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O Prefeito de Trajano de Moraes FAZ SABER que a Câmara
Municipal de Trajano de Moraes, por seus representantes legais,
aprova e ele sanciona a seguinte

LEI MUNICIPAL:

Art. 1°.A Política Municipal de Saneamento Básico de Trajano de
Moraes, tem como objetivo, respeitadas as competências da União e do
Estado, melhorar a qualidade da sanidade publica e manter o meio
ambiente equilibrado buscando o desenvolvimento sustentável

e

fornecendo diretrizes ao poder público e à coletividade para a defesa,
conservação e recuperação da qualidade e salubridade ambiental,
cabendo a todos o direito de exigir a adoção de medidas nesse sentido.

Art. 2°.Para os efeitos desta lei considera-se saneamento básico 0
conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de:
I-

abastecimento de água potâvel: constituïdo pelas atividades,

infraestruturas einstalações necessárias ao abastecimento publico de
água potâvel, desde a captação atë as ligações prediais e respectivos
instrumento de medição;
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II -

esgotamento

sanitârio:

constituïdo

pelas

atividades,

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte,
tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde
as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;
III -

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de

atividades,

infraestruturas e instalações operacionais de coleta,

transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo domëstico e
do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias publicas,
inclusive a triagem para fins de reuso, reciclagem ou compostagem, e
os serviços de varrição, capina e poda de ârvores em vias e logradouros
püblicos e outros eventuais serviços pertinentes â limpeza publica;
IV -

drenagem e manejo de âguas pluviais urbanas: conjunto de

atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem
urbana de âguas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o
amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das
águas pluviais drenadas nas âreas urbanas.

Art. 3°. Não constitui serviço público de saneamento a ação executada
por meio de soluções individuais, desde que o usuârio não dependa de
terceiros para operar os serviços, bem como as ações de saneamento
bâsico de responsabilidade privada, incluindo o manejo de resíduos de
responsabilidade do gerador.

Art. 4°. O lixo originário de atividades comerciais, industriais e de
serviços cuja responsabilidade pelo manejo não seja atribuïda ao
gerador pode, por decisão do poder publico, ser considerado resïduo
sólido urbano
Art. 5°. Para o estabelecimento da Polïtica Municipal de Saneamento
Bâsico serão observados os seguintes prinçyp~ir>~fún~a entais
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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 de 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 patrimõnio público e privado;
V-

adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as

peculiaridades locais e regionais;
VI -

articulação com políticas de desenvolvimento urbano e regional,

de habitação, de combate â 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 - eficiéncia e sustentabilidade econômica;
VIII -utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade
de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e
progressivas;
IX -

transparéncia das ações, baseada em sistemas de informações e

processos decisórios institucionalizados;
X-

controle social;

XI -

segurança, qualidade e regularidade;

XII - integração das infraestruturas eserviços com a gestão eficiente
dos recursos hídricos.

DO INTERESSE LQé~-
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Art. 6°. Para o cumprimento do disposto no Art. 30 da Constituição
Federal e artigo 164 da Lei Orgânica de Trajano de Moraes no que
concerne ao saneamento básico consideram-se como de interesse local:
I-

o incentivo à adoção de posturas e práticas sociais e econõmicas

ambientalmente sustentáveis;
II -

a adequação das atividades e ações econõmicas, sociais, urbanas

e rurais e do Poder Público, às imposições do equilïbrio ambiental;
III -

a busca permanente de soluções negociadas entre o Poder

Püblico, a iniciativa privada e sociedade civil para a redução dos
impactos ambientais;
IV -

a adoção no processo de planejamento, de normas relativas ao

desenvolvimento urbano e econõmico que priorizem a proteção
ambiental, a utilização adequada do espaço territorial e dos recursos
naturais e que possibilitem novas oportunidades de geração de
emprego e renda;
V-

