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LEIN°426/2C

DE: 27 DE MARÇO DE 2013

"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO DE SÃOPEDRO DA CIPA - DAE/SPC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal de São Pedro da Cipa - MT, ALEXANDRE RUSSI, no uso d
suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a
seguinte Lei:

Art 1° Fica criado o DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE
SÃO PEDRO DA CIPA - DAE/SPCIPA, como entidade Municipal da administração direta e
estrutura orgânica e competência dos órgãosque integram na forma da presente Lei.

Parágrafo Único: O Departamento - DAE/SPCIPA, de que trata o "capuf deste
artigo, ficará vinculado e subordinado ao Gabinete do Prefeito Municipal de São Pedro da
Cipa/MT, integrando, a estrutura administrativa do Município.

Art 2o. O DAE/SPCIPA exercerá sua função no Município de São Pedro da Cipa,
competindo-lhe:

I. estudar, projetar, executar diretamente ou mediante contrato com especialistas e
instituições em saneamento básico, de direito público e privado, as obras relativas à constaição,
ampliação, recuperação, e remodelações dos sistemas públicos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário do Município;

II. administrar, operar, manter e conservar os serviços de águae esgoto;
III. executar os serviços relativos às contas de consumo de água e utilização do

sistema de esgoto;
IV. acompanhar o faturamento e a arrecadação das taxas e tarifas decorrentes dos

serviços prestados;
V. promover o treinamento do seu pessoal e promover estudos e pesquisas para o

aperfeiçoamento de seus serviços;
VI. manter intercâmbio comentidades relacionadas coma área de saneamento;
VII. promover atividades voltadas para a preservação do meio ambiente ecombate a

poluição ambiental, particularmente dos cursos de água do Município nos limites previstos
nesta Lei;

Vlll.incrementar programas de saneamento rural, no âmbito do Município, mediante o
emprego de tecnologia apropriada e de soluções conjuntas para água - esgoto - módulo
sanitário;
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IX. acompanhar e supervisionar serviços de terceirização ou concessão do serviço
de água e esgoto, de acordo com os termos do contrato assinado, mediante autorização em Lei
específica;

X. exercer quaisquer outras atividades relacionadas com saneamento urbano e
rural, desde que assegurados os recursos necessários;

XI. promover articulações com outros setores para o exercício da política daságuas
públicas no Município, na forma disposta em Regulamento;

XII. elaborar programas deinvestimentos para osetor deágua e esgoto, e pedidos
de financiamentos junto aos órgãos estaduais, federais e outros.

Art 3o. O DAE/SPCIPA deverá promover articulações com as demais instituições
integrantes dos sistemas municipais, estaduais e federais, do meio ambiente, e desenvolver
sções voltadas à preservaçãode recursosambientais, de maneira isolada ou em conjunto com
as entidades do setor, em especial para:

I. auxiliar na fiscalização permanente dos recursos ambientais, particularmente dos
cursos de água e encostas e fundode vale, que podem ser diretamenteafetados pela má
disposição dos resíduos sólidos gerados pela atividade humana;

II. participar das discussões que visam a compatibilizado do desenvolvimento
econômico com a preservação do meio ambiente;

III. colaborar na proteção nas áreas representativas do eco-sistema e sugerir
medidas para a implantação, nas áreas críticas de poluição, de sistemas de monitoramento dos
índices locais de qualidade ambiental;

FV. colaborar com órgãos e entidades dos sistemas municipal, estadual e federal do
meio ambiente, na identificação de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação visando à
tomada de medidas, por parte dos mesmos, para a sua recuperação:

V. participar e promover ações voltadas; para atrair a efetiva participação da
comunidadeem campanhas para a defesa do meioambiente e colaborar no desenvolvimento de
programas de educação ambiental;

VI. cooperar com os órgãos e entidades dos sistemas municipal, estadual e federal
do meioambiente, no sentidoda realizaçãoe atualização permanentedo inventário ecológico do
Município, incluindo as reservas naturaise as áreas de integração ambiental;

VIL promover e participar de programas que visem à melhoria das relações
humanas no trabalho, das relações públicas com a comunidade e a imagemdo departamento;

VIII. promover ações objetivando a implementação do saneamento básico nas
localidades do Município, conforme tecnologia apropriada ao saneamento rural.
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Art. 4o. O DAE/SÃO PEDRO DA CIPA deverá integrar o sistema municipal de
saúde pública na idealização de ações para o controle de vetores e doenças transmissíveis,
particularmente daquelas ligadas ao manuseio e destacando do lixo, e aos relacionados à
existência de águas superficiais estagnadas ou artificiais, e participar com os demais órgãos do
sistema de vigilância epidemiológica dasoutras atividades desaúde pública.

