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Art. 4° Nao constitui servigo publico a agao de saneamento basico executada

por meio de solugoes individuals em residences unifamiliares.

Art. 5° O conteudo de limpeza urbana e manejo de residuos solidos possuira

piano especifico, denominado, nos termos da Lei Federal n° 12.305, de 2 de agosto de 2010,

de Plano Municipal de Gest3o Integrada de Residuos Solidos, e apos instituido por lei propria,

passara a compor o Plano Municipal de Saneamento Basico.

SECAO II

Dos Principios

§ Art. 6° A Politica Municipal de Saneamento Basico orientar-se-a.

principalmente. pelos seguintes principios:

1 - universalizagao e equidade de acesso;

11 - integralidade dos servigos de saneamento basico;

111 - disponibilidade dos services de saneamento basico;

IV - adequagao as peculiaridades locais e regionais;

V - articulagao de politicas para o saneamento basico;

VI - eficiencia e sustentabilidade economics;

Vll - progressividade das solutes;

VIII - transparency das agoes;

IX - controle social;

X - seguranga, qualidade e regularidade;

XI - integragao das infraestmturas e servigos;

XII - modicidade tarifaria;

XIII - desenvolvimento sustentavel;

XIV - prevalencia do interesse ptiblico coletivo sobre o privado e particular.
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SEC'AO III

;;
y*

Dos Objetivos

Art. 7° Sao objetivos expressos da Politica Municipal dc Saneamento Basico:

I - obter sistema de esgotamcnto sanitario publico eficientc na totalidade do

tcrritorio do municipio;

II - gerar eniprego, renda e melhoria das condifftes ambientais com a gestao

inteligente dos residuos;

III - promover o termino de pontos de alagamentos e deslizamentos criticos;

IV - contribuir para o desenvolvimento e a reduce das desigualdades locais, a

geraÿao de emprego e de renda e a inclusao social;

V - priorizar pianos, programas e projetos que visem a implantap5o e

ampliacao dos servi<;os e av'dcs de saneamento basico nas areas ocupadas por populates dc

baixa renda;

I

VI - proporcionar condiffies sanitirias adequadas e dc salubridade ambiental a

populaÿao do municipio;

VII - assegurar que a aplicacflo dos recursos fmanceiros administrados pelo

poder publico de-se segundo criterios de promofao da salubridade sanitaria, de maximizaÿao

da rclagiio beneficio-custo e de maior retorno social;

Vlll - incentivar a adoÿSo de mecanismos de planejamento, regulagSo e

fiscalizaÿao da prestai;3o dos serviÿos de saneamento basico;

IX - promover altemativas de gestao que viabilizem a auto sustentaÿSo

economic;) e financeira dos services de saneamento basico. com enfase na cooperate com os

govemos estadual e federal, bem como com entidades municipalistas;

»
X - promover o desenvolvimento institutional do saneamento basico,

estabclecendo meios para a unidade e articulaeao das aydes dos diferentes agentes, bem como

do desenvolvimento de sua organizacSo, capacidade tecnica, gerencial, financeira e de

recursos humanos contemplados as espeeificidadcs locais;

XI - fomentar o desenvolvimento cientifico e tecnologico, a adoÿao de

tecnologias apropriadas c a difusSo dos conhecimcntos gerados de interesse para o

saneamento basico;
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XII - minimizar os impactos ambientais relacionados a implanta<;ao e

desenvolvimento das aÿoes, obras e servigos de saneamenlo basico e assegurar que sejam

execuladas de acordo com as normas relativas a prote?So do meio ambienle, ao uso e

ocupag&o do solo e a saude;

XIII - reduzir perdas e raeionalizar o consumo de agua potivel.

XIV - promover a<;5es para preserva<;3o dos mananeiais de captacÿao de agua

bruta

SECAO IV

» Das Diretrizes

Art. 8° S3o diretrizes expressas da Politica Municipal de Saneamento Basico:

I - valorizavao do processo de planejamento e medidas preventivas:

11 - adovJo de critcrios objetivos de elegibilidade e prioridadc;

III - atuavSo integrada dos orgaos publicos municipais, estaduais e federais de

saneamento basico;

IV - considerav'So as demandas socioeconomicas da populagSo:

V - a bacia hidrografica deverd ser considerada como unidade de planejamento

para fins de elaboragSo do piano municipal de saneamento basico, compatibilizando-se com o

piano municipal de saude e de meio ambiente, com o piano diretor municipal e com o piano

diretor de recursos hidricos da regiSo;

VI - incentivo ao desenvolvimento cientifico na area de saneamento basico, a

capacitav'3o tecnologica da area, a forma<;3o de recursos humanos e a busca de altemativas

adaptadas as condigOes de cada local;»
VU - adoÿ3o de indicadores e parametros sanitarios e epidemiologicos e do

nivel de vida da populacao como norteadores das av'oes de saneamento basico;

VIII - promo<;3o de programas de educate sanitaria;

IX * cstimulo ao estabelecimento de adequada regula?3o dos servifos;

X - promover o compartilhamento da fiscalizaf3o das a<;des de saneamento

basico.
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CAPlTULO II

Do Sistema Municipal de Saneamento Basico

SEC’AO I

Conceito e Composi<;3o

Art. 9° 0 sistema municipal de saneamento b&sico de Lauro de Freitas fica

definido como o conjunto de entidades e instrumentos institucionais que no ambito das

respectivas compctencias, atribuigdes, prerrogativas e fungdes, integram-se, de modo

articulado e cooperative, para a formulaÿSo das politicas. definigflo de estrategias. excciifSo e

avaliavoes das agdes de saneamento basico.