a ação na defesa e conservação ambiental no âmbito regional e

dos demais municïpios vizinhos, mediante convénios e consórcios;
VI -

a defesa e conservação das áreas de mananciais, das reservas

florestais e demais áreas de interesse ambiental.
VII - o licenciamento e fiscalização ambiental com o controle das
atividades potencial ou efetivamente degradadoras e poluidoras;
VIII - a melhoria constante da qualidade do ar, da água, do solo, da
paisagem e dos níveis de ruído e vibrações, mantendo-os dentro dos
padrões técnicos estabelecidos pelas legislações de controle de poluição
ambiental federal, estadual e municipal no que couber;
IX -

o acondicionamento, a coleta, o transporte, o tratamento e a

disposição final dos resíduos sólidos;
X-

a captação, o tratamento e a distribui : •

monitoramento de sua qualidade;

o

- ::.. , assim como 0
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XI -

a coleta, a disposição e o tratamento de esgotos;

XII - o

reaproveitamento

de

efluentes

destinados

a

quaisquer

atividades;
XIII - a drenagem e a destinadão sinal das âguas;
XIV - o

cumprimento

de

normas de

segurança

no

tocante

à

manipulação, armazenagem e transporte de produtos, substancias,
materiais e resíduos perigosos ou tóxicos;
XV - a conservação e recuperação dos rios, córregos e matas ciliares e
áreas florestadas;
XVI - a garantia de crescentes nïveis de salubridade ambiental, atravës
do

provimento

de

infraestrutura

sanitária

e

de

condições

de

salubridade das edificações, ruas e logradouros públicos;
XVII - monitoramento de águas subterrâneas visando â manutenção
dos recursos hïdricos para as atuais e futuras gerações, exigindo

0

cumprimento da legislação.

Art. 7°. No acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e
disposição final dos resíduos sólidos deverão ser observados, alëm de
outros previstos, os seguintes procedimentos:
I-

acondicionamento separado do lixo orgãnico domëstico dos

resíduos passíveis de reciclagem e a coleta seletiva destes;
II -

acondicionamento, coleta e destinação prôpria dos resíduos

hospitalares e dos serviços de saüde;
III -

os resíduos industriais, da construção civil, agrícolas, entulhos,

poda de ârvores e rejeitos nocivos à saüde e ao meio ambiente, como:
pilhas, baterias, acumuladores elétricos, lãmpadas fluorescentes e
pneus, não poderão ser depositados no aterro sanitário.
IV -

utilização do processo de compostagem dos resíduos orgãnicos,

sempre que possível e viável;
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V-

manter o aterro sanitário dentro das normas do Instituto

Estadual do Ambiente - INEA.
~1° A separação e o acondicionamento dos resíduos de que trata o
inciso I é de responsabilidade do gerador, sendo a coleta, transporte e
destino final de responsabilidade do Município, podeno o município
regulamentar por meio de decreto do poder executivo.
~2° O acondicionamento, coleta, transporte e disposição final dos
resíduos de que trata os incisos II e III ë de responsabilidade do
gerador.
~3° Os resíduos da construção civil, deverâ ser tratado confrome
legislação federal própria que disciplina a materia, inclusive resoluções
e atos normativos editados por entidades que cuidam da matéria
~4° Não será admitida a disposição de qualquer espécie de resíduo
gerado em outro município no Município de Trajano de Moraes, salvo
em caso de autorização expressa do município, devendo ainda o
municïpio regulamentar por meio de decreto do poder executivo.

DOS ÔRGÃOS EXECUTORES DA POLÍTICA MUNICIPAL
DESANEAMENTO BÁSICO

Art. 8°. A Política Municipal de Saneamento Básico de Trajano de
Moraes será executada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
distribuída de forma transdisciplinar em todas as secretarias e órgãos
da Administração Municipal, respeitadas as suas competências.

