§2° Para efeito de enquadramento da estrutura de cobrança, os usuários serão
classificados, nas seguintes categorias: residencial, comercial, industrial e pública, as quais
poderão ser subdivididas em grupos, de acordo com as características socioeconômicas, de
demanda ou de uso, sendo vedada, dentro de um mesmo grupo, a discriminação de
usuários que tenham as mesmas condições de utilização dos serviços.
Subseção II
Do Custo Econômico dos Serviços
Art.39° O custo dos serviços, a ser computado na determinação da taxa ou tarifa, deve ser o
mínimo necessário à adequada prestação dos serviços e à sua viabilização econômico
financeira.
§1° Para os efeitos do disposto no caput, na composição do custo econômico dos serviços
poderão ser considerados os seguintes elementos:
I- despesas correntes ou de exploração correspondentes a todas as despesas
administrativas, de operação e manutenção, comerciais, fiscais e tributárias;
II- despesas com o serviço da dívida, correspondentes a amortizações, juros e outros
encargos financeiros de empréstimos para investimentos, inclusive do FMSB;
III- despesas de capital relativas a investimentos, inclusive contrapartidas a empréstimos,
realizadas com recursos provenientes de receitas próprias;
IV- despesas patrimoniais de depreciação ou de amortização de investimentos vinculados
aos serviços de saneamento básico relativos a:
a) ativos imobilizados, intangíveis e diferidos existentes na data base de implantação do
regime de custos de que trata este artigo, tendo como base os valores dos respectivos
saldos líquidos contábeis, descontadas as depreciações e amortizações, ou apurados em
laudo técnico de avaliação contemporânea, se inexistentes os registros contábeis
patrimoniais, ou se estes forem inconsistentes ou monetariamente desatualizados;
b) ativos imobilizados e intangíveis realizados com recursos não onerosos de qualquer
fonte, inclusive do FMSB, ou obtidos mediante doações;
V- provisões de perdas líquidas no exercício financeiro com devedores duvidosos;
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VI- remuneração adequada dos investimentos realizados com capital próprio tendo como
base o saldo líquido contábil ou os valores apurados conforme a alínea “a” do inciso IV
deste parágrafo, a qual deverá ser no mínimo igual à taxa de inflação estimada para o
período de vigência das taxas e tarifas, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), publicado pelo IBGE;
§2° Alternativamente às parcelas de amortizações de empréstimos e às despesas de capital
previstas nos incisos II e III do §1°, a regulação poderá considerar na composição do custo
dos serviços as cotas de depreciação ou de amortização dos respectivos investimentos.
§3° As disposições deste artigo deverão ser disciplinadas no regulamento desta Lei e em
normas técnicas do órgão regulador dos serviços.
Subseção III
Dos Reajustes e Revisões das Taxas e Tarifas e Outros Preços Públicos
Art.40° As taxas e tarifas poderão ser atualizadas ou revistas periodicamente, em intervalos
mínimos de doze meses, observadas as disposições desta Lei e, no caso de serviços
delegados, os contratos e os seus instrumentos de regulação específica.
Art.41° Os reajustes dos valores monetários de taxas, tarifas e outros preços públicos dos
serviços de saneamento básico prestados diretamente por órgão ou entidade do Município,
têm como finalidade a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de sua prestação ou
disposição, e deverão ser aprovados e publicados até 30 (trinta) dias antes de sua vigência,
exceto nos anos em que ocorrer suas revisões, tendo como fator de reajuste a variação
acumulada do IPCA apurada pelo IBGE nos doze meses anteriores, observando-se para as
taxas o disposto no parágrafo único do art. 37 desta lei.
Parágrafo único. Os reajustes serão processados e aprovados previamente pelo órgão
regulador dos serviços e serão efetivados mediante ato do Executivo Municipal.
Art. 42° As revisões compreenderão a reavaliação das condições da prestação e seus
reflexos nos custos dos serviços e nas respectivas taxas, tarifas e de outros preços públicos