Art. 10. Fica instituido o sistema municipal de saneamento basico, com a

seguinte composigao de entes:

I - orgao municipal central do saneamento basico;

II - reguladora e fiscalizadora dos servigos de saneamento basico;

ill - prestadoras de servigos de saneamento basico:

IV - instancia de controle social do saneamento basico e cOnselho gestor do

FUNSAB;

V - gestor do fundo municipal de saneamento basico;

Art. 11. Fica instituido a seguinte composigdo de instrumentos:

1 - piano municipal de saneamento basico - PMSB;

II - forum municipal de saneamento bdsico- FOS;

III - sistema de informatics em saneamento basico - S1SBA;

IV - fundo municipal de saneamento basico - FUNSAB;

V- escola de saneamento bAsico- ESBA.

SECAO II

Fnte I: Do OrgSo Central de Saneamento Basico Municipal
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Art. 12. Fica instituida, na estrutura da secretana de infraestrutura -

SEINFRA. a CoordenaipSo de Saneamento Basico - COSAB, identificada pela sigla

“COSAJ3”, 6rg3o central do saneamento basico do municipio. responsavel pela gcstSo.

planejamento e acompanhamento do piano e da politica municipal de saneamento b&sico.

§1 0 Fica criado o cargo de coordenador de saneamento basico, grau equivalent

a DAS-4B. vinculado a secrctaria de infraestrutura. a scr promovido mediante nomeagSo pela

prefeita municipal.

§2° Compete a Coordenaipao de Saneamento Basico - COSAB, dentre outras

atributes:

I - executar os estudos e projetos para viabilizar a captagSo de recursos para o

saneamento basico municipal;

11 - ser o interlocutor tecnico do municipio com as pessoas juridicas de direito

publico ou privado que exenpam atividades no municipio relacionados ao saneamento b&sico:

III - aconipanhar. avaliar e auxiliar. no que couber:

a) a regulaipSo c fiscalizaipSo da Agenda Reguladora de Saneamento Basico do

Estado da Bahia - AGERSA:

b) as atividades da Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S/A - EMBASA

no ambito da prestaipao dos serviipos de agua e esgotamento sanitario;

c) junto a Secretaria de Servigos Publicos - SESP. as atividades relacionas ao

piano municipal de gestao integrada de residuos sdlidos;

d) junto a Secretaria de lnfraestrahira- SEINFRA, as agoes relativas a

drenagem urbana;

e) junto a Defesa Civil Municipal, as aipoes de emergencias e contingencias

relacionadas ao saneamento basico;

lj as atividades da Camara Tecnica de Saneamento Basico e Ambiental. dentro

do Consclho da Cidade;

IV - revisar a cada quadriSnio o Plano Municipal de Saneamento Basico -
PMSB com corpo tecnico multidisciplinar do proprio municipio;

V - organi7.ar a cada trienio o Forum Municipal de Saneamento BAsico - FOS;
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VI - gerir o Sistema Municipal de Informagdes do Saneamento Basico -

SISBA;

VII - acompanhar, avaliar e auxiliar o Gestor do Fundo Municipal de

Saneamento Basico;

VIII - Gerir a Escola de Saneamento Basico - ESBA.

SECAO III

Ente II: Do Regulador e Fiscalizador do Saneamento Basico Municipal

I
Art. 13. Como municipio integrante da Regiao Metropolitana de Salvador

(RMS), fica instituido que a regulagilo dos servigos de saneamento basico sera realizada pela

Agenda Reguladora de Saneamento Basico do Estado da Bahia - AGERSA, org2o autonomo

vinculado a Seeretaria de Infraestrutura Hidrica c Saneamento - S1HS do Estado da Bahia, nos

termos da Lei Complementar Estadual n° 41 de 13.06.2014. Art.8°, V, e art.20.

Art. 14. A regulagao devera atender aos principios da: independence

decisoria, autonomia administrativa, orgamentaria e financeira; e, da transparence, da

tecnicidade, da celeridade e da objetividade das decisoes.

Art. 15. Os objetivos da regulagSo s2o:

1 - estabelecer padroes e normas para a adequada prestagao dos servigos e para

a satisfagSo dos usuarios:

» II - garantir o eumprimento das condiedes e metas estabelecidas; prevenir e

reprimir o abuso do poder economico. ressalvada a competencia dos orgaos integrantes do

sistema nacional de defesa da concorrencia;

III - definir tarifas que assegurem tanto o equilibrio economico e financeiro dos

contratos como a modicidade tarifaria, mediante mecanismos que induzam a cficicncia e

eficacia dos servigos e que permitam a apropriavao social dos ganhos de produtividade.

Art. 16. O orgao ou a entidade regulatoria devera propor em resoluÿao propria,

com base na legisla?ao vigente, a fixaÿSo dos Direitos e Devercs dos Usuarios, bem

inframes e pcnalidades no que couber. Essa resoluvao devera ser apreciada e aprovada pela

como as
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Camara de Saneamento Basico e Ambienta). que norteara o voto do Municipio do ambito do

Colegiado da Entidade Metropolitana da RegiSo Metropolitana de Salvador - EMRMS.