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO
Art. 9°. Os serviços básicos de saneamento de que trata o art. 2° desta
~—
o:
Lei observarão as seguintes diretrizes em sua exec

~

T~

PODER EXECUTIVO
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
GABINETE DO PREFEITO
Praça Waldemar Magalhães n° O 1 —Centro — TRAJANO DE MORAES — RJ
CEP. 28.750-000 Telefone — (Oxx) 22-2564-1115

I-

de

forma

direta

pela

Prefeitura

ou

por

órgãos

de

sua

administração indireta;
II -

por empresa contratada para a prestação dos serviços através de

processo licitatório;
III -

por empresa concessionária escolhida em processo licitatório de

concessão, nos termos da Lei Federal n°. 8.987/ 95, e no de Parceria
Público-Privada nos termos da Lei Federal n° 11.079/04;
IV -

por gestão associada com órgãos da administração direita e

indireta de entes públicos federados por convênio de cooperação ou em
consórcio publico, através de contrato de programa, nos termos do art.
241 da Constituição Federal e da Lei Federal n°. 11.107/05.
V-

Ou ainda por qualquer outra forma licita de contratação de

serviços públicos

Art. 10. Os contratos que tenham por objeto a prestação de serviços
públicos de saneamento básico, deverão observar, quando possível:
I-

a existência de estudo comprovando a viabilidade têcnica e

econõmico-financeira da prestação universal e integral dos serviços;
II -

a existência de normas de regulação que prevejam os meios para

o cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da
entidade ou órgão de regulação e de fiscalização;

Art. 11. Nos serviços públicos de saneamento básico em que mais de
um prestador execute atividade interdependente com outra, a relação
entre elas deverá ser regulada por contrato e haverâ órgão único
encarregado das funções de regulação e de fiscalização, quando
possível.
DA PARTICIPAÇÃO REGIONALIZADA EM
SERVIÇOS DE SANER;

NTO BÁS~O
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Art. 12. O Município poderá participar de prestação regionalizada de
serviços de saneamento básico que ë caracterizada por:
I-

um

único

prestador

de

serviços

para

vários

Municïpios,

contíguos ou não;
II -

uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, inclusive

sua remuneração;
III -

compatibilidade de planejamento.

~ 1° Na prestação de serviços de que trata este artigo, as atividades de
regulação e fiscalização poderão ser exercidas:
I-

por órgão ou entidade de ente da Federação a que o titular tenha

delegado o exercício dessas competéncias por meio de convénio de
cooperação técnica entre entes da Federação, obedecido o disposto no
art. 241 da Constituição Federal;
II -

por consôrcio público de direito público integrado pelos titulares

dos servíços.
~ 2° No exercício das atividades de planejamento dos serviços a que se
refere o caput deste Art., o titular poderâ receber cooperação técnica do
Estado ebasear-se em estudos fornecidos pelos prestadores.

Art. 13. A prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento
bâsico poderá ser realizada por:
I-

órgão, autarquia, fundação de direito püblico, consôrcio püblico,

empresa pública ou sociedade de economia mista;
II -

empresa a que se tenham concedido ou contrado os serviços.

Art. 14. O serviço regionalizado de saneamento básico poderá obedecer
dos
o plano de saneamento básico elaborado para o conjunto
__7
municípios.
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A

DOS ASPECTOS ECONOMICOS E SOCIAIS

Art. 15. Os serviços de saneamento básico de que trata esta Lei terão a
sustentabilidade

econõmico-financeira

assegurada,

sempre

que

possïvel, mediante remuneração pela cobrança dos serviços:
I-

de abastecimento de água e esgoto sanitário: por tarifas e outros

preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos
serviços ou conjuntamente;
II -

de limpeza urbana e manejo de resíduos urbanos: por taxas ou

tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o regime de
prestação do serviço ou de suas atividades;
III -

de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de taxa, em

conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas
atividades.
~ 1° Na instituição das tarifas, preços püblicos e taxas para aos
serviços de básico serão observadas as seguintes diretrizes:
I-

ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda

os serviços;
II -

geração

dos

recursos

necessários

para

realização

dos

investimentos, objetivando o cumprimento das metas e objetivos do
serviço;
III -

inibição do consumo supérfluo e do desperdïcio de recursos;

IV -

recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em

regime de eficiéncia;
V-

remuneração adequada do capital investido pelos prestadores

dos serviços;
VI -

estímulo

ao

uso

de

tecnologias

modernas

compatíveis com os nïveis exigidos de qualid
segurança na prestação dos serviços;

e

eficientes,
'nuidade e

C_
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VII - incentivo à eficiéncia dos prestadores dos serviços.
~2° O Municïpio poderá adotar subsídios tarifários e não tarifários para
os usuários e localidades que não tenham capacidade de pagamento ou
escala econòmica suficiente para cobrir o custo integral dos serviços.