praticados, que poderão ter os seus valores aumentados ou diminuídos, e poderão ser:
I - periódicas, em intervalos de pelo menos quatro anos, preferencialmente coincidentes com
as revisões do PMSB, objetivando a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos
serviços e a apuração e distribuição com os usuários dos ganhos de eficiência, de
produtividade ou decorrentes de externalidades;
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II - extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de situações fora do controle do
prestador dos serviços e que afetem suas condições econômico-financeiras, entre outras:
a) fatos não previstos em normas de regulação ou em contratos;
b) fenômenos da natureza ou ambientais;
c) a instituição ou aumentos extraordinários de tributos, encargos sociais, trabalhistas e
fiscais;
d) aumentos extraordinários de tarifas ou preços públicos regulados ou de preços de
mercado de serviços e insumos utilizados nos serviços de saneamento básico.
§1° As revisões de taxas, tarifas e outros preços públicos terão suas pautas definidas e
processos conduzidos pelo órgão regulador, ouvidos os prestadores dos serviços, os
demais órgãos e entidades municipais interessados e os usuários, e os seus resultados
serão submetidos à apreciação da Câmara de Vereadores e à consulta pública.
§2° Os processos de revisões poderão estabelecer mecanismos econômicos de indução à
eficiência na prestação e, particularmente, no caso de serviços delegados a terceiros, à
antecipação de metas de expansão e de qualidade dos serviços, podendo ser adotados
para esses processos, os fatores de produtividade e indicadores de qualidade referenciados
a outros prestadores do setor ou a padrões técnicos consagrados e amplamente
reconhecidos.
§3° Observado o disposto no §4° deste artigo, as revisões de taxas, tarifas e outros preços
públicos que resultarem em alteração da estrutura de cobrança ou em alteração dos
respectivos valores, para mais ou para menos, serão efetivadas, após sua aprovação pelo
órgão regulador, mediante ato do Executivo Municipal.
§4° O aumento superior à variação do IPCA, apurada no período revisional, dos valores das
taxas dos serviços públicos de saneamento básico resultantes de revisões, será submetido
à aprovação prévia do Legislativo Municipal, nos termos da legislação vigente.
Subseção IV
Do Lançamento e da Cobrança
Art.43° O lançamento de taxas, contribuições de melhoria, tarifas e outros preços públicos
devidos pela disposição ou prestação dos serviços públicos de saneamento básico e
respectiva arrecadação poderão ser efetuados separadamente ou em conjunto, mediante
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documento único de cobrança, para os serviços cuja prestação estiver sob responsabilidade
de um único órgão ou entidade ou de diferentes órgãos ou entidades por meio de acordos
firmados entre eles.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a serviços delegados a terceiros
mediante contrato, que somente poderão efetuar o lançamento e arrecadação das suas
respectivas tarifas e preços públicos.
Seção III
Do Regime Contábil Patrimonial
Art.44° Independente de quem as tenha adquirido ou construído, as infraestruturas e outros
bens vinculados aos serviços públicos de saneamento básico constituem patrimônio público
do Município, afetados aos órgãos ou entidades municipais responsáveis pela sua gestão, e
são impenhoráveis e inalienáveis sem prévia autorização legislativa, exceto materiais
inservíveis e bens móveis obsoletos ou improdutivos.
Art. 45° Os valores investidos em bens reversíveis pelos prestadores dos serviços
contratados sob qualquer forma de delegação, apurados e registrados conforme a legislação
e as normas contábeis brasileiras constituirão créditos perante o Município, a serem
recuperados mediante exploração dos serviços, nos termos contratuais e dos demais
instrumentos de regulação.
§1° Não gerarão crédito perante o titular os investimentos feitos sem ônus para o prestador
contratado, tais como os decorrentes de exigência legal aplicável à implantação de