Art. 17. S2o atribuivdes da competencia do orgSo ou entidade responsavel pela

regulato e fiscalizato dos servigos publicos de saneamento basico a dctiniv'ao:

I - das normas tecnicas relativas a qualidade, quantidadc e regularidadc dos

servigos prestados aos usuarios e entre os diferentes prestadores envolvidos;

11 - os padroes e indicadorcs de qualidade da prcstagiio dos servigos: requisitos

operacionais e de manutengSo dos sistemas; as metas progressivas de cxpansito e de qualidade

dos servigos e os respectivos prazos: regime, estrutura e niveis tarifarios. bem como os

procedimentos e prazos de sua fixagSo. reajuste e revislo: medigao. faturamento e cobranga

de services: monitoramento dos custos; avaliagao da eficiencia e eficacia dos servigos

prestados; piano de contas e mecanismos de informagao. auditoria e certiftcagao: subsidios

tarifarios e nSo tarifarios: padrfies de atendimento ao publico e mecanismos de participate e

informagao; e, medidas de contingencias e de emergencias, inclusive racionamento.

Ill - das normas economicas e linanceiras relativas as tarifas. aos subsidios e

aos pagamentos por servigos prestados aos usuarios e entre os diferentes prestadores

envolvidos;

IV - dos mecanismos de pagamento de diferengas relativas a inadimplemento

dos usuarios, perdas comerciais e fisicas e outros creditos devidos, quando for o caso;

V - do sistema contabil especifico para os prestadores que atuem em mais de

urn municipio.

Art. 18. O orgao ou entidade responsavel pela regulagao e fiscalizagao dos

services publicos de saneamento basico devera proceder o monitoramento e fiscalizagao dos

parametros para a garantia do atendimento cssencial a satidc publica. inclusive quanto ao

volume minimo per capita de agua para abastecimento publico, observadas as nonnas

nacionais relativas a potabilidade da agua.

SEC'AO IV

Entc 111: Do Prestador de Servigos Publicos de Saneamento Basico
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Art. 19. A prestagSo de services publicos de drenagem e manejo de Aguas e

pluviais. assim como, limpeza urbana e manejo de residuos, ficam a eargo da administrate
direta, atraves da Seeretaria de lnfraestrutura SE1NFRA e Secretaria de Servivos Publicos

SESP, respectivamente.

Art. 20. Fica ratifieado o Convenio de CooperavSo Entre Entes Fedcrados.

eelebrado entre o Municipio de Lauro de Freitas e o Estado da Bahia, que preve a gestilo

associada da prestavao dos servivos publicos de abastecimcnto de agua, esgotamento

sanitario, regulafSo e fiscalizavilo do saneamento basico no ambito do Municipio.

Art. 21. No ambito da gestilo associada autorizada pelo Convenio de

Cooperato, fica o Podcr Executivo autorizado a celebrar contrato de programa com a

Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S/A - EMBASA. mediante o cumprimento das

condipbes de validade dos contratos previstas no Art. 1 1. caput e incisos, da Lei Federal n®

1 1.445 de 5 de janeiro de 2007. que estabelece a existeneia de piano de saneamento basico

editado pelo Titular, a existeneia de estudo comprovando a viabilidade tecnica e economico-

financeira da prestavao universal e integral dos servivos na area de atendimento contratual, a

existeneia de normas de regulapSo e fiscalizavao e a realizagao de audiencia c consulta

publica a respeito da minuta do contrato de programa, bem como mediante as tratativas dos

termos do futuro contrato de programa a Ser eelebrado entre o Municipio de Lauro de Freitas

e a Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S/A - EMBASA, o qual devera confer,

obrigatoriamente, as cldusulas que prevejam:

I

1 - prestato dos servivos publicos de abastecimcnto de agua e de esgotamento

sanitario em toda a area do Municipio. permitida a subcontratavilo, inclusive mediante

parceria publico-privada ou locavSo de ativos por prazo superior a einco anos, mediante

autorizavSo por meio de Lei Municipal especifica;»
II - prazo de vigencia de, no maximo, 30 (trinta) anos;

III - o prazo para universal izavao do acesso dos servivos publicos de

abastecimcnto de agua e de esgotamento sanitario no Municipio.

IV - metas progressivas e graduais de expansile dos servivos, de qualidade, de

eficiencia e de uso racional da agua, da energia e de outros recursos naturais;

V - as prioridades de av<io. as quais dever&o ser compativeis com as metas

estabelecidas no Plano Setorial de Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitario.
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VI - a transferencia de valores para o Fundo Municipal de Saneamento Basico -

FUNSAB, no montante de 3% (ixfis por cento) sobre a receila operaciona! liquida da Empresa

Baiana de Aguas e Saneamento S/A - EMBASA, no Municipio, por mes que for

superavitario. para atendimento das tinalidades previstas nesta Lei.

§ 1° A transferencia que se refere o inciso VI so sera iniciada apos a assinatura

do contrato de programa com a Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S/A - EMBASA.

§ 2° O gestor do Fundo devera contabilizar e registrar individualizadamente os

recursos e rcndimentos advindos da fontc do inciso VI.

§ 3° Os recursos e rendimcntos originarios do inciso VI serao utilizados apenas

nos programas, projetos e affles constantes no piano municipal de saneamento basico que

scjam atincntes aos componcntes de abastecimcnto de agua c esgotamento sanitario.

