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APRESENTAÇÃO
A Lei Federal de Saneamento Básico (Lei nº. 11.445/2007) instituiu em seu
Art. 9º que o titular dos serviços formulará a respectiva Política Municipal de
Saneamento Básico e o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB.
Deverá, ainda, prestar ou delegar os serviços, definir o responsável pela
regulação, fiscalização e procedimentos de sua atuação; adotar parâmetros para o
atendimento essencial à saúde pública; fixar os direitos e os deveres dos usuários;
estabelecer mecanismos de controle social; estabelecer sistema de informações
sobre os serviços e intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por
indicação da entidade reguladora, nos casos e condições previstos em lei e nos
documentos contratuais.
Essa minuta deverá ser submetida à discussão com a população, em evento
especialmente convocado para este fim. Neste evento será concluída a versão final
do plano que será encaminhada à Câmara de Vereadores.
Para tanto, esta minuta de lei integra o Plano Municipal de Saneamento
Básico (PMSB), tendo como objetivo a institucionalização do processo de
planejamento e desenvolvimento das atividades de saneamento básico no município
de Caiapônia - GO. Ela também possui como objetivo a garantia do controle e da
participação social, através da regulação e, da gestão eficaz e de qualidade dos
serviços de saneamento.
A base jurídica para sua elaboração, bem como de todo o PMSB de
Caiapônia foi pautada pelos meios estabelecidos pela Lei Federal nº 11.445, de 5 de
janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e,
do seu decreto regulamentador, o Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010,
estabelecendo diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras diretrizes.
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Além disso, foi utilizada como auxílio, uma apostila (material básico para a
oficina de Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico) fruto de uma
parceria entre a Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento –
ASSEMA, o CREA de Minas Gerais e a FUNASA que teve o propósito de promover
cursos de capacitação e apoio técnico aos gestores e técnicos municipais envolvidos
no processo de elaboração de Planos de Saneamento.
A minuta de lei aqui apresentada também poderá ser formatada com
conteúdo mais simplificado, ficando a cargo do município, a sua orientação e a
análise da possibilidade de constituição de uma legislação mais reduzida, que
constitua o PMSB e as suas relações interdisciplinares e intersetoriais, através de
Decreto Municipal.
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MINUTA DO PROJETO DE LEI
PROJETO DE LEI Nº........ / 2016
Institui a Política Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Caiapônia, Goiás, no uso de suas atribuições, faz saber a
todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Caiapônia aprovou,
e ele sanciona a seguinte Lei:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO I
DO OBJETO E DA APLICABILIDADE
Art.1º. Esta Lei institui a Política Municipal de Saneamento Básico de Caiapônia,
efetuada com base nas normas, diretrizes e conceitos estabelecidos na política
nacional ditada pela Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, à qual se sujeitam
todos os órgãos ou entidades do Município, bem como os demais agentes públicos
ou privados que desenvolvam serviços e ações de saneamento básico no âmbito do
território do Município de Caiapônia, Estado de Goiás, devendo alcançar os
princípios estabelecidos neste diploma legal.
CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES
Art. 2º. Para os efeitos desta Lei, consideram-se:
I - saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações
operacionais de:
a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e
instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a
captação até as ligações domiciliares e respectivos instrumentos de medição;

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações
operacionais de coleta, transporte, tratamento e destinação final adequada dos
efluentes sanitários, desde as ligações domiciliares até o seu lançamento final no
meio ambiente;
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades,
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza
dos logradouros e vias públicas;
d) drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das
respectivas redes urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações
operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou
retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final
das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas;
II- universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios
ocupados ao saneamento básico;
III - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à
sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos de
formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços
públicos de saneamento básico;
IV - subsídios: instrumento econômico de política social para garantir a
universalização do acesso ao saneamento básico, especialmente para populações
e localidades de baixa renda;
V - localidade de pequeno porte: vilas, aglomerados rurais, povoados, núcleos,
lugarejos e aldeias, assim definidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE.
Art. 3º Os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento
básico.

