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LEI Nº 1.383, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 
 

 

Altera a Lei Ordinária nº 1.206, de 
10 de dezembro de 2018, que cria 
o Serviço Autônomo Municipal de 
Água e Esgoto do Município de 
São Pedro de Alcântara como 
Entidade Autárquica de Direito 
Público, da Administração Indireta 
e dá outras providências.  

 
 

PREFEITO MUNICIPAL de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa 

Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara 

de Vereadores, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1° A Lei Ordinária nº 1.206, de 10 de dezembro de 2018, que 

“Cria o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de 
São Pedro de Alcântara como Entidade Autárquica de Direito Público [...]” 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 

“Art. 2° O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) exercerá sua 

ação em todo o Município de São Pedro de Alcântara, tendo por finalidades: 

 

I - estudar, projetar e executar diretamente ou mediante delegação, as atividades, 

obras de construção, ampliação ou remodelação dos serviços públicos de 

saneamento básico; 

II - atuar como órgão técnico, coordenador e fiscalizador da execução de 

convênios celebrados entre o Município e os órgãos federais ou estaduais, nos 

projetos, estudos e obras de construção, ampliação ou remodelação dos serviços 

públicos de saneamento básico de sua competência, em acordo com o Plano 

Municipal de Saneamento Básico; 

III - lançar, fiscalizar e arrecadar as tarifas dos serviços de saneamento básico de 

sua competência e as taxas que incidirem sobre os imóveis beneficiados, com os 

serviços especificados neste artigo; 

IV - exercer quaisquer outras atividades relacionadas com o desenvolvimento dos 

sistemas públicos de saneamento básico de sua competência, compatíveis com 

as leis gerais e especiais; 

V - prestar, diretamente ou mediante contratação, os serviços públicos de manejo 

dos resíduos sólidos urbanos, incluindo os recicláveis gerados nas residências, 

comércio, indústria e prestadores de serviço nos termos da legislação vigente; 

VI - fiscalizar os serviços de manejo dos resíduos sólidos, incluindo os recicláveis, 

bem como dos resíduos da construção civil e volumosos; 



 
 

VII - lançar, fiscalizar e arrecadar taxa ou tarifa de coleta, transporte, tratamento e 

destinação final de resíduos sólidos e compactáveis; 

VIII - executar os serviços de coleta, reciclagem e beneficiamento de materiais 

recicláveis, nos termos da legislação vigente; 

IX - a universalização de saneamento básico, de sua competência, a toda a 

população do Município de São Pedro de Alcântara; 

X - promover o controle social, garantindo à sociedade informações técnicas e 

participações na avaliação dos serviços públicos de saneamento básico, de sua 

competência; 

XI - adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública; 

XII - desenvolver, em caráter permanente, campanhas para informar aos usuários 

sobre os cuidados especiais para evitar o desperdício de água, a utilização da 

água tratada e o uso adequado das instalações sanitárias; 

XIII - Promover atividades de proteção e de preservação dos recursos hídricos.” 

(NR) 

 

“Art. 3° Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: 

 

I - abastecimento de água potável: constituído pelas atividades e pela 

disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais 

necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as 

ligações prediais e seus instrumentos de medição; 

II - esgotamento sanitário: constituído pelas atividades e pela disponibilização e 

manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias à coleta, 

ao transporte, ao tratamento e à disposição final adequados dos esgotos 

sanitários, desde as ligações prediais até sua destinação final para produção de 

água de reuso ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente; e 

III - manejo de resíduos sólidos: constituídos pelas atividades e pela 

disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de 

coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente 

adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana." 

(NR) 

 

“Art. 5° O SAMAE será administrado por um Diretor-Presidente, portador do 

diploma do curso superior de Engenharia Civil, Engenharia Sanitária, Engenharia 

Ambiental ou equivalente, nomeado pelo Prefeito Municipal, nos termos do inciso 

V, artigo 37 da Constituição Federal de 1988. 

 

§ 1° O Diretor-Presidente do SAMAE poderá ser escolhido entre os servidores de 

seu próprio quadro funcional, desde que preenchido o pré-requisito do caput 

deste artigo. 

§ 2° Poderá a Prefeitura Municipal, ainda, contratar uma organização 

especializada em Engenharia Sanitária para administrar o SAMAE.” (NR) 

 



 
 

“Art. 5º-A. A Presidência do SAMAE, por meio do seu Diretor-Presidente, tem por 

finalidade a execução das atividades de direção geral, coordenação e supervisão 

dos trabalhos desenvolvidos pela Autarquia. 

 

Parágrafo único. As competências específicas do Diretor-Presidente serão 

enunciadas no Regimento Interno do SAMAE.” 

 

“Art. 10. O patrimônio do SAMAE será constituído de todos os bens móveis, 

instalações, títulos, materiais e outros valores próprios do Município, destinados, 

empregados e utilizados nos sistemas públicos de água, esgotos sanitários e 

resíduos sólidos, os quais lhe serão entregues sem qualquer ônus ou 

compensações pecuniárias. 

§1º A transferência dos bens móveis e imóveis deverá ser procedida por meio de 

Termo de Doação.  

§2º Quanto aos bens imóveis o termo deverá ser devidamente escriturado em 

cartório.” (NR) 

 

“Art. 11. A receita do SAMAE provirá dos seguintes recursos: 

 

I - taxas ou tarifas decorrentes diretamente dos serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário, na forma de tarifas ou preços públicos, que 

poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos 

conjuntamente, tais como: tarifas de água, esgoto, instalações, reparos, 

aferições, aluguéis, conservação de hidrômetros, prolongamentos de redes por 

conta de terceiros, multas e outros. 

