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Extrato do Contrato de Gestão n° 01/2017 
Contratante: Município de Carandaí por intermédio do Departamento Municipal de 
Saúde. 
CNPJ sob o n° 12.099.136/0001-80. 
Contratada: Autarquia Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí. 
CNPJ sob o n° 19.558.782/0001-07. 
Objeto: A operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de 
saúde, pela CONTRATADA, na Autarquia Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí. 
Vigência: 04 (quatro) anos, tendo por termo inicial a data de assinatura. 
Data de assinatura do contrato: 29/09/2017  
Signatários: Magali Batista Coimbra da Silva (pela Contratante) e Arlete Batista 
Coimbra (pela Contratada). 
 
 
Instituto de Previdência Social do Município de Carandaí – Carandaí PREV – 
Extrato de Contrato. O Instituto de Previdência Social do Município de Carandaí – 
Carandaí PREV no uso de suas atribuições legais de acordo com Lei Federal 
n°8.666/93, com suas alterações posteriores, torna publico o extrato de contrato 
oriundo do Processo Licitatório 002/2017, modalidade Dispensa 001/2017. 
Objeto: Serviços de criação e hospedagem do web site  do Instituto de Previdência 
Social.  
Valor: R$ 6.000,00 (seis mil reais). 
Contratado: Gustavo Marques Nascimento – ME. CNPJ: 16.622.963/0001-67. 
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses. 
Fabiana Francica Resende do Carmo – Superintendente do Instituto de Previdência 
Social do Município de Carandaí – Carandaí PREV. 
 
 
Prefeitura Municipal de Carandaí/MG – Publicação de Edital - Processo de Licitação 
n° 171/2017 Modalidade Pregão 134/2017 “Menor Preço Global”, O município de 
Carandaí, uso de suas atribuições legais e com fulcro na Lei Federal 10.520/02 e, 
subsidiariamente, na Lei Federal n°8.666/93, com suas alterações posteriores, torna 
publico o Edital de Licitação de Pregão que se realizará no dia 26/12/2017 às 
09h00min, Contratação de empresa para prestação de serviços de segurança 
desarmada na Casa Lar “Recanto Feliz”. Para retirar o Edital e informações: site 
www.carandai.mg.gov.br ou pelo email: licitação@carandai.mg.gov.br. Gustavo 
Franco dos Santos – Pregoeiro oficial. 
 
 
 
 
 
 

http://www.carandai.mg.gov.br/
mailto:licitação@carandai.mg.gov.br
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1° Termo Aditivo ao 2° Contrato de Prestação de Serviços  
Processo Licitatório 003/2017  
Pregão Presencial 002/2017  
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço médico 
laboratorial em Anatomia Patológica e Citopatologia. 
Vigência do Aditivo: até 31 de dezembro de 2017.  
Data de Assinatura: 11/12/2017  
Signatários: Valéria Renata Diniz – Diretora Presidente Interina (pela contratante) e 
Celso Pedro Tafuri (pela contratada) 

 
 
Extrato da Segunda Ata da Sessão Pública  
Processo Licitatório: 041/2017  
Pregão Presencial: 032/2017  
Data/Horário: 05/12/2017, ás 17h00min  
Pregoeira/Equipe de Apoio: Tailinier Maria Mística Pereira (Pregoeira); Carlos 
Eduardo Tavares (Membro); Danielle Vanessa de Carvalho (Membro); Tatiane 
Cristina de Assis (Membro).  
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a Autarquia, de menor preço por 
item, para o REGISTRO DE PREÇO visando a futura e eventual contratação de 
empresa para prestação de serviços de realização e interpretação de exames de 
ultrassonografia diversos, através de profissionais devidamente habilitados em curso 
superior de Medicina com registro no órgão competente e com habilitação para 
realizar exames de ultrassonografia, em local e horário a ser estabelecido pelo 
Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí. 
Credenciada: -Elaine Cristina de Andrada Melo Alves - ME, CNPJ: 21.372.197/0001-
60/Representante: Elaine Cristina de Andrada Melo Alves, CPF: 686.786.572-00 
Vencedora: Elaine Cristina de Andrada Melo Alves - ME, CNPJ: 21.372.197/0001-60,  
A Ata da Sessão Publica detalhada encontra-se publicada nos murais da Prefeitura 
Municipal de Carandaí, Rodoviária de Carandaí e Hospital Municipal Sant’Ana de 
Carandaí.
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LEI 2253/2017 

 

 

 

ALTERA A LEI Nº 2091/2013, DE 23 DE DEZEMBRO DE 
2013, QUE “AUTORIZA O EXECUTIVO A IMPLANTAR 
NO MUNICÍPIO O PROGRAMA ‘PORTEIRA ADENTRO’ 
E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 
 
 

 

O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara 
Municipal, APROVA e eu, Prefeito Municipal, com as Graças de Deus, sanciono a 
seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica revogado o inciso II, do artigo 2º, da Lei nº 2091/2013. 

 

Art. 2º Os demais dispositivos permanecem inalterados. 

 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Mando, portanto, que as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta Lei 

pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 

 

 

Paço Municipal, Presidente Tancredo Neves, 01 de setembro de 2017. 

 

 

  

         Washington  Luis Gravina Teixeira       Justino Martins Neto 

                      Prefeito Municipal                Superintendente Administrativo 

 

 

 

 Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   

mesmo dia, mês e ano de sua publicação. Carandaí, 01 de setembro de  2017._________ 

Justino Martins Neto- Superintendente Administrativo. 
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                                      LEI 2254/2017 
 

 

 
 

REVOGA A LEI 2240, DE 5 DE MAIO DE 2017. 
 

 

O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara 
Municipal, APROVA e eu Prefeito Municipal coma as Graças de Deus, sanciono a 
seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica revogada a Lei nº. 2240, de 5 de maio de 2017. 
 
Art. 2º Está Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Mando, portanto, que as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta Lei 

pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 

 

 

Paço Municipal, Presidente Tancredo Neves, 22 de setembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Washington Luis Gravina Teixeira                   Justino Martins Neto 

                  Prefeito Municipal                            Superintendente Administrativo  

 

 

 

 

 

 Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   

mesmo dia, mês e ano de sua publicação. Carandaí,22 de setembro de  2017._________ 

Justino Martins Neto- Superintendente Administrativo. 
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                                      LEI 2255/2017 
 

Autoriza a filiação do Município de Carandaí 
à Associação dos Municípios da 
Microrregião da Mantiqueira – AMMA. 

 

 

O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara 
Municipal, APROVA e eu Prefeito Municipal com as Graças de Deus, sanciono a 
seguinte  Lei: 

 
Art. 1º- Fica o Município de Carandaí autorizado a filiar-se à Associação dos Municípios da 
Microrregião da Mantiqueira – AMMA. 
  
           Parágrafo único. Para a filiação de que trata o caput deste artigo, o Município contribuirá 
mensalmente com um valor correspondente a 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) 
calculado sobre o valor do FPM - Fundo de Participação dos Municípios depois de deduzida a parcela 
do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação. 

Art. 2º- Para atender as despesas decorrentes da execução desta Lei, fica o 
Executivo Municipal autorizado a lançar mão de dotações próprias constantes do 
orçamento vigente e se necessário abrir Crédito Especial suplementar na seguinte 
dotação: 02.01.01.04.122.041.2568 33.70.41.00. 

  Parágrafo único. A contribuição destinada à Associação dos Municípios da 

Microrregião da Mantiqueira – AMMA constará em cada exercício financeiro, do 

orçamento municipal. 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Mando, portanto, que as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta Lei 

pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 

 

Washington Luis Gravina Teixeira 

Prefeito Municipal 

 

 Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   

mesmo dia, mês e ano de sua publicação. Carandaí,03 de outubro de 2017._________   

Rogério de Sousa Bertolin - Chefe de Gabinete. 
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                                      LEI 2256/2017 
 
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 
1905, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2008, 
QUE DISPÕE SOBRE A 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE 
PESSOAL PARA O PSF – PROGRAMA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS TERMOS 
DO ART. 37, IX DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL E CONTÉM OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 

O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara 
Municipal, APROVA e eu Prefeito Municipal, com as Graças de Deus, sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1º Fica alterado o Anexo Único para nele constarem as alterações e 
atualizações referentes ao número de vagas, requisitos necessários às 
contratações, vantagens pecuniárias e exigência de dedicação ao programa para as 
funções correspondentes às categorias profissionais do PSF.  

Art. 2º Fica alterada a redação do artigo 2º, alterando-se o parágrafo único para §1º 
e inserindo-se o §2º: 

“Art. 2º -  

(...) 

§1º - O número total de equipes do PSF será definido pelo 
Departamento Municipal de Saúde, limitado a aquele necessário à 
cobertura total da população residente no Município 

§2º - O padrão de vencimento básico do emprego de Agente 
Comunitário de Saúde é o piso nacional estabelecido na Lei Federal 
nº 12.994, de 17 de junho de 2014, no valor de R$1014,40 (mil e 
quatorze reais e quarenta centavos), o qual será suportado na forma 
prevista no art. 9º-C, caput e parágrafos 3º e 4º da referida lei.” 
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Art. 3º Altera-se a remuneração básica da função correspondente à categoria 
profissional de Médico do PSF, passando a vigorar o vencimento básico de 
R$11.000,00 (onze mil reais), sobre o qual incidirão os descontos legais. 

Art. 4º As demais disposições da Lei nº. 1905, de 31 de dezembro de 2008 
permanecem inalteradas. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

ANEXO ÚNICO 

Categoria 

Profissional 

Requisitos/Exigências Remuneração  

Fixa Mensal  

 (em R$) 

Regime de  

Dedicação Exigida 

ao 

ESF 

Médico do ESF  

(07 vagas) 

Nível superior, formação 

em Medicina e registro 

no CRM 

R$ 11.000,00 40 horas semanais 

Enfermeiro do ESF  

(07 vagas) 

  

Nível superior, com 

formação em 

Enfermagem e registro 

no COREN 

R$ 3.439,41 40 horas semanais 

Tec. Enfermagem do 

ESF 

 (07 vagas) 

Técnico em 

enfermagem com 

registro no COREN 

R$ 1.031,82 40 horas semanais 

Agente Comunitário 

de Saúde do ESF  

(42 vagas) 

Ensino Fundamental 

completo (1º grau) 

Ser residente no local 

de atuação 

R$1.014,40  40 horas semanais 

 

Mando, portanto, que as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta Lei 

pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 

 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 13 de novembro de 2017. 
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Washington Luis Gravina Teixeira                      Justino Martins Neto 

       Prefeito Municipal                                     Superintendente Administrativo 

 

 Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   mesmo 

dia, mês e ano de sua publicação. Carandaí,13 de novembro de 2017.___________________   . 

 
 

Justino Martins Neto – superintendente Administrativo 
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                                      LEI 2258/2017 
 

 
 

 INSTITUI  A POLÍTICA MUNICIPAL DE 
SANEAMENTO BÁSICO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 

O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara 
Municipal, APROVA e eu Prefeito Municipal, com as Graças de Deus, sanciono a 
seguinte Lei: 
 

TÍTULO I  
 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 

CAPÍTULO I  
 

DO OBJETO E DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO  
 
Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Saneamento Básico nos termos que 
dispõe o seu anexo único. 
  
Parágrafo único. Estão sujeitos às disposições desta Lei todos os órgãos e 
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 Carandaí, Estado de Minas Gerais.  
 

CAPÍTULO II 
 DAS DEFINIÇÕES  

 
Art. 2º - Para os efeitos desta Lei, consideram-se:  
 
I - planejamento: as atividades atinentes à identificação, qualificação, quantificação, 
organização e orientação de todas as ações, públicas e privadas, por meio das quais 
o serviço público deve ser prestado ou colocado à disposição dos cidadãos de forma 
adequada;  
 
II - regulação: todo e qualquer ato que discipline ou organize determinado serviço 
público, incluindo suas características, padrões de qualidade, impacto 
socioambiental, direitos e obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua oferta 
ou prestação, bem como a política de cobrança pela prestação ou disposição do 



 
 

 

       EDIÇÃO Nº 044 – Quarta – Feira, 13 de Dezembro de 2017                      Página 10 de 104 

 

EDIÇÃO Nº 045 – Quarta – Feira, 13 de Dezembro de 2017 

serviço, inclusive as condições e processos para a fixação, revisão e reajuste do 
valor de taxas e tarifas e outros preços públicos; 
 
III - normas administrativas de regulação: as instituídas pelo Chefe do Poder 
Executivo por meio de decreto e outros instrumentos jurídico-administrativos e as 
editadas por meio de resolução por órgão ou entidade de regulação do Município ou 
a que este tenha delegado competências para esse fim; 
 
IV - fiscalização: atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou 
avaliação, no sentido de garantir o cumprimento de normas e regulamentos editados 
pelo poder público e a utilização, efetiva ou potencial, do serviço público;  
 
V - órgão ou entidade de regulação ou regulador: autarquia ou agência reguladora, 
consórcio público, autoridade regulatória, ente regulador, ou qualquer outro órgão ou 
entidade de direito público, inclusive organismo colegiado instituído pelo Município, 
ou contratada para esta finalidade dentro dos limites da unidade da federação que 
possua competências próprias de natureza regulatória, independência decisória e 
não acumule funções de prestador dos serviços regulados;  
 
VI - prestação de serviço público de saneamento básico: atividade, acompanhada ou 
não de execução de obra, com objetivo de permitir aos usuários acesso a serviço 
público de saneamento básico com características e padrões de qualidade 
determinados pela legislação, planejamento ou regulação; 
 
VII - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à 
sociedade informações, representações técnicas e participação nos processos de 
formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços 
públicos de saneamento básico;  
 
VIII - titular dos serviços públicos de saneamento básico: o Município de Carandaí;  
 
IX - prestador de serviço público: o órgão ou entidade, inclusive empresa:  
 
a) do Município, ao qual a lei tenha atribuído competência de prestar serviço público; 
ou  
 
b) a que o titular tenha delegado a prestação dos serviços por meio de contrato.  
 
X - gestão associada: associação voluntária de entes federados, por convênio de 
cooperação ou consórcio público, conforme disposto no art. 241 da Constituição 
Federal; 
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XI - prestação regionalizada: a realizada diretamente por consórcio público, por meio 
de delegação coletiva outorgada por consórcio público, ou por meio de convênio de 
cooperação entre titulares do serviço, em que um único prestador atende a dois ou 
mais titulares, com uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, inclusive 
de sua remuneração, e com compatibilidade de planejamento;  
 
XII - serviços públicos de saneamento básico: conjunto dos serviços públicos de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, de abastecimento de água, de 
esgotamento sanitário e de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, incluídas 
as respectivas infraestruturas e instalações operacionais vinculadas a cada um 
destes serviços;  
 
XIII - universalização: ampliação progressiva do acesso ao saneamento básico de 
todos os domicílios e edificações urbanas permanentes onde houver atividades 
humanas continuadas;  
 
XIV - subsídios: instrumento econômico de política social para viabilizar manutenção 
e continuidade de serviço público com objetivo de universalizar acesso ao 
saneamento básico, especialmente para populações e localidades de baixa renda; 
 
XV - subsídios diretos: quando destinados diretamente a determinados usuários; 
 
XVI - subsídios indiretos: quando destinados indistintamente aos usuários por meio 
do prestador do serviço público; 
 
XVII - subsídios internos: aqueles que se processam internamente ao sistema de 
cobrança pela prestação ou disposição dos serviços de saneamento básico no 
âmbito territorial de cada titular;  
 
XVIII - subsídios entre localidades: aqueles que se processam mediante 
transferências ou compensações entre localidades, de recursos gerados ou 
vinculados aos respectivos serviços, nas hipóteses de gestão associada e prestação 
regional;  
 
XIX - subsídios tarifários: quando integrarem a estrutura tarifária; 
 
XX - subsídios fiscais: quando decorrerem da alocação de recursos orçamentários, 
inclusive por meio de subvenções;  
 
XXI - aviso: informação dirigida a usuário determinado pelo prestador dos serviços, 
com comprovação de recebimento, que tenha como objetivo notificar qualquer 
ocorrência de seu interesse; 
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XXII - comunicação: informação dirigida a usuários e ao regulador, inclusive por 
meio de veiculação em mídia impressa ou eletrônica;  
 
XXIII - água potável: água para consumo humano cujos parâmetros microbiológicos, 
físicos e químicos atendam ao padrão de potabilidade estabelecido pelas normas do 
Ministério da Saúde;  
 
XXIV - soluções individuais: quaisquer soluções alternativas aos serviços públicos 
de saneamento básico que atendam a apenas um usuário, inclusive condomínio 
privado constituído conforme a Lei federal nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, 
desde que implantadas e operadas diretamente ou sob sua responsabilidade e risco;  
 
XXV - edificação permanente urbana: construção de caráter não transitório 
destinada a abrigar qualquer atividade humana ou econômica;  
 
XXVI - ligação predial: ramal de interligação da rede de distribuição de água, de 
coleta de esgotos ou de drenagem pluvial, independente de sua localização, até o 
ponto de entrada da instalação predial; e 
 
XXVII - delegação onerosa de serviço público: a que inclui qualquer modalidade ou 
espécie de pagamento ou de benefício econômico ao titular, com ônus sobre a 
prestação do serviço público, pela outorga do direito de sua exploração econômica 
ou pelo uso de bens e instalações reversíveis a ele vinculadas, exceto no caso de 
ressarcimento ou assunção de eventuais obrigações de responsabilidade do titular, 
contraídas em função do serviço.  
 
