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abastecimento dagua W
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Os Liltimos anos trouxeram, sem diwida. um grande im-
pulse no desenvolvimento da técnica sanitéria. particular-
mente no que se refere ao suprirnento de agua potavel. colefa
e disposigfio das aguas residuals. Entretanto. tal avango nao
foi acompanhado no terreno dos problernas economicos e fi-
nanceiros, ligados a estas obras. O sistema. ora em uso. espe-
cialmente com relagao as pequenas comunidades. representa
uma solugao caracteristica de urn problerna nao estudado:
jé que a municipalidade nao dispoe de crédito bancario. cabe
aos Governos Federal e Estadual doarem as instalaqées.

Em verdade, a construgao de obras sanitarias representa
um beneficio a economia nacional; porém. néio é justo que
somente sobre a adnlmistragiio federal recuiam éstes encar-
gos. Ha beneficiados mais diretos com os quais deve ser re-
partido 0 esférgo dispendido na execugao das instalagoes. As
necessidades nacionais montam a tanto que. por maior que
seja a. énfase dada é. solugéo dos problemas sanitarios nacio-
nals, os cofres publicos revelam-se incapazes de satisfazé-Ios.
Resta, entfio, estudar os métodos de financiamento ja empre-
gados em outros paises, adapté.-los as nossas condiqoes e. as-
sim, distribuir os encargos entre os individuos e organizacoes
na proporgéo direta dos beneficios usufruidos.

1*) Trabalho da Divl'*€1 cl E h -‘ ‘ ' ' - 'pecial de Sande Pubncal s o e ngen aua Sanltama, do Sewloo Es-
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Tal estudo nao pode deixar do focalizar o desenvolvimen-
da America. ondeto e evolugao havidos nos Estados Unidos

f-als métodos seguiram passo a passo com o progresso do sa-
neament-o.

De inicio. recorreram éles aos cofres gerais da naoao. para
atender ao custeio das obras. Verificada as inexequibilidade

* " ssaram a recorrercléste sistema para grandes piogiamas. pa
a apolices e empréstimos. garant-idos. algumas vé-zes. por im-
postos gerais. e. outras. com a arrecadagao proveniente do
ienda da agua. Em alguns casos. as apolices eram garanti-
das por taxas de carater unitario. levando-sea em conta. ape-
nas. a extenséio da frente dos lot-es construidos. ao longo das
canalizacjoes a serem assentadas. Este sistema. sem obedecer
a urn critério trécnico-financeiro. levou muitas municipalida-
des a deixar de cumprir os seus compromissos com os agentes
iinanciadores. por nae permitir arrecadar o suficiente, para
etender a amortizagao e os juros sébre 0 empréstimo, bem
come deixaram alguns servigos afetados por nao produzir 0
numerario necessario as despesas de operagfio e manutengao.

O Prof. Fernando Caridad. da Colombia, expressou muito
hem a situagao vexatéria. em relagzao aos melhoramentos ur-
banos. com a qual se defrontam os paises em fase de desen-
rolvirnento. porém de economia instavel. Disse éle: ’

das entidades do Es-“E fato conhecido que os recursos
‘(ado montam apenas no essencial para atender. m0desta-
mente. sobretudo nos paises de economia débil. as necessida-
fies piiblicas comuns mais indispensaveis da administragao
geral. As arrecadagoes ordinarias nao produzem. em muitas
ocasides. nem mesmo o suficiente para estes servigos essen-
ciais. Em tais circunstancias. é maior ainda a sua impossi-
biljdade de executar obras de servigo pLlbllC0 e melhoramento
local, com seus proprios recursos. originando uma situagfio
que se pode sintetizar em uma frase: o Estado, corn 0 produto
rlos seus impostos comuns nao pode executar estas obras. sem

t relevado da sua obrigacao. E é por isso queficar, entretan 0.. ,
' ' ' mediante 0 estabe-0 problema nao pode solucionai-se senao

lecimento e uso de um estatuto legal”.
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Com éste estatuto legal seria ehamado o capital parti-
cular a participar do finanrlamento das ohms samtarias. Co-
nhecido desde a época dos romanose ‘rem ele atravessando os
séculos e se impondo re,-om prestigio cada vez maior Nos Es-
lados Unidos, tem ele o nome de "special assessment" e e re-
ronhecido como “uma taxa public-a. obrigatoria. sobre deter-
minadas propriedades. por um rnelhorarnento particular ull
servigo que beneficia. presumivelmente. aos donos destas pro-
priedades, melhoramento ou service est-e que e ernpreendido
no interésse pliblico“. E ainda definido como serido "uma com-
pensagao obrigatoria, exigida por motivo de uma obr.-or ou ser-
vigo realizado por uma entidade pl_lb1lC8.. ern proveil:ro da co-
letividade, porém fecundo em vantagens especiais para am
grupo limitado de individuos".

