prevista em lei; 
XXI – impor ao usuário a obrigação de conectar-se a rede de esgotos, 

quando tal rede estiver disponível ou de ter sistema próprio (individual) de 
esgotamento sanitário que atenda às normas aplicáveis, em caso de 
impossibilidade técnica de ligação, devidamente apurada pelo 
Departamento de Engenharia; 

XXII – Realizar a manutenção da rede coletora; 
XXIII - executar as demais atribuições para o regular exercício das 

atividades de esgotamento sanitário no município. 
 
§1º – A execução de projetos e obras, assentamento de rede coletora 

de esgoto, instalação de equipamentos e autorização de ligação serão 
efetuadas pelo Departamento ou por terceiros devidamente autorizados, 
sem prejuízo da observância da legislação aplicável a espécie. 

 
§2º - A remuneração pelos serviços prestados será efetuado através 

da cobrança de tarifas e/ou taxas  de serviços correlatos estabelecidos em 



 

 
 

lei, devendo abranger ao menos em parte as despesas de operação, 
manutenção e depreciação. 

 
§3º - As ligações prediais, desde os ramais domiciliares (caixas de 

inspeção) serão de inteira responsabilidade do usuário e correrão as suas 
expensas, obedecidas as normas técnicas fornecidas pelo município e sob a 
supervisão deste. 

 
CAPÍTULO III 

DOS USUÁRIOS 
 

Seção I 
Dos Direitos 

 
Art. 8º - Além da adequada e contínua prestação do serviço de 

esgotamento sanitário, constituem direitos dos usuários: 
 
I – receber do prestador informações sobre as condições necessárias 

para melhor fruição do serviço, inclusive no que se refere a questões de 
saúde e uso de equipamentos; 

II – oferecer sugestões ou reclamações e receber a respectiva resposta 
pelo prestador do serviço, nos termos definidos nos atos administrativos de 
regulação; 

III – ter discriminadas nas faturas ou em outros documentos de 
cobrança todos os itens que compõem a quantia a ser paga; 

IV – quando portador de necessidades especiais, pessoa idosa ou 
gestante, ter atendimento adequado e especial, quando comparecer ao 
estabelecimento da Prefeitura e/ou do prestador dos serviços; 

V - continuidade do serviço, cuja interrupção e restabelecimento 
obedecerão as hipóteses, condições e prazos fixados em ato administrativo 
de regulação; 

VI – contestar administrativamente a cobrança indevida, de acordo 
com os procedimentos previstos em ato administrativo de regulação; 

Parágrafo Único - O serviço público disciplinado neste Lei deverá ser 
sempre prestado a todos os usuários que se encontrem em condições de 
recebê-lo, nos prazos e nas condições determinadas nos instrumentos de 
regulação. 



 

 
 

 
Seção II 

Dos Deveres 
 
Art. 9º - Sem prejuízo do que mais vier a ser fixado em ato de 

regulação, são deveres dos usuários: 
 
I – utilizar o serviço público de forma racional e econômica, evitando 

os desperdícios e colaborando com a preservação dos recursos naturais; 
II – quando solicitado, prestar as informações necessárias para que o 

serviço possa lhe ser prestado de forma adequada e racional, 
responsabilizando-se pela omissão ou por informações incorretas; 

III – conectar-se às redes de esgoto, assim que for tecnicamente 
possível tal conexão ou, quando admitido por Lei ou por outro 
instrumento de regulação, manter sistema próprio de esgotamento 
sanitário que atenda integralmente a todas as normas aplicáveis; 

IV – pagar a tarifa, preço ou outra contraprestação, bem como outros 
débitos, na data de seus vencimentos, bem como as multas e juros 
moratórios, na hipótese de pagamento intempestivo; 