§ 1º - Não constituem serviço público: 
 
I - as ações de saneamento básico executadas por meio de soluções individuais, 
desde que o usuário não dependa compulsoriamente de terceiros para operar os 
serviços, sem prejuízo do cumprimento das normas sanitárias e ambientais 
pertinentes, inclusive as que tratam da qualidade da água para consumo humano; e  
 
II - as ações e serviços de saneamento básico de responsabilidade privada, incluído 
o manejo de resíduos de responsabilidade do gerador e o manejo de águas pluviais 
de responsabilidade dos proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores a 
qualquer título de imóveis urbanos. 
  
§ 2º - São considerados serviços públicos e ficam sujeitos às disposições desta Lei, 
de seus regulamentos e das normas de regulação:  
 
I - os serviços de saneamento básico, ou atividades a eles vinculadas, cuja 
prestação o Município autorizar para cooperativas ou associações organizadas por 
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usuários sediados na sede do mesmo, em bairros isolados da sede, em distritos ou 
em vilas e povoados rurais, onde o prestador não esteja autorizado ou obrigado a 
atuar ou onde outras formas de prestação apresentem custos de operação e 
manutenção incompatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários; e 
 
II - a fossa séptica e outras soluções individuais de esgotamento sanitário, cuja 
operação esteja sob a responsabilidade do prestador deste serviço público. 
  
§ 3º - Para os fins do inciso IX do caput, consideram-se também prestadoras do 
serviço público de manejo de resíduos sólidos as associações ou cooperativas, 
formadas por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo Poder Público como 
catadores de materiais recicláveis, autorizadas ou contratadas para a execução da 
coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou 
reutilizáveis.  
 

TÍTULO II  
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

CAPÍTULO I  
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

 
Art. 3º - 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, independente de suas condições sociais e 
capacidade econômica. 
 
Art. 4º - A Política Municipal de Saneamento Básico observará os seguintes 
princípios:  
 
I - universalização do acesso aos serviços no menor prazo possível e garantia de 
sua permanência; 
 
II - integralidade, compreendida como o conjunto dos componentes em todas as 
atividades de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à 
população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a e-
ficácia das ações e resultados; 
  
III - equidade, entendida como a garantia de fruição em igual nível de qualidade dos 
benefícios pretendidos ou ofertados, sem qualquer tipo de discriminação ou restrição 
de caráter social ou econômico, salvo os que visem priorizar o atendimento da 
população de menor renda ou em situação de riscos sanitários ou ambientais; 
 
IV - regularidade, concretizada pela prestação dos serviços, sempre de acordo com 
a respectiva regulação e outras normas aplicáveis; 
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V - continuidade, consistente na obrigação de prestar os serviços públicos sem 
interrupções, salvo nas hipóteses previstas nas normas de regulação e nos 
instrumentos contratuais, nos casos de serviços delegados a terceiros;  
 
VI - eficiência, compreendendo a prestação dos serviços de forma racional e 
quantitativa e qualitativamente adequada, conforme as necessidades dos usuários e 
com a imposição do menor encargo socioambiental e econômico possível;  
 
VII - segurança, consistente na garantia de que os serviços sejam prestados dentro 
dos padrões de qualidade operacionais e sanitários estabelecidos, com o menor 
risco possível para os usuários, os trabalhadores que os prestam e à população em 
geral;  
 
VIII - atualidade, compreendendo a modernidade das técnicas, dos equipamentos e 
das instalações e sua conservação, bem como a melhoria contínua dos serviços, 
observadas a racionalidade eficiência econômica, a capacidade de pagamento dos 
usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas, quando necessário; 
 
IX - cortesia, traduzida no atendimento aos cidadãos de forma correta e educada, 
em tempo adequado e disposição de todas as informações referentes aos serviços 
de interesse dos usuários e da coletividade; 
  
X - modicidade dos custos para os usuários, mediante a instituição de taxas, tarifas 
e outros preços públicos cujos valores sejam limitados aos efetivos custos da 
prestação ou disposição dos serviços em condições de máxima eficiência 
econômica;  
 
XI - eficiência e sustentabilidade, mediante adoção de mecanismos e instrumentos 
que garantam a efetividade da gestão dos serviços e a eficácia duradoura das ações 
de saneamento básico, nos aspectos jurídico-institucionais, econômicos, sociais, 
ambientais, administrativos e operacionais; 
 
XII - intersetorialidade, mediante articulação com as políticas de desenvolvimento 
urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de 
proteção ambiental, de recursos hídricos, 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 ou relevante; 
 
XIII - transparência das ações mediante a utilização de sistemas de levantamento e 
divulgação de informações, mecanismos de participação social e processos 
decisórios institucionalizados;  
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XIV - cooperação com os demais entes da Federação mediante participação em 
soluções de gestão associada de serviços de saneamento básico e a promoção de 
ações que contribuam para a melhoria das condições de salubridade ambiental;  
 
XV - participação da sociedade na formulação e implementação das políticas e no 
planejamento, regulação, fiscalização e avaliação da prestação dos serviços por 
meio de instrumentos e mecanismos de controle social;  
 
XVI - promoção da educação sanitária e ambiental, fomentando os hábitos 
higiênicos, o uso sustentável dos recursos naturais, a redução de desperdícios e a 
correta utilização dos serviços, observado o disposto na Lei nº 9.795, de 27 de abril 
de 1999;  
 
XVII - promoção e proteção da saúde, mediante ações preventivas de doenças 
relacionadas à falta, ao uso incorreto ou à inadequação dos serviços públicos de 
saneamento básico, observadas as normas do Sistema Único de Saúde (SUS);  
 
XVIII - preservação e conservação do meio ambiente, mediante ações orientadas 
para a utilização dos recursos naturais de forma sustentável e a reversão da 
degradação ambiental, observadas as normas ambientais e de recursos hídricos e 
as disposições do plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica em que se situa o 
Município;  
 
XVIX - promoção do direito à cidade;  
 
XX - conformidade do planejamento e da execução dos serviços com as exigências 
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor;  
 
XXI - respeito às identidades culturais das comunidades, às diversidades locais e 
regionais e a - flexibilidade na implementação e na execução das ações de 
saneamento básico;  
 
XXII - promoção e defesa da saúde e segurança do trabalhador nas atividades 
relacionadas aos serviços; 
 
XXIII - respeito e promoção dos direitos básicos dos usuários e dos cidadãos;  
 
XXIV - fomento da pesquisa científica e tecnológica e a difusão dos conhecimentos 
de interesse para o saneamento básico, com ênfase no desenvolvimento de 
tecnologias apropriadas; e 
 
XXV - promoção de ações e garantia dos meios necessários para o atendimento da 
população rural dispersa com serviços de saneamento básico, mediante soluções 
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adequadas e compatíveis com as respectivas situações geográficas e ambientais, e 
condições econômicas e sociais. 
 
§ 1º - O serviço público de saneamento básico será considerado universalizado no 
Município quando assegurar, no mínimo, o atendimento das necessidades básicas 
vitais, sanitárias e higiênicas de todas as pessoas, independentemente de sua 
condição socioeconômica, em todas as edificações permanentes urbanas 
independentemente de sua situação fundiária, inclusive local de trabalho e de 
convivência social da sede municipal e dos atuais e futuros distritos, vilas e 
povoados, de modo ambientalmente sustentável e de forma adequada às condições 
locais. 
  
§ 2º - Excluem-se do disposto no § 1º as edificações localizadas em áreas cuja 
permanência ocasione risco à vida ou à integridade física e em áreas de proteção 
ambiental permanente, particularmente as faixas de preservação dos cursos d’água, 
cuja desocupação seja determinada pelas autoridades competentes ou por decisão 
judicial. 
 
§ 3º - A universalização do saneamento básico e a salubridade ambiental poderão 
ser alcançadas gradualmente, conforme metas estabelecidas no plano municipal de 
saneamento.  
 

CAPÍTULO II  
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO  

Seção I  
Dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água 

 
 Art. 5º - Considera-se serviço público de abastecimento de água o seu fornecimento 
por meio de rede pública de distribuição e ligação predial, incluídos os instrumentos 
de medição, bem como, quando vinculadas a esta finalidade, as seguintes 
atividades:  
 
I - reservação de água bruta; 
 
II - captação de água bruta;  
 
III - adução de água bruta;  
 
IV - tratamento de água;  
 
V - adução de água tratada; e 
 
VI - reservação de água tratada.  
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Parágrafo único - O sistema público de abastecimento de água é composto pelo 
conjunto de infraestruturas, obras civis, materiais, equipamentos e demais 
instalações, destinado à produção e à distribuição canalizada de água potável, sob a 
responsabilidade do Poder Público.  
 
Art. 6º - A gestão dos serviços públicos de abastecimento de água observará 
também as seguintes diretrizes: 
 
I - abastecimento público de água tratada prioritário para o consumo humano e a 
higiene nos domicílios residenciais, nos locais de trabalho e de convivência social, e 
secundário para utilização como insumo ou matéria prima para atividades 
econômicas e para o desenvolvimento de atividades recreativas ou de lazer; 
 
II - garantia do abastecimento em quantidade suficiente para promover a saúde 
pública e com qualidade compatível com as normas, critérios e padrões de 
potabilidade estabelecidos conforme o previsto na norma federal vigente e nas 
condições previstas no regulamento desta Lei;  
 
III - promoção e incentivo à preservação, à proteção e à recuperação dos 
mananciais, ao uso racional da água, à redução das perdas no sistema público e 
nas edificações atendidas e à minimização dos desperdícios; e 
 
IV - promoção das ações de educação sanitária e ambiental, especialmente o uso 
sustentável e racional da água e a correta utilização das instalações prediais de 
água. 
  
§ 1º - A prestação dos serviços públicos de abastecimento de água deverá obedecer 
ao princípio da continuidade, podendo ser interrompida pelo prestador somente nas 
hipóteses de:  
 
I - situações que possam afetar a segurança de pessoas e bens, especialmente as 
de emergência e as que coloquem em risco a saúde da população ou de 
trabalhadores dos serviços de saneamento básico;  
 
II - manipulação indevida da ligação predial, inclusive medidor, ou de qualquer outro 
componente da rede pública por parte do usuário; 
 
III - necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias nos sistemas por 
meio de interrupções programadas; ou  
 
IV - após aviso ao usuário, com comprovação do recebimento e antecedência 
mínima de trinta dias da data prevista para a suspensão, nos seguintes casos:  
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a) negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de medição da água 
consumida; 
  
b) inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela prestação do serviço de 
abastecimento de água; 
 
c) construção em situação irregular perante o órgão municipal competente, desde 
que desocupada; 
 
d) interdição judicial;  
 
e) imóvel demolido ou abandonado sem utilização aparente.  
 
§ 2º - As interrupções programadas serão previamente comunicadas ao regulador e 
aos usuários no prazo estabelecido na norma de regulação não inferior a quarenta e 
oito horas.  
 
§ 3º - A interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência, a 
estabelecimentos de saúde, a instituições educacionais e de internação coletiva de 
pessoas e a usuário residencial de baixa renda beneficiário de tarifa social, deverá 
obedecer a prazos e critérios que preservem condições essenciais de saúde das 
pessoas atingidas, observado o inciso II do caput deste artigo e o regulamento desta 
Lei.  
 
§ 4º - A adoção de regime de racionamento pelo prestador, por período contínuo 
superior a 15 (quinze) dias, depende de prévia autorização do Poder Executivo, 
baseada em manifestação do órgão ou entidade de regulação, que lhe fixará prazo e 
condições, observadas as normas relacionadas aos recursos hídricos.  
  
Art. 7º - O fornecimento de água para consumo humano e higiene pessoal e 
doméstica deverá observar os parâmetros e padrões de potabilidade, bem como os 
procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde.  
  
§ 1º - A responsabilidade do prestador dos serviços públicos sobre o controle da 
qualidade da água não prejudica a vigilância da qualidade da água para consumo 
humano por parte da autoridade de saúde pública. 
  
§ 2º - O prestador de serviços de abastecimento de água deve informar e orientar a 
população sobre os procedimentos a serem adotados em caso de situações de 
emergência que ofereçam risco à saúde pública, atendidas as orientações fixadas 
pela autoridade competente.  
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Art. 8º - Excetuados os casos previstos no regulamento desta Lei e conforme norma 
do órgão ou entidade de regulação, toda edificação permanente urbana deverá ser 
conectada à rede pública de abastecimento de água nos logradouros em que o 
serviço esteja disponível. 
  
§ 1º - Na ausência de redes públicas de abastecimento de água, serão admitidas 
soluções individuais, observadas as normas de regulação do serviço e as relativas 
às políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos.  
 
§ 2º - Salvo as situações excepcionais, disciplinadas pelo regulamento desta Lei e 
pelas normas administrativas de regulação, todas as ligações prediais de água 
deverão ser dotadas de hidrômetros, para controle do consumo e para cálculo da 
cobrança, inclusive do serviço de esgotamento sanitário.  
 
§ 3º - Os imóveis que utilizarem soluções individuais de abastecimento de água, 
exclusiva ou conjuntamente com o serviço público, e que estiverem ligados ao 
sistema público de esgotamento sanitário, ficam obrigados a instalar hidrômetros 
nas respectivas fontes. 
 
§ 4º - O condomínio residencial ou misto, cuja construção seja iniciada a partir da 
publicação desta Lei, deverá1 instalar hidrômetros individuais nas unidades 
autônomas que o compõem, para efeito de rateio das despesas de água fornecida e 
de utilização do serviço de esgoto, sem prejuízo da responsabilidade de sua 
administração pelo pagamento integral dos serviços prestados ao condomínio, 
mediante documento único de cobrança. 
 
§ 5º - Na hipótese do parágrafo 4º, e nos termos das normas administrativas de 
regulação, o prestador dos serviços poderá cadastrar individualmente as unidades 
autônomas e emitir contas individuais ou “borderô” de rateio da conta geral do 
condomínio, para que a administração do mesmo possa efetuar a cobrança dos 
respectivos condôminos de forma mais justa. 
 
Art. 9º - A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de 
água não poderá ser alimentada por outras fontes, sujeitando-se o infrator às 
penalidades e sanções previstas nesta Lei, na legislação e nas normas de regulação 
específicas, inclusive a responsabilização civil no caso de contaminação da água da 
rede pública ou do próprio usuário.  
 
§ 1º - Entende-se como instalação hidráulica predial mencionada no caput a rede ou 
tubulação desde o ponto de ligação de água da prestadora até o reservatório de 
água do usuário, inclusive este. 
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§ 2º - Sem prejuízo do disposto no caput, serão admitidas instalações hidráulicas 
prediais para aproveitamento da água de chuva ou para reuso de águas servidas ou 
de efluentes de esgotos tratados, observadas as normas pertinentes.  
 