§ 4°A Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S/A - EMBASA devera

informar ao orgSo central de saneamento basico do municipio. mensalmente, as receitas e

despesas das suas operates no municipio.

I

§ 5° O contrato de programa mencionado no caput sera automaticamente

extinto se o Estado da Bahia vier a transferir o controle acionario da Empresa Baiana de

Aguas e Saneamento S/A EMBASA para a iniciativa privada.

§ 6C Ate que seja cclebrado o contrato de programa previsto no Convenio de

Cooperavao. devera a Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S/A - EMBASA, assegurar a

continuidade da prestacSo dos servigos de abastecimcnto de agua e de esgotamento sanitario

no amhito do territorio do Municipio.

»
SECAO V

Ente IV: Do Controle Social do Saneamento Basico

Art. 22. Fica instituida como Instancia de Controle Social e Consciho Gestor

do Fundo Municipal de Saneamento Basico - FUNSAB a Camara Tecnica de Saneamento

Basico e Ambiental, inserida no Conselho Municipal da Cidade.

§ 1° Compete a Camara Tecnica de Saneamento Basico e Ambiental. no
ambito do saneamento basico, dentre outras funÿdcs:
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I - formular as politicas dc sancamento basico, definir estrategias c prioridades.

acompanhar e avaliar sua implemcntaÿao.

II - discutir c aprovar a proposta de revisSo do projeto de lei do Plano de

Saneamento Basico para o Municipio de Laura de Freitas.

Ill - publiear o rclatorio "AvaliaÿSo do Plano e do Saneamento Basico em

Lauro de Freitas” apds o Forum Municipal de Saneamento BAsieo.

IV - delibcrar sobre propostas de projetos dc lei e programas de saneamento

basico.

I V - fomentar o desenvolvimento cientifico, a pesquisa. a capacitagSo

tecnologica e a formag5o de recursos humanos.

VI - fiscalizar e eontrolar a exccugiio da Politica Municipal de Saneamento

Basico. especialmente no que diz respeito ao fiel cumprimento de seus princt'pios e objetivos e

a adequada prestacSo dos services e utilizacSo dos recursos.

Vll - decidir sobre propostas de alterag&o da Politica Municipal de Saneamento

BAsico.

VIII - atuar no sentido da viabilizaÿSo dc recursos dcstinados aos pianos.

programas e projetos de saneamento basico.

IX - estabelecer diretrizes para a formulagSo de programas de aplicafSo dos

recursos do Fundo Municipal de Saneamento Basico.

X - estabelecer diretrizes e mecanismos para o acompanhamento, fiscalizagSo e

controle do Fundo Municipal de Saneamento Basico - FUNSAB.

» XJ - estimular a criacSo de Associates e/ou Conselhos Locais de Saneamento

Basico.

XII - articular-se com outros conselhos existentes no Municipio e no Estado

com vistas a implementavSo do Plano Municipal de Saneamento Basico.

XIII - criar seu regimento interno em consonaneia ao regimento do Conselho

da Cidade.

§ 25 A Camara Tecmca de Saneamento Basico e Ambicntal do Conselho da

Cidade sera o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento Basico - FUNSAB.

SECAO VI
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Ente V: Do Gestordo Fundo Municipal de Saneamento Basico

Art. 23 O chefe do executivo nomeara na estrutura da Secretaria da Fazenda

SEFAZ, uni gestor administrative e financeiro do fundo municipal dc saneamento basico,

cujas principal atribuigdes silo:

I - encaminhar a coordenagao de saneamento basico, secretaria dc servigos

publicos, chefe do executivo, consclho gestor do Fundo c contabilidadc geral do municipio:

a) mensalmente, as demonstragdes de reccitas e despesas do Fundo:

b) anualmente, o inventario dos bens mdveis e imoveis e o balango geral do

fundo.

II - mantcr os controles necessarios a execugao orgamentaria do fundo

referentes a empenhos, a liquidagao e ao pagamento das despesas e aos recebimentos das

receitas do Fundo;

III - manter. em coordenagao com o setor de patrimonio do municipio. os

controles necessarios sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo:

IV - firmar. com o responsÿvel pelos controles da execugiio orgamentaria, as

demonstragdes niencionadas anteriormente;

V - providenciar, junto a contabilidade geral do Municipio, as demonstragdes

que indiquem a situagao econdmico-fmanecira geral do fundo;

VI - apresentar anualmente analise e a avaliagao da situagdo econdmico-

financeira do fundo detectada nas demonstragdes mencionadas.

VII- contabilizar individualzadamente as receitas e rendimentos oriundos da

Embasa.

§ 1° Os recursos do Fundo somente serao aplicados em agoes e prqjetos do

piano municipal de saneamento basico que tenham sido aprovados pela Camara Tecniea de

Saneamento Basico e Ambiental do Consclho da Cidade.

§ 2° A Camara Tecniea dc Saneamento Basico c Ambiental podera editar

regulamento com o objetivo dc disciplinar a prestagSo de contas, publicidades e aplicagdes

dos programas, projetos e agdes do piano.
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§ 3° A movimentav'So e aplicayao dos recursos sera feita pelo titular do

Executivo em conjunto com o Gestor do Fundo, apos aprovav'ao da Camara Tecnica dc

Sancamcnlo Basico e Ambiental do Conselho da Cidade.

§ 4° 0 gestor do Fundo Municipal de Saneamento Basico - FUNSAB devera

mantcr registros individualizados das fontes estabelecidas no art.34, incisos I e IT, desta lei.