E possivel que. em alguns paises. o custeio dessas obras
posse recair integralmente sobre a propriedade privada; en-
tretanto, nao se deve esquecer a repercussao dos servieos de
égua e esgotos na saiide pllb1lCB. e considerar que cada indi-
viduo representa» um algarismo na economia biologica da na-
giio. Alérn disso. a instalagao déstes servirgos em uma deter-
minada comunidade atrai indiistrias e habitantes. :"avorecen-
do 0 seu desenvolvimento. Da valorizaeao da propriedade lo-
cal se beneficiam tanto o individuo como o poder publico.

E preciso, pois. fazer uma distribuigao das cargas a serem
impostas de modo a assegurar 0 financiamento. funciona-
mento e conservagao das obras. Partindo da consideracao dos
beneficios oriundos da instalagao dos serviigos de sanearnen-
to, tem-se:

1.0 —- 0 beneficio geral. que recebe toda a comunidude
e que se estende a regiao. Este beneficio devera
ser page por todos os proprietarios na zona atin-
gida e ser baseado no valor da propriedade.

2." — O be'neficz'o especifk-o. que recebem as proprieda-
des imoveis localizadas ao longo do sistenm de dis-
tribuiqao. Justificado pelo aumento de valor des-
tas propriedades. o montante devera ser page se-
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gundo um rat-eio de acordo com 0 valor do lote,
a ext-ensao de sua frente ou. ainda, por uma com-
binzagao da frente com a area.

3." - O bene_f2'czo z'12dz7rz'dual. que recebem as pessoas,
as emprésas comerciais. industries. etc.. pelo uso
efetivo e rotineiro das instalagoes construidas. Esta
provado que o sistema medido é o mais justo na
distribuicjao da quota relativa a éste beneficio.

Nos Estados Ifnidos da America. foi criado. em 1918, 0
"Washington Suburban Sanitary District“. instituigao auto-
noma. com poderes especiais delegados pelas assembléias dos
condados de Montgomery e George. a fim de planejar a cons-
trucao de obras sanitarias nestes dois condados.

A lei original estabelecia que a verba necessaria a exe-
cugao das obras seria assegurada por meio de: impostos re-
duzidos sobre todas as propriedades localizadas na regiao
{aquelas que recebiam o beneficio geral) e, também, por meio
de contribuicoes das propriedades vizinhas das instalagoes, em
funcao da frente dos lotes. As despesas de funcionamento e
conservagao das instalagoes seriam cobertas pelos usuarios
das obras. em fungao do volume dagua consumido.

Desde a sua organizagao até hoje, éste Distrito desenvo1-
seu um vasto piano de obras no valor de, aproxirnadamente,
35 milhoes de dolares, provenientes das seguintes fontes:

Impostos por beneficio geral . . . . . . 5,3
Contribuigoes por beneficios diretos 45,7 ‘/2
Fornecimento dagua . . . . . . . . . . .. 49,0‘/2

TOTAL . . . . . . . . .. 100,0%

Uma organizacao semelhante foi adotada no Panama,
sob o ncme de “Junta de Acuedutos y Alcantarillados de la
Ciudad de Panama”, trabalhando em cooperagao com o “Ban-
cc de Urbanizacion y Rehabilitacion de Panama”.
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Um comité lormado pela American Bar ASSOCiati0n e pela
American Society of Civil Engineers assim se expressou sabre
“qual deve ser o método para determinar o financiamento dos
sistemas de abastecimento dagua e de esgato sanitario";

“As taxas 2| serem cobradas. anualmente. corn o fito de
obter recursos para o financiamento integral do sistema de
abastecimento dagua e esgéto sanitario, deverao distribuir-se
igualmente entre os usudrios das obras. ou seja. entre aqua-
les que se servem diretamente das instalacées. e entre os be-
neficiarios, quer dizer, aquéles que, embora nao tenham feito
as suas conexées com as instalacées, recebem beneficios pela
presenga destas”.