Parágrafo único. A utilização de recursos hídricos na prestação de serviços públicos
de saneamento básico, inclusive para disposição ou diluição de esgotos e outros
resíduos líquidos, é sujeita a outorga de direito de uso, nos termos da Lei nº 9.433,
de 8 de janeiro de 1997.
Art.4º Não constitui serviço público a ação de saneamento executada por meio de
soluções individuais, desde que o usuário não dependa de terceiros para operar os
serviços, bem como as ações e serviços de saneamento básico de responsabilidade
privada, incluindo o manejo de resíduos de responsabilidade do gerador.
Art. 5º O lixo originário de atividades comerciais, industriais e de serviços cuja
responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador pode, por decisão do
poder público, ser considerado resíduo sólido urbano.
Art. 6º Para os efeitos desta Lei, o serviço público de limpeza urbana e de manejo
de resíduos sólidos urbanos é composto pelas seguintes atividades:
I - de coleta, transbordo e transporte dos resíduos relacionados na alínea c do inciso
I do caput do art. 3º desta Lei;
II - de triagem para fins de reuso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por
compostagem, e de disposição final dos resíduos relacionados na alínea c do inciso
I do caput do art. 3º da lei 11.445/2007;
III - de varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros
eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana.
TÍTULO II
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
Art. 7º. Os serviços públicos de saneamento básico possuem caráter essencial,
competindo ao Poder Público Municipal o seu provimento integral e a garantia do

acesso universal a todos os cidadãos, independentemente de suas condições
sociais e capacidade econômica.
Art. 8º. A Política Municipal de Saneamento Básico observará os seguintes
princípios:
I - universalização do acesso;
II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e
componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando
à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a
eficácia das ações e resultados;
III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos
resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do
meio ambiente;
IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de
manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do
patrimônio público e privado;
V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades
locais e regionais;
VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de
habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de
promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria
da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante;
VII - eficiência e sustentabilidade econômica;
VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de
pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;
IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos
decisórios institucionalizados;

X - controle social;
XI - segurança, qualidade e regularidade;
XII - integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos
hídricos.
XIII - adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água.
CAPÍTULO II
DO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE
Art.9° Compete ao Município a organização, o planejamento, a regulação, a
fiscalização e a prestação dos serviços públicos de saneamento básico de interesse
local.
§1° Consideram-se de interesse local todos os serviços públicos de saneamento
básico

ou

suas

atividades

cujas

infraestruturas

ou

operação

atendam

exclusivamente ao Município, independentemente da localização territorial destas
infraestruturas.
§2° Os serviços públicos de saneamento básico de titularidade municipal serão
prestados, preferencialmente, por órgão ou entidade da administração direta ou
indireta do Município, devidamente organizados e estruturados para este fim.
§3° No exercício de suas competências constitucionais o Município poderá delegar
atividades administrativas de organização, de regulação e de fiscalização, bem
como, mediante contrato, a prestação integral ou parcial de serviços públicos de
saneamento básico de sua titularidade, observadas as disposições desta Lei e a
legislação pertinente a cada caso, particularmente a Lei Federal nº 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, a Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e a Lei
Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005.
§4° São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de
serviços públicos de saneamento básico, o cumprimento das diretrizes previstas no
art. 11, da Lei Federal nº 11.445, de 2007 e, no que couberem, as disposições desta
Lei.

§5° O Executivo Municipal poderá, ouvido o órgão regulador, intervir e retomar a
prestação dos serviços delegados nas hipóteses previstas nas normas legais,
regulamentares ou contratuais.
§6° Fica proibida, sob pena de nulidade, qualquer modalidade e forma de delegação
onerosa da prestação integral ou de quaisquer atividades dos serviços públicos
municipais de saneamento básico referidos no §1° deste artigo.
CAPÍTULO IV
DOS INSTRUMENTOS
Art.10° A Política Municipal de Saneamento Básico será executada por intermédio
dos seguintes instrumentos:
I- Plano Municipal de Saneamento Básico;
II- Controle Social;
III- Sistema Municipal de Gestão do Saneamento Básico - SMSB;
IV- Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSB;
V- Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico – SMISB; e
VI- Legislação, regulamentos, normas administrativas de regulação, contratos e
outros instrumentos jurídicos relacionados aos serviços púbicos de saneamento
básico.
Seção I
Do Plano Municipal de Saneamento Básico
Art.11° Fica instituído o Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB,
instrumento de planejamento que tem por objetivos:
I- diagnosticar e avaliar de forma técnica e participativa a situação do saneamento
básico no âmbito do Município e suas interfaces locais e regionais, nos aspectos
jurídico institucionais, administrativos, econômicos, sociais e técnico-operacionais,
bem como seus reflexos na saúde pública e no meio ambiente;

