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LEI ORDINÁRIA Nº 2.278/2022, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022 

 

“DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE 
SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE GRÃO-
PARÁ, ALTERA O ART. 5º DA LEI Nº 615, DE 26 DE 
NOVEMBRO DE 1991 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

 

MURILO KULKAMP NILZEN, Prefeito em Exercício do Município de Grão Pará, faz saber a 
todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

 

Art. 1º A Política Municipal de Saneamento Básico do Município de Grão-Pará, tem como 
objetivo, respeitadas as competências da União e do Estado, melhorar a qualidade de saúde, 
saneamento público e manter o meio ambiente equilibrado buscando o desenvolvimento 
sustentável e fornecer diretrizes ao poder público e à coletividade para a defesa, conservação e 
recuperação da qualidade e salubridade ambiental. 

 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei considera-se: 

I - saneamento básico o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: 

a) 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; 

b) 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; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: constituídos pelas atividades e pela 
disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, varrição 
manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e 
destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de 
limpeza urbana; e 

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: constituídos pelas atividades, pela 
infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, 
detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final 
das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes. 

 



 
 

 

CAPÍTULO II 
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

Art. 3º A Política Municipal de Saneamento Básico orientar-se-á pelos seguintes princípios: 

I - universalização do acesso e efetiva prestação do serviço; 

II - integralidade, compreendida como o conjunto de atividades e componentes de cada um 
dos diversos serviços de saneamento que propicie à população o acesso a eles em conformidade 
com suas necessidades e maximize a eficácia das ações e dos resultados; 

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos 
sólidos realizados de forma adequada à saúde pública, à conservação dos recursos naturais e à 
proteção do meio ambiente; 

IV - eficiência e sustentabilidade econômica;  

V- utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos 
usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;  

VI - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios 
institucionalizados; 

VII - controle social;  

VIII - segurança, qualidade e regularidade; 

 IX - integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos. 

 

CAPÍTULO III 
DO INTERRESSE LOCAL 

 

Art. 4º Para o cumprimento do disposto no artigo 30 da Constituição Federal, no que 
concerne ao Saneamento Básico, considera-se como de interesse local:  

I - o incentivo à adoção de posturas e práticas sociais e econômicas ambientalmente 
sustentáveis;  

II - o licenciamento e fiscalização ambiental com o controle das atividades potencial ou 
efetivamente degradadoras e poluidoras;  

III - o acondicionamento, a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final dos 
resíduos sólidos;  

IV - a captação, o tratamento e a distribuição de água, assim como o monitoramento de sua 
qualidade;  

V - a coleta, a disposição e o tratamento de esgotos sanitários;  

VI - a drenagem e a destinação final das águas;  

VII - a conservação e recuperação dos rios, córregos e matas ciliares e áreas florestadas;  

VIII - a garantia de crescentes níveis de salubridade ambiental, através do provimento de 



 
 

 

infraestrutura sanitária e de condição de salubridade das edificações, ruas e logradouros públicos; 

IX - promover a capacitação técnica do setor; 

X - priorizar, apoiar e incentivar planos, programas e projetos que visem à implantação e à 
ampliação dos serviços e das ações de saneamento integrado, nos termos desta Lei. 

 

CAPÍTULO IV 
DOS ÓRGÃO EXECUTORES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

  

Art. 5º A execução da política municipal de saneamento básico será de competência da 
Secretaria Municipal da Saúde, da Fundação Ambiental Municipal de Grão-Pará – FAMGP e do 
Serviço Autônomo Municipal de Água e Escoto - SAMAE, em conjunto com a Secretaria Municipal 
de Administração e Fazenda, e distribuída de forma transdisciplinar em todas as demais 
Secretarias e órgãos da Administração, respeitada as suas competências. 

Parágrafo Único - São instrumentos de execução da política de saneamento básico, os 
convênios, os contratos de consórcio, os contratos de programas e outros instrumentos previstos 
em Lei. 

 

CAPÍTULO V 
DO SISTEMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

Art. 6º A Política Municipal de Saneamento Básico contará, para execução das ações dela 
decorrentes, com o Sistema Municipal de Saneamento Básico. 

 

Art. 7º O Sistema Municipal de Saneamento Básico fica definido como o conjunto de agentes 
institucionais que no âmbito das respectivas competências, atribuições, prerrogativas e funções, 
integram-se, de modo articulado e cooperativo, para a formulação das políticas, definição de 
estratégias e execução das ações de saneamento básico. 