§ 5° 0 Gestor do Fundo Municipal dc Saneamento Basico - FUNSAB fica

autorizado a realizar a inscriijao cadastral individualizada do Fundo junto ao Cadastre

Nacional de Pessoas Juridicas-CNPJ/MF, na Secretaria da Receita Federal do Brasil.

I
SECAOVII

lnstrumento I: Do Plano Municipal de Saneamento Basico

Art. 24. 0 Plano Municipal de Saneamento Basico - PMSB, identificado pela

sigla ”PMSB'\ principal instrumento da Polltica Municipal de Saneamento Basico, instituido

por esta Lei, tern alcance de vinte anos, e sera avaliado a cada tres anos por ocasiSo do Forum

Municipal dc Saneamento Basico. e revisto a cada quatro anos, sempre antcriormente a

elaboraÿSo do Plano Plurianual.

Art. 25. Os recursos ftnanceiros para a implantagao do Plano Municipal de

Saneamento Basico deverSo constar no Plano Plurianual, nas Diretrizes On;amentarias e nos

Orÿamentos Anuais do Municipio.

Art. 26. A proposta de revisao do Plano Municipal de Saneamento Basico

dever£ ser iniciada pela coordenafSo de saneamento basico e sua elaborate deve seguir os

criterios da Lei Federal n°l 1.445. de 5 de janeiro de 2007 para realizaÿAo inicial de um Plano

Municipal de Saneamento Basico.

»

Paragrafo unico. O Projeto de Lei relativo a revisito do Plano Municipal de

Saneamento Basico de Lauro de Freitas, aprovado pela Camara de Saneamento Basico e

Ambiental. sera encaminhado pelo Prefeito(a) do Municipio a Camara de Vereadores, ate 30

de outubro do ultimo ano para a sua atualizacSo.
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Ar(. 27. O piano de saneamento basico e vinculante para o poder publico

municipal e serfto invalidas as normas de regulac&o ou termos conlratuais que com ele

confident.

SEC'AO Mil

Instrumento II: Do Forum Municipal de Saneamento Basico

Art. 28. Fica instituido o Fdrum de Saneamento Basico - FOS, identificado

pela sigla "FOS", rcunir-sc-a a cada tres anos. no primeiro bimestre. sendo a primeira ediyao

no ano de 2020, com a representacao dos varios segmcntos sociais, tcndo por objetivo

principal avaliar integralmente o Plano Municipal de Saneamento Basico - PMSB vigentc, as

acoes no ambito do saneamento basico e propor as revisoes necessarias.

Art. 29. 0 Forum de Saneamento Basico FOS. sera convocado e organizado.

ate 31 de dezembro do ano que o anteceder, pela coordenacSo de saneamento basico. ou.

extraordinariamente, pela Camara Tecnica de Saneamento Basico e Ambiental do Conselho

da Cidade.

Art. 30. O Forum de Saneamento Basico FOS, tera sua normatizaÿao de

funcionamento delinidas em regimento proprio, elaborada pela coordenaeao de saneamento

basico, aprovadas pela Camara Tecnica de Saneamento Basico do Conselho da Cidade e

submetidas ao respectivo forum na sua primeira edii;ao.

Art. 31. Compete a Camara Tecnica de Saneamento Basico e Ambiental,

emitir apds o Forum, ate 3 1 de marco a cada 3 (tres) anos, relatorios sob o titulo "Avaliacao

do Plano e do Saneamento Basico cm Lauro de Freitas", que contera, dentre outros:

I - avaliaipao do Diagnostico e Prognostico do Saneamento;

II - avaliaijao do cumprimento dos programas previstos no Plano Municipal de

Saneamento Basico:

III - proposiij'ao de possiveis ajustes dos programas, cronogramas de obras e

services e das necessidades financeiras previstas;

SEC'AO IX

Instrumento III: Sistema de Infonnacdes em Saneamento Basico - SISBA
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Esta edigio encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



LGh

Quinta-feira

28 de Dezembro de 2017
73 - Ano V - N° 1074

Diario Oficial do
Lauro de FreitasMUNICHPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITASMt

Art. 32. Fica instituido o Sistema Municipal dc Informavito em Saneamento

Basico - S1SBA. identificado pcla sigla “SISBA”. quo sera gerido diretamente pelo municipio,

atraves da eoordenagao dc saneamento basico, dcstinado a possibilitar a alimentagao,

amiazenamcnto e acesso aos dados de saneamento basico do Municipio no quc tange os

quatro componentes do saneamento basico previstos na Lei no. 1 1 .445. de 5 de janeiro de

2007.

§ 1° As i nt'oimagoes do Sistema Municipal de fnformagoes em Saneamento

Basico sao publicas e accssiveis a todos.

§ 2° O Sistema Municipal de InformagSo em Saneamento Basico - SISBA

devera tomar publico as receitas e despesas das atividades atinentes aos servigos de

saneamento basico no municipio.

§ 3° O Sistema Municipal dc Informagao em Saneamento Basico - SISBA

devera tornar publico anualmente a porcentagem de municipes atendidos pelos quatro

componentes do saneamento basico.

§ 4° Os prestadores de servigo publico de saneamento basico. reguladoras e

flscalizadoras. fornccerSo as informagoes necessarias para o funcionamento do Sistema

Municipal de lnformagao em Saneamento Basico - SISBA.

