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ESTADO DA PARAÍBA

Prefeitura Municipai de Bonito de Santa Fé
CGC Q8.i)2A.037/0D0^-18 - Av, Epítácio Pessoa, 22fi - Centro

LE!N° 401/99 De 01 de junho de 1999.

CrilA O SERVIÇO AUTÔNOMO
fvlüNiCiPÂL DE ÂGüA E ESGOTO E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEÍTO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BONITO DE
CCT CCXAr%^ r> A DADAÍOA -s 'hae ! '•t

o/~vi>iiy~v I i_, t_o 1 Ly/~> I rM\y~>ior>, uoai luu uao ainuuiyu^o vjuc ificb a L^i

Orgânica ívlunicipai vigente, faço saber que A CÂwiARA IvíUNlCiPAL decreta e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei;

nt i. t ~ t tva lauu u ^71 v>yu /~>uivi iv^i Ilu iviUMiv^ipai /~v^ua 7 i—~~

SAíviAE» como entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dispondo de
auíonomia administrativa, econômica e financeira, na torma desta lei e da legisíaçao a
ola riortinonto

f-'

.Art. 2° - O S.A^y!.AE exercsrá 3 sus 9tu8Ç30 no Município de Bonito de
Saní9 Fé competindo-lhe com ey.clusividede'

! —Estudar, projstsr. executar diretamente ou medisnte contreto convênio
ou concessão, com especialistas e organizações especisüzadss em engenheria
sanitária de direito púbüco ou privado as obras relativas a construção ampliação
ror^iinorarÕA o rQmnHolar-ÕA Hri« «Ictomac n/iKlir-Ac Ha ahaetoi^irnoMri Ha áni ia oeoAfri, _,s,.s.....w.a 55

«ai-iifártA a (HronaAôm i irhana aa ftfli irtir«ÍAÍA-

II —Estudar, implantar e executar soluções individuais ou coletivas de
saneamento ainda (^ue rudimentares nas áreas desprovidas de sistema® pú^^^^^os
dotando os domicílios de instalações 0 ec^uipamentos sanitários no mínimo necessários
a proteção imediata das famílias e à instituição de hábitos higiênicos di''etamen^e ou
maHionfo r^r\r*\íonir\c r^Anfríafoc ai i ^aaooocõa*

Arf - Potnnâta-lha na cna atiiaraA Ha AractaraA Hne «ôA/iAnc Ho óni ta
, ,. .. _ . ___ __

0 âçgAtQ a rja Hronagam urbana]

a) administrar, operar manter e conservar os sen/iços de água esgoto e
urbana'

h\ executar os sen.'iços relativos a conta de consumo de água 0 de
; serviços de esgoto*

c) acompanhar o faturamento e a arrecadação das tarifas decorrentes dos
cprvÍAoc nroctaHAcW ^ W W ^ • W W «W# w*y

d) promover atividades voltadas para presen/ação do meio ambiente e
combate à poluição ambiental, particularmente dos cursos d'água do Município nos
limites previstos nesta Lei*

e) promover articulação com outros setores para o exercício da política
das águas públicas no Município, na forma disposta em regulamento;

f) estabelecer soluções integradas com o saneamento meio ambiente ®
saúde para os problemas reconhecidos como de drenagem urbana

Ho HroAanarn nrhana
— — v-, .wgw, ,.

utilização dos sen/iços de esgoto;
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/I® - Aq Q_AMA_P 3jnd3'

g\ jmpismsntsr proQrsmas d© sanoamsnto rurs! no âmbito do Município
n^0Hj3rifg q gmprggn Ho tSCn0!05Í9 2prOprÍ9d2 9 d9 S0!uÇÕ9S COnjuntSS pSra áQUS"
ssgQtQ-rpódulo sanitârio-rssíduQs sóüdQs-drsnsQsm urbana'

h\ oyorrgr C5'j3isc{u9r outras ativid3d9S r9!sclonadas com o sansamsnto

urbano s rural, dssds c|us assôQurados os recursos necessários'

r\ promov9r articulação com as d9rr!a!S instituições inteQrantes
dos sistemas municipal, estadual e nacional do meio ambiente e desenvolver ações
voltadas à pr9S9n.'açao dos recursos ambiantais, de maneira isolada ou em conjunto
com 33 snticisdss dc sstor'

d) auxiliar na fiscalização parmanente dos recursos ambientais
particularmente dos cursos d'á9ua encostas e fundos de vale '^ue pof^^m ®e''
Hjrotomonto gfafpHnc pgja mg disposiçãc dos rssíduos sóüdos 39rãdos pela atividade
humana"