empreendimentos imobiliários, os provenientes de subvenções ou transferências fiscais
voluntárias e as doações.
§2° Os investimentos realizados, os valores amortizados, a depreciação e os respectivos
saldos serão anualmente auditados e certificados pelo órgão regulador.
§3° Os créditos decorrentes de investimentos devidamente certificados poderão constituir
garantia de empréstimos, destinados exclusivamente a investimentos nos sistemas de
saneamento objeto do respectivo contrato.
§4° Salvo nos casos de serviços contratados sob o regime da Lei Federal nº 8.666, de 1993,
os prestadores contratados, organizados sob a forma de empresa regida pelo direito
privado, deverão constituir empresa subsidiária de propósito específico para a prestação dos
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serviços delegados pelo Município a qual terá contabilidade própria e segregada de outras
atividades exercidas pelos seus controladores.
CAPÍTULO VI
DAS DIRETRIZES PARA A REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seção I
Dos Objetivos da Regulação
Art.46° São objetivos gerais da regulação:
I- estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a
satisfação dos usuários;
II- garantir o cumprimento das condições, objetivos e metas estabelecidas; e
III- prevenir e limitar o abuso de atos discricionários pelos gestores municipais e o abuso do
poder econômico de eventuais prestadores dos serviços contratados, ressalvada a
competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência.
Seção II
Do Exercício da Função de Regulação
Art.47° O exercício da função de regulação atenderá aos seguintes princípios:
I- capacidade e independência decisória;
II- transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões; e
III- no caso dos serviços contratados, autonomia administrativa, orçamentária e financeira da
entidade de regulação.
§1° Ao órgão regulador deverão ser asseguradas entre outras as seguintes competências:
I- apreciar ou propor ao Executivo Municipal projetos de lei e de regulamentos que tratem de
matérias relacionadas à gestão dos serviços públicos de saneamento básico;
II- editar normas de regulação técnica e instruções de procedimentos necessários para
execução das leis e regulamentos que disciplinam a prestação dos serviços de saneamento
básico, que abrangerão, pelo menos, os aspectos listados no art.23°, da Lei Federal nº
11.445, de 05 de janeiro de 2007.
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III- acompanhar e auditar as informações contábeis, patrimoniais e operacionais dos
prestadores dos serviços;
IV- definir a pauta e conduzir os processos de análise e apreciação bem como deliberar,
mediante parecer técnico conclusivo, sobre proposições de reajustes ou de revisões
periódicas de taxas, tarifas e outros preços públicos dos serviços de saneamento básico;
V- instituir ou aprovar regras e critérios de estruturação do sistema contábil e respectivo
plano de contas e dos sistemas de informações gerenciais adotados pelos prestadores dos
serviços, visando o cumprimento das normas de regulação, controle e fiscalização;
VI- coordenar os processos de elaboração e de revisão periódica do PMSB ou dos planos
específicos dos serviços, inclusive sua consolidação, bem como monitorar e avaliar
sistematicamente a sua execução;
VII- apreciar e opinar sobre as propostas orçamentárias anuais e plurianuais relativas à
prestação dos serviços;
VIII- apreciar e deliberar conclusivamente sobre recursos interpostos pelos usuários,
relativos a reclamações que, a juízo dos mesmos, não tenham sido suficientemente
atendidas pelos prestadores dos serviços;
IX- apreciar e emitir parecer conclusivo sobre estudos e planos, ou suas revisões, relativos
aos serviços de saneamento básico, bem como fiscalizar a execução dos mesmos;
X- assessorar o Executivo Municipal em ações relacionadas à gestão dos serviços de
saneamento básico.
§2° A composição do órgão regulador deverá contemplar a participação de pelo menos uma
entidade representativa dos usuários e de uma entidade técnico-profissional.
§3° Compreendem-se nas atividades de regulação dos serviços de saneamento básico a