Art 5° O DAE/SÃO PEDRO DA CIPA atuará em estreita articulação com osoutros
prestadores deserviços de saneamento municipais, através deprogramas e ações voltadas para
o aprimoramento de suas atividades noscampos técnicos, administrativos e gerência.

§1°. Mediante exame das necessidades do DAE e através de instrumentos legais a
serem firmados com empresas prestadoras de serviços de saneamento, o DAE poderá vir a
utilizar e ceder recursos humanos e materiais, e deverá promover e assegurar mecanismos para
a cooperação técnica e administrativa entre os serviços municipais que se dará em diversos
níveis, constituindo-se numa permanente troca de serviços, devidamente remunerados com base
em instrumentação legal, sem prejuízo de implementação dos seus programas para a
consecução dos seus objetivos e para a garantia do equilíbrio econômico financeiro da entidade.

§2C. Ficaa Diretoria do DAE/SÃO PEDRO DA CIPA autorizada a firmar convênios
cem outras entidades similares para atender ao disposto neste Artigo.

Art. 6o. O DAE/SÃO PEDRO DA CIPA terá a seguinte estrutura orgânica:
I. Diretoria-DR;

II. Seção Administrativa Financeira - SAF;
III. Seção de Operação e Expansão - SOE.

Art. 7o. O Prefeito Municipal fica autorizado a firmar convênio ou contratar
instituições especializadas na área de Saneamento Básico, de direito público ou privado, para
prestar assistência e assessoramento técnico e administrativo aoDAE/SÃO PEDRO DA CIPA.

Art 8o. Os orçamentos anuais e plurianuais, sintéticos e analíticos do DAE/SÃO
PEDRO DA CIPA comporão o Orçamento Geral do Município.

Art 9o. Cabe ao Chefe do Executivo Municipal:
I. nomear o Diretor do DAE/SÃO PEDRO DA CIPA para o cargo de confiança,

sendo de livre exoneração;

II. aprovaro quadro de pessoal necessário para o funcionamento do departamento,
deacordo com a solicitação formulada pelo Diretor do DAE/SÃO PEDRO DA CIPA;
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III. transferir para a guarda, administração e responsabilidade do DAE/SÃO PEDRO
DA CIPA, todo o patrimônio, bensmóveis e semoventes necessários para o seufuncionamento;

(V. os valores das taxas, tarifas, emolumentos e outros encargos a serem pagos
pelo usuáriosomente poderãoser alterados medianteautorização legislativa.

Art 10. O DAE/SÃO PEDRO DA CIPA para o seu funcionamento contará, entre
outros, com recursos financeirosarrecadados pelo Município e provenientes de:

I. dotações orçamentárias e créditos suplementares;
II.subvenções municipais;

III. do produto de quaisquer tributos e remuneração decorrentes diretamente dos
serviços de água e esgoto, tais corno: taxas e tarifas de água e esgoto, taxas para conservação
de hidrõmetro, serviços referentes a ligações de água e esgoto, prolongamento das redes de
água e de esgoto, ações e obras de saneamento realizadas para terceiros etc;

IV. taxas de contribuição que incidirem sobre os terrenos beneficiados com os
serviços de água e esgoto;

V. dos auxílios, subvenções e créditos especiais e adicionais, que lhe forem
concedidos, inclusive para obras novas, pelos Governos Federal, Estadual e Municipal, ou por
organismos de cooperação internacional;

VI. taxas de contribuição de melhoriae implantaçãode obra nova;
VII. produtos de cauções ou depósitosresultantes de inadimplementos contratuais;
VIII. doações, legados e outras rendas.
§2°. Todos os recursos arrecadados, conforme itens definidos neste artigo terão

necessariamente que ser aplicados neste Município exclusivamente nas despesas e em
percentuais como seguem:

1.90% (noventa porcento), no DAE/SÃO FEDRO DA CIPA, nossetoresde águae
saneamento, observado o previsto no § 1o do Caput deste artigo.

II. 10% (dez por cento), no Programa de construção, Reforma e ampliação
Habitacionais a serem instituídos por Lei.

§3°. Qualquer desvio desses recursos para outros setores ou serviços da
Administração Municipal, que não aqueles elencados no Paragrafo Anterior, mesmo com
justificativas deforça maior, tipificará Crime de Responsabilidade, sujeitando o administrador nas
sanções definidas em Lei.