V – colaborar com a fiscalização do serviço prestado; 
VI – notificar o prestador do serviço a respeito de defeitos em suas 

instalações que possam causar dano aos sistemas públicos; 
VII – ter sob sua guarda e em bom estado os comprovantes de 

pagamento de débitos, os quais deverão ser apresentados para fins de 
conferência e comprovação de pagamento, quando solicitados; 

VIII – franquear ao empregado do prestador responsável, desde que 
devidamente identificado, o acesso as conexões do sistema, e outros 
equipamentos destinados ao mesmo fim, conservando-os limpos, em locais 
acessíveis, seguros e asseados; 

IX – é defeso ao usuário descarregar, em aparelhos sanitários ou em 
caixa de inspeção da instalação predial de esgoto, substâncias sólidas ou 
líquidas estranhas ao serviço de esgotamento sanitário, tais como lixo, 
resíduos de cozinha, papéis diferentes do higiênico, águas quentes de 
caldeiras, panos, estopas, folhas, ácidos e substâncias explosivas, 
inflamáveis ou que desprendam gases; 

X – cumprir integralmente os instrumentos de regulação. 
 



 

 
 

Parágrafo único. O descumprimento de quaisquer dos deveres 
mencionados neste artigo sujeitará o usuário infrator às sanções previstas 
em ato administrativo de regulação. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DAS REDES COLETORAS DE ESGOTO 

 
Art. 10 - As redes coletoras de esgoto e seus acessórios, serão 

assentados preferencialmente em logradouro público, após a aprovação 
dos respectivos projetos pelo Departamento de Engenharia do município, 
que fiscalizará as obras.  

 
§ 1º - Será de inteira e exclusiva responsabilidade do Departamento 

de Saneamento a execução das redes distribuidoras e coletoras, envolvendo 
retirada do pavimento, escavação, reparo, instalação ou substituição de 
peças e materiais, aterro e reposição do pavimento. 

 
§ 2º - Quando os serviços acima decorrerem de dano ocasionado pelo 

usuário ou quando executados por solicitação do mesmo, mas não se 
caracterizarem como serviços de manutenção, os custos decorrentes serão 
debitados em conta do usuário.  

 
§3º - Fica vedado o despejo de águas pluviais, resíduos químicos, 

óleos combustíveis e lubrificantes bem como efluentes industriais, mesmo 
que sejam equiparáveis ao esgoto doméstico, ou mesmo que sejam 
tratados, na rede coletora de esgotos. 

 
CAPÍTULO V 

DAS AMPLIAÇÕES E EXTENSÕES 
 
Art. 11 - Todo projeto de loteamento, esteja ou não prevista a 

construção imediata de edificações, deverá ser submetido por seu 
empreendedor ao crivo do Município, o qual manifestará: 

 
I - se as redes do loteamento poderão ser imediatamente conectadas 

as redes existentes; 



 

 
 

II - se o loteamento deverá ter sistemas independentes de 
esgotamento sanitário a serem futuramente integrados aos sistemas 
existentes de esgoto; 

III - se o loteamento deverá ter sistemas independentes que não serão 
futuramente incorporados aos sistemas existentes. 

IV – se o loteamento deverá utilizar soluções individuais adequadas 
de esgotamento sanitário em cada economia. 

 
§ 1º A manifestação será realizada formalmente através da expedição, 

pelo Departamento de Engenharia, de declaração sobre a viabilidade de 
interligação do sistema de esgoto do loteamento aos sistemas públicos de 
esgotamento sanitário, além das informações necessárias quanto à 
aprovação do loteamento nos órgãos estaduais e/ou municipais 
competentes. 

 
§ 2º Caso a interligação seja viável, serão fornecidos os pontos e as 

condições para sua execução. Em qualquer caso serão fornecidas as 
diretrizes para a elaboração do projeto. 

 
§3º Em caso de interligação a rede existente, cujo volume médio será 

indicado no projeto técnico, que exceder a capacidade da Estação de 
Tratamento, o loteador deverá, como forma de contrapartida, realizar obras 
de ampliação da capacidade da Estação de Tratamento, cujos custos 
correrão as suas expensas. 