interpretação e a fixação de critérios para execução dos contratos e dos serviços e para
correta administração de subsídios.
Art.48° Os prestadores de serviços públicos de saneamento básico deverão fornecer ao
órgão regulador todos os dados e informações necessários para o desempenho de suas
atividades.
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Parágrafo único. Incluem-se entre os dados e informações a que se refere o caput aqueles
produzidos por empresas ou profissionais contratados para executar serviços ou fornecer
materiais e equipamentos.
Seção III
Da Publicidade dos Atos de Regulação
Art.49° Deverá ser assegurada publicidade aos relatórios, estudos, decisões e instrumentos
equivalentes que se refiram à regulação ou à fiscalização dos serviços, bem como aos
direitos e deveres dos usuários e prestadores, a eles podendo ter acesso qualquer cidadão,
independentemente da existência de interesse direto.
§1° Excluem-se do disposto no caput os documentos considerados sigilosos em razão de
interesse público relevante, mediante prévia e motivada decisão do órgão regulador.
§2° A publicidade a que se refere o caput deverá se efetivar, preferencialmente, por meio de
sítio mantido na internet.
CAPÍTULO VII
DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS
Art.50° Sem prejuízo do disposto na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, são
direitos dos usuários efetivos ou potenciais dos serviços de saneamento básico:
I- garantia do acesso a serviços, em quantidade suficiente para o atendimento de suas
necessidades e com qualidade adequada aos requisitos sanitários e ambientais;
II- receber do regulador e do prestador informações necessárias para a defesa de seus
interesses individuais ou coletivos;
III- recorrer, nas instâncias administrativas, de decisões e atos do prestador que afetem
seus interesses, inclusive cobranças consideradas indevidas;
IV- ter acesso a informações sobre a prestação dos serviços, inclusive as produzidas pelo
regulador ou sob seu domínio;
V- participar de consultas e audiências públicas e atos públicos realizados pelo órgão
regulador e de outros mecanismos e formas de controle social da gestão dos serviços;
VI- fiscalizar permanentemente, como cidadão e usuário, as atividades do prestador dos
serviços e a atuação do órgão regulador.
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Art.51° Constituem-se obrigações dos usuários efetivos ou potenciais e dos proprietários,
titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título de imóveis beneficiários dos
serviços de saneamento básico:
I- cumprir e fazer cumprir as disposições legais, os regulamentos e as normas
administrativas de regulação dos serviços;
II- zelar pela preservação da qualidade e da integridade dos bens públicos por meio dos
quais lhes são prestados os serviços;
II- pagar em dia as taxas, tarifas e outros preços públicos decorrentes da disposição e
prestação dos serviços;
IV- levar ao conhecimento do prestador e do regulador as eventuais irregularidades na
prestação dos serviços de que tenha conhecimento;
V- cumprir os códigos e posturas municipais, estaduais e federais, relativos às questões
sanitárias, a edificações e ao uso dos equipamentos públicos afetados pelos serviços de
saneamento básico;
VI- executar, por intermédio do prestador, as ligações do imóvel de sua propriedade ou
domínio às redes públicas de abastecimento de água e de coleta de esgotos, nos
logradouros dotados destes serviços, nos termos desta Lei e seus regulamentos.
VII- responder, civil e criminalmente, pelos danos que, direta ou indiretamente, causar às
instalações dos sistemas públicos de saneamento básico;
VIII- permitir o acesso do prestador e dos agentes sociais às instalações hidrossanitárias do
imóvel, para inspeções relacionadas à utilização dos serviços de saneamento básico,
observado o direito à privacidade;
IX- utilizar corretamente e com racionalidade os serviços colocados à sua disposição,
evitando desperdícios e o uso inadequado dos equipamentos e instalações;