 

Art. 8º O Sistema Municipal de Saneamento Básico é composto dos seguintes instrumentos: 

 

 I - Plano Municipal de Saneamento Básico, instituído pela Lei Municipal nº 1.811/2011; 

 II - Conselho Municipal de Saneamento Básico, instituído pela Lei Municipal nº 1.960/2014;  

 III - Fundo Municipal de Saneamento Básico, Lei nº 615/1991; 

 

SEÇÃO I 
DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

 



 
 

 

Art. 9º O Plano Municipal de Saneamento Básico Instituído pela Lei 1.811/2011, estabelece 
as condições para a prestação dos serviços de saneamento básico, definindo objetivos e metas 
para a universalização e programas, projetos e ações necessários para alcançá-la. É o documento 
destinado a articular, integrar e coordenar recursos tecnológicos, humanos, econômicos e 
financeiros, para execução dos serviços públicos municipais urbanos de abastecimento de água 
potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e 
manejo de águas pluviais urbanas, no Município de Grão-Pará, em conformidade com o que 
estabelecido na Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei 14.026/2020. 

 

SEÇÃO II 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

Art. 10. Fica criado o Conselho Municipal de Saneamento Básico, cuja composição, será 
formada paritariamente por representantes da Sociedade Civil de Grão-Pará, e de Secretarias 
Municipais e outros órgãos públicos, nomeados pelo Prefeito Municipal para mandato de 2 (dois) 
anos. 

 Parágrafo Único - Este artigo será regulamentado por Decreto, pelo Prefeito Municipal, no 
prazo máximo de sessenta dias, em cujo ato deverá ser fixado o número de Conselheiros e as 
entidades que irão compor o Conselho. O Presidente do Conselho Municipal de Saneamento será 
eleito entre os membros efetivos do Conselho. 

 

Art. 11. Compete ao Conselho Municipal de Saneamento Básico: 

I - Formular propositivas para as políticas de saneamento básico, definição de estratégias e 
prioridades, e encaminhar a entidade de regulação municipal. 

II - Analisar propostas de projetos de lei e programas de saneamento básico. 

III - Fomentar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação tecnológica e a 
formação de recursos humanos. 

IV - Estimular a criação de Associações ou Conselhos Locais de Saneamento Básico. 

V - Articular-se com outros conselhos existentes no Município e no Estado com vistas à 
implementação, avaliação e propositivas para revisão e atualização do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

VI - Elaborar e aprovar o seu regimento interno. 

Parágrafo Único - Os membros do Conselho não farão jus a nenhuma verba de 
representação, ou qualquer outro tipo de remuneração, vantagem ou benefício de natureza 
pecuniária. 

 

SEÇÃO III 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – FMS 

 



 
 

 

Art. 12. O Fundo Municipal de Saneamento Básico-FMS, criado pela Lei nº 615/1991, 
estabelece as condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento 
das ações de saúde, executadas ou coordenadas pela Diretoria Municipal de Saúde, que 
compreendam: 

 Art. 13. O art. 5º da Lei nº 615/1991, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

Art. 5º: São receitas do Fundo  

I - repasses de valores provenientes do orçamento geral do Município; 

II - transferências financeiras da União ou do Estado, destinadas a execução de planos 
e programas decorrentes da implementação da política e do plano municipal de 
saneamento básico; 

III - recursos provenientes de doações, convênios, financiamentos, termos de 
cooperação ou subvenções, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis, 
que venha a receber de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou 
internacionais; 

IV - rendimentos de qualquer natureza, que venha a auferir como remuneração 
decorrente de aplicações do seu patrimônio; 

V - recursos resultantes da aplicação de penalidades pertinentes ao saneamento 
básico, administrativas e judiciais; 

VI - percentuais de arrecadação relativa a tarifas e taxas decorrentes da prestação dos 
serviços de captação, tratamento e distribuição de água, de coleta e tratamento de 
esgotos, resíduos sólidos e serviços de drenagem urbana; 

VII - outros recursos. 

 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 14. Os programas, projetos e outras ações do Plano Municipal de Saneamento Básico 
deverão ser regulamentados por Decretos do Poder Executivo, na medida em que forem criados. 

 

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em 
contrário. 

 

Paço Municipal João Batista Alberton, 13 de dezembro de 2022. 

 

 
MURILO KULKAMP NILZEN 

Prefeito Municipal em Exercício 



 
 

 

Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC. 

 

 
EDMAR KEMPER NANDI 

Secretário Municipal da Administração e Fazenda 
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