Seção II  
Dos Serviços Públicos de Esgotamento Sanitário  

 
 Art. 10 - Consideram-se serviços públicos de esgotamento sanitário os serviços 
constituídos por uma ou mais das seguintes atividades: 
 
I - coleta e afastamento dos esgotos sanitários por meio de rede pública, inclusive a 
ligação predial; 
 
II - quando sob responsabilidade do prestador público deste serviço, a coleta e 
transporte, por meio de veículos automotores apropriados, de: efluentes e lodos 
gerados por soluções individuais de tratamento de esgotos sanitários, inclusive 
fossas sépticas; chorume gerado por unidades tratamento de resíduos sólidos 
integrantes do respectivo serviço público e de soluções individuais, quando 
destinado ao tratamento em unidade do serviço de esgotamento sanitário;  
 
III - tratamento dos esgotos sanitários; e 
 
IV - disposição final dos efluentes e dos lodos originários da operação de unidades 
de tratamento, inclusive soluções individuais.  
 
§ 1º - O sistema público de esgotamento sanitário é composto pelo conjunto de 
infraestruturas, obras civis, materiais, equipamentos e demais instalações, destinado 
à coleta, afastamento, transporte, tratamento e disposição final dos esgotos 
sanitários e dos lodos gerados nas unidades de tratamento, sob a responsabilidade 
do Poder Público. 
 
§ 2º - Para os fins deste artigo, também são considerados como esgotos sanitários 
os efluentes industriais cujas características sejam semelhantes às do esgoto 
doméstico.  
 
Art. 11 - A gestão dos serviços públicos de esgotamento sanitário observará ainda 
as seguintes diretrizes:  
 
I - adoção de solução adequada para a coleta, o transporte, o tratamento e a 
disposição final dos esgotos sanitários, visando promover a saúde pública e prevenir 
a poluição das águas superficiais e subterrâneas, do solo e do ar;  
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II - promoção do desenvolvimento e adoção de tecnologias apropriadas, seguras e 
ambientalmente adequadas de esgotamento sanitário, para o atendimento de 
domicílios localizados em situações especiais, especialmente em áreas com 
urbanização precária e bairros isolados, vilas e povoados rurais com ocupação 
dispersa; 
 
III - incentivo ao reuso da água, inclusive a originada do processo de tratamento, e à 
eficiência energética, nas diferentes etapas do sistema de esgotamento, observadas 
as normas de saúde pública e de proteção ambiental; 
 
IV - promoção de ações de educação sanitária e ambiental sobre a correta utilização 
das instalações prediais de esgoto e dos sistemas de esgotamento e o adequado 
manejo dos esgotos sanitários, principalmente nas soluções individuais, incluídos os 
procedimentos para evitar a contaminação dos solos, das águas e das lavouras. 
  
§ 1º - Excetuados os casos previstos no regulamento desta Lei e conforme norma do 
órgão regulador, toda edificação permanente urbana deverá ser conectada à rede 
pública de esgotamento sanitário nos logradouros em que o serviço esteja 
disponível.  
 
§ 2º - Na ausência de redes públicas de esgotamento sanitário, serão admitidas 
soluções individuais, observadas as normas editadas pelo órgão regulador e pelos 
órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos. 
 
§ 3º - A prestação dos serviços públicos de esgotamento sanitário deverá obedecer 
ao princípio da continuidade, vedada a interrupção ou restrição física do acesso aos 
serviços em decorrência de inadimplência do usuário, sem prejuízo das ações de 
cobrança administrativa ou judicial. 
  
§ 4º - O Plano Municipal de Saneamento Básico deverá prever as ações e o órgão 
regulador deverá disciplinar os procedimentos para resolução ou mitigação dos 
efeitos de situações emergenciais ou contingenciais relacionadas à operação dos 
sistemas de esgotamento sanitário que possam afetar a continuidade dos serviços 
ou causar riscos sanitários. 
 

Seção III 
Dos Serviços Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos 

 
 Art. 12 - Consideram-se serviços públicos de manejo de resíduos sólidos as 
atividades de coleta e transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização ou 
reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem, e disposição final dos:  
 
I - resíduos domésticos;  
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II - resíduos originários de atividades comerciais, industriais e de serviços, em 
quantidade e qualidade similares às dos resíduos domésticos, os quais, conforme as 
normas de regulação específicas sejam considerados resíduos sólidos urbanos, 
desde que tais resíduos não sejam de responsabilidade de seu gerador nos termos 
da norma legal ou administrativa, de decisão judicial ou de termo de ajustamento de 
conduta; e 
 
III - resíduos originários dos serviços públicos de limpeza urbana, tais como:  
 
a) varrição, capina, roçada, poda de árvores e atividades correlatas em vias e 
logradouros públicos;  
 
b) asseio de logradouros, instalações e equipamentos públicos; 
 
c) raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais depositados pelas 
águas pluviais em logradouros públicos; 
 
d) desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos; e 
 
e) limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e outros eventos 
públicos de acesso aberto à comunidade.  
 
Parágrafo único - O sistema público de manejo de resíduos sólidos urbanos é 
composto pelo conjunto de infraestruturas, obras civis, materiais, máquinas, 
equipamentos, veículos e demais componentes, destinado à coleta, transbordo, 
transporte, triagem, tratamento, inclusive por compostagem, e disposição final dos 
resíduos caracterizados neste artigo, sob a responsabilidade do Poder Público.  
 
Art. 13 - A gestão dos serviços públicos de manejo dos resíduos sólidos observará 
também as seguintes diretrizes: 
 
I - adoção do manejo planejado, integrado e diferenciado dos resíduos sólidos 
urbanos, com ênfase na utilização de tecnologias limpas, visando promover a saúde 
pública e prevenir a poluição das águas superficiais e subterrâneas, do solo e do ar;  
 
II - incentivo e promoção: 
  
a) da não-geração, redução, separação dos resíduos na fonte geradora para as 
coletas seletivas, reutilização, reciclagem, inclusive por compostagem, e 
aproveitamento energético do biogás, objetivando a utilização adequada dos 
recursos naturais e a sustentabilidade ambiental e econômica; 
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b) da inserção social dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações 
de gestão, mediante apoio à sua organização em associações ou cooperativas de 
trabalho e prioridade na contratação destas para a prestação dos serviços de coleta, 
processamento e comercialização desses materiais;  
 
c) da recuperação de áreas degradadas ou contaminadas devido à disposição 
inadequada dos resíduos sólidos;  
 
d) da adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços 
geradores de resíduos;  
 
e) das ações de criação e fortalecimento de mercados locais de comercialização ou 
consumo de materiais reutilizáveis, recicláveis ou reciclados. 
 
III - promoção de ações de educação sanitária e ambiental, especialmente dirigidas 
para:  
 
a) a difusão das informações necessárias à correta utilização dos serviços, 
especialmente os dias, os horários das coletas e as regras para embalagem e 
apresentação dos resíduos a serem coletados; 
 
b) a adoção de hábitos higiênicos relacionados ao manejo adequado dos resíduos 
sólidos;  
 
c) a orientação para o consumo preferencial de produtos originados de materiais 
reutilizáveis ou recicláveis; e  
 
d) a disseminação de informações sobre as questões ambientais relacionadas ao 
manejo dos resíduos sólidos e sobre os procedimentos para evitar desperdícios.  
 
§ 1º - É vedada a interrupção de serviço de coleta em decorrência de inadimplência 
do usuário residencial, sem prejuízo das ações de cobrança administrativa ou 
judicial, exigindo-se a comunicação prévia quando alteradas as condições de sua 
prestação.  
 
§ 2º - O Plano Municipal de Saneamento Básico deverá conter prescrições para 
manejo dos resíduos sólidos urbanos referidos no art. 12, bem como dos resíduos 
originários de construção e demolição, dos serviços de saúde e demais resíduos de 
responsabilidade dos geradores, observadas as normas da Lei federal nº 12.305, de 
02 de agosto de 2010. 
 

Seção IV  
Dos Serviços Públicos de Manejo de Águas Pluviais Urbanas 
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 Art. 14 - Consideram-se serviços públicos de manejo das águas pluviais urbanas os 
constituídos por uma ou mais das seguintes atividades: 
 
I - drenagem urbana; 
 
II - adução ou transporte de águas pluviais urbanas por meio de dutos e canais;  
 
III - detenção ou retenção de águas pluviais urbanas para amortecimento de vazões 
de cheias ou aproveitamento, inclusive como elemento urbanístico; e 
 
IV - tratamento e aproveitamento ou disposição final de águas pluviais urbanas. 
  
Parágrafo único - O sistema público de manejo das águas pluviais urbanas é 
composto pelo conjunto de infraestruturas, obras civis, materiais, equipamentos e 
demais instalações, destinado à drenagem, adução ou transporte, detenção ou 
retenção, tratamento, aproveitamento e disposição final das águas pluviais urbanas, 
sob a responsabilidade do Poder Público. 
 
Art. 15 - A gestão dos serviços públicos de manejo das águas pluviais observará 
também as seguintes diretrizes:  
 
I - integração das ações de planejamento, de implantação e de operação do sistema 
de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas com as do sistema de 
esgotamento sanitário, visando racionalizar a gestão destes serviços; 
 
II - adoção de soluções e ações adequadas de drenagem e de manejo das águas 
pluviais urbanas visando promover a saúde, a segurança dos cidadãos e do 
patrimônio público e privado e reduzir os prejuízos econômicos decorrentes de 
inundações e de outros eventos relacionados; 
 
III - desenvolvimento de mecanismos e instrumentos de prevenção, minimização e 
gerenciamento de enchentes, e redução ou mitigação dos impactos dos 
lançamentos na quantidade e qualidade da água à jusante da bacia hidrográfica 
urbana; 
 
IV - incentivo à valorização, à preservação, à recuperação e ao uso adequado do 
sistema natural de drenagem do sítio urbano, em particular dos seus cursos d’água, 
com ações que priorizem:  
 
a) o equacionamento de situações que envolvam riscos à vida, à saúde pública ou 
perdas materiais; 
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b) as alternativas de tratamento de fundos de vale de menor impacto ambiental, 
inclusive a recuperação e proteção das áreas de preservação permanente e o 
tratamento urbanístico e paisagístico das áreas remanescentes;  
 
c) a redução de áreas impermeáveis nas vias e logradouros e nas propriedades 
públicas e privadas;  
 
d) o equacionamento dos impactos negativos na qualidade das águas dos corpos 
receptores em decorrência de lançamentos de esgotos sanitários e de outros 
efluentes líquidos no sistema público de manejo de águas pluviais;  
 
e) a inibição de lançamentos ou deposição de resíduos sólidos de qualquer 
natureza, inclusive por assoreamento, no sistema público de manejo de águas 
pluviais. 
  
V - adoção de medidas, inclusive de benefício ou de ônus financeiro, de incentivo à 
adoção de mecanismos de detenção ou retenção de águas pluviais urbanas para 
amortecimento de vazões de cheias ou aproveitamento das águas pluviais pelos 
proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título de imóveis 
urbanos; e 
 
VI - promoção das ações de educação sanitária e ambiental como instrumento de 
conscientização da população sobre a importância da preservação e ampliação das 
áreas permeáveis e o correto manejo das águas pluviais. 
  
Art. 16 - São de responsabilidade dos proprietários, titulares do domínio útil ou 
possuidores a qualquer título de imóveis urbanos, inclusive condomínios privados 
verticais ou horizontais, as soluções individuais de manejo de águas pluviais 
intralotes vinculadas a quaisquer das atividades referidas no art. 14 desta Lei, 
observadas as normas e códigos de posturas pertinentes e a regulação específica. 
 

 CAPÍTULO III 
 DO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE  

 
Art. 17 - Compete ao Município a organização, o planejamento, a regulação, a 
fiscalização e a prestação dos serviços públicos de saneamento básico de interesse 
local.  
 
§ 1º - Consideram-se de interesse local todos os serviços públicos de saneamento 
básico ou suas atividades elencados nos artigos 5º, 10, 12 e 14 desta Lei, cujas 
infraestruturas ou operação atendam exclusivamente ao Município, independente da 
localização territorial destas infraestruturas.  
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§ 2º - 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.  
 
§ 3º - 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 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.  
 
§ 4º - 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. 
  
§ 5º - 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.  
 
§ 6º - 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 § 1º deste artigo.  

 
CAPÍTULO IV  

DOS INSTRUMENTOS  
 
Art. 18 - 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 – SIMISA; e 
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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. 19 - Fica instituído o Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB -, 
instrumento de planejamento que tem por objetivos: 
 
I - diagnosticar e avaliar 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 ambientais; 
 
II - estabelecer os objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a gestão 
dos serviços;  
 
III - definir os programas, projetos e ações necessárias para o cumprimento dos 
objetivos e metas, incluídas as ações para emergências e contingências, 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 eficiência e eficácia das ações 
programadas.  
 
§ 1º - 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.  
 
§ 2º - 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; 
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III - monitorados e avaliados sistematicamente pelos organismos de regulação e de 
controle social.  
 
§ 3º - O disposto no plano 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.  
 
§ 4º - 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. 
 
§ 5º - 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. 20 - 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. 21 - 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 decreto do Poder Executivo. 
  
§ 1º - 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 dia primeiro do exercício seguinte ao da publicação.  
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§ 2º - 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. 22 - 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 emitidos 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. 20 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. 
  
§ 1º - O controle social dos serviços públicos de saneamento básico será exercido 
mediante, entre outros, os seguintes mecanismos: 
  
I - debates e audiências públicas;  
 
II - consultas públicas;  
 
III - conferências de políticas públicas; e 
 
IV - participação em órgãos colegiados de caráter consultivo na formulação da 
política municipal de saneamento básico, no seu planejamento e avaliação e 
representação no organismo de regulação e fiscalização.  
 
§ 2º - 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 
regionalizada. 
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§ 3º - As consultas públicas devem ser promovidas de forma a possibilitar que 
qualquer do povo, independentemente de interesse, tenha acesso às propostas e 
estudos e possa se manifestar por meio de críticas e sugestões a propostas do 
Poder Público, devendo tais manifestações ser adequadamente respondidas. 
  
Art. 23 - 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) a 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. 24 - O Sistema Municipal de Gestão do Saneamento Básico – SMSB, 
coordenado pelo Prefeito Municipal, é composto dos seguintes organismos e 
agentes institucionais: 
 
I - Conselho Municipal da Cidade, ou outro a que se queira atribuir as funções de 
controle social; 
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II - Órgão Regulador; 
 
III - Prestadores dos serviços;  
 
IV - Secretarias municipais com atuação em áreas afins ao saneamento básico. 
  

Subseção I  
Do Conselho Municipal da Cidade  

 
Art. 25 - Ao Conselho Municipal da Cidade, ou outro a que se queira atribuir as 
funções de controle social, órgão colegiado consultivo 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. 
 
§ 1º - Será assegurada representação no Conselho Municipal da Cidade, mediante 
adequação de sua composição: 
  
I - dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico; 
 
II - dos segmentos de usuários dos serviços de saneamento básico; e 
 
III - de entidades técnicas relacionadas ao setor de saneamento básico e de 
organismos de defesa do consumidor com atuação no âmbito do Município.  
 
§ 2º - É assegurado ao Conselho Municipal da Cidade, 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. 26 - 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: 
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I - diretamente, por órgão ou entidade da Administração Municipal, inclusive 
consórcio público do qual o Município participe; 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.  
 
Parágrafo Único: 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 ser desempenhadas 
pelas partes envolvidas.  
 

Subseção III 
 Dos Prestadores dos Serviços  

 
Art. 27 - Os serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 
serão prestados diretamente pelo Município ou por Concessionária legalmente 
autorizada. 
 