 
Art. 12 - Nas hipóteses previstas nos incisos I e II do artigo anterior, 

os projetos das redes e, conforme o caso, aquelas relativas às demais 
instalações necessárias, poderão ser elaborados pelo empreendedor e 
submetidos para prévia aprovação do Município. 

 
Parágrafo Único - Os referidos projetos deverão obedecer às normas 

brasileiras correspondentes e às exigências adicionais realizadas pelo 
Município. 

 
Art. 13 - A construção das redes e instalações será realizada pelo 

empreendedor, obrigando-se este a comunicar ao Município, com 



 

 
 

antecedência mínima de 10 (dez) dias da data de início da construção, para 
a fiscalização das entidades responsáveis. 

 
§ 1º O início da construção estará condicionado à apresentação prévia 

do certificado dos órgãos estaduais/municipais competentes aprovando o 
loteamento e, eventualmente, das licenças ambientais junto aos órgãos 
ambientais competentes e outros órgãos de controle caso elas tenham sido 
exigidas por alguma entidade durante o processo de aprovação do 
loteamento. 

 
§ 2º Concomitantemente à construção, deverá ser elaborado o 

cadastro das obras e instalações, de acordo com as normas do Município. 
 
§ 3º Os materiais hidráulicos a serem utilizados na implantação dos 

sistemas de esgoto dos loteamentos deverão atender às especificações 
técnicas estipuladas pelo Município. 

 
§ 4º Todo o material hidráulico será inspecionado pelo Município 

antes da sua aplicação. Para tanto, o loteador deverá comunicar onde os 
materiais poderão ser inspecionados. 

 
Art. 14 - Na hipótese prevista no inciso I, do art. 11, caberá ao 

Município executar as interligações das redes do empreendimento às redes 
dos sistemas públicos existentes, cabendo ao empreendedor requisitá-las. 

 
Parágrafo Único - Em caso de serem encontrados problemas para a 

interligação, o requisitante deverá ser informado, através de documento 
escrito, com os motivos e as providências a serem adotadas. 

 
Art. 15 – O Departamento de Saneamento assumirá a manutenção do 

sistema de esgotamento sanitário em novos loteamentos depois de 
totalmente concluídas e aceitas (aprovadas) as obras, assumindo a 
prestação dos serviços aos novos usuários. 

 
Art. 16 - Em todas as hipóteses, os sistemas passarão, tão logo 

concluída sua construção, a integrar o domínio público do Município. 
 



 

 
 

Art. 17 – Os procedimentos para concessão de prolongamento e obras 
de ampliação ou extensão de rede de esgotamento sanitário, deverão sofrer 
análise de viabilidade técnica, econômico-financeira, e social por parte do 
Departamento de Saneamento conjuntamente com o Departamento de 
Engenharia para sua execução. 

 
Art. 18 – A operação e manutenção das instalações internas de 

esgotamento sanitário desde os ramais domiciliares (caixas de inspeção) 
ficarão a cargo de cada proprietário/incorporador, podendo o 
Departamento de Saneamento fiscalizá-la bem como orientar sobre os 
procedimentos de reparo ou substituição a serem adotados. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DAS LIGAÇÕES 

 
Art. 19 - É obrigatória a ligação da rede de esgoto de todas as 

edificações localizadas em área atendida pela referida rede. 
 
§1º – As economias domiciliares e comerciais terão até o dia 28 de 

junho de 2019 para realizarem suas interligações com a rede do sistema 
coletivo. 

 
§2º - Em caso de descumprimento do prazo acima estabelecido, fica o 

usuário sujeito a notificação e aplicação de multa pecuniária. 
 
§3º - Os casos de inviabilidade técnica deverão ser informados ao 

Departamento de Engenharia que realizará inspeção no domicílio e 
elaborará parecer a respeito da viabilidade ou não da conexão, e, em caso 
negativo proporá nova solução para o esgotamento sanitário. 