A distribuigao das cargas entre um e outro grupo derera
ser feita, tanto quanto possivel, em funcao das despesas corn
as partes dos sistemas destinados a:

1) derramar os beneficios gerais por téda a comunidade:
2) permitir o uso efetivo e imediato das instalacées: e
3) para atender as necessidades do uso futuro das ins-

italacoes.

Entre nos, o poder piiblico, como parte interessada. deve
participar dos dois primeiros beneficios assinalados. Consi-
derando a situacao social e econamica dos municipios do in-
terior brasileiro, a quota relative ao poder piiblico deve ser
repartida entre o Govérno da Uniao e 0 Municipal, ou. em
alguns Estados mais afortunudos. entre éste iiltimo e o Go-
vérno Estadual.

Caberia, talvez, aos Govérnos Federal e Estadual facilitar
o dinheiro necessario a execucao das obras, a juros mojicos
e a prazo longo. A Municipalidade garantiria o empréstimo
com o produto de arrecadacfies estranhas as obras em ques-
tao.

E ainda rnuito advogado. nos Estados Unidos, o levanta-
mento do capital para financiamento destas obras, através da
renda de apolices garantidas pelas prciprias obras e a serem
resgatadus pela renda do serviqo. Tal sistema e impraticavel
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entre nos come 13 bem 0 dr-menslra a des\'alo1'iZHC‘510 das 31313"
lices estadnais que saluram o niercado Muite menor proba-
hilidade <19 $;u(‘(=5$(~ t.91‘i3m apelir-es municipais nae sf) peln
dehilidadr flnanceira do pore do interior. (‘D1110 pela falta dc
(F‘T1fl&I‘l{‘& nas admimstracaes municipais. Este sistema exige
urn gran de edueacae elevade e baseia-se. quase que inteira-
reente. na confianca do lI'ldi\'lClLlO para com as autoridades.

Err. face do baixo poder aquisitivo do pore da zona rural.
torna-se indispensarel reduzir ae minime o preco da agua
distribuida Per outro lado. a fim de assegurar a manuten-
cae dos services e necessarie garantir uma renda certa. atra-

do estabelecnnente de uma quota minima de consume,
concerrendo ainda para aquisicao de habitos higiénicos por
parts da pepulacao.

TAXACAO

Na ordem de importancia. o aspecto financeiro dos ser-
vices dc abastecimento dagua vem imediatamente apos a sua
significacao em relacao a Sande Publica.

Em tese. es services de agua e esgotos devem ser sem-
nre auto-suficientes: entretante. 0 nivel ecenémico encontra—
do no meio rural brasileiro nem sempre possibilita a criacao
de urn tal service. A sua principal fente de renda esta nas
ligacées derniciliarias e. infelizmente, nas nossas pequenas ce-
munidades. e numero de casas em condicaes de possuir tal
ligacao representa. em media, 50'? do total. De um mode ge-
ral. as nossas cidades corn menos de 20.000 habitantes que,
até 0 memento, per iniciativa prépria, construiram seus sis-
temas de abastecimento dagua, lancam mao de fundos diver-
se-s da arrecadacao das taxas dagua para cobrir 0 deficit aber-
to. Quanta a despesa de arnortiza<__;ao do capital levantado,
rista é sempre encarada come uma obrigacao inteiramente in-
dependente do service de abastecimente dagua. Com estas ba-
ses econemicas é natural que nae haja preocupacao, por parte
da municipalidade, em separar, anualmente, uma importan-
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rfi. " .- - -_."1 cerrespenrlente a l'lPprer|3r;;_.m ,, hm dp ,1,;_,;,,,___,,mH. It gm,
tmuldade do sistema

Nas pequenas litidarles rmde la, aba§;t__PP}mpnf__(_I ,5. =-,_.,t,, L,,,;..
mmpasnhias Pafllirlulares roncessionarias. a situacao e geran-
mente, sob 0 ponto de vista dn saude publu-al miamlmsa
pols, para assegurar o lucre. somente e abasterrida a earfe da
pepulacao econémicamente melher situada i