§ 1º - Sem prejuízo das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei referida no 
caput do artigo 28 desta lei, compete ao Município ou à Concessionária: 
 
I - planejar, projetar, executar, operar e manter os serviços de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário, incluídas todas as atividades descritas nos arts. 5º 
e 10 desta Lei; 
 
II - realizar pesquisas e estudos sobre os sistemas de abastecimento de água, de 
esgotamento sanitário, de drenagem e gestão de resíduos; 
 
III - realizar ações de recuperação e preservação e estudos do aproveitamento dos 
mananciais situados no Município, visando ao aumento da oferta de água para 
atender as necessidades das comunidades;  
 
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;  
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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-tronco e 
emissários de esgotos; redes e subestações de energia; e redes de dados;  
 
XII - exercer fiscalização técnica das atividades de sua competência; e 
 
XIII - aplicar penalidades previstas nesta Lei e em seus regulamentos.  
 
§ 2º - No âmbito de suas competências, o Município ou a Concessionária poderão:  
 
I - contratar terceiros, no regime da Lei 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 § 
2º do art. 2º desta Lei e no § 2º do art. 10 da Lei federal nº 11.445, de 06 de janeiro 
de 2007.  
 
Art. 28 - Os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos serão 
prestados diretamente pelo Município, ou através de concessão, competindo-lhe o 
exercício de todas as atividades indicadas no art. 12 desta Lei, conforme os 
regulamentos de sua organização e funcionamento e o disposto no § 2º do art. 27 
desta Lei.  
 
Art. 29 - Os serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas serão 
prestados diretamente pela Administração Municipal, competindo-lhe o exercício de 
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todas as atividades indicadas no art. 14 desta Lei, conforme os regulamentos de sua 
organização e funcionamento e o disposto no § 2º do art. 27 desta Lei 
 
§ 1º - 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.  
 
§ 2º - Para o cumprimento do disposto no § 1º, fica o Executivo Municipal autorizado 
a assumir as referidas funções ou a transferi-las para à Concessionária total ou 
parcialmente, bem como a promover sua eventual reestruturação administrativa para 
este fim.  
 

Seção IV 
 Do Fundo Municipal de Saneamento Básico – FMSB 

 
 Art. 30 - Fica criado o Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSB, de natureza 
contábil, vinculado ao Poder Executivo Municipal, 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 
Carandaí visando a sua disposição universal, integral, igualitária e com modicidade 
dos custos. 
 
Art. 31 - O FMSB será gerido por um Conselho Gestor composto pelos seguintes 
membros:  
 
I - Secretário Municipal de Obras Públicas; 
 
II - responsável pelo setor de água e esgoto do município ou da concessionária; 
 
III - Secretário Municipal da Fazenda; e 
 
IV - um representante do Órgão ou Entidade Reguladora. 
 
Parágrafo Único: 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; 
 
II - Elaborar o Plano Orçamentário e de Aplicação dos recursos do FMSB, em 
consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
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IV - Aprovar as demonstrações mensais de receitas e despesas do FMSB; 
  
V - Encaminhar as prestações de contas anuais do FMSB ao Executivo e à Câmara 
Municipal; 
  
VI - Deliberar sobre questões relacionadas ao FMSB, em consonância com as 
normas de gestão financeira e os interesses do Município.  
 
Art. 32 - Constituem receitas do FMSB: 
 
I - recursos provenientes de dotações orçamentárias do Município; 
 
II - recursos vinculados às receitas de taxas, tarifas e preços públicos dos serviços 
de saneamento básico, conforme o art. 45 desta Lei e seu regulamento;  
 
III - transferências voluntárias de recursos do Estado de Minas Gerais ou da União, 
ou de instituições vinculadas aos mesmos, destinadas a ações de saneamento 
básico do Município;  
 
IV - recursos provenientes de doações ou subvenções de organismos e entidades 
nacionais e internacionais, públicas ou privadas;  
 
V - rendimentos provenientes de aplicações financeiras dos recursos disponíveis do 
FMSB; 
  
VI - repasses de consórcios públicos ou provenientes de convênios celebrados com 
instituições públicas ou privados para execução de ações de saneamento básico no 
âmbito do Município;  
 
VII - doações em espécie e outras receitas.  
 
§ 1º - As receitas do FMSB serão depositadas obrigatoriamente em conta especial, a 
ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito. 
 
§ 2º - As disponibilidades de recursos do FMSB não vinculadas a desembolsos de 
curto prazo ou a garantias de financiamentos deverão ser investidas em aplicações 
financeiras com prazos e liquidez compatíveis com o seu programa de execução. 
  
§ 3º - O saldo financeiro do FMSB apurado ao final de cada exercício será 
transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo Fundo. 
 
§ 4º - Constituem passivos do FMSB as obrigações de qualquer natureza que venha 
a assumir para a execução dos programas e ações previstos no Plano Municipal de 
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Saneamento Básico e no Plano Plurianual, observada a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 
  
§ 5º - O orçamento do FMSB integrará o Orçamento Anual do Município em 
obediência ao princípio da unidade.  
 
§ 6º - A contabilidade do FMSB será organizada de forma a permitir o seu pleno 
controle e a gestão da sua execução orçamentária. 
 
§ 7º - A ordenação das despesas previstas no respectivo Plano Orçamentário e de 
Aplicação do FMSB caberá ao Gestor Municipal. 
 
Art. 33 - Fica vedada a utilização de recursos do FMSB para: 
 
I - cobertura de déficits orçamentários e para pagamento de despesas correntes de 
quaisquer órgãos e entidades do Município; 
 
II - execução de obras e outras intervenções urbanas integradas ou que afetem ou 
interfiram nos sistemas de saneamento básico, em montante superior à participação 
proporcional destes serviços nos respectivos investimentos. 
 
Parágrafo Único. A vedação prevista no inciso I do caput não se aplica ao 
pagamento de: 
 
I - amortizações, juros e outros encargos financeiros relativos a financiamentos de 
investimentos em ações de saneamento básico previstos no Plano Orçamentário e 
de Aplicação do FMSB; 
 
II - despesas adicionais decorrentes de aditivos contratuais relativos a investimentos 
previstos no Plano Orçamentário e de Aplicação do FMSB; 
 
III - despesas com investimentos emergenciais nos serviços de saneamento básico 
aprovadas pelo órgão regulador e pelo Conselho Gestor do FMSB; e 
 
IV - contrapartida de investimentos com recursos de transferências voluntárias da 
União, do Estado de Estado de Minas Gerais ou de outras fontes não onerosas, não 
previstos no Plano Orçamentário e de Aplicação do FMSB, cuja execução deva ser 
realizada no mesmo exercício financeiro. 
 
 Art. 34 - A organização administrativa e o funcionamento do FMSB serão 
disciplinados no regulamento desta Lei.  
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Seção IV  

Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico – SIMISA  
 
 
Art. 35 - O Executivo Municipal deverá instituir e gerir, diretamente ou por intermédio 
do órgão regulador, o Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico – 
SIMISA, com os objetivos de: 
 
I - coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços 
públicos de saneamento básico;  
 
II - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para o 
monitoramento e avaliação sistemática dos serviços; 
 
III - cumprir com a obrigação prevista no art. 9º, inciso VI, da Lei nº 11.445, de 2007. 
 
§ 1º - O SIMISA poderá ser instituído como sistema autônomo ou como módulo 
integrante de sistema de informações gerais do Município ou órgão regulador. 
  
§ 2º - As informações do SIMISA serão públicas cabendo ao seu gestor 
disponibilizá-las, preferencialmente, no sítio que mantiver na internet ou por qualquer 
meio que permita o acesso a todos, independente de manifestação de interesse.  

 
CAPÍTULO V  

DOS ASPECTOS ECONÔMICOS FINANCEIROS  
Seção I  

Da Política de Cobrança 
 
Art. 36 - Os serviços públicos de saneamento básico terão sua sustentabilidade 
econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração que 
permita a recuperação dos custos econômicos dos serviços prestados em regime de 
eficiência. 
  
§ 1º - A instituição de taxas ou tarifas e outros preços públicos para remuneração 
dos serviços de saneamento básico observará as seguintes diretrizes: 
 
I - prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde 
pública; 
 
II - ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços; 
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III - geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, visando o 
cumprimento das metas e objetivos do planejamento; 
 
IV - inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos; 
  
V - recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, inclusive despesas 
de capital, em regime de eficiência;  
 
VI - remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços 
contratados, ou com recursos rotativos do FMSB;  
 
VII - estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os 
níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços; e 
 
VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços.  
 
§ 2º - Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para usuários 
determinados ou para sistemas isolados de saneamento básico no âmbito municipal 
sem escala econômica suficiente ou cujos usuários não tenham capacidade de 
pagamento para cobrir o custo integral dos serviços, bem como para viabilizar a 
conexão, inclusive a intradomiciliar, dos usuários de baixa renda.  
 
§ 3º - O sistema de remuneração e de cobrança dos serviços poderá levar em 
consideração os seguintes fatores: 
 
I - capacidade de pagamento dos usuários; 
 
II - quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à garantia 
de objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado atendimento 
dos usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente; 
 
III - custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e 
qualidade adequadas; 
 
IV - categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de 
utilização ou de consumo; 
  
V - ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em períodos distintos; 
e 
 
VI - padrões de uso ou de qualidade definidos pela regulação.  
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§ 4º - Conforme disposições do regulamento desta Lei e das normas de regulação, 
grandes usuários dos serviços poderão negociar suas tarifas ou preços públicos com 
o prestador dos serviços, mediante contrato específico, ouvido previamente o órgão 
regulador, e desde que: 
 
I - as condições contratuais não prejudiquem o atendimento dos usuários 
preferenciais; 
 
II - os preços contratados sejam superiores à tarifa média de equilíbrio econômico-
financeiro dos serviços; e 
 
III - no caso do abastecimento de água, haja disponibilidade hídrica e capacidade 
operacional do sistema.  
 

Subseção I  
Dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário  

 
Art. 37 - Os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitários serão 
remunerados mediante a cobrança de: 
 
I - tarifas, pela prestação dos serviços de fornecimento de água e de coleta e 
tratamento de esgotos para os imóveis ligados às respectivas redes públicas e em 
situação ativa, que poderão ser estabelecidas para cada um dos serviços ou para 
ambos conjuntamente; 
 
II - preços públicos específicos, pela execução de serviços técnicos e 
administrativos, complementares ou vinculados a estes serviços, os quais serão de-
finidos e disciplinados no regulamento desta Lei e nas normas técnicas de 
regulação; 
 
III - taxas, pela disposição dos serviços de fornecimento de água ou de coleta e 
tratamento de esgotos para os imóveis, edificados ou não, não ligados às 
respectivas redes públicas, ou cujos usuários estejam na situação de inativos, 
conforme definido em regulamento dos serviços.  
 
§ 1º - As tarifas pela prestação dos serviços de abastecimento de água serão 
calculadas com base no volume consumido de água e poderão ser progressiva, em 
razão do consumo.  
 
§ 2º - O volume de água fornecido deve ser aferido por meio de hidrômetro, exceto 
nos casos em que isto não seja tecnicamente possível, nas ligações temporárias e 
em outras situações especiais de abastecimento definidas no regulamento dos 
serviços;  
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§ 3º. As tarifas de fornecimento de água para ligações residenciais sem hidrômetro 
serão fixadas com base:  
 
I - em quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço para o 
atendimento das necessidades sanitárias básicas dos usuários de menor renda; ou 
 
II - em volume presumido contratado nos demais casos.  
 
Art. 38 - As tarifas pela prestação dos serviços de esgotamento sanitário serão 
calculadas com base no volume de água fornecido pelo sistema público, inclusive 
nos casos de ligações sem hidrômetros, acrescido do volume de água medido ou 
estimado proveniente de solução individual, se existente.  
 
§ 1º - As tarifas dos serviços de esgotamento sanitário dos imóveis residenciais não 
atendidos pelo serviço público de abastecimento de água serão calculadas com 
base:  
 
I - em quantidade mínima de utilização do serviço para o atendimento das 
necessidades sanitárias básicas dos usuários de menor renda; ou 
 
II - em volume presumido contratado nos demais casos.  
 
§ 2º - Para os grandes usuários dos serviços, de qualquer categoria, que utilizam 
água como insumo, em processos operacionais, em atividades que não geram 
efluentes de esgotos ou que possuam soluções de reuso da água, as tarifas pela 
utilização dos serviços de esgotamento sanitário poderão ser calculadas com base 
em volumes definidos por meio de laudo técnico anual aprovado pelo Município ou 
Concessionária, nas condições estabelecidas em contrato e conforme as normas 
técnicas de regulação aprovadas pelo Órgão Regulador.  
 

Subseção II  
Dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos  

 
Art. 39 - Os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos serão 
remunerados mediante a cobrança de: 
 
 I - taxas, que terão como fato gerador a utilização efetiva ou potencial dos serviços 
convencionais de coleta domiciliar, inclusive transporte e transbordo, e de 
tratamento e disposição final de resíduos domésticos ou equiparados postos à 
disposição pelo Poder Publico Municipal;  
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II - tarifas ou preços públicos específicos, pela prestação mediante contrato de 
serviços especiais de coleta, inclusive transporte e transbordo, e de tratamento e 
disposição final de resíduos domésticos ou equiparados e de resíduos especiais; 
 
III - preços públicos específicos, pela prestação de outros serviços de manejo de 
resíduos sólidos e serviços de limpeza de logradouros públicos em eventos de 
responsabilidade privada, quando contratados com o prestador público.  
 
§ 1º - A remuneração pela prestação de serviço público de manejo de resíduos 
sólidos urbanos deverá considerar a adequada destinação dos resíduos coletados e 
poderá considerar: 
 
I - o nível de renda da população da área atendida; 
 
II - as características dos lotes urbanos e áreas neles edificadas;  
 
III - o peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio; e 
 
IV - mecanismos econômicos de incentivo à minimização da geração de resíduos, à 
coleta seletiva, reutilização e reciclagem, inclusive por compostagem, e ao 
aproveitamento energético do biogás. 
  
§ 2º - Os serviços regulares de coleta seletiva de materiais recicláveis ou 
reaproveitáveis serão subsidiados para os usuários que aderirem a programas 
específicos instituídos pelo Município para este fim, na forma do disposto em 
regulamento e nas normas técnicas específicas de regulação.  
 

Subseção III  
Dos Serviços de Drenagem e Manejo de águas Pluviais Urbanas 

 
 Art. 40 - Os serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas poderão ser 
remunerados mediante a cobrança de tributos, inclusive taxas, em conformidade 
com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades.  
 
§ 1º - Caso a gestão dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas 
seja integrada com os serviços de esgotamento sanitário, poderá ser adotado 
sistema integrado de remuneração destes serviços, mediante regime de tarifas, 
conforme o regulamento específico destes serviços. 
 
§ 2º - No caso de instituição de taxa para a remuneração dos serviços referidos no 
caput deste artigo, a mesma terá como fato gerador a utilização efetiva ou potencial 
das infraestruturas públicas do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais, 
mantidas pelo Poder Público municipal e postas à disposição do proprietário, titular 
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do domínio útil ou possuidor a qualquer título de imóvel, edificado ou não, situado 
em vias ou logradouros públicos urbanos.  
 
Art. 41 - Qualquer forma de remuneração pela prestação do serviço público de 
manejo de águas pluviais urbanas que venha a ser instituída pelo Município deverá 
levar em conta, em cada lote urbano, o percentual de área impermeabilizada e a 
existência de dispositivos de amortecimento ou de retenção da água pluvial, bem 
como poderá considerar:  
 
I - nível de renda da população da área atendida; e 
 
II - características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas.  
 

Seção II  
Das Taxas, Tarifas e Outros Preços Públicos 

 
Art. 42 - As taxas, tarifas e outros preços públicos pela prestação ou disposição dos 
serviços públicos de saneamento básico terão seus valores fixados com base no 
custo econômico, garantido aos entes responsáveis pela prestação dos serviços, 
sempre que possível, a recuperação integral dos custos incorridos, inclusive 
despesas de capital e remuneração adequada dos investimentos realizados. 
 
§ 1º - Os prestadores dos serviços públicos de saneamento básico não poderão 
conceder isenção ou redução de taxas, contribuições de melhoria, tarifas ou outros 
preços públicos por eles praticados, ou a dispensa de multa e de encargos 
acessórios pelo atraso ou falta dos respectivos pagamentos, inclusive a órgãos ou 
entidades da administração pública estadual e federal.  
 