§ 5° A estrutura organizacional e a forma de funcionamento do Sistema

Municipal de Informagbes cm Saneamento Basico SISBA serSo estabelecidas em

regulamento.

§ 6° A secretaria Municipal de Saude devera informal- ao Sistema Municipal de

lntbrinacSo em Saneamento Basico - SISBA os registros e indicadores dos atendimentos

relacionados as doeneas de veiculagao hidrica por localidade de incidcneia.I

SECAO X

Instfumento IV: Do Fundo Municipal de Saneamento Basico - FUNSAB

Art. 33. Fica instituido o Fundo Municipal de Saneamento Basico - FUNSAB.

identificado pela sigla “FUNSAB", junto a Secretaria de Infraestrulura- SEINFRA. cujos

recursos destinam-se a custear programas. projetos e apbes de saneamento basico e

infracstrutura urbana, conforme estabelecido no piano municipal de saneamento basico,

especialmente os relativos a:
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I - estudos c projetos para ampliav'So e aperfeigoamcnto dos sistemas de

abastecimento de agua e esgotamento sanitario;

II - excecugdo dc projetos de ampliagao e manutengdo dos sistemas de

abastecimento de agua e esgotamento sanitario;

III - ampliagdo c manutengdo do sistema de drcnagem e manejo de aguas

pluviais urbanas;

IV - ampliaÿSo e manutcngdo dos scrvigos de linipeza urbana e manejo de

residuos solidos:

I V - drenagem. contengdo de encostas e eliminagdo de riscos de alagamentos e

deslizamentos;

VI - controle da ocupagSo das encostas, fundos de vale, talvegues c areas de

preservative permanente ao longo dos cursos e espelhos d'agua.

Vll - estudos e projetos para minimizar a perda de agua e seu uso raeional;

VIII - agSes de educagSo ambiental em rclagao ao saneamento basico:

IX - agfies de reciclagem e reutilizagdo de residuos sblidos, inclusive por

meio de associaÿSo ou cooperativas de catadores de materiais reciclaveis;

X - desapropriagVo de dreas para implantagao das a?6es de responsabilidade

do Fundo;

XI - desenvolvimento de sistema de informagdo cm saneamento basico;

XII - formagao e capacitagVo de recursos humanos em saneamento basico e

cducagdo ambiental.

» § l° N,1o se admitirdo propostas de aplicagdo de recursos do fundo que nao

esteja previsto no Plano Municipal de Saneamento Basico - PMSB previamente aprovados

pela Camara Tecnica de Saneamento Bdsico e Ambiental.

§ 2° Os investimenlos para esgotamento sanitario terao prioridade sobre os

demais componentes do piano.

Art. 34. O Fundo Municipal de Saneamento Basico - FUNSAB sera

constituido de recursos provenientes:
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I - 3% (tres por cento) sobre a receita operational liquida da Empresa Baiana

de Aguas e Saneamento S/A EMBASA, por mes que for superavitario, a partir da assinatura

do contrato de programa, para atendimento das finalidades previstas nesta lei;

II - 1% (urn por cento) dos valores contratados para os serviÿos de limpeza

urbana, mancjo de residuos solidos e macro e mierodrenagem;

III - das dota?6es onpamentarias, constantes do Or9amento Geral do Municipio

a ele especificamente destinadas;

IV - dos creditos adicionais a ele destinados;

V - das doafdes, reembolsos, legados ou subventpoes de pessoas fisicas ou

juridicas de direito publico ou privado, nacionais ou intemacionais;

VI - dos rendimentos obtidos com a aplica<p3o de seu proprio patrimonio;

VII - de outras receitas eventuais.

§ 2° O montante dos recursos referidos no caput, n3o estipulados nesta lei,

serao definidos por meio de legislaipao especifica.

§ 3° Os recursos do Fundo Municipal de Saneamento Basico - FUNSAB serao

depositados em conta corrente, mantida em instituiÿSo financeira autorizada a flmcionar pelo

Banco Central do Brasil, especialmente aberta para essa finalidade.

§ 4° Todos os bens, materials e equipamcntos adquiridos com recursos do

Fundo. farao parte do patrimonio do Municipio.

§ 5° O orfamento do Fundo Municipal de Saneamento Basico - FUNSAB,

integrara o onpamento do municipio, em obediencia ao principio da unidade.

§ 6° O Fundo deve atender as disposiipoes estabelecidas nas Icgislaipoes

Federais e Estaduais aplicdveis, bcm como. as constantes de normas dos Tribunals de Contas

e da Controladoria Geral do Municipio.

§ 7° Os termos de reterencia, editais e contratos posteriores 3 publicaipao desta

lei, para contrataipSo de empresas que prestem serviipos eujo o objeto esteja previsto no inciso

11, devem constar como obrigaipSo contratual a ser suportada pelo contratado o recolhimento

de 1% sobre o valor do contrato, dcvendo o contratado incluir em cada processo de

pagamento por mcdigao realizada, o comprovante de deposito ao FUNSAB.
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SECAO XI

lnstrumento V: Da Escola de Saneamento Basico -ESBA

Art. 35. Fica instituida a Escola dc Saneamento Basico - ESBA, identificada

pcla sigla “ESBA".

Paragrafo unico. Competira ao orgao central municipal de saneamento b&sico,

em cooperagJo com demais orgaos do municipio e entes do sistema de saneamento basico.

promover ag6es de educaÿo e capaeitagSo de pessoal no conteiido de saneamento basico.