Reconheeemes que talvez nenhum dos mosses 'TlL.ifil(_';-
pies pode arcar com o pése da eonstrucae de aim servzrge err
condieaes técnicas satisfaterias. lancande mac. de suas :‘ece:-
tas ordinarias. Aquéles que estao eenstruinde sisternas de
abastecimento dagua e réde de esgete sanitane :'e<_-erren": a
empréstimos bancarios ou recebem a maier parte da verba ne-
Cessaria come doacao do Estado eu da Uniae Ha ainda aque-
les cuja populacao, num rnovimente civic-e dos mais elegza
veis, porém muito raramente imitade. e a oferecedora.

Em relacao a estes ultimos apesar de estarem livres. te-
talmente ou em parte, da asfixiante carga impesta pelos ;u-
ros sabre o custo inicial das obras. perdura ainda a deleresu
verdade: as municipalidades. per defieiencia de pesseai e tie
erganizaeao. nem pedem manter es services. Na maierra dos
eases a culpa recai sabre as admirustracees. as qtldlzl despre-
zam a fixaeae de uma taxa racionalrnente calculada. .-1 rim
de atender a interésses individuais. Alem disse. a arrecadae-an
é: defeituosa, e é recelhida come parte dos fundes gerais das
prefeituras de mode que. ao necessitar e service de dispender
uma impertancia relativamente elevada. surge e impasse tau
comum: ha verba porém nae ha numerarie.

Diante desta situacae. e necessarie que es ergaes tecni-
res, piiblicos ou privades. exeeuteres das obras de abasteci-
mento dagua. preparern e apresentem um sistema de taxacae
e est1'i1tiii*a<;;ae do service. de mode a assegurar a sua centi-
nuidade.

Para a fixaeao da tax-a de consume dagua é i1nprescin-
divel e conhecimento de tedas as despesas que recaem sobre
c» servi(;o. Estes pedem ser elassificadas em:

P
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a) despesas relativas ao capital inicial;
b) despesas de operacao e manutencao;
c) depreciacao das instalacées e equipamentos;
d) despesas com a extensao do sistema de distribui-

cao.

Presentemente. as condicées de empréstimo mais favora-
veis com que determinada comunidade podera contar sao:
juros de 8"; e prazo de 20 anos. Segundo a tabela Price, a
amortizacao nesta base. requer, anualmente, 10,19??? do ca-
pital inicial.

As despesas de operacao e manutengao dizem respeito aos
gastos efetuados com es produtos de laboratorio e de trata-
mento da agua. despesas de bombeamento, salario dos ope-
raderes da estacao de tratamento e dos conjuntos de bombea-
mento. das turmas encarregadas de reparos do sistema de dis-
tribuicae e ligacéies domiciliarias e do pessoal administrative.
No Programa do Rio Doce. do S.E.S.P., a despesa de operacao
e manutencao atinge em média a Cr$ 0,60 por metro cubico
de agua tratada. nas estacaes de filtros rapidos.

Com relacao a depreciagao temes a considerar as partes
permanentes e aquelas de vida curta. Estas i'i1timas,_sao os
motores e equipamento em geral, cuja depreciacao se da pelo
desgaste do material. As partes permanentes, come as obras
de concrete armado, nae sofrem desgaste e, per isso, a sua
deprciacao é considerada come saturacao da capacidade.

Para as partes de vida curta, a depreciacao deve ser cal-
culada come funcao linear enquanto que os tanques, filtros,
reservatorios, réde de distribui(__;ao e demais partes permanen-
tes, 0 calculo devera ser feito de tal mode que o montante
da depreciacao mensal, pesto a juros compostos, venha a re-
preduzir o capital inicial correspondente, no fim do periodo
previsto para a saturacao da capacidade das instalacfies.

As pequenas extensaes da réde de distribuicao deverae
ser financiadas com o dinheiro arrecadade em funcao desta
depreciacao, de vez que elas traduzem um aumente de renda
e valorizagao para 0 service.
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De posse do conhecimento dessas despesas, cenvém ainda
considerar que aquelas que deverae ser imediatamente aten-
didas e quais as que deverae ficar a cargo de futuras gera-
coes, de mode a nae sacrificar uma em beneficio da outra.