§ 2 - Observados o regulamento desta Lei e as normas administrativas de regulação 
dos serviços, ficam excluídos do disposto no § 1º os seguintes casos:  
 
I - isenção ou descontos concedidos aos usuários beneficiários de programas e 
subsídios sociais, conforme as normas legais e de regulação específicas; 
 
II - redução de valores motivada por revisões de cobranças dos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário decorrentes de: 
 
a) erro de medição;  
 
b) defeito do hidrômetro comprovado mediante aferição em laboratório próprio, ou de 
instituição credenciada pelo mesmo, ou por meio de equipamento móvel apropriado 
certificado pelo Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro); 
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 c) ocorrências de vazamentos ocultos de água nas instalações prediais situadas 
após o hidrômetro, comprovadas, em vistoria realizada pelo prestador por sua 
iniciativa ou por solicitação do usuário, ou comprovadas por este, no caso de 
omissão, falha ou resultado inconclusivo do prestador; 
 
 d) mudança de categoria, grupo ou classe de usuário, ou por inclusão do mesmo 
em programa de subsídio social.  
 

Subseção I  
Das Disposições Gerais  

 
Art. 43 - As taxas, tarifas e outros preços públicos serão fixados de forma clara e 
objetiva e deverão ser tornados públicos com antecedência mínima de trinta dias 
com relação à sua vigência, inclusive os reajustes e as revisões, observadas para as 
taxas as normas legais específicas.  
 
Parágrafo único - No ato de fixação ou de revisão das taxas incidentes sobre os 
serviços públicos de saneamento básico, os valores unitários da respectiva estrutura 
de cobrança, apurados conforme as diretrizes do art. 45 desta Lei e seus 
regulamentos poderão ser convertidos e expressos em Unidades Fiscais do 
Município (UFM). 
  
Art. 44 - As taxas e tarifas poderão ser diferenciadas segundo as categorias de 
usuários, faixas ou quantidades crescentes de utilização ou de consumo, ciclos de 
demanda, e finalidade ou padrões de uso ou de qualidade dos serviços ofertados 
definidos pela regulação e contratos, assegurando-se o subsídio dos usuários de 
maior para os de menor renda.  
 
§ 1º - A estrutura do sistema de cobrança observará a distribuição das taxas ou 
tarifas conforme os critérios definidos no caput, de modo que o respectivo valor 
médio obtido possibilite o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, 
em regime de eficiência.  
 
§ 2º - 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  
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Art. 45 - 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.  
 
§ 1º - 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 - previsões de perdas líquidas no exercício financeiro com devedores duvidosos; 
 
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;  
 
§ 2º - Alternativamente às parcelas de amortizações de empréstimos e às despesas 
de capital previstas nos incisos II e III do § 1º, a regulação poderá considerar na 
composição do custo dos serviços as cotas de depreciação ou de amortização dos 
respectivos investimentos.  
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§ 3º - 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. 46 - 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. 47 - 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. 43 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. 48 - 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; ou 
 
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) fatos do príncipe, entre outros, a instituição ou aumentos extraordinários de 
tributos, encargos sociais, trabalhistas e fiscais;  



 
 

 

       EDIÇÃO Nº 044 – Quarta – Feira, 13 de Dezembro de 2017                      Página 46 de 104 

 

EDIÇÃO Nº 045 – Quarta – Feira, 13 de Dezembro de 2017 

 
d) aumentos extraordinários de tarifas ou preços públicos regulados ou de preços de 
mercado de serviços e insumos utilizados nos serviços de saneamento básico.  
 
§ 1º - 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 do Conselho Municipal da Cidade e 
a consulta pública.  
 
§ 2º - 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 esse fim fatores de produtividade e indicadores de 
qualidade referenciados a outros prestadores do setor ou a padrões técnicos 
consagrados e amplamente reconhecidos. 
  
§ 3º - Observado o disposto no § 4º 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.  
 
§ 4º - 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. 49 - 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 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.  
 

Subseção V  
Da Penalidade por Atraso ou Falta de Pagamento  
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Art. 50 - O atraso ou a falta de pagamento dos débitos relativos à prestação ou 
disposição dos serviços de saneamento básico sujeitará o usuário ao pagamento de 
multa de 2% (dois por cento) calculada sobre o respectivo valor, além de juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, mais atualização monetária 
correspondente à variação do IPCA. 
 

Seção III 
 Do Regime Contábil Patrimonial  

 
Art. 51 - Independente que 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. 52 - 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.  
 
§ 1º - 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 socais voluntárias e as doações.  
 
§ 2º - Os investimentos realizados, os valores amortizados, a depreciação e os 
respectivos saldos serão anualmente auditados e certificados pelo órgão regulador.  
 
§ 3º - Os créditos decorrentes de investimentos devidamente certificados poderão 
constituir garantia de empréstimos, destinados exclusivamente a investimentos nos 
sistemas de saneamento objeto do respectivo contrato. 
  
§ 4º - 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 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  
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Seção I  
Dos Objetivos da Regulação  

 
Art. 53 - 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. 54 - 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. 
  
§ 1º - 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. 22, da 
Lei federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007.  
 
III - acompanhar e auditar as informações contábeis, patrimoniais e operacionais dos 
prestadores dos serviços; 
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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 su-
ficientemente atendidas pelos prestadores dos serviços;  
 
IX - apreciar e emitir parecer conclusivo sobre estudos e planos diretores 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.  
 
§ 2º - A composição do órgão regulador deverá contemplar a participação de pelo 
menos uma entidade representativa dos usuários e de uma entidade técnico-profi-
ssional. 
  
§ 3º - 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. 55 - 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.  
 
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.  
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Seção III  

Da Publicidade dos Atos de Regulação 
 
Art. 56 - Deverá ser assegurada publicidade aos relatórios, estudos, decisões e 
instrumentos equivalentes que se deram 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.  
 
§ 1º - Excluem-se do disposto no caput os documentos considerados sigilosos em 
razão de interesse público relevante, mediante prévia e motivada decisão do órgão 
regulador.  
 
§ 2º - 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. 57 - 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. 
 



 
 

 

       EDIÇÃO Nº 044 – Quarta – Feira, 13 de Dezembro de 2017                      Página 51 de 104 

 

EDIÇÃO Nº 045 – Quarta – Feira, 13 de Dezembro de 2017 

Art. 58 - 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; 
 
III - 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 fiscais 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 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 à imóvel de locação do qual for 
proprietário, titular do domínio útil, possuidor a qualquer título ou usufrutuário. 

 
 CAPÍTULO VIII  
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DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES  
Seção I  

Das Infrações 
 
Art. 59 - 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 adoção da incineração como forma de destinação final dos resíduos 
através de dispositivos não licenciados pelo órgão ambiental;  
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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.  
 
§ 1º - A notificação espontânea da situação infracional ao prestador do serviço ou ao 
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.  
 
§ 2º - Responderá pelas infrações quem por qualquer modo as cometer, concorrer 
para sua prática, ou delas se beneficiar.  
 
Art. 60 - As infrações previstas no art. 59 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.  
 
§ 1º. 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 conseqüências 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 conseqüências 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.  
 
§ 2º - Constituem circunstâncias agravantes para o infrator: 
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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 conseqüências 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 o fito de obter vantagem na medição do 
consumo de água;  
 
VIII - praticar qualquer infração prevista no art. 59 durante a vigência de medidas de 
emergência disciplinadas conforme o art. 62, ambos desta Lei.  
 

Seção II  
Das Penalidades 

 
 Art. 61 - A pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que infringir 
qualquer dispositivo do art. 59 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 10 (dez) a 1000 (um mil) Unidades Fiscais do Município; 
 
III - suspensão total ou parcial das atividades, até a correção das irregularidades, 
quando aplicável; 
 
IV - perda ou restrição de benefícios sociais concedidos, atinentes aos serviços 
públicos de saneamento básico;  
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V - embargo ou demolição da obra ou atividade motivadora da infração, quando 
aplicável. 
 
§ 1º - 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 § 
2º, art. 60 desta Lei;  
 
b) acrescida de 50% nas demais situações agravantes previstas no § 2º, do art. 60 
desta Lei; 
 
c) reduzida em 50% nas situações atenuantes previstas no § 1º, do art. 60 desta Lei, 
ou quando se tratar de usuário beneficiário de tarifa social. 
 
§ 2º - 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. 
 
§ 3º - Os recursos provenientes da arrecadação das multas previstas neste artigo 
constituirão receita do FMSB. 
 

TÍTULO III  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  

 
Art. 62 - 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. 63 - 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. 64 - Até que seja regulamentada e implantada a política de cobrança pela 
disposição e prestação dos serviços de saneamento básico prevista nos arts. 36 a 
48 desta Lei permanecem em vigor as atuais taxas, tarifas e outros preços públicos 
praticados.  
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Parágrafo único. Aplicam-se às atuais taxas, tarifas e outros preços públicos os 
critérios de reajuste previstos no art. 47 desta lei.  
 
Art. 65 - O Executivo Municipal regulamentará as disposições desta Lei no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias a contar de sua promulgação.  
 
Art. 66 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

Mando, portanto, que as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta Lei 

pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 

 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 04 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira                      Justino Martins Neto 

                       Prefeito Municipal                               Superintendente Administrativo 

 

 

Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   mesmo 

dia, mês e ano de sua publicação. Carandaí,04 de dezembro de 2017.__________________ 

 
 

Justino Martins Neto – Superintendente Administrativo 
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                                      LEI 2257/2017 
 

 
 ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº. 
2218, DE 14 DE JULHO DE 2016, QUE 
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE 
CARANDAÍ A DOAR PARTE DE ÁREA 
DE TERRENO A ASSOCIAÇÃO 
COMUNITÁRIA E DOS PEQUENOS 
PRODUTORES RURAIS DO CHUÍ, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O Povo do Município de Carandaí por seus representantes legais na Câmara 
Municipal, APROVA e eu, Prefeito Municipal, com as Graças de Deus, sanciono a 
seguinte Lei : 
 
Art. 1º A Lei nº 2218, de 14 de julho de 2016, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

Art. 1º - Fica o Município de Carandaí autorizado a doar a “ASCOPP - 
Associação Comunitária e dos Pequenos Produtores Rurais do Chuí”, 
entidade beneficente sem fins lucrativos inscrita no CNPJ sob o nº 
04.807.010/0001-94, área de terreno de 3.098,31m² (três mil e noventa e 
oito metros quadrados e 31 centímetros quadrados), parte de área maior 
localizada na denominada Avenida Nossa Senhora de Fátima, s/n, 
localidade de Chuí, neste Município. 

§ 1º - A área confrontante é do vértice V13 segue até o vértice V14, de 
coordenada U T M E= 629.201,4416 m e N= 7.679.541,0260 m, no 
azimute de 139º.26’ 38”, na extensão de 5,480 m; Do vértice V14 segue 
até V15, de coordenada U T M E= 629.206,1742 m ”, e N= 
7.679.532,1364 m,no azimute de 151º58’13”, na extensão de 10,070 m; 
Do vértice V15 segue até o vértice V16, de coordenada  U T M E= 
629.212,0139 m e N= 7.679.517,5744 m, no azimute de 158º08’53”, na 
extensão de 15,690 m; Do vértice V16 segue até o vértice V17, de 
coordenada  U T M E= 629.215,7565 m e N= 7.679.505.6293 m, no 
azimute de 162º36’12”, na extensão de 12,520 m; Do vértice V17 segue 
até o vértice V18,  de coordenada U T M E= 629.220,6461 m e N= 
7.679.489,6810 m, no azimute de 162º57’18”, na extensão de 16,680 m; 
Do vértice V18 segue até o vértice V19, de coordenada U T M E= 
629.209,2920 m e N= 7.679.485,2005 m, no azimute de 248º27’54”, na 
extensão de 12,210 m; Do vértice V19 segue até o vértice V20, de 
coordenada U T M E=629.191,3046 m em N= 7.679.477,6122 m, no 
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azimute de 247º07’36”, na extensão de 19,520 m; Do vértice V20 segue 
até o vértice V21, de coordenada  U T M E= 629.174,5430 m e N= 
7.679.470,3288 m, no azimute de 246º30’49”, na extensão de 18,280 m; 
Do vértice V21 segue até o vértice V38, de coordenada de U T M E= 
629.151,7729 m e N= 7.679.525,8403 m, no azimute de 337º41’50”, na 
extensão de 60,000 m; Finalmente do vértice V38 segue até o vértice 
V13, (inicio da descrição), no azimute de 67º13’46”, na extensão de 50,00 
m, fechando assim o polígono acima descrito  abrangendo uma área total 
de 3.098,31 m² ou de um perímetro de 220,45 m. 
Confrontações: do vértice V13 ao vértice V18 limita-se por divisa com 
Talude, confrontando com Av. Nossa Senhora de Fátima; Do vértice V18 
ao vértice V20 limita-se por divisa com Muro, confrontando com José 
Balbino Natividade; Do vértice V20 ao vértice V21 limita-se por divisa com 
Cerca, confrontando com José Balbino Natividade; Finalmente do vértice 
V21 ao vértice V13 limita-se por divisa  com Cerca, confrontando com a 
Prefeitura Municipal de Carandaí. 
 
§ 2º - Para fins de consecução da doação a área a ser doada será 
desmembrada da área maior, objeto da matrícula de origem nº 9907 e 
AV-1-9907, Livro 1, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Carandaí. 
 
§ 3º - ............................................................................... 
  
§ 4º - O prazo para a construção da sede da Associação Comunitária dos 
Pequenos Produtores Rurais do Chuí será de 05 (cinco) anos, apartir da 
data do registro em cartório do imóvel. 
 
Art. 2º - ........................................................................... 
 
Art. 3º - ............................................................................ 
 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”. 

 

Mando, portanto, que as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta Lei 

pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 

 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 13 de novembro de 2017. 
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Washington Luis Gravina Teixeira                      Justino Martins Neto 

       Prefeito Municipal                                     Superintendente Administrativo 

 

 Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   mesmo 

dia, mês e ano de sua publicação. Carandaí,13 de novembro de 2017.___________________   . 

 
 

Justino Martins Neto – Superintendente Administrativo 
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                                      LEI 2260/2017 
 

 

 
DISPÕE SOBRE ABONO PECUNIÁRIO A SER 
CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DO 
FUNDO DE MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA E CONTÉM OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
 

O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes na Câmara Municipal, 
APROVA e eu, Prefeito Municipal com as Graças de Deus, sanciono a seguinte:  
 

 
Art. 1º - Fica o Executivo autorizado a conceder, no mês de dezembro de 2017, em 
parcela única o valor de R$ 600,00(seiscentos reais), a título de abono pecuniário, 
aos servidores da Educação Básica Municipal, detentores de cargo de provimento 
efetivo e contratados, desde que em efetivo exercício de suas atividades no 
respectivo cargo, nos termos estabelecidos por esta Lei. 
 
Parágrafo Único – Os recursos para garantir o abono a que se refere o caput do 
artigo será repassado por meio da presente Lei, e proveniente do FUNDEB - Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação, bem como da eventual disponibilidade financeira 
referente ao montante de no mínimo 60% ( sessenta por cento ) do referido fundo  
em cumprimento ao artigo 22, da Lei Federal nº 11.494/2007.  
 
Art. 2º - O abono pecuniário a que se refere esta Lei de caráter excepcional, 
temporário e não servirá de base para cálculo de pagamento de gratificação 
natalina, férias, e de qualquer outra vantagem, não incorporando aos vencimentos 
pagos pelo Município.  
 
Art. 3º - Farão jus ao abono os servidores que se encontrarem nas seguintes 
condições:  
 
a) Exercício da função no mês do pagamento;  
b) Gozo de licença gestante;  
c) Gozo de licença médica inferior a seis meses;  
d) Gozo de licença remunerada.  
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§ 1º - Os servidores efetivos ou comissionados que forem exonerados, demitidos, 
aposentados antes da vigência desta Lei não farão jus ao recebimento do abono 
pecuniário. 
 
§ 2º - Os servidores contratados, cujos contratos extinguirem-se antes da vigência 
desta Lei, não farão jus ao pagamento do abono pecuniário.  
 