X- comunicar quaisquer mudanças das condições de uso ou de ocupação dos imóveis de
sua propriedade ou domínio;
XI- responder pelos débitos relativos aos serviços de saneamento básico de que for usuário,
ou, solidariamente, por débitos relativos ao imóvel de locação do qual for proprietário, titular
do domínio útil, possuidor a qualquer título ou usufrutuário.
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CAPÍTULO VIII
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Seção I
Das Infrações
Art.52° Sem prejuízo das demais disposições desta Lei e das normas de posturas
pertinentes, as seguintes ocorrências constituem infrações dos usuários efetivos ou
potenciais dos serviços:
I- intervenção de qualquer modo nas instalações dos sistemas públicos de saneamento
básico;
II- violação ou retirada de hidrômetros, de limitador de vazão ou do lacre de suspensão do
fornecimento de água da ligação predial;
III- utilização da ligação predial de esgoto para esgotamento conjunto de outro imóvel sem
autorização e cadastramento junto ao prestador do serviço;
IV- lançamento de águas pluviais ou de esgoto não doméstico de característica incompatível
nas instalações de esgotamento sanitário;
V- ligações prediais clandestinas de água ou de esgotos sanitários nas respectivas redes
públicas;
VI- disposição de recipientes de resíduos sólidos domiciliares para coleta no passeio, na via
pública ou em qualquer outro local destinado à coleta fora dos dias e horários estabelecidos;
VII- disposição de resíduos sólidos de qualquer espécie, acondicionados ou não, em
qualquer local não autorizado, particularmente, via pública, terrenos públicos ou privados,
cursos d’água, áreas de várzea, poços e cacimbas, mananciais e respectivas áreas de
drenagem;
VIII- lançamento de esgotos sanitários diretamente na via pública, em terrenos lindeiros ou
em qualquer outro local público ou privado, ou a sua disposição inadequada no solo ou em
corpos de água sem o devido tratamento;
IX- incineração a céu aberto, de forma sistemática, de resíduos domésticos ou de outras
origens em qualquer local público ou privado urbano, inclusive no próprio terreno, ou a
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adoção da incineração como forma de destinação final dos resíduos através de dispositivos
não licenciados pelo órgão ambiental;
X- contaminação do sistema público de abastecimento de água através de interconexão de
outras fontes com a instalação hidráulica predial ou por qualquer outro meio.
§1° A notificação espontânea da situação infracional pelo prestador do serviço ou pelo órgão
fiscalizador permitirá ao usuário, quando cabível, obter prazo razoável para correção da
irregularidade, durante o qual ficará suspensa sua autuação, sem prejuízo de outras
medidas legais e da reparação de danos eventualmente causados às infraestruturas do
serviço público, a terceiros ou à saúde pública.
§2° Responderá pelas infrações quem por qualquer modo as cometer, concorrer para sua
prática, ou delas se beneficiar.
Art.53° As infrações previstas no art.52° desta Lei, disciplinadas nos regulamentos e normas
administrativas de regulação dela decorrentes, serão classificadas em leves, graves e
gravíssimas, levando-se em conta:
I- a intensidade do dano, efetivo ou potencial;
II- as circunstâncias atenuantes ou agravantes;
III- os antecedentes do infrator.
§1° Constituem circunstâncias atenuantes para o infrator:
I- ter bons antecedentes com relação à utilização dos serviços de saneamento básico e ao
cumprimento dos códigos de posturas aplicáveis;
II- ter o usuário, de modo efetivo e comprovado:
a) procurado evitar ou atenuar as consequências danosas do fato, ato ou omissão;
b) comunicado, em tempo hábil, o prestador do serviço ou o órgão de regulação e
fiscalização sobre ocorrências de situações motivadoras das infrações;
III- ser o infrator primário e a falta cometida não provocar consequências graves para a
prestação do serviço ou suas infraestruturas ou para a saúde pública;
IV- omissão ou atraso do prestador na execução de medidas ou no atendimento de
solicitação do usuário que poderiam evitar a situação infracional.
89