Cremos que uma cemunidade em bom estado financeire
e com econemia solida e florescente deva arcar com tédas as
despesas mencienadas, legande ae future um service em boas
cendicaes sob qualquer pente de vista. Entretanto. no inte-
rior brasileiro tal cemunidade representa sempre uma exce-
cao e, per isso, convém deixar que algumas das ebrigaciiies fi-
quem para ser enfrentadas no future, com es recurses dispe-
niveis na ocasiae. Bastara, pertante, que, ae cempletar e
tempo de “Vida” das instalacaes, o service nae apresente sal-
do deveder, ficando a cargo da nova geracao levanter em-
préstime para a sua ampliacao.

Tanto a amertizacao do capital inicial quante as despe-
sas de operacae e manutencao devem ser satisfeitas de ime-
diato, a fim de assegurar a continuidade do service.

Quanto a depreciacao das partes permanentes éste item
podera ser relegade para o future. de mode que a arnpliacae
do service recaia mais uniformemente sobre teda a pepulacao
da cidade, no periodo em que aquela se iizer necessaria, res-
tande, entao, atender as substituicaes necessaries das partes
de vida curta. Neste case, para pequenas extensaes do siste-
ma de distribuicao, devera ser adicienada uma pequena par-
cela a taxa calculada. Isto se justifica perque nae so ao par-
ticular como ao proprie service interessam o assentamento de
novos ramais. E’ precise, entretanto. que estes trabalhos nae
se]am custeados somente pelo service, perém através de um
acfirdo com es particulares.

As despesas imediatas deverae ser asseguradas, seja ex-
clusivamente pela vendagem da agua, ou per esta mais uma
ou mais taxas, que incidam sobre todos es beneficiados pela
instalacao do service, censumidores eu nae. A taxa mais in-
ciicada é a de “melhoria” (special assessment), justificada
pela valorizacao das prepriedades ao longo da réde de distri-
buicao, e lancada sobre e valor dos imeveis registrades nas
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prefeituras. bem come as demais prepriedades valorizadas
pelo service. A diferenca entre e mentante das despesas ime-
ciiatas e a arrecadacao das taxes de "melhoria" devera ser
roberta por uma taxa minima. on seja. a contribuicae mini-
ma. mensal. de eada censumidor

C‘ONTF\’OLE

Nae cabe duvida alguma o fate de nae se acharem as
rnunicipalidades preparadas. tecnicamente. para arcar com a
responsabilidade da manutencae de um service de abasteci-
mente dagua eu réde de esgetes. O pessoal especializado nes-
tas atividades e bastante escasso. no Brasil. e muitos anos se
uassarae antes que essa deficiéncia venha a ser sanada. Em
tr.-1 balho apresentado ao VIII Congresse Brasileiro de Higiene,
or engos. Livio A. Lima. Fausto Guimaraes e Barrete Goncal-
ves sugerem a criacae de orgao estadual, possivelmente o De-
Dartamento das Municipalidades. com ascendéncia técnica e
iinanceira sobre es services de abastecimento dagua. Suge-
rem es referidos autores ainda que. ao municipie aparelhado
técnica e financeiramente. seria outorgada a manutencae do
service. porem sempre sob a acao fiscalizadora do Estado, re-
tornande aquéle a administracao do ergao central case se
r-omprovasse a culpa na inobservancia do regular andamento
cia sua manutencao. Esse sistema teria a vantagem de cebrir
es deficits de uns com os superavits de outres. Nae concor-
damos corn a eficiencia déste sistema, pois, case um service
apresente super.-avit. a municipalidade dificilmente se con-
formara em deixar sair a sua renda, censiderando que podera
necessita-la para expansao do seu service. Haveria sempre,
nas comumdades ende e service fesse auto-suficiente, o desejo
de emancipacae. obrigande. talvez. as experiéncias de trans-
feréncia de administracao que poderiam custar care.