 
Art. 20 - As ligações de esgoto, que são parte integrante do sistema de 

coleta de esgoto, constituindo assim patrimônio público do Município, têm 
início na tubulação coletora, terminando na caixa de inspeção, sendo 
designada para os fins desta lei como "ponto de recebimento de esgoto". 

 



 

 
 

Parágrafo Único - As instalações que não estiverem dentro dos 
padrões exigidos pelo Departamento de Engenharia serão notificadas pela 
fiscalização, que emitirá Guia de Resultado de Vistoria com a 
irregularidade observada, assinalando prazo para a referida regularização 
por parte do solicitante. 

 
Art. 21 - As ligações serão cadastradas em nome do proprietário do 

imóvel ou do usuário autorizado, considerado assim como o único 
responsável pelo pagamento das faturas e demais obrigações legais 
decorrentes dessa relação de consumo aquele que estiver cadastrado junto 
ao Departamento de Saneamento. 

 
Art. 22 - As ligações para mais de uma residência num mesmo local, 

serão atendidas após elaboração de projeto pelo Departamento de 
Engenharia, realização de vistoria e constatação de condições técnicas e 
legais, em modalidade a ser proposta. 

 
Art. 23 -  O lançamento de esgoto nas redes será sempre realizado por 

gravidade. 
 
Art. 24 - A execução de ligação de esgoto de edificações cuja soleira 

esteja em cota inferior à da via pública obedecerá as seguintes condições: 
 
I - caso a cota de saída da ligação esteja suficientemente acima da 

geratriz superior da tubulação coletora, a ligação será efetuada da forma 
convencional; 

 
II - alternativamente, a ligação de esgoto poderá ser realizada através 

de terreno lindeiro, em faixa de servidão estabelecida entre os proprietários 
dos imóveis envolvidos. 

 
 

CAPÍTULO VII 
DA MEDIÇÃO E ESTIMATIVA DOS VOLUMES 

 



 

 
 

Art. 25 - Todas as ligações prediais serão providas de medidor de 
água (hidrômetro), dimensionado pela Concessionária de água de acordo 
com as características previstas para o consumo da ligação. 

 
Art. 26 - O serviço de esgotamento sanitário será cobrado com base 

no volume medido ou estimado do consumo de água. 
 
Parágrafo Único – O volume faturado será calculado pela diferença 

entre a leitura anterior e a atual, observado o consumo mínimo por 
economias ou a sua média de consumo em caso de indisponibilidade de 
leitura e será realizado pela concessionária de água da sede do município. 

 
Art. 27 - A instalação de medidor de água (hidrômetro) deverá ser 

realizada pelo usuário e às suas expensas, de acordo com projeto 
previamente aprovado pelo Departamento de Engenharia, quando o 
usuário possuir fonte própria de abastecimento de água e terá caráter de 
exceção; 

 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS SOLUÇÕES INDIVIDUAIS 

 
Art. 28 – Nas regiões não atendidas pelo sistema coletivo, ou na 

impossibilidade técnica de ligação desta, devidamente comprovada e 
deferida pelo Departamento de Engenharia, serão autorizados a utilização 
de soluções individuais, composto de tanque séptico, filtro, sumidouro ou 
valas de infiltração, um para cada lote, que devem ser dimensionadas 
conforme normas da ABNT e aprovadas pelo Departamento de 
Engenharia. 

 
§1º - O projeto para uso de tanque séptico, filtro e sumidouro deverá 

ser apresentado no momento de aprovação de projeto construtivo, sendo 
condição impeditiva para o referido ato, devendo o mesmo prever a 
instalação do sistema em local de fácil acesso para as limpezas e 
manutenções. 

 



 

 
 

§2º - Em caso de implantação de sistema individual, este, depois de 
instalado, será objeto de vistoria por parte do Município, sendo esta uma 
condição impeditiva para a concessão de “habite-se” da edificação. 