II- com base no diagnóstico, estabelecer os objetivos e metas emergenciais, de
curto, médio e longo prazo para a gestão dos serviços;
III- com base no diagnóstico e prognóstico definir os programas, projetos e ações
necessários para o cumprimento dos objetivos e metas, incluídas as ações para
emergências e contingências,
IV- com base nos programas e ações, definir as respectivas fontes de financiamento
e as condições de sustentabilidade técnica e econômica dos serviços; e
IV- estabelecer os mecanismos e procedimentos para o monitoramento e avaliação
sistemática da execução do PMSB e da ciência e eficácia das ações programadas.
§1° O PMSB deverá abranger os serviços de abastecimento de água, de
esgotamento sanitário, de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e, de
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, podendo o Executivo Municipal, a
seu critério, elaborar planos específicos para um ou mais desses serviços, desde
que sejam posteriormente compatibilizados e consolidados no PMSB.
§2° O PMSB ou os planos específicos poderão ser elaborados diretamente pelo
Município ou por intermédio de consórcio público intermunicipal do qual participe,
inclusive de forma conjunta com os demais municípios consorciados ou de forma
integrada com o respectivo Plano Regional de Saneamento Básico, devendo, em
qualquer hipótese, ser:
I- elaborados ou revisados para horizontes contínuos de pelo menos vinte anos;
II- revisados no máximo a cada quatro anos, preferencialmente em períodos
coincidentes com a vigência dos planos plurianuais;
III- monitorados e avaliados sistematicamente pelos organismos de regulação e de
controle social.
§3° O disposto no Plano Municipal de Saneamento Básico é vinculante para o Poder
Público Municipal e serão inválidas as normas de regulação ou os termos
contratuais de delegação que com ele conflitem.

§4° A delegação integral ou parcial de qualquer um dos serviços de saneamento
básico definidos nesta Lei observará o disposto no PMSB ou no respectivo plano
específico.
§5° No caso de serviços prestados mediante contrato, as disposições do PMSB, de
eventual plano específico de serviço ou de suas revisões, quando posteriores à
contratação, somente serão eficazes em relação ao prestador mediante a
preservação do equilíbrio econômico - financeiro, que poderá ser feita mediante
revisão tarifária ou aditamento das condições contratuais.
Art.12° A elaboração e as revisões do PMSB ou dos planos específicos deverão
efetivar-se de forma a garantir a ampla participação das comunidades, dos
movimentos e das entidades da sociedade civil, por meio de procedimento que, no
mínimo, deverá prever fases de:
I- divulgação das propostas, em conjunto com os estudos que os fundamentarem;
II- recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta ou audiência pública; e
III- análise e manifestação do Órgão Regulador.
Parágrafo único. A divulgação das propostas do PMSB ou dos planos específicos e
dos estudos que as fundamentarem dar-se-á por meio da disponibilização integral
de seu teor a todos os interessados, inclusive por meio da rede mundial de
computadores - internet e por audiência pública.
Art.13° Após aprovação nas instâncias do Sistema Municipal de Gestão do
Saneamento Básico, a homologação do PMSB, inclusive a consolidação dos planos
específicos ou de suas revisões, far-se-á mediante (lei ou decreto do Poder
Executivo – conforme a respectiva Lei Orgânica Municipal).
Parágrafo único. As disposições do PMSB entram em vigor com a publicação do ato
de homologação, exceto as de caráter financeiro, que produzirão efeitos somente a
partir do primeiro dia seguinte ao da publicação.

Art.14° O Executivo Municipal regulamentará os processos de elaboração e revisão
do PMSB ou dos planos específicos, observados os objetivos e demais requisitos
previstos nesta Lei e no art.19, da Lei Federal nº 11.445, de 2007.
Seção II
Do Controle Social
Art. 15° As atividades de planejamento, regulação e prestação dos serviços de
saneamento básico estão sujeitas ao controle social, em razão do que serão
considerados nulos:
I-

os atos,

regulamentos,

normas

ou resoluções emitidas pelo

ÓRGÃO

REGULADOR que não tenham sido submetidos à consulta pública, garantido prazo
mínimo de quinze dias para divulgação das propostas e apresentação de críticas e
sugestões;
II- a instituição e as revisões de tarifas e taxas e outros preços públicos sem a prévia
manifestação do órgão regulador e sem a realização de consulta pública;
III- PMSB ou planos específicos e suas revisões elaborados sem o cumprimento das
fases previstas no art. 12º desta Lei; e
IV- os contratos de delegação da prestação de serviços cujas minutas não tenham
sido submetidas à apreciação do órgão regulador e à audiência ou consulta pública.
§1° O controle social dos serviços públicos de saneamento básico será exercido
mediante, entre outros, dos seguintes mecanismos:
I- debates e audiências públicas;
II- consultas públicas;
III- conferências de políticas públicas; e
IV- participação em órgãos colegiados de caráter consultivo ou deliberativo na
formulação da política municipal de saneamento básico, no seu planejamento e
avaliação e representação no organismo de regulação e fiscalização.