§ 3º - O servidor que estiver em licença sem remuneração e que tenha trabalhado no 
Exercício de 2017 em data anterior a vigência desta Lei não fará jus ao abono 
pecuniário.  
 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação. 
 

Mando, portanto, que as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta Lei 

pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 

 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 06 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Washington Luis Gravina Teixeira                      Justino Martins Neto 

                 Prefeito Municipal                                Superintendente Administrativo 

 

              

           Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em          

mesmo dia, mês e ano de sua publicação. Carandaí,06 de dezembro de 2017.___________ 

 
 

Justino Martins Neto – Superintendente Administrativo. 
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                                      LEI 2259/2017 
 

 
DÁ DENOMINAÇÃO A LOGRADOURO NO 
BAIRRO PRAIA 

 

 
O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara 
Municipal, APROVA e eu Prefeito Municipal, com as Graças de Deus, sanciono a 
seguinte Lei: 

 

 
Art. 1º O logradouro que tem início na Rua Vereador João Henriques Pinto, entre os 
números 176 e 179, no Bairro Praia, e término na divisa da propriedade de Conceni 
Isaura dos Santos, passa a denominar-se RUA MANOEL DOS SANTOS. 
 
Art. 2º A via ora denominada e sua extensão, está demonstrada, conforme croqui 
(Anexo Único), que passa fazer parte integrante desta lei.  
 
Art. 3º O Poder Executivo Municipal deverá providenciar a colocação de placas 
indicativas e respectiva comunicação, da denominação, à Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos - ECT, Companhia de Saneamento de Minas Gerais - 
COPASA, Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG e Telemar Norte Leste 
S.A.  
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 

Mando, portanto, que as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta Lei 

pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 

 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 04 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

        Washington Luis Gravina Teixeira                      Justino Martins Neto 

                 Prefeito Municipal                                Superintendente Administrativo 

 

              

Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em          

mesmo dia, mês e ano de sua publicação. Carandaí,04 de dezembro de 2017.________ 

 
 

Justino Martins Neto – Superintendente Administrativo. 
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Justino Martins Neto – Superintendente Administrativo. 
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                                      LEI 2261/2017 
 

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR 
 

 
O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara 
Municipal APROVA e eu, Prefeito Municipal, com as Graças de Deus aprovo a 
seguinte Lei:  
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Suplementar na Lei 
Orçamentária 2230/2016, nas seguintes dotações orçamentárias abaixo 
especificadas: 
 
Classificação: 

 Poder Executivo 

 

PROGRAMÁTICA 

 

 

ECONÔMICA         VALOR 

 

02.04.01– FUNDEB 

– Fundo 

Desenvolvimento 

Básico da Educação 

 

12.361.1203-2038 – 

Remuneração Ensino 

Fundamental – 

FUNDEB 60% 

 

3.1.90.04.00 – 

Contratação por 

 tempo 

determinado 

 Fonte 118 

 

 

R$ 40.000,00 

 

02.04.01– FUNDEB 

– Fundo 

Desenvolvimento 

Básico da Educação 

12.361.1203-2038 – 

Remuneração Ensino 

Fundamental – 

FUNDEB 60% 

  

 

3.1.90.11.00 – 

Vencimentos e 

Vantagens- 

Pessoal Civil 

 Fonte 118 

 

 

R$ 160.000,00 

 

 
Art. 2º - Os recursos disponíveis  para  atender  o  presente  Crédito  Suplementar  
são  decorrentes  da  anulação  parcial ou total de  dotações do orçamento vigente  
no  valor  de R$ 200.000,00 ( duzentos mil reais ),  conforme detalhamento a seguir: 
Classificação: 

Poder Executivo PROGRAMÁTICA ECONÔMICA         VALOR 

 

02.04.01– FUNDEB 

– Fundo 

Desenvolvimento 

12.365.1202-2949 – 

Manutenção  

Ensino Pré-Escolar - 

3.1.90.11.00 – Vencimentos e  

Vantagens Fixas - Pessoal Civil 

R$ 200.000,00 
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Básico da Educação 

 

FUNDEB 

 

 
 
 
 
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor, na data de sua publicação. 
 

Mando, portanto, que as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta Lei 

pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 

 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 06 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Washington Luis Gravina Teixeira                      Justino Martins Neto 

                 Prefeito Municipal                                Superintendente Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

           Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em          
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mesmo dia, mês e ano de sua publicação. Carandaí,06 de dezembro de 2017.___________ 

Justino Martins Neto – Superintendente Administrativo. 
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                                      LEI 2262/2017 
 
 

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº. 2151, 

DE 14/11/2014, CONCEDE GRATIFICAÇÃO 

AOS SERVIDORES DA CÂMARA 

MUNICIPAL PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO 

DE MEMBROS DAS COMISSÕES 

ADMINISTRATIVAS PERMANENTES E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara 
Municipal, APROVA e eu, Prefeito Municipal, com as Graças de Deus, sanciono a 
seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica revogado o inciso II do art. 1º, da Lei nº. 2151, de 14 de novembro de 
2014. 
 
 
Art. 2º O inciso III do art. 1º, da Lei nº. 2151, de 14 de novembro de 2014, passa a 
vigorar com a seguinte redação:  
 

“Art. 1º  (...)  
III – Comissão de Patrimônio, Frotas e Almoxarifado: 60% (sessenta 
por cento);” 

 
 
Art. 3º Ficam acrescidos os incisos V e VI ao art. 1º, da Lei nº. 2151, de 14 de 
novembro de 2014, com a seguinte redação: 
  
 

“Art. 1º (...) 
V – Comissão do Centro de Apoio ao Cidadão – CAC e da Escola do 
Legislativo: 60% (sessenta por cento); 
VI – Comissão de Transparência, Publicidade e Ouvidoria: 60% 
(sessenta por cento);” 
 
 

Art. 4º Os demais dispositivos da Resolução nº. 2151, de 14/11/2014, permanecem 
inalterados.  
 
 



 
 

 

       EDIÇÃO Nº 044 – Quarta – Feira, 13 de Dezembro de 2017                      Página 69 de 104 

 

EDIÇÃO Nº 045 – Quarta – Feira, 13 de Dezembro de 2017 

 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Mando, portanto, que as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta Lei 

pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 

 

 

 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 06 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

        Washington Luis Gravina Teixeira                      Justino Martins Neto 

                 Prefeito Municipal                                Superintendente Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

           Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em          

mesmo dia, mês e ano de sua publicação. Carandaí,06 de dezembro de 2017.___________ 

 
 

Justino Martins Neto – Superintendente Administrativo. 
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LEI COMPLEMENTAR Nº116/2017 

 

 
 

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 
92/2011, “QUE DISPÕE SOBRE O CÓDIGO 
TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E ESTABELECE NORMAS 
GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO APLICÁVEIS AO 
MUNICÍPIO DE CARANDAÍ” E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

 
O Povo do Município de Carandaí, pelos seus representantes legais na Câmara 

Municipal, APROVA e eu Prefeito Municipal, com as Graças de Deus, sanciono a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1º Os artigos 301 e o anexo I da Lei Complementar n° 92, de 29 de dezembro 

de 2011, que “Dispõe sobre o Código Tributário Municipal e estabelece normas 

gerais de direito tributário aplicáveis ao Município de Carandaí e dá outras 

providencias” com fundamento na Lei Complementar Federal n° 157/2016, que 

altera a Lei Complementar n° 116/2003, são alterados em conformidade com as 

disposições emergentes da presente Lei. 

 

Art. 2º O art. 301 da Lei n° 92/2011 fica alterado, passando a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 301- O serviço considera-se prestado e o imposto devido no 

local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, 

no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas 

nos incisos I a XXIII, quando o imposto será devido no local: 

 

I - do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na 

falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese 

do § 1º do artigo 299 desta Lei Complementar; 

 

II - da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras 

estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 3.04 da tabela 

I do anexo I; 

 



 
 

 

       EDIÇÃO Nº 044 – Quarta – Feira, 13 de Dezembro de 2017                      Página 71 de 104 

 

EDIÇÃO Nº 045 – Quarta – Feira, 13 de Dezembro de 2017 

III - da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 

7.02 e 7.19 da tabela I do anexo I; 

 

IV - da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 

da tabela I do anexo I; 

 

V - das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, 

no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da tabela I do anexo 

I; 

 

VI - da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, 

tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos 

e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no 

subitem 7.09 da tabela I do anexo I; 

 

VII - da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e 

logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins 

e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da 

tabela I do anexo I; 

 

VIII - da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de 

árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da tabela I 

do anexo I; 

 

IX - do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de 

agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços 

descritos no subitem 7.12 da tabela I do anexo I; 

 

X – do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, 

reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento 

de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres 

indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, 

para quaisquer fins e por quaisquer meios, no caso dos serviços 

descritos no subitem 7.14 da tabela I do anexo I; 

 

XI - da execução dos serviços de escoramento, contenção de 

encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 

7.17 da tabela I do anexo I; 
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XII - da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no 

subitem 7.18 da tabela I do anexo I; 

 

XIII - onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos 

serviços descritos no subitem 11.01 da tabela I do anexo I; 

 

XIV – dos bens, dos semoventes ou do domicilio das pessoas 

vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos 

no subitem 11.02 da tabela I do anexo I; 

 

XV - do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e 

guarda do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da 

tabela I do anexo I; 

 

XVI - da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e 

congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, 

exceto o 12.13, da tabela I do anexo I; 

 

XVII - do Município onde está sendo executado o transporte, no 

caso dos serviços descritos no subitem 16 da tabela I do anexo I; 

 

XVIII - do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta 

de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos 

serviços descritos pelo subitem 17.05 da tabela I do anexo I; 

 

XIX - da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o 

planejamento, organização e administração, no caso dos serviços 

descritos pelo subitem 17.10 da tabela I do anexo I; 

 

XX - do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário 

ou metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da 

tabela I do anexo I; 

 

XXI - do domicílio do tomador dos serviços no caso dos serviços 

descritos nos subitens 4.22, 4.23 e 5.09 da tabela I do anexo I; 
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XXII - do domicilio do tomador do serviço no caso dos serviços 

prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e 

demais casos descritos no subitem 15.01 da tabela I do anexo I; 

  

XXIII - do domicílio do tomador dos serviços no caso dos serviços 

descritos nos subitens 10.04 e 15.09 da tabela I do anexo I; 

 

§ 1º - No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da tabela 

I do anexo I, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto 

em cada município em cujo território haja extensão de ferrovia, 

rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, 

objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem 

ou permissão de uso, compartilhado ou não. 

 

§ 2º - No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da 

tabela I do anexo I, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o 

imposto em cada município em cujo território haja extensão de 

rodovia explorada. 

 

§ 3º - Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do 

estabelecimento prestador nos serviços executados em águas 

marítimas, excetuados os serviços descritos no subitem 20.01”. 

 

ANEXO I 

 

IMPOSTOS 

 

TABELA I 

 

Lista de Serviços Tributados pelo ISSQN 

(Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) 

 

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ALIQ. 
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 1 – Serviços de informática e congêneres  

1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas 2% 

1.02 Programação 2% 

1.03 

Processamento, armazenamento ou hospedagem de 

dados, textos, imagens, vídeos, paginas eletrônicas, 

aplicativos e sistemas de informação, entre outros 

formatos e congêneres. 

2% 

1.04 

Elaboração de programas de computadores, Inclusive 

de jogos eletrônicos independentemente da estrutura 

construtiva da maquina em que o programa será 

executado, incluindo tablets, smartphones e 

congêneres. 

2% 

1.05 
Licenciamento ou cessão de direito de uso de 

programas de computação 
2% 

1.06 Assessoria e consultoria em informática 2% 

1.07 

Suporte técnico em informática, inclusive instalação, 

configuração e manutenção de programas de 

computação e bancos de dados 

2% 

1.08 
Planejamento, confecção, manutenção e atualização de 

páginas eletrônicas 
2% 

1.09 

Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos 

de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, 

respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos 

(exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras 

de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei 

no 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao 

ICMS). 

2% 

 
2 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento de 

qualquer natureza 
 

2.01 
Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer 

natureza 
2% 

 
3 – Serviços prestados mediante locação, cessão de 

direito de uso e congêneres 
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3.01 
Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de 

propaganda 
2% 

3.02 

Exploração de salões de festas, centro de convenções, 

escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, 

estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, 

parques de diversões, canchas e congêneres, para 

realização de eventos ou negócios de qualquer 

natureza 

2% 

3.03 

Locação, sublocação, arrendamento, direito de 

passagem ou permissão de uso, compartilhado, ou 

não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e 

condutos de qualquer natureza 

5% 

3.04 
Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras 

estruturas de uso temporário 
2% 

 
4 – Serviços de saúde, assistência médica e 

congêneres 
 

4.01 Medicina e biomedicina 3% 

4.02 

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, 

radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, 

ressonância magnética, radiologia, tomografia e 

congêneres 

3% 

4.03 

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, 

manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, 

ambulatórios e congêneres 

3% 

4.04 Instrumentação cirúrgica 3% 

4.05 Acupuntura 3% 

4.06 Enfermagem, inclusive serviços auxiliares 3% 

4.07 Serviços farmacêuticos 3% 

4.08 Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia 3% 

4.09 
Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento 

físico, orgânico e mental 
3% 

4.10 Nutrição 3% 

4.11 Obstetrícia 3% 
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4.12 Odontologia 3% 

4.13 Ortóptica 3% 

4.14 Próteses sob encomenda 3% 

4.15 Psicanálise 3% 

4.16 Psicologia 3% 

4.17 
Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e 

congêneres 
3% 

4.18 Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres 3% 

4.19 Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e 

congêneres 
3% 

4.20 
Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e 

material biológico de qualquer espécie 
3% 

4.21 
Unidade de atendimento, assistência ou tratamento 

móvel e congêneres 
3% 

4.22 

Planos de medicina de grupo ou individual e convênios 

para prestação de assistência médica, hospitalar, 

odontológica e congêneres 

3% 

4.23 

Outros planos de saúde que se cumpram através de 

serviços de terceiros contratados, credenciados, 

cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano 

mediante indicação do beneficiário 

3% 

 
5 – Serviços de medicina e assistência veterinária e 

congêneres 
 

5.01 Medicina veterinária e zootecnia 3% 

5.02 
Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e 

congêneres, na área veterinária 
3% 

5.03 Laboratórios de análise na área veterinária 3% 

5.04 Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres 3% 

5.05 Bancos de sangue e de órgãos e congêneres 3% 
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5.06 
Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e 

material biológico de qualquer espécie 
3% 

5.07 
Unidade de atendimento, assistência ou tratamento 

móvel e congêneres 
3% 

5.08 
Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, 

alojamento e congêneres 
3% 

5.09 Planos de atendimento e assistência médico-veterinária 3% 

 
6 – Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades 

físicas e congêneres 
 

6.01 
Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e 

congêneres 
2% 

6.02 
Esteticistas, tratamento de pele, depilação e 

congêneres 
2% 

6.03 Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres 2% 

6.04 
Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e 

demais atividades físicas 
2% 

6.05 Centros de emagrecimento, spa e congêneres 2% 

6.06 Aplicação de tatuagens, piercings e congeneres 2% 

 

7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, 

geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, 

limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres 

 

7.01 
Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, 

geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres 
5% 

7.02 

Execução, por administração, empreitada ou 

subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica 

ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive 

sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem 

e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem 

e a instalação e montagem de produtos, peças e 

equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias 

produzidas pelo prestador de serviços fora do local da 

5% 
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prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

7.03 

Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, 

estudos organizacionais e outros, relacionados com 

obras e serviços de engenharia; elaboração de 

anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos 

para trabalhos de engenharia 

5% 

7.04 Demolição 5% 

7.05 

Reparação, conservação e reforma de edifícios, 

estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o 

fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador 

dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, 

que fica sujeito ao ICMS). 