 
§3º - Mesmo após a realização da vistoria, deverá ser mantido algum 

tipo de acesso ao tanque séptico e filtro anaeróbico para realização de 
manutenção periódica. 

 
Art. 29 – Somente serão admitidos licenciamentos e aprovações de 

novos loteamentos e atividades fins de parcelamento do solo com o uso de 
sistema individual, quando devidamente comprovada a impossibilidade 
de ligação na rede existente pelo sistema de gravidade. 

 
Art. 30 – A limpeza e manutenção das soluções individuais terá 

caráter obrigatório de acordo com o projeto de cada unidade. 
 
Art. 31 – Após a finalização das ligações domiciliares ao sistema 

coletivo, o Departamento de Saneamento realizará, no prazo de até 02 
(dois) anos, levantamento de todas as residências e comércios que possuam 
apenas “poço negro”, ou não possuam sistema de tratamento adequado. 

 
§1º - Para estas economias, o município solicitará a instalação de 

soluções individuais adequadas. 
 
§2º - O município manterá um cadastro atualizado das economias 

que possuem soluções individuais. 
 
Art. 32 – A limpeza e o esgotamento dos tanques sépticos e fossas 

rudimentares será realizado pelo Departamento de Saneamento, através de 
caminhão “limpa-fossa” cuja prestação será realizada de forma direta pelo 
Município, sendo que a contraprestação será realizada pelo usuário através 
do pagamento de taxa pela realização do serviço. 

 
§1º – Este serviço entrará em operação pelo Município a partir do ano 

de 2025. 
 



 

 
 

§2º - Até a implantação deste serviço pelo Município, ficará a cargo 
de cada usuário a realização das respectivas limpezas através da 
contratação de serviço de terceiros, cujos custos correrão a suas expensas. 

 
 

CAPÍTULO IX 
FATURAMENTO E COBRANÇA DO SERVIÇO 

 
Art. 33 – O serviço público de esgotamento sanitário prestado será 

remunerado por tarifa aplicada aos volumes determinados conforme 
disposto neste Capítulo. 

 
Art. 34 - O volume mínimo a ser considerado para efeito de emissão 

das contas de esgoto será de 05 m³ (cinco metros cúbicos) por economia por 
mês. 

 
Parágrafo Único - As ligações que consumirem num determinado 

mês um volume inferior ao mínimo não terão compensações nos meses 
seguintes, nem devoluções relativas a períodos anteriores. 

 
Art. 35 - As faturas de cobrança do serviço público de esgoto, 

denominadas "contas de esgoto", serão emitidas mensalmente, uma para 
cada ligação de esgotamento sanitário. 

 
§ 1º As contas discriminarão os valores correspondentes ao serviço 

público de esgoto e aos tributos que eventualmente vierem a recair sobre o 
serviço. 

 
§ 2º Quando a medição deixar de ser efetuada, as contas serão 

emitidas com base no consumo médio dos últimos 6 (seis) meses. 
 
§ 3º Quando a conta for emitida com base no consumo médio dos 

últimos 6 (seis) meses, será realizada compensação, para mais ou para 
menos, na fatura do mês seguinte. 

 
§ 4º As contas serão entregues no endereço cadastrado, com 

antecedência não inferior a 7 (sete) dias em relação ao seu vencimento. 



 

 
 

 
§ 5º A falta de recebimento da conta não desobriga o usuário de seu 

pagamento. 
 
Art. 36 – Os usuários que não fizerem o pagamento das contas de 

esgoto até a data estipulada para seu vencimento estão sujeitos ao 
pagamento desta acrescido de multa e juros de mora, como segue: 

 
I – Multa de 2% (dois por cento); 
 
II – Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês; 
 
Art. 37 – Em caso de inadimplemento, os débitos após inscritos em 

dívida ativa, respeitarão o disposto no Código Tributário Municipal. 
 