§4°. Institui as tabelas detarifas deconsumo por metro cúbico de água, dosvalores
dosserviços prestados pelo DAE/SÃO PEDRO DA CIPA e do cálculo de multas e penalidades,
constantes dos anexos Ie II, que são partes integrantes dessa Lei.

Art 11. Os planos de trabalho do DAE/SÃO PEDRO DA CIPA serão elaborados
conjuntamente com o Executivo Municipal, ouvindo os pareceres das instituições especializadas
em Saneamento Básico, quando foro caso.
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Parágrafo Único: Competirá ao DAE/SÃO PEDRO DA CIPA coordenar, promover,
executar e acompanhar os Planos de Trabalhos aprovados.

Art 12. A classificaçãodos serviços de água e esgoto e as condições para a sua
concessãoserão estabelecidas no Regulamento do DAE/SÃO PEDRO DA CIPA.

Art. 13. Serão obrigatórias as ligações de água e esgoto para os prédios
considerados habitáveis, situados nos logradouros em que existam as respectivas redes
públicas.

Art. 14. Os proprietários de tenenos situados nos logradouros, que existam a
redes de água e esgoto sanitário estarão sujeitos aos pagamentos de taxas e tarifas, conforme
disposições a serem fixadas.

Art 15. É vedado ao DAE/SÃO PEDRO DA CIPA concederisenção ou redução no
valor da cobrança devida pelo usuário.

Art. 16. O Chefe do executivo Municipal expedirá os Decretos necessários à
completa regulamentação da presente Lei.

Parágrafo Único: A regulamentação de que trata este Artigo compreenderá o
Regulamento do Departamento de Água e Esgoto e o regulamento Interno do DAE/SÃO PEDRO
DA CIPA.

Art 17. Durante a vigência da presenteLei, todos os encargose despesas geradas
para o funcionamento do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário do
Município são de responsabilidade do DAE/SÃO PEDRO DA CIPA e osseus pagamentos serão
efetuados mediante levantamento próprio adequado e de acordo com suas disponibilidades
financeiras e orçamentárias.

Art 18. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

O GABINETEDO PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO

Tabela para cálculo dovalor da tarifa de águacobrada pelo Departamento de Água e Esgoti
São Pedro da Cipa-MT - MT

CONSUMO RESIDENCIAL:

De 01 a 10 m3 =
De 11 a20m3 =
De 21 a 30 m3 =
De 31 a 40 m3 =
Acima de 41 m3=

R$0,80 (oitenta centavos) por m:i-tarifa normal
R$1,05(um real e cinco centavos) por m3
R$2,00 (dois reais) por m3
R$2,50(dois reais e cinqüenta centavos)por
rir

R$4,00(quatro reais)por rn:'

CONSUMO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL:

De 01 a 10 m3 = RS1,60 (um real e sessenta centavos) por nf
Acima de 11 nf = R$ 3,15 (três reais e quinze centavos) por m3

CONSUMO EM ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL:

De 01 a 10nf = RS 2,46(dois reais e quarenta e seis centavos) pornf
Acima de 11 m3 RS3,64(trêsreaise sessenta e quatro centavos) pornf

CONSUMO EM ESTABELECIMENTO PÚBLICO.

De 01 a 10rrf= R$1,47( umreale quarenta e sete centavos) pornf
Acima de 10 nf RS2,60(dois reaise sessenta centaqvcs) pormJ
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ANEXO II

Tabela paracálculo das taxas cobradas pelo
Departamento de Água e Esgoto de São Pedro da Cipa-IMT.

TABELA i

1 - LIGAÇÃO DE ÁGUA:
1.1- Ligação %(Material fornecido pelo usuário: Cavaleis + PAD)
1.1.1-MãodeObraa Vista

1.1.2 - Mão de Obraà prazo(5 (cinco), vezes juntofatura consumo)

1.2 - Ligação 1". yA e 2 (Material fornecido pelo usuário: Cavalete + PAD)
1.2.1 - Mão de Obra a Vista

1.2.2 - Mão de Obra à prazo 5 (cinco), vezes junto fatura consumo)

2 - FORNECIMENTO DE HIDROMETROS

2.1 - Na primeira ligaçãoou substituiçãopor desgaste natural
2.2 - Substituição por violação ou danificado
2.1 - Hidrômetro de vazão 03 m3

2.2-Hidrômetrodevazão07m3
2.3 - Hidrômetro de vazão 10 m3

2.4 -Hidrômetro de vazão 20 m3
2.5-Hidrômeíro de vazão 30 m3

3 -AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO
3.1 -Até a vazão de 7 m3
3.2 -Até a vazão de 10 m3
3.3 - Até a vazão de 20 nf ou maior