5% 

7.06 

Colocação e instalação de tapetes, carpetes, 

assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, 

divisórias, placas de gesso e congêneres, com material 

fornecido pelo tomador do serviço 

5% 

7.07 
Recuperação, raspagem, polimento e lustração de 

pisos e congêneres 
5% 

7.08 Calafetação 5% 

7.09 

Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, 

reciclagem, separação e destinação final de lixo, 

rejeitos e outros resíduos quaisquer 

5% 

7.10 

Limpeza, manutenção e conservação de vias e 

logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, 

parques, jardins e congêneres 

5% 

7.11 
Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de 

árvores 
5% 
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7.12 
Controle e tratamento de efluentes de qualquer 

natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos 
5% 

7.13 
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, 

higienização, desratização, pulverização e congêneres 
5% 

7.14 

Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, 

reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e 

descascamento de árvores, silvicultura, exploração 

florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da 

formação, manutenção e colheita de florestas para 

quaisquer fins e por quais meios. 

 

5% 

7.15 
Escoramento, contenção de encostas e serviços 

congêneres 
5% 

7.16 
Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, 

lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres 
5% 

7.17 
Acompanhamento e fiscalização da execução de obras 

de engenharia, arquitetura e urbanismo 
5% 

7.18 

Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, 

mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, 

geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e 

congêneres 

5% 

7.19 

Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, 

perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, 

estimulação e outros serviços relacionados com a 

exploração e explotação de petróleo, gás natural e de 

outros recursos minerais 

5% 

7.20 
Nucleação e bombardeamento de nuvens e 

congêneres 
5% 

 

8 – Serviços de educação, ensino, orientação 

pedagógica e educacional, instrução, treinamento e 

avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza 

 

8.01 Ensino regular pré escolar, fundamental, médio e 

superior 
3% 
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8.02 

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e 

educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer 

natureza 

3% 

 
9 – Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens 

e congêneres 
 

9.01 

Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-

service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis-

residência, residence-service, suíte service, hotelaria 

marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por 

temporada com fornecimento de serviço (o valor da 

alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da 

diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços) 

3% 

9.02 

Agenciamento, organização, promoção, intermediação 

e execução de programas de turismo, passeios, 

viagens, excursões, hospedagens e congêneres 

3% 

9.03 Guias de turismo 3% 

 10 – Serviços de intermediação e congêneres  

10.01 

Agenciamento, corretagem ou intermediação de 

câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos 

de saúde e de planos de previdência privada 

5% 

10.02 
Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos 

em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer 
5% 

10.03 
Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos 

de propriedade industrial, artística ou literária 
5% 

10.04 

Agenciamento, corretagem ou intermediação de 

contratos de arrendamento mercantil (leasing), de 

franquia (franchising) e de faturização (factoring) 

5% 

10.05 

Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens 

móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou 

subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de 

Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios 

5% 

10.06 Agenciamento marítimo 5% 
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10.07 Agenciamento de notícias 5% 

10.08 
Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o 

agenciamento de veiculação por quaisquer meios 
5% 

10.09 
Representação de qualquer natureza, inclusive 

comercial 
2% 

10.10 Distribuição de bens de terceiros 2% 

 
11 – Serviços de guarda, estacionamento, 

armazenamento, vigilância e congêneres 
 

11.01 
Guarda e estacionamento de veículos terrestres 

automotores, de aeronaves e de embarcações 
2% 

11.02 
dos bens, dos semoventes ou do domicilio das pessoas 

vigiados, segurados ou monitorados, 
2% 

11.03 Escolta, inclusive de veículos e cargas 2% 

11.04 
Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação 

e guarda de bens de qualquer espécie 
2% 

 
12 – Serviços de diversões, lazer, entretenimento e 

congêneres 
 

12.01 Espetáculos teatrais 5% 

12.02 Exibições cinematográficas 5% 

12.03 Espetáculos circenses 5% 

12.04 Programas de auditório 5% 

12.05 Parques de diversões, centros de lazer e congêneres 5% 

12.06 Boates, taxi-dancing e congêneres 5% 

12.07 
Shows, balé, danças, desfiles, bailes, óperas, 

concertos, recitais, festivais e congêneres 
5% 

12.08 Feiras, exposições, congressos e congêneres 5% 

12.09 Bilhares, boliches e diversões eletrônicas, ou não 5% 

12.10 Corridas e competições de animais 5% 

12.11 
Competições esportivas ou de destreza física ou 

intelectual, com ou sem a participação do espectador 
5% 

12.12 Execução de música 5% 
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12.13 

Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de 

eventos, espetáculos, entrevistas, shows, balé, danças, 

desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, 

festivais e congêneres 

5% 

12.14 
Fornecimento de música para ambientes fechados, ou 

não, mediante transmissão por qualquer processo 
5% 

12.15 
Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios 

elétricos e congêneres 
5% 

12.16 

Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, 

shows, concertos, desfiles, óperas, competições 

esportivas, de destreza intelectual ou congêneres 

5% 

12.17 
Recreação e animação, inclusive em festas e eventos 

de qualquer natureza 
5% 

 
13 – Serviços relativos a fonografia, fotografia, 

cinematografia e reprografia 
 

13.01 
Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, 

dublagem, mixagem e congêneres 
2% 

13.02 
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, 

ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres 
2% 

13.03 Reprografia, microfilmagem e digitalização 2% 

13.04 
Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, 

zincografia, litografia, fotolitografia 
2% 

13.05 

Composição gráfica, inclusive confecção de impressos 

gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, 

litografia e fotoligrafia, exceto se destinados à posterior 

operação de comercialização ou industrialização, ainda 

que incorporados, de qualquer forma, a outra 

mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, 

como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, 

embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando 

ficarão sujeitos ao ICMS. 

2% 

 14 – Serviços relativos a bens de terceiros  

14.01 
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e 

recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção 
2% 
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e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, 

equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer 

objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam 

sujeitas ao ICMS) 

14.02 Assistência técnica 2% 

14.03 
Recondicionamento de motores (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 
2% 

14.04 Recauchutagem ou regeneração de pneus 2% 

14.05 

Restauração, recondicionamento, acondicionamento, 

pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, 

galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, 

plastificação e congêneres, de objetos quaisquer 

2% 

14.06 

Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e 

equipamentos, inclusive montagem industrial, 

prestados ao usuário final, exclusivamente com 

material por ele fornecido 

2% 

14.07 Colocação de molduras e congêneres 2% 

14.08 
Encadernação, gravação e douração de livros, revistas 

e congêneres 
2% 

14.09 
Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido 

pelo usuário final, exceto aviamento 
2% 

14.10 Tinturaria e lavanderia 2% 

14.11 Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral 2% 

14.12 Funilaria e lanternagem 2% 

14.13 Carpintaria e serralheria 2% 

14.14 Guinchos intramunicipal, guindastes e içamento. 2% 

 

15 – Serviços relacionados ao setor bancário ou 

financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições 

financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por 

quem de direito 

 

15.01 

Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de 

cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de 

clientes, de cheques pré-datados e congêneres 

5% 

15.02 

Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, 

conta de investimentos e aplicação e caderneta de 

poupança, no País e no exterior, bem como a 

5% 
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manutenção das referidas contas ativas e inativas 

15.03 

Locação e manutenção de cofres particulares, de 

terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de 

bens e equipamentos em geral 

5% 

15.04 

Fornecimento ou emissão de atestados em geral, 

inclusive atestado de idoneidade, atestado de 

capacidade financeira e congêneres 

5% 

15.05 

Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação 

cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no 

Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF 

– ou em quaisquer outros bancos cadastrais 

5% 

15.06 

Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, 

comprovantes e documentos em geral; abono de 

firmas; coleta e entrega de documentos, bens e 

valores; comunicação com outra agência ou com a 

administração central; licenciamento eletrônico de 

veículos; transferência de veículos; agenciamento 

fiduciário ou depositário; devolução de bens em 

custódia 

5% 

15.07 

Acesso, movimentação, atendimento e consulta a 

contas em geral, por qualquer meio ou processo, 

inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, 

acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e 

quatro horas; acesso a outro banco e a rede 

compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais 

informações relativas a contas em geral, por qualquer 

meio ou processo 

5% 

15.08 

Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, 

cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, 

análise e avaliação de operações de crédito; emissão, 

concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, 

anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de 

crédito, para quaisquer fins 

5% 

15.09 

Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, 

inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição 

de garantia, alteração, cancelamento e registro de 

contrato, e demais serviços relacionados ao 

5% 
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arrendamento mercantil (leasing) 

15.10 

Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou 

pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas 

ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de 

terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, 

automático ou por máquinas de atendimento; 

fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou 

pagamento; emissão de carnês, fichas de 

compensação, impressos e documentos em geral 

5% 

15.11 

Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de 

protesto, manutenção de títulos, reapresentação de 

títulos, e demais serviços a eles relacionados 

5% 

15.12 
Custódia em geral, inclusive de títulos e valores 

mobiliários 
5% 

15.13 

Serviços relacionados a operações de câmbio em 

geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento e 

baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de 

exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no 

exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de 

cheques de viagem; fornecimento, transferência, 

cancelamento e demais serviços relativos a carta de 

crédito de importação, exportação e garantias 

recebidas; envio e recebimento de mensagens em 

geral relacionadas a operações de câmbio 

5% 

15.14 

Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e 

manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, 

cartão de débito, cartão salário e congêneres 

5% 

15.15 

Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços 

relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, 

a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou 

processo, inclusive em terminais eletrônicos e de 

atendimento 

5% 

15.16 
Emissão, reemissão, liquidação, alteração, 

cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens 
5% 
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de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; 

serviços relacionados à transferência de valores, 

dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre 

contas em geral 

15.17 

Emissão, fornecimento, devolução, sustação, 

cancelamento e oposição de cheques quaisquer, 

avulso ou por talão 

5% 

15.18 

Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e 

vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, 

emissão, reemissão, alteração, transferência e 

renegociação de contrato, emissão e reemissão do 

termo de quitação e demais serviços relacionados a 

crédito imobiliário 

5% 

 16 – Serviços de transporte de natureza municipal  

16.01 Serviços de transporte de natureza municipal 2% 

16.02 Outros serviços de transporte de natureza municipal. 2% 

 
17 – Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, 

contábil, comercial e congêneres. 
 

17.01 

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não 

contida em outros itens desta lista; análise, exame, 

pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados 

e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro 

e similares 

2% 

17.02 

Datilografia, digitação, estenografia, expediente, 

secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, 

interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura 

administrativa e congêneres. 

2% 

17.03 
Planejamento, coordenação, programação ou 

organização técnica, financeira ou administrativa 
2% 

17.04 
Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de 

mão-de-obra 
2% 

17.05 

Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter 

temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, 

avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de 

serviço 

2% 

17.06 
Propaganda e publicidade, inclusive promoção de 

vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de 
2% 
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publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais 

materiais publicitários 

17.08 Franquia (franchising) 2% 

17.09 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas 2% 

17.10 
Planejamento, organização e administração de feiras, 

exposições, congressos e congêneres 
2% 

17.11 

Organização de festas e recepções; bufê (exceto o 

fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito 

ao ICMS) 

2% 

17.12 
Administração em geral, inclusive de bens e negócios 

de terceiros 
2% 

17.13 Leilão e congêneres 2% 

17.14 Advocacia 2% 

17.15 Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica 2% 

17.16 Auditoria 2% 

17.17 Análise de Organização e Métodos 2% 

17.18 Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza 2% 

17.19 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares 2% 

17.20 Consultoria e assessoria econômica ou financeira 5% 

17.21 Estatística 2% 

17.22 Cobrança em geral 5% 

17.23 

Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, 

cadastro, seleção, gerenciamento de informações, 

administração de contas a receber ou a pagar e em 

geral, relacionados a operações de faturização 

(factoring) 

5% 

17.24 
Apresentação de palestras, conferências, seminários e 

congêneres 
5% 

17.25 

Inserção de textos, desenhos e outros materiais de 

propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto 

livros, jornais periódicos e nas modalidades de serviços 

de radiofusão sonora e de sons e imagens de recepção 

livre e gratuita). 

5% 

 

18 – Serviços de regulação de sinistros vinculados a 

contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos 

para cobertura de contratos de seguros; prevenção e 

gerência de riscos seguráveis e congêneres 
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18.01 

Serviços de regulação de sinistros vinculados a 

contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos 

para cobertura de contratos de seguros; prevenção e 

gerência de riscos seguráveis e congêneres 

5% 

 

19 – Serviços de distribuição e venda de bilhetes e 

demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou 

cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os 

decorrentes de títulos de capitalização e congêneres 

 

19.01 

Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais 

produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de 

apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de 

títulos de capitalização e congêneres 

5% 

 

20 – Serviços portuários, aeroportuários, 

ferroportuários, de terminais rodoviários, ferroviários e 

metroviários 

 

20.01 

Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, 

movimentação de passageiros, reboque de 

embarcações, rebocador escoteiro, atracação, 

desatracação, serviços de praticagem, capatazia, 

armazenagem de qualquer natureza, serviços 

acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de 

apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de 

armadores, estiva, conferência, logística e congêneres 

5% 

20.02 

Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, 

movimentação de passageiros, armazenagem de 

qualquer natureza, capatazia, movimentação de 

aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços 

acessórios, movimentação de mercadorias, logística e 

congêneres 

5% 

20.03 

Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, 

metroviários, movimentação de passageiros, 

mercadorias, inclusive     suas operações, logística e 

congêneres 

2% 

 
21 – Serviços de registros públicos, cartorários e 

notariais 
 

21.01 Serviços de registros públicos, cartorários e notariais 5% 
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 22 – Serviços de exploração de rodovia  

22.01 

Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança 

de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo 

execução de serviços de conservação, manutenção, 

melhoramentos para adequação de capacidade e 

segurança de trânsito, operação, monitoração, 

assistência aos usuários e outros serviços definidos em 

contratos, atos de concessão ou de permissão ou em 

normas oficiais 

5% 

 
23 – Serviços de programação e comunicação visual, 

desenho industrial e congêneres 
 

23.01 
Serviços de programação e comunicação visual, 

desenho industrial e congêneres 
2% 

 

24 – Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, 

placas, sinalização visual, banners, adesivos e 

congêneres 

 

24.01 
Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, 

sinalização visual, banners, adesivos e congêneres 
2% 

 25 – Serviços funerários  

25.01 

Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou 

esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo 

cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros 

paramentos; desembaraço de certidão de óbito; 

fornecimento de véu, essa e outros adornos; 

embalsamento, embelezamento, conservação ou 

restauração de cadáveres. 

4% 

25.02 Cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos 4% 

25.03 Planos ou convênio funerários 4% 

25.04 Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios 4% 

25.05 
Cessão de uso de espaços em cemitérios para 

sepultamento. 
4% 

 

26 – Serviços de coleta, remessa ou entrega de 

correspondências, documentos, objetos, bens ou 

valores, inclusive pelos Correios e suas agências 

franqueadas; courrier e congêneres 

 

26.01 Serviços de coleta, remessa ou entrega de 2% 
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correspondências, documentos, objetos, bens ou 

valores, inclusive pelos correios e suas agências 

franqueadas; courrier e congêneres 

 27 – Serviços de assistência social  

27.01 Serviços de assistência social 2% 

 
28 – Serviços de avaliação de bens e serviços de 

qualquer natureza 
 

28.01 
Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer 

natureza 
2% 

 29 – Serviços de biblioteconomia  

29.01 Serviços de biblioteconomia 2% 

 30 – Serviços de biologia, biotecnologia e química  

30.01 Serviços de biologia, biotecnologia e química 2% 

 

31 – Serviços técnicos em edificações, eletrônica, 

eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e 

congêneres 

 

31.01 

Serviços técnicos em edificações, eletrônica, 

eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e 

congêneres 

2% 

 32 – Serviços de desenhos técnicos  

32.01 Serviços de desenhos técnicos 2% 

 
33 – Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, 

despachantes e congêneres 
 

33.01 
Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, 

despachantes e congêneres 
2% 

 
34 – Serviços de investigações particulares, detetives e 

congêneres 
 

34.01 
Serviços de investigações particulares, detetives e 

congêneres 
2% 

 
35 – Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, 

jornalismo e relações públicas 
 

35.01 
Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, 

jornalismo e relações públicas 
2% 

 36 – Serviços de meteorologia  

36.01 Serviços de meteorologia 2% 

 37 – Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins  

37.01 Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins 2% 
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 38 – Serviços de museologia  

38.01 Serviços de museologia 2% 

 39 – Serviços de ourivesaria e lapidação  

39.01 
Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material 

for fornecido pelo tomador do serviço) 
2% 

 40 – Serviços relativos a obras de arte sob encomenda  

40.01 Obras de arte sob encomenda 2% 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias da data de sua publicação. 

 

Mando, portanto, que as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta Lei 

pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 03 de outubro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira 

Prefeito Municipal 

 
 

Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   

mesmo dia, mês e ano de sua publicação. Carandaí,03 de outubro de 

2017.________        Rogério de Sousa Bertolin – Chefe de Gabinete. 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 117/2017 
 

ALTERA A LEI COMPLEMENTAR 57/2007 - 
PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS DOS 
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARANDAÍ E CONTÉM OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara 
Municipal, APROVA  eu  Prefeito Municipal, com as Graças de Deus, 
sanciono a seguinte Lei:  
 
Art. 1º - Ficam criados na organização administrativa da Prefeitura Municipal de 
Carandaí e passam a integrar os Anexos II e VIII da Lei Complementar n.º 057/2007, 
os seguintes cargos públicos de provimento em comissão e recrutamento amplo: 
I - Coordenador de Frotas e Transporte 
II - Gestor Municipal de Convênios 
III – Supervisor do Departamento Municipal de Cultura, Esportes Lazer e Turismo. 
 