§2° As audiências públicas mencionadas no inciso I do § 1º devem se realizar de
modo a possibilitar o acesso da população, podendo ser realizadas de forma
setorizada.
§3° As consultas públicas devem ser promovidas de forma a possibilitar que
qualquer cidadão, independentemente de interesse, tenha acesso às propostas e
estudos e possa se manifestar por meio de críticas e sugestões às propostas do
Poder Público, devendo tais manifestações ser adequadamente respondidas.
Art.16° São assegurados aos usuários de serviços públicos de saneamento básico:
I- conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem estar
sujeitos, nos termos desta Lei, do seu regulamento e demais normas aplicáveis;
II- acesso:
a) às informações de interesse individual ou coletivo sobre os serviços prestados;
b) aos regulamentos e manuais técnicos de prestação dos serviços elaborados ou
aprovados pelo organismo regulador; e
c) a relatórios regulares de monitoramento e avaliação da prestação dos serviços
editados pelo organismo regulador e fiscalizador.
Parágrafo único. O documento de cobrança pela prestação ou disposição de
serviços de saneamento básico observará modelo instituído ou aprovado pelo
organismo regulador e deverá:
I- explicitar de forma clara e objetiva os serviços e outros encargos cobrados e os
respectivos valores, conforme definidos pela regulação, visando o perfeito
entendimento e o controle direto pelo usuário final; e
II- conter informações sobre a qualidade da água entregue aos consumidores, em
cumprimento ao disposto no inciso I do art. 5º, do Anexo do Decreto Federal nº
5.440, de 4 de maio de 2005.
Seção III
Do Sistema Municipal de Gestão do Saneamento Básico

Art.17° O Sistema Municipal de Gestão do Saneamento Básico – SMSB de
Caiapônia, coordenado pelo Prefeito Municipal, é composto dos seguintes
organismos e agentes institucionais:
I- Conselho Municipal de Saneamento Básico;
II- Órgão Regulador;
III- Prestadores dos serviços;
IV- Secretarias municipais com atuação em áreas afins ao saneamento básico.
Subseção I
Do Conselho Municipal de Saneamento Básico
Art.18° Fica instituído o Conselho Municipal de Saneamento Básico, órgão colegiado
consultivo e deliberativo das políticas urbanas do Município e integrante do SMSB,
será assegurada competência relativa ao saneamento básico para manifestar-se
sobre:
I- propostas de revisões de taxas, tarifas e outros preços públicos formuladas pelo
órgão regulador;
II- o PMSB ou os planos específicos e suas revisões; e
III- propostas de normas legais e administrativas de regulação dos serviços;
IV- fiscalizar a destinação dos recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico.
§1° Será assegurada representação no Conselho Municipal de Saneamento Básico,
mediante adequação de sua composição:
I - dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico;
II - dos segmentos de usuários dos serviços de saneamento básico;
III - de entidades técnicas relacionadas ao setor de saneamento básico com atuação
no âmbito do Município; e

IV - componente da Câmara dos Vereadores, para representação do Poder
Legislativo.
§2° É assegurado ao Conselho Municipal de Saneamento Básico, no exercício de
suas atribuições, o acesso a quaisquer documentos e informações produzidos pelos
organismos de regulação e fiscalização e pelos prestadores dos serviços municipais
de saneamento básico com o objetivo de subsidiar suas decisões.
Subseção II
Do Órgão de Regulação
Art.19° Compete ao Executivo Municipal o exercício das atividades administrativas
de regulação, inclusive organização, e de fiscalização dos serviços de saneamento
básico, que poderão ser executadas:
I- diretamente, por órgão ou entidade da Administração Municipal, inclusive
consórcio público caso o Município venha participar; ou
II- mediante delegação, por meio de convênio de cooperação, a órgão ou entidade
de outro ente da Federação ou a consórcio público do qual não participe, constituído
dentro do limite do respectivo Estado, instituído para gestão associada de serviços
públicos.
§1° Optando o Executivo Municipal pelo exercício das atividades administrativas de
regulação e fiscalização dos serviços por intermédio de Consórcio Público do qual
participe ou por entidade reguladora de outro ente federado, deverá ser estabelecido
em instrumento de convênio administrativo apropriado o prazo de outorga, a forma
de atuação e a abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas partes
envolvidas.
§2° Os termos e condições do instrumento de que trata o §1º observarão as
disposições desta Lei, do seu regulamento e do contrato de consórcio público
resultante da ratificação do Protocolo de Intenções de sua constituição, a ser
aprovado pela Lei municipal de ratificação do Protocolo, até o momento não
instituída.