9) participar das discussões pue visam a compatibi!iza'*ão do
HgsQrjv/Qiyjrngnfo econômico com a preservação do meio ambiente*

f) colaborar na protação das áreas representativas dos ecossistemas e
QMAgrjr medidas para a implantação nas áreas de poluição de sis^em^^
monitoramento dos índices locais de c^ualidade ambienta''

3) colaborar com órgãos 9 9ní!dades dos sistemas municipal estadual e
nacional do m9io ambi9nt9 na !d9ntifica'''ão de áreas HonroHgHac ah arpôaraHac Ha

degradação, visando a tomada de medidas por parte dos mesmos pa'"a ® ®u^
rar->

h\ c0tT>pr0 c|ue possível participar e promover ações voltadas pa''a at'"®ir ^
gfgljwQ participação da comunidade am campanhas para a defesa do meio ambi^""*'**
colaborar no d9S9nvo!vimento de programas de educação ambiental"

i) cooperar com órgãos e entidades dos sistemas muni^^ipal ^«♦aHnai ^
nacional do meio ambiente, no sentido da realização e atualização p^rm^^n^n*® do
inugptáriQ ecológico do ^y!unicíp!0 incluindo as reservas na^ura'® ^ as ár®a*

integração ambiental'

j\ HgeonyQjv/ôr a construção d9 módulos sanitários através da •'̂ ficin^ d®
cgnAgmontA para comunldades e, con'uníamente, estabelecer ensinamentos a

comunidade sobre educação sanitária e ambiental.

Art. 5" - O SA^ylAE deverá integrar o sistema municipal de saúde pública
objetivando sua cooperação na idealiza^^ão de 3''"ces ''^ara o con'''o!^ d'̂ ® \/ofr\reic hq
doenças transmissíveis, particularmente dagueles ligados ao manuseio e destinação do
lixo e aos relacionados a existência de águas superficiais estagnadas em ®'̂ ua'*õ®®
naturais ou artificiais, e participar com os demais órgãos do sistema de vi^^il^nci®
epidemiológica das demais atividades de saúde pública

A.rt. 6" - O SAMA.E deverá promover o treinamento de p9SSoa! 9 prom'̂ *'̂ r
estudos e pesc^uisas para o aperfeiçoamento d9 seus servi^^os além de manter
intercâmbio com entidades relacionadas com o campo do saneamento
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Art 7® - O SAMAE dsvsrá opsrsr msntsr s conservsr sQuipsmentos e
insísiâçõss £ ©xpiorsr dirsísrnsnts os serviços definidos no âmbito de sus

m O ^

Art 00 _ O SAMAE stusrs em sstreits srticjlação com outros prsstsdorss
Hp Qon/irnc mi mir-inaic atra»/Áe Hne t^rc^rsmss S a^ÕSS Voltsdss DSrS O 3'^rím0r2rnônt0

Ho SIJ3S stividsdes nos csmpos técnico sdministrstivo e Qerencis!.