Art. 38 – A concessionária de água da sede do município repassará 

mensalmente histórico de consumo de cada unidade consumidora, para 
fins de cobrança da tarifa de esgotamento sanitário. 

 
 

CAPÍTULO X 
DAS ISENÇÕES 

 
Art. 39 – Serão concedidas isenções aos usuários que comprovem 

estar cadastradas e recebendo benefícios assistenciais, como o Bolsa Família 
ou qualquer outro que venha a substituí-lo. 

 
Art. 40 – As isenções devem ser requeridas pelo usuário e terão 

vigência em até 30 (trinta) dias após o deferimento do pedido pelo 
Departamento de Saneamento. 

 
§1º - Recebido o requerimento de isenção, devidamente instruído 

com os dados do imóvel, identificação do usuário e a comprovação de 
renda/recebimento de benefício assistencial, este será objeto de análise por 
parte do Departamento de Saneamento num prazo máximo de 15 (quinze) 
dias. 

 



 

 
 

§2º - Indeferido o pedido, poderá o usuário requerer sua reavaliação 
com a juntada de novos documentos, no prazo improrrogável de 15 
(quinze) dias. 

 
 

CAPÍTULO XI 
DAS TARIFAS E DAS TAXAS 

 
 Art. 41 - Os valores das tarifas e das taxas será disposto no anexo 
único que fará parte integrante desta lei. 
 
 Parágrafo Único – O reajuste dos respectivos valores se dará através 
da aplicação dos índices de inflação apurados pelo IGP-M/FGV (Índice 
Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas) apurados a cada 
período de 12 (doze) meses, com a primeira revisão tarifária ocorrendo em 
julho de 2020. 
 

Art. 42 – Não haverá diferenciação de tarifas ou taxas por faixas de 
consumo ou categorias de consumidores. 

 
Art. 43 – É vedada a prestação gratuita de serviços, bem como a 

concessão de tarifa com valores reduzidos. 
 
Art. 44 – O início da cobrança da tarifa ora instituída dar-se-á a partir 

de 01 de julho de 2019. 
 
 

CAPÍTULO XII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 45 - A prestação dos serviços públicos de esgotamento sanitário 

deverá obedecer ao princípio da continuidade, vedada a interrupção ou 
restrição física do acesso aos serviços em decorrência de inadimplência do 
usuário, sem prejuízo das ações de cobrança administrativa ou judicial, 
bem como sua inscrição em dívida ativa no Município. 

 



 

 
 

Art. 46 – O Poder Executivo Municipal custeará as despesas do 
Departamento de Saneamento, relativo à manutenção, serviços e 
investimento, bem como os custos de fiscalização e regulação, cujas 
dotações orçamentárias serão as constantes nos orçamentos anuais. 

 
Art. 47 - Competirá ao Departamento de Saneamento dirimir, no 

âmbito administrativo, as divergências ou omissões oriundas da aplicação 
desta Lei. 

 
Art. 48 – O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que couber 

através de Decreto. 
 
Art. 49. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

Gabinete do Prefeito, 23 de novembro de 2018. 
 
 
 

                      Valdeci Gomes da Silva 
                       Prefeito Municipal 

 
 
 
 

 

Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 
 
 
        Virginia Quadros da Silva        
            Assessora de Projetos 

 
 
 



 

 
 

 
 

ANEXO ÚNICO 
 
 

DA TARIFA 
 

TARIFA ESGOTO 
 Coletado m³ Disponibilizado m³ 

Mínima R$ 14,00 R$28,00 
Excedente R$ 2,80 R$5,60 

 
OBS: O valor da tarifa será cobrada de acordo com o consumo/volume 
mínimo estabelecido. 
 
Os reajustes ocorrerão de acordo com o índice do IGP-M/FGV acumulado 
no período. 

 
 
 
 

DA TAXA 
 

TAXA ESGOTAMENTO  
Única R$ 100,00 

 
 
 