Tivemos oportunidade de ver um sistema semelhante em
1'uncionamente, ressaltando parte das deficiencies acima apre-
sentadas. Em quase todas as cidades visitadas, a populacao
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heneficiarla nan i|lt.|'.apass>i F508. ',-l.'% aiitrnlrlarlr-s munlrflpais
das cirlades maiores qllPlX$-l.lTl-‘~§F' rle nae terem rertursos para
+1. ampliacae (la rérle rle rlistribuicao. rle '/ex que >1. :..trrer:ada-
rar) nae 6 fcita por elas (frimi-'-:r~ lTlF'.'-;l'l'lU_ rem kt transfr-rerirria
dc responsabilirlarle. uma sitiiacao rlri "'ll"flUl'.|l'-‘-l'Tl‘i para. "U171 o
preblema sanitario (ir)l'lSPql.lF’l’llr> rim a.li>i:;m-imento rle apenas
uma parte (la populacao.

O meio rural brasileiro se estenrle por arr-.1-2 rlas mais di-
versas e, por isso. ha uma gama rzompletai rte ~or.r.lir;r]¢s Ft earr-
iem enfrentadas. Zonas ha em que. pela:=. ~'lnr.i;coes =-sconomr
cas e grandeza das cidades. é possivel ‘_‘.f'lI'lSF_‘£{T.lli‘-;F'* '_il'Ti %P{"li{__1f)
auto-suiiciente, enquanto que OLll3I':iS nae el'erer.-erar, --st.-.~ en-
:?e]o por muitos anos. Zena ha, ainda. em que :LI'TiUEl.~'- 1-is si-
tuacoes acima sae encentradas. ebrigando assirr. .1 ¥.1.d'.)C€1.f_)
(16 uma political tal que satisfaca a tedas as e:<1gen.r.'1a;s.

A experiéncia demonstra que, quando e ‘Ql'l’)l)I".£?L&LI'1f_i coe-
pera num empreendimente. embora a sua f:entr1bi.;icai_i sela
bem pequena, a manutencao déste se veriiica de rnaneira
muito superior do que no case de uma utilidade §)l‘*I:‘SE‘.IlB€8.(l;|
F: precise, pois, trazer as autoridades rnunicipais para a admi-
nistracao dos services de agua sem, centudo. no ll”1lCl0. CiE‘lXB.-
las agir a ventade. E necessarie que es reieridos services se-
jam parte integrante das Prefeituras e que se utilize ae ma-
ximo pessoal local para e seu funcienamente.

Deis inconvenientes se apresentaram, de inicie, a éste ar-
ranje: falta de pessoal técnico especializado local e a insta-
bilidade financeira dos services. por depender dos cofres das
prefeituras.

Para e case das areas trabalhad-as pelo SESP, tei levan-
tada a idéia de se criarem ergaos municipais com autenemia
iinanceira e administrativa. Surgir;im, entae, es SAAE, ser-
vices autonemes de agua e esgote, cuja lei de criacae faculta
aos prefeites contratarem a administracao dos mesmes com
organizacoes especiiilizadas em engenharia sanitaria. Como
0 SESP e interessado na manutencao déstes sistemas, come
parte integrante do trabalho de saude publica, nada cobra
pela administracao dos services, fin qual devera empregar um
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nheire sanitarisia um mecanico 0 um contabilista. Es-enge , . _' _
tcs element-es dividem o seu tempo pelofi 3 SAAE la ("Rani-
vados no vale do Rio Doce. Os demais elementes dos services
sao locais. funcienarios da autarquifl 9- POT 9°"$@8'l1intE‘- mu‘

f inicial de demarragem eutros elementes donicipais. Na ase ~
SESP dedicam-se aos SAAE. porém serao gradualmente subs-
tituides.

Ao assumir a administracao do SAAE. é assinade um
acérde ende ficam definidas as responsabilidades da Prefei-
lura e do SESP. E straves déste acarde que se situa e aspecto
i inanceiro de services reconhecidamente deficitarios. Para
estes. as Prefeituras se cernprometern a entregar ao SAAE
uma importancia necessaria a cobertura antecipada do de-
‘icit.

A mesma lei. que cria es Services Auténomos fixa o seu
regulamento bem come as taxas a serem cebradas. Deste
mode. esperamos assegurar uma renda razoavel para es ser-
vices. a menos que seja vetada uma emenda a esta lei rebai-
xande-a. ceisa prevavel. talvez. nas proxirnidades de eleicoes.

Cm grande inconveniente evitade per esta organizacae
11 o aproveitamento dos services de agua e esgote come iente
de empreges. Ne contrate de administracao ja referide, fica
cstabelecido que e SESP selicitara da Prefeitura a nome-acao
dos funcienarios necessaries. podende devolvé-los no case de
ser de interésse do service.