<4^ Oakkait >•
raiayiaiu Uiiluu — ivicuiai ilc Caquic uas aiiviuaucs uu c aiiavcs

de insirumenios iegais a serem firmados com ouiros prestadores de serviços de
carvgamoj-jtQ q SA^y!AE podôrá vif 3 Litiüzsr rscursos hurrssnos s m3tôri9is destss bsm

como cedê-ios' e deverá promover e ssseQursr mecsnismos psrs 9 coopersção técnics
e sdministrstivs entre os serviços municipsis Cjue se dsrá em diversos níveis
const!t'jip.do-se nums permsnente trocs de serviços devidsmente remunersds com
Kggo em instrumentsção ieQs! sem prejuízo à implementsção dos seus proQrsmss
pgr3 2 consecução dos seus objetivos e psrs 9 Qsrsntis do ecjuilíbrio econômicO"
finsn^^irri Ha Anfíarnuiía

Art Qo - Q SA^AAE será sdministrsdo por um Diretor, com experiêncis na
áres de ssneamento. cjue será nomeado pelo Prefeito Municipal, ouvido o Conselho
Municipal de Saneamento ou órgão ecjuivalente Cjuando este vier a existir no âmbito
do Município-

§ 1® - O Diretor do SAMAE será nomeado em comissão pars cargo de
confiança, de livre exoneração.

R O® - O HirotAr H<-> QA^/IAP AnHoró cor OQr«i*ilhiHr< Hontro r»e ccin/iHnroc Ho
J w — — r..-v.s,.s- S..W. V.. ..S-V...WW

Qai I niipHrr» nrÁr-xrir» nu Ha Profoiturp Aíi inlnir-val HoeHo mio oíonHam <-» oc+oholo^íHri nr>

csput deste Artigo.

R 2° - Caberá ao Diretor do SAMAE representá-lo ou promover-lhe a
representação em juízo ou fora dele.

Art. 1Q® - O SAMAE terá c^uadro próprio de empregados os c^uais ficarão
ouui Iidiuuo au I \c^ii MC <ju: t-ri |ji cv loiu na i-cl >-yi ^ai iiwo uu iviui

Art. 11—0 patrimônio inicia! do SAMAE será constituído de todos os bens
rnAwoje jnstalações. ec^uipamentos. títulos, materiais e outros valores próprios do

Município atualmente destinados, empregados e utilizados nos sistemas públicos de
abastecimento de água coleta de esgoto sanitário limpeza urbana acondicionamento
coleta, transporte, beneficiamento e disposição dos resíduos sólidos

Art. 12 —Poderá a Prefeitura Municipal firmar convênios de cooperação
técnica para assistência técnica e administrativa com organizações especializadas em
ori<-<or>h;arÍ9 «lanifária Ho HiroitA m'ihlioA ni i nrii/aHn

.jjs..... .w. WS-.v....», r-w.»,,,— f,,..

Art. 13 —Os orçamentos anuais e plurianuais sintéticos e analíticos do
gA_MAE comporão o Orçamento Gera! do Município

PsrsQrsfo Üníco —O SAmAE tsrs plsno ds coníss dsstscsdo e especifico
de suas atividades, competindo-lhe acompanhar a execução financeira e orçameniária.

Art. 14 — Compete a administração do SAMAE admitir movimentar e
dispensar os seus sen/idores de acordo com as normas nrArírísc a a lônieiar-âA

aplicável



contratuais.
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Art 15 —0 SA.MAE psrs c S9'j funcicnsrrisrito conísrá sntrs outrcs com
rscursos financsiros arrscadados pô!o Município s prQvsnisnís ds i

I _ rVAtísrnôc Arr>amc>nííáriaft » r-rÁHitA«s oj inlAmanfíPrpS'

lj Subvençõss municipsis*

!!! — Do produto de cjusiciusr rsmunsrsção dscorrsnte dir©ta!Tí0nts dos
ssp.'!ços ds água b ôsqoío tais como tarifas da água © asgoto, corísarvação da
hiHrÂmotr/^Q e;^r>/ir»r\e rafarartiao rs lií-nanpA Ho ÓAMía A OCAAfA ArAlAAAOmOAfA Ha r«Ht=> A

outras obras por conta da tarcsiros. aüsnaçõas. ate.

!V Contribuiçõas C|U6 incidirem scbre os terrenos beneficiados com os
ssrviços ds áQua a ssgoto.

V —Dos auxílios subvenções e créditos especiais ou adicionais cjue lhe
forem concedidos inclusive para obras novas pelos governos Federa! Estadual s
A/lMAÍr-ÍAa! ai i AAr ArAanicmAc Ho AAAAí^rsAp'-* aSa AAwornflmontíaic

w.,- . .«-S, . S,. . .X». . .~.i ..-^1-.