§2° Constituem circunstâncias agravantes para o infrator:
I- reincidência ou prática sistemática no cometimento de infrações;
II- prestar informações inverídicas, alterar dados técnicos ou documentos;
III- ludibriar os agentes fiscalizadores nos atos de vistoria ou fiscalização;
IV- deixar de comunicar de imediato, ao prestador do serviço ou ao órgão de regulação e
fiscalização, ocorrências de sua responsabilidade que coloquem em risco a saúde ou a vida
de terceiros ou a prestação do serviço e suas infraestruturas;
V- ter a infração consequências graves para a prestação do serviço, ou suas infraestruturas,
ou para a saúde pública;
VI- deixar de atender, de forma reiterada, exigências normativas e notificações do prestador
do serviço ou da fiscalização;
VII- adulterar ou intervir no hidrômetro com intuito de obter vantagem na medição do
consumo de água;
VIII- praticar qualquer infração prevista no art. 52 durante a vigência de medidas de
emergência disciplinadas conforme o art. 55, ambos desta Lei;
Seção II
Das Penalidades
Art.54° A pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que infringir qualquer
dispositivo do art. 52 desta Lei, ficará sujeita às seguintes penalidades, nos termos dos
regulamentos e normas administrativas de regulação, independente de outras medidas
legais e de eventual responsabilização civil ou criminal por danos diretos e indiretos
causados ao sistema público e a terceiros:
I- advertência, por escrito, em que o infrator será notificado para fazer cessar a
irregularidade, sob pena de imposição das demais sanções previstas neste artigo;
II- multa de xx (............) a xxxx (...........) reais;
III-suspensão total ou parcial das atividades, até a correção das irregularidades, quando
aplicável;
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IV- perda ou restrição de benefícios sociais concedidos, relativos aos serviços públicos de
saneamento básico;
V- embargo ou demolição da obra ou atividade motivadora da infração, quando aplicável;
§1° A multa prevista no inciso II do caput deste artigo será:
a) aplicada em dobro nas situações agravantes previstas nos incisos I, V e VII, do §2°, art.
53 desta Lei;
b) acrescida de...(50%)... nas demais situações agravantes previstas no § 2º, do art. 61
desta Lei;
c) reduzida em....(50%) .... nas situações atenuantes previstas no §1°, do art. 53 desta Lei,
ou quando se tratar de usuário beneficiário de tarifa social;
2° Das penalidades previstas neste artigo caberá recurso junto ao órgão regulador, que
deverá ser protocolado no prazo de dez dias a contar da data da notificação.
§3° Os recursos provenientes da arrecadação das multas previstas neste artigo constituirão
receita do FMSB.
TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.55° Fica o Poder Executivo autorizado a instituir medidas de emergência em situações
críticas que possam afetar a continuidade ou qualidade da prestação dos serviços públicos
de saneamento básico ou iminente risco para vidas humanas ou para a saúde pública
relacionado aos mesmos.
Parágrafo único - As medidas de emergência de que trata este artigo vigorarão por prazo
determinado, e serão estabelecidas conforme a gravidade de cada situação e pelo tempo
necessário para saná-las satisfatoriamente.
Art.56° No que não conflitarem com as disposições desta Lei, aplicam-se aos serviços de
saneamento básico as demais normas legais do Município, especialmente as legislações
tributária, de uso e ocupação do solo, de obras, sanitária e ambiental.
Art.57° Até que seja regulamentada e implantada a política de cobrança pela disposição e
prestação dos serviços de saneamento básico prevista nos arts. 30 ao 42 desta Lei,
permanecem em vigor as atuais taxas, tarifas e outros preços públicos praticados.
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Parágrafo único. Aplica-se às atuais taxas, tarifas e outros preços públicos os critérios de
reajuste previstos no art. 41 desta lei.
Art.58° O Executivo Municipal regulamentará as disposições desta Lei no prazo de 180
(cento e oitenta) dias a contar de sua publicação, inclusive no tocante ao envio dos projetos
de lei pertinentes à estruturação orgânica, financeira, administrativa, orçamentária e de
pessoal do Conselho Municipal de Saneamento Básico e do Fundo Municipal de
Saneamento Básico - FMSB.
Art.59° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições
contrárias.
Caiapônia., .... de ...................... de 2016.

