
Câmara Municipal de Caravelas 

PROJETO DE LEI 008 DE 21 DE AGOSTO DE 2017. 

Regulamenta o teto máximo para 
cobrança de tarifas e preços públicos aos 
usuários do município de Caravelas e da 
outras providências. 

o Prefeito Municipal de Caravelas, Estado da Bahia, faço saber que a Câmara 
Municipal aprovou 

Art. 1° Fica o Município de Caravelas/BA quando da entabulação de contrato 
administrativo e / ou do programa com embasamento em gestão associado com 
outro ente publico para prestação de serviços de saneamento básico 
(esgotamento sanitário), a estipular teto máximo de 40% (quarenta por cento) 
para cobrança de tarifas e / ou preços públicos aos seus usuários, por tempo 
indeterminados, incluindo pessoas físicãs e jurídicas em relação e atais serviços 
de esgotamento sanitários, calculados em função da produção de esgoto. 

§1 ° A redução no percentual cobrado a que se refere a caput deste artigo aplica 
se à prestação de serviços públicos essenciais de operação, coleta, transporte, 
tratamento e disposição final dos esgotos sanitários deste as ligações prediais 
até seu lançamento final no meio ambiente. 

§2° A redução estatuída nesta Lei alcança qualquer denominação dada à 
cobrança pela prestação dos serviços públicos elencados no parágrafo anterior. 

Parágrafo único: O calculo supracitado deverá excepcionalmente ser feito em 
razão da leitura auferida pelo medidor de Iiação de esgoto sanitário que 
obrigatoriamente cada imóvel carecerá ter instalado. 

Art. 2° O contrato administrativo e / ou contrato de programa a ser firmado pelo 
poder Concedente com a Concessionaria de Serviços Publico deverá levar em 
considerações os fatores abaixo descritos. Inclusive para fins de modicidade 
tarifária instituição de subsídios para pessoas de baixa renda, sempre 
observando equilíbrio financeiro do contrato: 
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L Categoria de usuários, distribuídas por faixa ou quantidades 
crescentes de utilização ou de consumo; 

lI. Custo mínimo para disposição de serviços em quantidade e 
qualidade adequada; 

III. Coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos. 

Art. 3° Fica proibido a cobrança da tarifa ao consumidor que não possui o 
serviço de esgotamento sanitário na localidade onde reside e / ou possui 
estabelecimento comercial. 

Art. 4° O não cumprimento da presente Lei acarretará a empresa infratora, 
sanções administrativa, que serão regulamentadas, por decreto, inclusive com a 
rescisão do contrato na forma da Lei n° 8.666/93. 

Parágrafo único - O Prefeito Municipal terá o prazo de 60(sessenta) dias 
contatos a partir da data de sua publicação deste Lei, para promover a devida 
regulamentação. 

Art. 5° O Poder Executivo Municipal, determinará no regulamentado a Serviço 
Municipal que ficará encarregada de receber as denuncias e aplicar as medidas 
necessárias. 

Art. 6° Esta Lei entra em VIgor na data de sua publicação, revogados as 
disposições em contrário. 

Plenário Minervino Macedo, 21 de agosto de 2017. 

SILVIO RAMALHO DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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Câmara Municipal de Caravelas 

JUSTIFICATIVA 

Deste quando a Empresa concessionaria de abastecimento de agua e 
saneamento básico passou a administrar o serviço no município, o cidadão 
Caravelense tem enfrentado certas dificuldades no que diz respeito à obtenção 
dos seus diretos como consumidor, que variam deste cobrança indevidas, 
ausência de informação, demora na implantação de relógios medidores, contas 
com valores altos, assim também como a cobrança de uma taxa abusiva de 
esgotamento sanitário. 

A referida empresa cobra ate 80% do valor da conta de água referente a 
prestação de saneamento básico, o serviço explorado pela empresa é através de 
uma concessão municipal e quem deve definir o preço da tarifa é o Executivo 
local, o valor que a concessionaria tem cobrado é absurda comparado com a 
qualidade da prestação de serviços feito pela mesma onerando e prejudicando o 
consumidor. 

Ante ao exposto, considerando o que esta expresso no artigo 13. Inciso VI da Lei 
Orgânica Municipal e o interesse público da qual está revestida a proposta, 
conto com apoio dos Nobres Pares na aprovação do presente projeto. 

DÀMIÃÓ SOÂRES DA SILVA 
VE;READOR 
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