V! —Da contribuição para melhorias e implantação ds obras novas.

\/n Produtos de cauções ou depósitos resultantes ds inadimpísmsntos

\/ll! _ nAtoAÃci® IciasHa© o Aiitrse: ronHae;

IX~ Do produto de juros e corrsção monetária incidsntss sobre depósitos
bancários e aplicações financeiras s provenientes ds outras rendas patrimoniais Para
tanto fica a Diretoria do SAMAE autorizada a aplicar no mercado financeiro as
Hi«AAAÍhiliHaHâ« finaAAôirae ai ioaHa hAi i\/Ar

X —Da subvenção que lhe for anualmente consignada no orçamsnto do
Município, cujo valor não será inferior s 5% (cinco por cento) da Quota devida ao
Município pelo Fundo ds Participação dos Municípios

VI >K.:.
/\i — u/Oó I gOLíI óOo L>i iui lUOõ III IC2I lOicil I id lüJ.

XII —Do produto da vsnda ds matsriais inssrvívsis para o SAMAE s da
ajjarjgçõA Ho bsns patrimoniais cjue se tornem desnecessários aos seus ssrviços

roíayiaiu vjiiiuu — ivicuiaiuc ^icvia auiuii^ai^w uu i_acuuiivu iviui iiuii-iai,

poderá o SAmâE realizar operações de crédito para antecipação de receitas ou para
obtenção de recursos necessários à execução de obras ou aquisição de equipamentos
s materiais destinados aos seus ssrviços.

Art ig — Qg proprietários de tsrrsnos situados em lOQrsdouros
J^onafjAiaHAS pglA «ietoma (Ho água o SSQOtOS SanitáriOS SStarãO SUjSitOS âO paQSmSntO
de tarifas, conforme disposiçõss a ssrem fixadas.

Art. 17 —.A classificação dos ssrviços prsstados as contribuiçõss tarifas s
remunerações respectivas, e as condições para a sua utilização serão estabelecidas
gm reQuIamento.

—^—. ,:^2:^^
rolca^ialu UíllCU — voiUiod uoò üUMli lUulyUcO; Loliiad o i ci i lui »ct ayucd

previstas neste artigo serão reajustadas periodicamente, em função da evolução dos
custos de operação e manutenção dos sistemas, dos equipamentos, dos insumos e da
mão de obra utilizada pelo SAMAE de modo a assegurar a sua auío-suílcièncla
aAAAÂmlrA_flnciT'£3.i»-í?
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tir[ "18 —Ap!iC9!T!-s© 90 SAMAE nscjuüo cjus disssr rsspsito 30S ssus
>3003 rspdss s ssrviços todss 3S prsrroQsíivss issnçoss fsvorss 9 dsmsis vsntsQsns
1-11 tâ AC côA/icAC mi ir>ÍAÍr»aÍQ oatotí a Ih^e ooiKprn nor l^i

_Art "IO Cí e.l ihrviafçrg pni ipliTjoptg g Spr0*'9ÇS0 dO PrsfSltQ
RfliiniAingi n o'"'*3msntQ do orçs!T'0nto do sxsrcício o rslstório ds suss stividsdss s 9S
nroQtor^õoc Ho AAAíae rocnoAtiv/ac-V- U-.>, . wwr-—- —.

Art 20 O Prsfoito Municips! sxpsdirá os dscrstos nscsssários à
complsta rsguisrização da prsssnts Lsi.