____________________________________
PREFEITO MUNICIPAL
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IV

PRODUTO I – SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA AUXÍLIO À
TOMADA DE DECISÃO
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1 INTRODUÇÃO
Implantar o Sistema Municipal de Informações sobre Saneamento Básico (SIMISB) é
um investimento prioritário para identificar as demandas e auxiliar a tomada de decisão de
resolução dos problemas e, também, nos projetos e melhorias do saneamento básico do
município de Caiapônia. O sistema deverá dotar o gestor público municipal de ferramentas
para suprir as necessidades presentes e futuras de infraestrutura sanitária em todo o
município.
Assim, o Sistema Municipal de Informações sobre Saneamento Básico de Caiapônia
é mais um instrumento utilizado no sentido de reforçar o papel do município na gestão dos
serviços prestados, conforme instituído pela Lei nº 11.445/2007:
“Art. 9º O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de
saneamento básico, devendo, para tanto:
(...)
VI – estabelecer sistema de informações sobre os serviços, articulado com
o Sistema Nacional de Informações em Saneamento;” (BRASIL, 2007)

1.1

OBJETIVO
O principal objetivo da elaboração de um sistema de informação para o serviço de

saneamento básico de um município é a avaliação dos serviços desenvolvidos pelos
prestadores através da alimentação contínua do banco de dados desse sistema.
Através dos valores dos indicadores postados nesse software, haverá a possibilidade
de se analisar não somente a evolução da implementação do PMSB de Caiapônia, mas
também a qualidade dos serviços prestados.
Além disso, esse instrumento proporciona aos usuários a transparência necessária
ao controle social e a facilitação da fiscalização dos serviços por parte do ente regulador.

94

2 O

SISTEMA

MUNICIPAL

DE

INFORMAÇÕES

SOBRE

SANEAMENTO BÁSICO (SIMISB)
2.1

DESCRIÇÃO DA CONCEPÇÃO
O Software foi desenvolvido na plataforma Web baseado no padrão MVC (Model-

View-Controller), que separa o aplicativo em três componentes principais: modelo, exibição
e controlador:

Figura 3. Padrão MVC.
Fonte: http://jorgef.net/, 2016.

2.1.1 Para a elaboração do Sistema de Informações
Foram utilizadas as seguintes plataformas de desenvolvimento de aplicações Web:
NET Framework versão 4.5;
ASP.NET MVC versão 5.2;
Linguagem de programação C#;
ADO.NET Entity Framework versão 4.0;
Boostrap 3;
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HTML 5, CSS e jQuery;
Google Charts.

2.1.2 Para a construção do software
Foram utilizadas as seguintes ferramentas para construção do software:
Desenvolvimento: Microsoft Visual Studio 2015;
Banco de Dados: Microsoft SQL Server 2008 R2;
Servidor: Plataforma na Nuvem Amazon Web Service como servidor de
aplicação e banco de dados.

2.1.3 Para a hospedagem do Sistema de Informações
O SIMISB foi desenvolvido na plataforma Web utilizando o framework ASP.Net e os
pré-requisitos para instalação na própria infraestrutura ou em empresas de hospedagem são
os seguintes:
Servidor com Sistema operacional Windows Server versão 2008 ou superior,
Servidor de banco de dados Microsoft Sql Server versão 10 ou superior;
Software Gerenciador de Serviços de Informações da Internet (IIS) versão 7
ou superior;
Script para criação inicial do banco de dados.
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1 MANUAL

DE

OPERAÇÃO

DO

SISTEMA

MUNICIPAL

DE

INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO BÁSICO
O presente documento intitulado Manual de Operação do Sistema Municipal de
Informações sobre Saneamento Básico de Caiapônia é integrante do Contrato celebrado
entre o Município de Caiapônia e a empresa TERRA Consultoria, Estudos e Projetos
Ambientais EIRELI EPP, para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de
Caiapônia.
Implantar o Sistema Municipal de Informações sobre Saneamento Básico (SIMISB) é
um investimento prioritário para identificar as demandas e auxiliar a tomada de decisão de
resolução dos problemas e, também, nos projetos e melhorias do saneamento básico do
município de Caiapônia. O sistema deverá dotar o gestor público municipal de ferramentas
para suprir as necessidades presentes e futuras de infraestrutura sanitária em todo o
município.
Assim, o Sistema Municipal de Informações sobre Saneamento Básico de Caiapônia
é mais um instrumento utilizado no sentido de reforçar o papel do município na gestão dos
serviços prestados, conforme instituído pela Lei nº 11.445/2007:
“Art. 9º O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de
saneamento básico, devendo, para tanto:
(...)
VI – estabelecer sistema de informações sobre os serviços, articulado
com o Sistema Nacional de Informações em Saneamento;” (BRASIL,
2007)