Art. 16. Observado o disposto no artigo anterior, a estrutura de
remuneração e cobrança dos serviços públicos de saneamento básico
poderá levar em consideração os seguintes fatores:
I-

categorias de usuários, distribuídos por faixas ou quantidades

crescentes de utilização ou de consumo;
II -

padrões de uso ou de qualidade requeridos;

III -

quantidade mínimo de consumo ou de utilização do serviço,

visando à garantia de objetivos sociais, como a preservação da saúde
publica, o adequado atendimento dos usuários de menor renda e a
proteção do meio ambiente;
IV -

custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em

quantidade e qualidade adequadas;
V-

ciclos significativos de aumento de demanda dos serviços, em

períodos distintos;
VI -

capacidade de pagamento dos consumidores.

Art. 17. Os subsïdios necessários ao atendimento de usuários e
localidades de baixa renda poderão ser:
I-

diretos: quando destinados a usuários determinados;

II -

indiretos: quando destinados ao prestador dos serviços;

III -

tarifários: quando integrarem a estrutura tarifâria;

IV -

fiscais:

quando

decorrerem

da

alocação

de

recursos

orçamentários, inclusive por meio de subvenções;
V-

internos a cada titular ou localidades:

associada e de prestação regional.

" teses de gestão
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Art. 18. As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço
público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos
devem levar em conta a adequada destinação dos resíduos coletados e
poderão considerar em conjunto ou separadamente:
I-

o nível de renda da população da área atendida;

II -

as características dos lotes urbanos, as áreas edificadas e a sua

utilização;
III -

o peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio;

IV -

consumo de água do domicílio.

Art. 19. A cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e
manejo de águas pluviais urbanas deve levar em conta, em cada lote,
os percentuais de impermeabilização e aexistência de dispositivos de
amortecimento ou de retenção de água de chuva, podendo considerar
também:
I-

o nível de renda da população da área atendida;

II -

as características dos lotes urbanos, áreas edificadas e sua

utilização.
Art. 20. O reajuste de tarifas de serviços públicos de saneamento
básico poderá ser realizado observando-se o intervalo mínimo de 12
(doze) meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e
contratuais.
Art. 21. As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das
condições da prestação dos serviços e das tarifas praticadas e poderão
ser:

_ _._ __
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I-

periôdicas,

objetivando

a

distribuição

dos

ganhos

de

produtividade com os usuários e a reavaliação das condições de
mercado;
II -

extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não

previstos no contrato, fora do controle do prestador dos serviços, que
alterem o seu equilíbrio econõmico-financeiro.

Art.

22. As tarifas poderão ser fixadas de

forma objetiva

e

transparente, devendo os reajustes e as revisões serem tornados
püblicos com antecedência mínima de 30 {trinta) dias com relação à
sua aplicação e ampla divulgação.

DAS DISPDSI~ÕES FINAIS

Art. 23. Ao Município de Trajano de Moraes e seus órgãos competem
promover a capacitação sistemática dos funcionários para garantir a
aplicação e a eficácia desta Lei e demais normas pertinentes.

Art. 24. Este plano e sua implementação ficam sujeitos a contínuo
acompanhamento, revisão e adaptação às circunstancias emergentes e
será revisto em prazo não superior 04 (quatro) anos.
Art. 25. Ao municïpio compete dar ampla divulgação do Política
Municipal de Saneamento Básico - PMSB e das demais normas
municipais referentes ao saneamento bâsico.
Art. 26. Fica o Poder Executivo autorizado afirmar Convênio de
Cooperação com quaisquer entes püblicos ou concessionaria de serviço
publico, com vistas à Gestão Associada de ab-

eciment• de âgua e
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coleta e disposição de esgotos sanitários, em todo o território do
Município.

Art. 27.Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Trajan• d

raes, 22 de dezembro de 2017

C~i~~2,.'C=~ c~ ~'~~~
RODRIGO FREIRE VIANA
Prefeito
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