Art. 2º - A Descrição e Especificação dos cargos criados por essa Lei passam a 
integrar o Anexo II da Lei Complementar nº 57/2007, que estabelece o Plano de 
Cargos e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Carandaí, da forma a seguir: 
 

Título do cargo: Coordenador de Frotas e Transporte. 
Descrição Sumária: 
Coordenar a frota (veículos leves, pesados e máquinas) do Município. 
Descrição Detalhada:  
- Combustível: Gerenciar consumo, fiscalizar abastecimentos; elaborar ferramentas 
de controle e elaborar relatórios; 
- Manutenção: Gerenciar manutenção preventiva, fiscalizar manutenções 
preventivas, elaborar ferramentas de controle e elaborar relatórios; 
- Almoxarifado do Setor: Gerenciar almoxarifado, elaborar ferramentas de controle e 
elaborar de relatórios; 
- Documentação: Gerenciar documentação veicular, gerenciar de infrações de 
transito, gerenciar documentação dos condutores e elaborar ferramentas de 
Controle; 
- Logística: Gerenciar entrada e saída de veículos, gerenciar viagens, gerenciar taxa 
de ocupação, gerenciar disponibilidade física da frota, elaborar ferramentas de 
controle e elaborar relatórios; 
- Treinamento / Palestras: Conscientizar condutores e passageiros sobre as leis de 
transito, elaborar treinamento de acordo com a necessidade da equipe e elaborar 
documentação de conscientização; 
- Fator Instrução:  
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Ensino médio completo. 
 

Título do cargo: Gestor Municipal de Convênios (GMC). 
 
Descrição Sumária: 
Tem por competência a operacionalização dos convênios celebrados junto a União, 
Estado, Municípios e as Organizações da Sociedade Civil, planejando, organizando, 
coordenando, dirigindo e controlando as ações necessárias à consecução dos 
objetivos nos diversos órgãos. 
Descrição Detalhada:  
- Executar os serviços de cadastramento, execução e prestação de contas no 
Sistema de Convênios (Siconv) do governo federal; 
- Executar os serviços de cadastramento, execução e prestação de contas no 
Sistema de Gestão de Convênios (SIGCON) do governo estadual; 
- Executar os serviços de cadastramento, execução e prestação de contas no Fundo 
Nacional de Saúde (FNS) do governo federal; 
- Executar os serviços de cadastramento, execução e prestação de contas no 
Sistema de Monitoramento de Obras (SISMOB) do governo federal; 
- Executar os serviços de cadastramento, execução e prestação de contas no 
Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da 
Educação (SIMEC/PAR); 
- Coordenar juntos aos departamentos os convênios celebrado entre o Município e 
as Organizações da Sociedade Civil (OSC); 
- Assessorar o Chefe do Executivo na formulação de compatibilização dos objetivos 
globais a longo e curto prazo, dentro de sua área de atuação, assim como mantê-los 
sempre informados sobre sua área; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
- Fator Instrução:  
Técnico em Contabilidade completo com conhecimentos em informática. 
 

Título do Cargo: Supervisor do Departamento Municipal de Cultura, 
Esportes Lazer e Turismo. 
Descrição Sumária:  
Supervisor do Departamento Municipal de Cultura, Esportes Lazer e Turismo: 
 Descrição Detalhada:  
- Assessorar o Chefe do Executivo na formulação e compatibilização dos objetivos 
globais dentro de sua área de atuação;  
- Coordenar o setor de Cultura, Esportes Lazer e Turismo do Município; 
- Supervisionar e coordenar as atividades do setor de Cultura do Município; 
- Supervisionar e coordenar as atividades do setor de Patrimônio Artístico, Histórico 
e Cultural do Município;  
- Supervisionar e coordenar as atividades do setor de Esportes Lazer do Município; 
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- Supervisionar e coordenar as atividades do setor de Turismo do Município; 
- Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho;  
 - Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato.  
- Fator Instrução:  
Ensino Superior completo em qualquer área, com experiência comprovada em 
trabalhos realizados, em pelo menos uma das seguintes áreas: Cultura, Esporte, 
Lazer e Turismo. 
 
Art. 3º - Fica inserido no ANEXO VIII DA TABELA DE CARGOS 
COMISSIONADOS, NUMERO DE VAGAS E NÍVEL DE VENCIMENTOS da Lei 
Complementar n.º 057/2007, o numero de vagas e o nível dos seguintes cargos 
públicos de provimento em comissão e recrutamento amplo: 
CARGOS COMISSIONADOS - SÍMBOLO “CC” Nº 

VAGAS 
 NÍVEL 

Coordenador de Frotas e Transporte 01 44 

Gestor Municipal de Convênios (GMC) 01 47 

Supervisor do Departamento Municipal de Cultura, 
Esportes Lazer e Turismo. 

01 42 

 
Art. 4º - Fica alterada a descrição sumária, descrição detalhada e especificação fator 
instrução do cargo de assessor de imprensa. 

 
Título do Cargo: Assessor de Imprensa. 

 
Descrição Sumária: 
Desenvolver trabalhos de Publicidade para a Prefeitura Municipal. 
Descrição Detalhada: 
- Redigir matérias de Publicidade da Administração Municipal; 
- Revisar e digitar as matérias Publicidade da Administração Municipal a ser 
vinculada na imprensa; 
- Organizar mala direta, site e redes sociais; 
- Coordenar todo o trabalho de mídia do Prefeito Municipal; 
- Assessorar o Chefe do Executivo Municipal na formulação e compatibilização dos 
objetivos globais a longo e curto prazo, dentro de sua área de atuação, assim como 
mantê-los sempre informado sobre sua área; 
- Observar e cumpri as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato; 
Especificação: 
- Fator Instrução: Ensino Médio completo. 
 
Art. 5º - Fica alterado no ANEXO VIII DATABELA DE CARGOS 
COMISSIONADOS, NUMERO DE VAGAS E NÍVEL DE VENCIMENTOS da Lei 
Complementar n.º 057/2007, o nível do assessor jurídico. 
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CARGOS COMISSIONADOS - símbolo “CC” Nº VAGAS NÍVEL 
Assessor Jurídico 02 48 

 
 
 
Art. 6º - As demais disposições da Lei Complementar nº 57, de 09.01.2007, 
permanecem inalteradas. 
 
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Mando, portanto, que as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta Lei 

pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 06 de novembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira                       Justino Martins Neto 

        Prefeito Municipal                                    Superintendente Administrativo 
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Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   

mesmo dia, mês e ano de sua publicação. Carandaí,06 de novembro de 

2017.________ 

Justino Martins Neto- Superintendente Administrativo. 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2017 
 

 
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº. 
2189, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2015, 
QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA 
“FEIRA LIVRE DO ARTESÃO E DO 
PRODUTOR RURAL” DO MUNICÍPIO 
DE CARANDAÍ E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS 

 

 
O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara 
Municipal, APROVA e eu, Prefeito Municipal, com as Graças de Deus, sanciono a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º- O caput do artigo 2º da Lei nº. 2189, de 2 de dezembro de 2015, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 

"Art. 2º- A Feira Livre destinar-se-á à venda, exclusivamente a 
varejo, de plantas ornamentais, flores, frutas, legumes, 
verduras, aves domésticas abatidas, ovos, pescados, mel, 
demais produtos da agricultura e da agroindústria artesanal 
familiar e produtos de artesanato." 

 
Art. 2º- Os demais dispositivos da Lei nº. 2189, de 2 de dezembro de 2015, 
permanecem inalterados. 
 
Art. 3º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Mando, portanto, que as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta Lei 

pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 04 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira                       Justino Martins Neto 

        Prefeito Municipal                                    Superintendente Administrativo 
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    Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 

em   mesmo dia, mês e ano de sua publicação. Carandaí,04 de dezembro de 

2017.________ 

Justino Martins Neto- Superintendente Administrativo. 
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LEI COMPLEMENTAR Nº115/2017 
 

 

  “ALTERA O ARTIGO 173 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 

92/2011, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011, QUE DISPÕE SOBRE 

O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, E, ESTABELECE 

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO APLICÁVEIS NO 

MUNICÍPIO DE CARANDAÍ E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”.  

 
 

O Povo de Carandaí pelos seus representantes legais na Câmara Municipal, 
APROVA e eu, Prefeito Municipal, com as Graças de Deus, sanciono a seguinte Lei.  
 
Art. 1º O artigo 173 da Lei Complementar nº 92/2011, que trata do Código Tributário 
Municipal, passa a vigorar com a seguinte redação: 
  

“Art. 173. A cobrança da dívida ativa será efetivada: 
 I - por via amigável;  
 II - por via extra judicial; 
 III - por via judicial. 
 Parágrafo único. As três vias a que se refere este artigo são 
independentes uma da outra, podendo a administração, quando no 
interesse da Fazenda Pública, após 01 (uma) notificação com 
intervalo mínimo de 30 dias, providenciar a cobrança por via extra 
judicial ou judicial da dívida ativa regularmente inscrita.” 

 
Art. 2º As demais disposições da Lei Complementar nº 92/2011, de 29.12.2011 
permanecem inalteradas.  
 
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018.  

 

 Mando, portanto, que as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta Lei 

pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 22 de setembro de 2017. 

 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira                       Justino Martins Neto 

        Prefeito Municipal                                    Superintendente Administrativo 
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Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   

mesmo dia, mês e ano de sua publicação. Carandaí,22 de setembro de 

2017._________ 

Justino Martins Neto- Superintendente Administrativo. 
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LEI COMPLEMENTAR Nº114/2017 
 

 

Altera a Lei Complementar nº 57/2007 – Institui o 

Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores, 

dispõe sobre a organização administrativa da 

Prefeitura Municipal de Carandaí e contém outras 

providências. 
 

 
O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara 
Municipal, APROVA e eu, Prefeito Municipal, com as Graças de Deus sanciono a 
seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica criado o cargo em comissão de Coordenador da Divisão Municipal de 
Trânsito e Transportes, com nível de vencimentos 42. 

Art. 2º Insere-se no Anexo II – DESCRIÇÃO ESPECIFICADA DE CARGOS 
EFETIVOS E COMISSIONADOS, da Lei Complementar nº 057/2007, o Cargo de 
Provimento em Comissão de Coordenador Da Divisão Municipal de Trânsito e 
Transportes, com a seguinte descrição: 

 

Título do Cargo: COORDENADOR DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTES 

Descrição Sumária: coordenar diretamente o trânsito urbano em observância da 
legislação pertinente e em colaboração com órgãos ou entidades de outros entes da 
federação; 
 
Descrição Detalhada: 

- Coordenar e realizar estudos relacionados ao transporte coletivo urbano e 
atividades correlatas com vistas a manter atualizado os registros municipais do 
segmento; 
-realizar estudos individualizados, buscando respaldar as políticas, programas, 
ações e atividades municipais voltadas ao transporte; 
-estudar os requerimentos e organizar o tráfego, implantando, mantendo e operando 
o sistema de sinalização, os dispositivos e equipamentos de controle viário; 
-promover, em parceria com o Departamento  de Educação, o ensino e a 
disseminação de informações à comunidade, sobre o trânsito e o transporte; 
-fiscalizar as atividades relacionadas ao  transporte municipal; 
-cumprir as disposições legais relativas ao trânsito; 
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-executar outras atividades correlatas a divisão ou que forem delegadas pelo 
Prefeito Municipal. 
 
Especificação: 

- Fator Instrução: Curso Superior na área de Engenharia 

- Fator Esforço Mental/Visual: Esforço mental e/ou visual repetitivo durante a 
realização do trabalho.  

- Fator Iniciativa: Realiza tarefas semi-rotineiras, que obedece a processos 
padronizados. Relativa independência na execução dos trabalhos.  

- Fator Responsabilidade por Erros: A execução das tarefas exige maior nível de 
atenção e exatidão, pois a presença de erros tem uma influência considerável nos 
custos. 

- Fator Ambiente de Trabalho: Condições ideais de trabalho.  

- Fator Esforço Físico: Tarefas que não exigem esforço físico. 

 

Art. 3º Fica alterado o Anexo VIII - TABELA DE CARGOS COMISSIONADOS, 
NUMERO DE VAGAS E NÍVEL DE VENCIMENTOS, inserindo o cargo de 
Coordenador da Divisão Municipal de Trânsito e Transportes, passando a referida 
tabela a vigorar com a seguinte redação: 

 

CARGOS COMISSIONADOS Nº VAGAS NÍVEL 

Assessor 02 33 

Assessor de Gabinete do Prefeito 01 31 

Assessor de Imprensa 01 30 

Assessor do Departamento Municipal de Assistência Social 01 15 

Assessor do Departamento Municipal de Saúde 02 26 

Assessor Jurídico 02 38 

Chefe de Gabinete 01 47 

Controlador Interno 01 48 

Coord. do Centro Mun. Prevenção Odontológica - CEMPRO 01 44 

Coordenador da Casa Lar 01 33 

Coordenador da Divisão Municipal de Trânsito e 
Transportes 

01 42 
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Encarregado de Almoxarifado 01 42 

Coordenador de Atenção à Saúde 01 44 

Coordenador de Saúde Mental 01 44 

Encarregado de Esportes e Lazer 01 33 

Encarregado de Limpeza Urbana 01 42 

Encarregado de Máquinas e Transportes 01 42 

Encarregado de Tesouraria 01 48 

Encarregado de Transp. e Estoque do Dep. Mun. de Saúde 01 26 

Encarregado do Departamento de Estradas 01 42 

Encarregado do Patrimônio Artístico, Histórico e Cultural 01 26 

Encarregado do Terminal Rodoviário e Parque de 
Exposições 

01 26 

Encarregado Geral de Obras 01 44 

Superintendente Administrativo 01 48 

Sup. Dep. Mun. Pec., Abastecimento e Meio Ambiente 01 42 

Supervisor do Departamento Municipal de Assistência Social 01 42 

Supervisor do Departamento Municipal de Contabilidade 01 48 

Supervisor do Departamento Municipal de Fazenda 01 44 

Supervisor do Dep. Municipal de Licitações e Compras 01 46 

Supervisor do Departamento Municipal de Obras 01 44 

Supervisor do Departamento Municipal de Pessoal 01 44 

Supervisor do Departamento Municipal de Saúde 01 47 

 

 

Art. 4º As demais disposições da Lei Complementar nº 57 de 09 de janeiro de 2007, 
permanecem inalteradas. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições 
em contrário. 

 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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 Mando, portanto, que as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta Lei 

pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela contém. 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 05 de setembro de 2017. 

 

 

 

 

Washington Luis Gravina Teixeira                       Justino Martins Neto 

        Prefeito Municipal                                    Superintendente Administrativo 

 
Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em   

mesmo dia, mês e ano de sua publicação. Carandaí,05 de setembro de 

2017._________ 

Justino Martins Neto- Superintendente Administrativo. 
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