II - taxas ou tarifas decorrentes do manejo de resíduos sólidos urbanos, 

preferencialmente na forma de taxas ou tarifas e outros preços públicos, em 

conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades, tais 

como: de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final dos resíduos 

sólidos e atividades administrativas e técnicas decorrentes da prestação desse 

serviço, bem como pelo serviço de triagem para fins de reuso ou reciclagem, de 

tratamento, inclusive por compostagem e de outros serviços de sua competência; 

III- da subvenção que lhe for anualmente consignada no orçamento do Município; 

IV - dos auxílios, subvenções e créditos especiais ou adicionais que lhe forem 

concedidos, inclusive para obras novas, pelo Governo Federal, Estadual e 

Municipal, ou por organismos de cooperação internacional; 

V - do produto da venda de materiais inservíveis e da alienação de bens 

patrimoniais que se tornem desnecessários aos seus serviços; 

VI - do produto de juros sobre depósitos bancários e de rendas patrimoniais ou 

financeiras; 

VII - do produto de cauções ou depósitos bancários que reverterem aos seus 

cofres por inadimplemento contratual; e 

VIII - de doações, legados ou outras rendas que, por sua natureza ou finalidade, 

lhe devam caber. 

 



 
 

§ 1º Poderá o SAMAE realizar operações de crédito para antecipação de receitas 

ou para obtenção de recursos necessários à execução de obras de ampliação ou 

remodelação dos sistemas de água e esgotamento sanitário, autorizadas por lei 

específica. 

§ 2º As taxas ou tarifas provenientes dos serviços prestados pela autarquia 

deverão atender a cobertura e amortizações dos investimentos, custo de 

operação e manutenção e acúmulo de reservas para expansão do sistema de 

saneamento básico, observando as seguintes diretrizes: 

 

I - cobrança de tarifas de saneamento básico compatível com o nível de renda do 

usuário ou população atendida; 

II - prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde 

pública; 

III - inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos; 

IV - estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os 

níveis exigidos de qualidade; e 

V - toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de 

esgotamento sanitário existentes. 

 

§ 3° Observadas rigorosamente as prioridades dos serviços, fica o Diretor do 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto autorizado a aplicar no mercado 

financeiro, em instituições públicas reconhecidas as suas disponibilidades 

observada a legislação vigente.” (NR) 

 

“Art. 12. Os planos de trabalho do SAMAE serão elaborados anualmente, em 

consonância com o Plano Municipal de Saneamento Básico, e em conjunto com o 

setor de meio ambiente do Poder Executivo Municipal.” (NR) 

 

“Art. 16. A classificação dos serviços de saneamento básico, as tarifas e taxas 

respectivas e as condições para a sua concessão serão estabelecidas em 

regulamento expedido pelo Diretor-Presidente do SAMAE e aprovado por decreto 

do Chefe do Poder Executivo, com reajustes de tarifas de serviços públicos de 

saneamento básico a ser realizados a cada doze meses, de acordo com as 

normas legais, regulamentares e contratuais. 

§ 1º As taxas e tarifas serão regulamentadas pelo Chefe do Poder Executivo, 

através de proposta do Diretor-Presidente do SAMAE, calculadas de modo a 

assegurar, em conjunto com outras rendas, a sustentabilidade econômico-

financeira da autarquia, depois de observados os seguintes fatores: 

 

I - categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de 

utilização ou de consumo; 

II - padrões de uso ou de qualidade requeridos; 

III - 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; 



 
 

IV - custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e 

qualidade adequadas; 

V - ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em períodos 

distintos; 

VI - capacidade de pagamento dos usuários; e 

VII - normas legais referentes a reajustes de tributos e tarifas. 

 

§ 2º O SAMAE deverá elaborar a estrutura tarifária no prazo de 90 dias, nos 

moldes estabelecidos pela agência regulamentadora responsável pelo Município.” 

(NR) 

 

“Art. 19. ……………………………………………………………………………... 

§1º A regulamentação de que trata este Artigo compreenderá, ainda, o 

Regimento Interno da Autarquia, Instruções Normativas e demais 

regulamentações necessárias para o fiel cumprimento dos objetivos do SAMAE e 

seu efetivo funcionamento, os quais serão aprovados pelo Prefeito Municipal por 

meio de Decretos. 

…………………………………………………………………………………...” (NR) 

 

“ATOS DE DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 1° Compete à Secretaria de Água e Saneamento Básico a administração 

provisória do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) até 31 de 

março de 2022. 

 

§ 1° Durante o período previsto no caput deste artigo, o Secretário de Água e 

Saneamento Básico gozará das prerrogativas e do status de Diretor-Presidente 

do SAMAE. 

 

§ 2° O Secretário não fará jus a eventuais gratificações, uma vez que os poderes 

e as atribuições conferidas a ele, concernente ao Diretor-Presidente, têm por 

finalidade possibilitar a implementação definitiva do SAMAE no Município de São 

Pedro de Alcântara e cumprir as formalidades necessárias para legitimar os atos 

essenciais para a efetiva concretização deste dispositivo legal.” 

 
 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
São Pedro de Alcântara, 23 de novembro de 2021.  

 
 

 

 

Charles da Cunha 

Prefeito Municipal 
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