CAPiTL LO 111

Das Disposigdes Finais e Transitorias

Art. 36. Na ausencia de redes publicas de esgotamento sanitario, serJo

admitidas solutes individuais de afastamento e destinagSo final do esgotamento sanitario

devidamente tratado.

§ 1 0 A soluÿao definitiva ser3 analisada a cada caso, conforme caracteristicas

do local. Para primeira autorizagSo que se rcfere o caput, o intercssado deve ter projeto

aprovado pelo org5o ambiental.

§ 2° Para continuar com o langamento, o interessado por ocasiSo da renovagSo

de alvarA de funcionamento e/ou da vigilancia sanitaria, renova?3o de licenga ambiental ou

primeira licenga ambiental do empreendimento em funcionamento deverd apresentar ao orgSo

ambiental municipal laudo de andlise laboratorial do efluente final de esgoto tratado, assim

como comprovagSo de manutenfSo mensal do sistema de esgotamento sanitario.

§ 3° O laboratorio deve ser acrcditado pelo Instituto Nacional de Metrologia,

Qualidade e Tecnologia - INMETRO;

§ 4° No laudo laboratorial deve ficar demonstrado que o efluente final do

esgotamento sanitario esta atendendo os mesmos parametros de eficiencia atualmcntc

adotados para ligagiSo inicial, assim como os parametros da tabcla I do anexo 1.

§ 5° Para langamento em solo devera comprovar c atender aos parametros de

eficiencia atualmcntc adotados para aprovagSo inicial, beni como teste de percolagao que

CERTIFICAQAO DIGITAL: LNMHDPXK0B2D60EB25QRXQ
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comprove distancia minima de 1,50m (um metro e cinquenta centimetros) entre a base

inferior do dispositivo e o lenvol frcatieo, assim eomo parametros da tabela 2 do anexo I .

§ 6° Servira como comprovav'Ao de manutencito do sistema de esgotamento

sanitario o contrato e notas fiscais de execuvao dos servipos de manutengSo mensal com

empresa espceializada, que comprove vinculo com proftssionais com habilitaeao relacionada

ao saneamento basico, registrados e regulares no Conselho Regional de Engenharia e

Agronotnia-CREA ou Conselho Regional de Quimica - CRQ.

§ 7° Condominio pluriresidencial cujo cflucntc final de esgoto tratado seja

lan9ado na rede de drenagem. deve apresentar anualmentc no orgSo ambiental o laudo

laboratorial e comprovaÿao de manutcnfSo dos parametros da tabela 1 do anexo I .

§ 8° As exigences aqui impostas deixarao de cxistir quando houver rede

coletora piiblica de esgoto em funcionamento na rua onde o empreendimento estiver

instalado. Nestes casos toda edificagSo permanente urbana serf conectada as redes publicas de

esgotamento sanitario disponiveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preÿos

publicos decorrentes da conexSo e do uso desses serviÿos.

§ 9° O lanvamento de esgoto tratado em corpo hidrico somente ocorrera com

outorga do lnstituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos - INEMA:

§ 10. O 6rg3o ambiental competente podera, mediante fundamentavao tecnica:

1 - acrescentar outras condiv'des, padrdcs e parametros, ou toma-los mais

restritivos; c/ou

II - exigir tecnologia ambientalmente adequada e economicamente viavcl para

o tratamento dos efluentes.

§11. Compete a sccrctaria de infraestrutura, apos parecer favoravel do orgflo

ambiental. conceder autorizaÿo para cscavatjao em logradouro publico para ligaÿo em corpo

receptor.

Art. 37. A Politica Municipal de Saneamento BAsico e o Plano Municipal de

Saneamento Basico de Lauro de Freitas, serAo encaminhados era meio digital a todos os

municipios da EMRMS apos aprova?3o na Camara de Vereadores e PublicafAo ate 31 de

dezembro de 2017.
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Art. 38. Os ot'g2os c entidades municipals da area de saneamento basico serao

reorganizados para atender 0 ilisposto no Plano Municipal de Saneamento Basico e na Politica

Municipal de Saneamento Basico. conforme defmido nesta lei.

Art. 39. Esta lei entra em vigor na data de sua Publicaÿo.

Art. 40. Rcvogam-se as disposi<;6es em contrario.

Lauro dc Freitas, 28 de dezembro de 2017.

Yloema Isabel Passos GramachoI
Prefeita Municipal

REGISTRF.SE E PUBLIQUE-SE.

Luis Maciel dc Oliveira

Secretario Municipal de Governo

I
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ANALISE DE VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICO-FINANCEIRA DA PRESTAQAO

DOS SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO

SANITARIO DO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS - BA PELA EMBASA

Salvador, 25 de outubro de 2019Nota Tecnica n° 143/2019 -TESI

ASSUNTO. Analise de viabilidade economico-financeira do municfpio de Laura de Freitas

1. Introdugao

A analise do municipio Laura de Freitas foi baseada no modelo de estudo de viabilidade economico

financeiro de municipios vers§o 19, elaborado pela Fundagao Instituto de Administrate- FIA. 0 estudo

estabelece o fluxo de caixa de cada municfpio em urn horizonte de 30 anos considerando a projegao das

Receitas, Custos e Investimentos de acordo com os par£metros definidos pela companhia. Esta analise

esta baseada em dados colhidos dos sistemas de informagdes contdibeis e gerenciais da companhia em

31 de dezembro de 2018.