Art.20° As atividades administrativas de regulação e de fiscalização dos serviços
públicos de saneamento básico será exercida ao longo de 20 anos pela Agência
Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos - AGR.
Parágrafo único. Sem prejuízo de suas competências a concessionária poderá obter
apoio técnico de instituições públicas de regulação ou de entidades de ensino e
pesquisa para as atividades administrativas de regulação e fiscalização dos
serviços, mediante termo de cooperação específico, que explicitará o prazo e a
forma de atuação, as atividades a serem desempenhadas pelas partes e demais
condições.
Subseção III
Dos Prestadores dos Serviços
Art.21° Os serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário
serão prestados por concessionária.
§1° Sem prejuízo das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei referida no
caput, compete à concessionária:
I- planejar, projetar, executar, operar e manter os serviços de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário;
II- realizar pesquisas e estudos sobre os sistemas de abastecimento de água, e de
esgotamento sanitário;
III- realizar ações de recuperação e preservação e estudos de aproveitamento dos
mananciais situados no Município de Caiapônia, visando a manutenção e/ou
aumento da oferta de água para atender as necessidades da comunidade;
IV- elaborar e rever periodicamente os Planos Diretores dos serviços de sua
competência, em consonância com o PMSB;
V- celebrar convênios, contratos ou acordos específicos com entidades públicas ou
privadas para desenvolver as atividades sob sua responsabilidade, observadas a
legislação pertinente;

VI- cobrar taxas, contribuições de melhoria, tarifas e outros preços públicos
referentes à prestação ou disposição dos serviços de sua competência, bem como
arrecadar e gerir as receitas provenientes dessas cobranças;
VII- gerenciar os recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSB;
VIII- realizar operações financeiras de crédito destinadas exclusivamente à
realização de obras e outros investimentos necessários para a prestação dos
serviços de sua competência;
IX- incentivar, promover e realizar ações de educação sanitária e ambiental;
X- elaborar e publicar mensal e anualmente os balancetes financeiros e patrimoniais;
XI- organizar e manter atualizado o cadastro e a contabilidade patrimonial de todos
os seus bens e o cadastro técnico de todas as infraestruturas físicas imóveis
vinculadas aos serviços de sua competência, inclusive: ramais de ligações prediais;
redes de adução e distribuição de água; redes coletoras, coletores.
XII- exercer fiscalização técnica das atividades de sua competência; e
XIII- aplicar penalidades previstas nesta Lei e em seus regulamentos.
§2° No âmbito de suas competências, a Secretaria de Administração poderá:
I- contratar terceiros, no regime da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
para execução de atividades de seu interesse; e
II- celebrar convênios administrativos com cooperativas ou associações de usuários
para a execução de atividades de sua competência, sob as condições previstas no
§2° do art.2° desta Lei e no §2° do art. 10 da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro
de 2007.
Art.22° Os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de Caiapônia
são prestados diretamente pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos,
competindo-lhe o exercício de suas atividades conforme os regulamentos de sua
organização e funcionamento e o disposto no §2° do art. 21º desta Lei.

Art.23° Os serviços de drenagem e manejo de água pluviais urbanas são prestados
diretamente pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, competindo-lhe o
exercício de suas atividades conforme os regulamentos de sua organização e
funcionamento e o disposto no §2° do art.21° desta Lei §1°. O Executivo Municipal
deverá promover a integração do planejamento e da prestação dos serviços
referidos no caput com os serviços de esgotamento sanitário e de abastecimento de
água.
Seção IV
Do Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSB
Art.24° Fica criado o Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSB, de natureza
contábil, vinculado à Secretaria de Administração e à Secretaria da Finanças, tendo
por finalidade concentrar os recursos para a realização de investimentos em
ampliação, expansão, substituição, melhoria e modernização das infraestruturas
operacionais e em recursos gerenciais necessários para a prestação dos serviços de
saneamento básico do Município de Caiapônia, visando a sua disposição universal,
integral, igualitária e com modicidade dos custos.
Art.25° O FMSB será gerido por um Conselho Gestor composto pelos seguintes
membros:
I- Secretário Municipal de Administração, que o presidirá;
II- Secretário Municipal da Finanças;
III- Um representante da Câmara dos Vereadores;e
IV- Um representante de cada secretaria municipal com atuação em áreas afins ao
saneamento básico
§1° Ao Conselho Gestor do FMSB compete:
I- Estabelecer e fiscalizar a política de aplicação dos recursos do FMSB, observadas
as diretrizes básicas e prioritárias da política e do plano municipal de saneamento
básico;