2.2

OBJETIVO
O principal objetivo da elaboração de um sistema de informação para o serviço de

saneamento básico de um município é a avaliação dos serviços desenvolvidos pelos
prestadores através da alimentação contínua do banco de dados desse sistema.
Através dos valores dos indicadores postados nesse software, haverá a possibilidade
de se analisar não somente a evolução da implementação do PMSB de Caiapônia, mas
também a qualidade dos serviços prestados.
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Além disso, esse instrumento proporciona aos usuários a transparência necessária
ao controle social e a facilitação da fiscalização dos serviços por parte do ente regulador.
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2 SISTEMA

MUNICIPAL

DE

INFORMAÇÕES

SOBRE

SANEAMENTO BÁSICO (SIMISB)
2.3

ACESSANDO O SIMISB/CAIAPÔNIA
Para acessar o Sistema Municipal de Informações sobre Saneamento Básico de

Caiapônia é necessário abrir o navegador (Internet Explore, Mozilla, Microsoft Edge, Google
Chrome, Opera, Safari e etc.) e digitar o seguinte endereço: www.caiaponia.go.gov.br/simsb/

Figura 4. Link de acesso ao SIMSB/Caiapônia.

Ao abrir a página inicial do SIMISB irá aparecer um Pop-up4 (Figura 6) com
informações como: O que é o PMSB? Como é elaborado o PMSB? O que é o SIMISB?
Essas informações também poderão ser acessadas através da coluna lateral no link
O que é o PMSB? (Figura 5).

Figura 5. Barra de informações: O que é o PMSB?

4

Pop-up é uma janela que abre no navegador da internet quando se acessa uma página na web ou algum link
de redirecionamento. Normalmente, esta nova janela apresenta informações de destaque do site ou, na maioria
dos casos, publicidades e anúncios. (https://www.significados.com.br/pop-up/)
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Figura 6. Pop-up de informações.

Ao clicar em

o Pop-up é fechado e se tem acesso, instantaneamente, a

página inicial (Figura 7), onde aparecerão gráficos com a situação atual do andamento das
ações propostas para cada vertente do saneamento básico do município de Caiapônia.
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Figura 7. Página incial do SIMISB Caiapônia.

2.3.1 Acessando como Administrador
O
link

Administrador

poderá

entrar

no

modo

“Acesso

Restrito”

clicando

no

localizado no canto superior esquerdo da tela inicial (Figura 10). Ao

clicar no link, este abrirá a tela de Login (Figura 11).
Após o Administrador digitar seu Login e Senha, o mesmo deverá clicar no

link

para entrar como Administrador do SIMISB.
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Na tela inicial em modo “Acesso Restrito” a coluna lateral esquerda (Menu)
aparecerá com o link Configurações que é exclusivo para o Administrador.
Este “Menu” contém todos os links necessários
para o Administrador realizar alterações no SIMISB.
Para que o Administrador saia do “Acesso
Restrito” deverá clicar no link

localizado

no canto superior esquerdo da tela.
Ao clicar abrirá uma aba, conforme a Figura 9, o
Administrador irá clicar no link “Sair do modo restrito” e
imediatamente a tela ficará no modo “Visitante”.

Figura 9. Sair do modo restrito.

Figura 8. Menu do SIMISB – Acesso
Restrito.
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Figura 10. Entrando no Acesso Restrito.
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Figura 11. Tela de Acesso Restrito – Login.
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