2. Contextualizagao

A viabilidade economico-financeira do municipio 6 medida atraves da capacidade de gerag§o de Fluxo de

Caixa livre-FCL. O FCL corresponde a diferenga entre os investimentos projetados e o resultado Ifquido

operacional (diferenga entre as Receitas, Custos/Despesas), trazidos a valor presente a partir de uma

taxa de desconto representada pelo custo medio ponderado do capital da Embasa. Os componentes do

FCL s§o mensurados conforme explicitado a seguir:

2.1. Projegao de Receitas

As receitas s3o identificadas com base na tarifa media projetada do municipio e na projegao do

volume faturado A tarifa mbdia projetada corresponde a razSo entre o faturamento e o volume

medido/estimado em m3 dos ultimos 12 meses. Seu valor e atualizado pelo IPCA e acrescido com a
previs3o de reajuste tariferio, conforme demonstrado na figura a seguir:
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Figura 01 -Tarifa Media Projetada
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Ajuste

Tarifario
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*Projegao do
volume

a
A projeg§o do volume faturado 6 realizada atraves do volume medido/estimado medio por economia de

agua e esgoto e o numero de economias residenciais existentes. 0 volume medido/estimado 6 projetado

considerando as variagOes apontadas no item 2.1.1 e as economias existentes atendidas no periodo

estudado sSo estimadas considerando a necessidade de atendimento do municipio e a ampliag3o

progressiva da cobertura dos servigos para atingir a universalizagao

Alguns parametros previstos no modelo influenciam a projegao do volume e da tarifa media, tais como:

2.1.1.Volume medido/estimado por economia

• Alteragao do numero de habitantes por domicilio

Crescimento da renda per capita ponderado pela elasticidade da renda

Redug§o marginal de consumo

2.1.2.Tarifa media

Previsao de reajustes tarifarios

A figura abaixo resume o processo de projegao do volume faturado

2
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Figura 02- Projegao do Volume Faturado

Alteragao do n° de hab /domiciliodo Sator

Cresc. da renda per capita x Elasticidade da renda

\ RadugSo margins/ cte consunto

MW 2

»>]

Projeg§o
do Volume

ffliW

A Receita Indireta e encontrada atraves de urn percentual sobre a Receita Direta. Este percentual refere-

se a relagSo entre Receita Indireta e a Receita Direta dos ultimos 12 meses. A Receita Total corresponde

a soma da Receita Direta e Indireta

Figura 03- Projeg3o da Receita Total

i

B ® as

vlj

2.2. Projegao de Custos

A projegao dos custos considera seu comportamento em relagao a projegao do volume. De acordo com

seu comportamento eles sao classificados em Diretos, Indiretos e Outros custos. Os Custos Diretos s3o

aqueles gastos induzidos pela operagao e expans§o dos sistemas e s3o realizados pelas Diretorias

Metropolitana e Interior. Os Custos Indiretos s§o gerados pelas demais diretorias e n§o apresentam
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comportamento induzidos pela operag3o e expansao dos sistemas. Os Outros custos referem-se a perdas

de faturamento, impostos sobre faturamento e imposto de renda.

Os principais parametros influenciadores dos custos sao:

2.2.1. Custo Direto (Proporcionais a projegao do volume)

Produtividade do Setor - corresponde k expectativa de produtividade do setor de

saneamento

Produtividade de fronteira - corresponde k expectativa de produtividade da

companhia

Projeg3o da renda per capita - corresponde k influencia do consumo de

abastecimento de £gua decorrente do aumento da renda das familias

Figura 04- Projegao do Custo Direto

Produtividade do Setor

Produtividade de fronteira

ProjegSo da Renda per capita
t%Gastos com possoat)

. ETE

0l >!«!•!

2.2.2. Custo Indireto (sem relagao direta com a projegao do volume)

Projegao da renda per capita - corresponde a influfcncia do consumo de servigos de

abastecimento de agua decorrente do aumento da renda das familias

Crescimento do volume limitado de acordo com expectativa da companhia

4
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Figura 05- Projegao do Custo Indireto

Projegao da Renda per capita
(% Gastos com possoal)

Crescimento do Volume
(%de Cresc quoimpactardoCO

1
2.2.3.Outros Custos

• Perdas de faturamento (Custos de evasao)

• Impostos sobre venda (aliquota efetiva - 7,30%)

• Imposto de Renda e ContribuigSo Social sobre o Lucro Llquido (34%)

As perdas de faturamento sao identificadas por municipio atraves da diferenga entre o faturamento e a

arrecadagSo. Os impostos sobre venda sao o PIS e a COFINS sobre faturamento

2.3. Investimentos

Os investimentos referem-se aos ativos direcionados a cada municipio acrescido do Capital de Giro

necesscirio para operag§o dos sistemas. A figura 06 explicita o processo de projegao de Ativos.

0 total de ativos e composto pelo valor dos Ativos existentes, atualizados pelo IPCA, somados aos

investimentos necess£rios para expansao, visando a universalizagSo, e a reposigSo dos ativos j£

existentes.

A Embasa adotou como cota de reintegragao o percentual de 2% ao ano para os investimentos de

reposig§o dos ativos, tendo como referenda os valores utilizados pelas principais agendas reguladoras

de saneamento do pais.
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