4-CADASTROS

4.1 -Alteração de nome e ou endereço
4.2 - Emissão de segunda via (por fatura)

RELIGAÇAO POR CORTE
5.1 - No Cavalete

5.2-No ramal

5.3 - Na rede ou calçada

RELIGAÇAO POR SOLICITAÇÃO
6.1-No Cavalete

6.2-No ramal

3.3 - Na rece sem asfalto

6.4- Na rede com asfalto
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7 - PESQUISA DE VAZAMENTO

7.1 - Domiciliar para categoria 11,12e 21
7.2 - Domiciliar para as demais categorias

8-VENDA DE ÁGUA
8.1- Sem transporte por m3 7,50
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ANEXO II

TABELAI!

TABELA PARA CALCULO DE MULTAS E PENALIDADES

TIPO DE INFRAÇÃO VALORES A PAGAR

1o -Violação de lacre de corte 1 Taxa de religação no cavalete mais a do
ramal

2 Multe de 30% do valor do débito existente

3 Débito existente

2o -Violação. Retirada, Inversão ou
danificação do hidrômetro ou limitador de

consumo.

4 Taxa de religação no ramal
5 Multe cie 100% do consumo Estimado na

Categoria, durante 12 meses
6 Hidrômetro quando danificado ê instalado
dentro do imóvel

3 Débito existentes

3o - Instalaçãode bomba ou outro dispositivo
que prejudique

4 Taxa de religação no Ramal
7 Multa de 10% do consumo estimado na

Categoria, durante 12 meses
3 Débitos existentes

4°- Ligaçãode qualquer modo nas instalações
do serviço público de Água e Esgoto Sanitário
5o - Intervenção no Ramal Predial e ou Coletor
Predial

6o - Introduçãoou lançamento nas instalações
de esgotosanitário de qualquer material

4 Taxa de religação no Ramal
7 Multa de 100% do consumo estimado na

Categoria, durante 12 meses
3 Débitos existentes

7° - Ligações clandestinas
8o - Derivação de uma instalação predial
antecedendo o hidrômetro.

9o - Ligação clandestina quandoo usuário
estiver suspenso

4 Taxa de religação no Ramal
7 Multa de 10% do consumo estimado na

Categoria, durante 12 meses

10o - Dispositivo qualquer que impeça ou
dificulte a execução da leitura

4 Taxa de religação no Ramal
7 Multa de 100% do consumo estimado na

Categoria, durante 12 meses
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ANE

TABELA

TABELA DOS MOTIVOS QUE JUSTIFICAM 0 REFATURAMENTO E FORMULA DE CÁLCULO

MOTIVO DE REFATURAMENTO TIPO DE CONSUMO A FATURAR

1 - Erro de leitura 1 Medido

2 Mínimo

2 - Hidrômetro com defeito 2 Mínimo

3 Média

4 Estimado

3-Errode cadastro 1 Medido

3 Minimo

4 Estimado

4 - Cobrança indevida de Serviços 1 Medido

2 Minimo

3 Média

4 Estimado

5 Informado

6 Limite Superior

5 - Erro de Digitação 1 Medido

2 Minimo

3 Média

4 Estimado

5 Informado

6 Limite Superior i
3 Média 5

Informado

3 Média !>

Informado

6 - Vazamento visível/Invisível

7 - Média prejudicada / anormalidade

8-Ligações cortadas 2 Minimo 4

Estimado

9 - Outros autorizados 1 Medido

2 Minimo

3 Médio

4 Estimado

5 Informado

6 Limite Superior
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ANEXO III

ATaxa de Coleta de Lixo será cobrada pormetro
quadrada deárea construída, ovalor apurado deverá ser dividido pó 12(doze), ou seja:

Valor UPFM xPercentual (%), conforme tabelas abaixo xquantidade de m2 do imóvel (dividido)
por 12 (doze)

IMÓVEIS EDIFICADOS RESIDENCIAIS
Até 60 m2
Acima de 60 m2até 150m2
Acima de 150m2

IMÓVEIS EDIFICADOS NÃO RESIDENCIAIS
Até 250 m2 20,0% UPFM
Acirra de250 m2 25,0% UPFM

15,0% UPFM
20,0% UPFM
25,0% UPFM

Nos imóveis industriais serão utilizados, para efeito de cálculos, as áreas de Escritórios, Copas,
Cozinhas, Banheiros, Salas de Reuniões e demais espaços físicos que compreendam a área
administrativa dos mesmos.
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