Psrsyrsfo Unico — A rsyulsrnsnísçso ds cjus trata ssts srtiQO
compreenderá;

a) o Rsgulamsnto da Prestação dos Ser^/iços de água, esgotos e de
drenagem urbana, bem como da Oficina de Saneamento para as Comunidades e de
PH'Qpnitórjo a Ar^Kionfai fic2ndo estabelecído o prazo de 30 (trinta) dias a
rTín^pr Ho Hp+p Hp wjnpnrip Hoe^p I ai nprg a SUa a'^'"OV2'^ãO'

b) OOrganograma do SAMAE e o P.egimento Interno ficando estabelecido
o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de vigência desta Lei para sua
anrnwarao-
— r' ~ • "y—'

c) O Plano de Classificação de Cargos e Salários do pessoal do SAMAE,
sua locação quantitativa e respectivas atribuições, ficando estabelecido o prazo de 90
/nA\/^Ata\ Hiae a AAA^ar Ha Hata Ha \/ÍAânAlp Haçta I ai Apra ciia PArAv/aAaA

A-i A-t r __ CA**AC ._S_ J_/-II L. /L \ — t_ vcuauu au orAivi<-M_ i^üai^uci laci ii^au ^JU icuu<j,au uc laAoa uc

coniribuição, iarifas e remuneração peios serviços prestados.

_A_rf 00 0e stuais ser*/!dores au'ár'^uicos ou do Executivo Municipal

legalmente admitidos, gue desempenhara suas tarefas no atua! serviço de água e
o«AAfA AAHarpA «or HoctpAaHA<5 Aprp aoi mar a aocaa Ho noecAal Hoc-fa nAs/a AnfarAiiia

onde terão resguardadas todas as vantagens e demais direitos adquiridos próprios dos
ociviuuico IMUI iioi^ciia, mas ici au uc upioi ^ciu i\cyiiiic ouiiuiou Oi iiou picvioiu i la i-ci

Orgânica do ívíunicipio, se ainda conlratado por regime diferenciado.

Aütãrcjuia será através de concufsú publico.

Art 0*5 _ Oq aIpaac Ha frahalhA Ha ÇA^flAP eorãA olahAraHAC

QQojijofarnapfa QAfy> A PvaoijHyQ jWjMniQjpal AMyinHA para^ar Ha antjdgde eSpecialiZada
arvi pAAanharip eppifpng aijpaHa ÍAr a APgA

_A_rt 24 CQm'^etirá ao SA.MA.E su'^eriníender coordenador "^romover

executar e acorrípanhar os planos de trabalho aprovados.

Art. 25 —O SA.MAE deverá prom.over e participar de programas gue visem
a maihAfia das relações humanas no trabalho das relações públicas com a
comunidade e com a imagem da A.utarguia.

-Art. 26 —O S.AM.AE deverá promover ações objetivando a implementação
do saneamento básico nas localidades do Município, conforme tecnologia apropriada
50 sãneãmsnío rurãl.

Art 07 _ QarpA AKriAPtÁripo p« linarnac Ho anuo a acsAAto OS "^r^diOS

considerados habitáveis, situados nos logradouros em gue existam as respectivas
redes públicas.
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Parágrafo Único - Ficam ressalvados os casos de interrupção do
fornecimenio de água por falia de pagafneníos e ouiros previstos em reguiamenio.

Art. 2S - Os débitos relativos aos pagamentos em atraso das contas de
fornecimento de água e de coieta de esgoto anteriores à criação desta Autarquia, serão
inscritos como receita da mesma e cobrados pelo SAMAE, caso hajam.

Art. 29 - Até a data de vigência da presente Lei, todos os encargos e
despesas gerados a partir de 01 de junho de 1999, para o funcionamento dos sistemas
de abastecimento de água e de esgoto, ficam ratificados e a Diretoria do SAMAE fica
autorizada a efetuar seu pagamento, mediante levantamento próprio e adequado e de
acordo com suas disponibilidades financeiras e orçamentárias.

Art. 30 - Fica aberto no Orçamento do Município o crédito especial de R$
2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) para ocorrer as despesas com a implantação e
instalação do SAMAE, na classificação, rubrica e elemento de despesa apropriados.

Parágrafo Único - Os recursos necessários à cobertura do crédito de que
trata este ariigo correrão por conta da anulação iguai imponànda na dotação
orçamentária, consignada na classificação, rubrica e elemento de despesa apropriados.

Art — Pctís I ai onfrará arn \/innr na Hata Ho ciia nnhüca'^®'^ rovnnoHop

as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bonito de Sants Fé-PB em 01 de
Junho de 1.999

- Prefeito Municipal -