REGULAMENTAQAO DO SERVICU AUTONOMO DE
AGUAS E ESGOTOS DA CIDADE DE,

"rrreto 1
eaeamzacae E nmaucess

Art. 1.° — Fica criado, a partir da data de aprovacao tiéste ;ns-
lrumente, 0 Service Auténemo de Aguas e Esgetos. daqui per diante
denominado SAAE, com personalidade juridica e autenemia admi-
nistratlva e financeira, regido pelo presente reg"ulamen‘e

Art. 2.“ — O SAAE sera suberdinado diretamente ae Prefeize Mu-
nicipal, podende éste nomear um direter de sua cenfianca eu con-
tratar a sua administracao com uma erganizacae especializada em
engenharia sanitaria.

Art. 3.° — Ae SAAE compete:

1. Cuidar da eperacae, manutencae e reparos dos sistemas de
aguas e esgetos;

2. Arrecadar, dos municipies, as taxas de pagamente pelos ser-
vices prestados;

3. Efetuar a cempra de materials necessaries a eperacae, ma-
nutencae e extensao de suas instalacées.

Art. 4.° — O SAAE censtara, no minime, de duas secéies: Tecnica
e Financeira. A primeira cabera:

a) Com referéncia ao abastecimento de agua:

1. Manter em beas cendicées sanitarias es mananciais utili-
zados no abastecimento;

2. Conservar em tiida sua eficiéncia as instalacées de bombea-
mento e tratamento dagua:

3. Conservar e reparar as linhas aduteras e distribuidoras, es
reservaterios, hidrantes, hidremetres, tor-neiras piiblicas, valvulas, re-
gistres e denials pertences do sistema:

4. Instalar e fiscalizar es ram-ais domiciliarios;
5. Cuidar da extensao e niedificacoes da réde, quando se f12’.€I‘

necessario;
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6 Inferniar a Secae F‘inanceira porrnenerizadamenie sabre as
novas ligacaes efetuadas;

T. Atender as rerlamacaes sobre o man funcienainente dos me-
ciidores. subsiiiuinde-es sempre que necessarie:

8 Cemunicar a direcao as irregularidades verificadas nas ins-
Talacées demiciliarias e. quando for e case. aplicar penalidades e
previdenciar e seu repare;

9 Efetuar o certe do service on ceneaae. quando a Secae Fi-
nanceira expedir erdem para isto;

10 Colher amestras de agua. para tesle bacterielegico, e exa-
i‘iiI1€:l—lElS ou fazer examine-las.

11 Aprevar. se ferem satisfeitas as exigéncias cencernentes as
instalacaes hidraulice-sanitarias. as plantas dos prédies a serem cens-
truides. e fiscalizar a execucae das instalacaes.

bi Com referencia ae Service de Esgetos:

I‘-.')I-—-'

. Conservar teda a rede e estacaes elevatorias;
Construir e conservar es ramais domiciliarios;

3. Inspecienar, periedicamente. as canalizacées primarias de
esgetos. cabende-lhe intimar es proprietarios dos prédies ende se
ierificarem irregularidades a previdenciar es reparos;

4 Efetuar as novas ligacaes selicitadas:
5. Organizar relacoes — que respondam a todas as informacaes

selicitadas pela adrninistracae do SAAE — dos prédios ligades a réde
ee esgotes e imediatamente encaminha-las a Secae Financeira;

6. Nae permitir que aguas pluviais venham ter a réde de esgotes.

A Secae Financeira compete:
a+ Escriiuracao do mevimente financeiro, patrimenial e indus-

trial do SAAE. compreendendo;
1 Regisiro ercamentarie":
2 Escrituracae cla receita arrecadada e a arrecadar:
3. Decumentacao e escrituracao das despesas paga e a pagar

fie acerde com es dispesitives que regulam a matéria;
4. Registe da rnevimentacae de materials no almoxarifado;

. Precessamento das contas de fernecirnento;
Prepare das centas de medicaet

. Registe dos valeres patrimeniais e levantamento periedice do
seu inventario e estado:

8 Registo do custo global e analitico dos diversos services e
obras:

9 Organizacao dos balancetes mensais da receita e despesa.
bl Levantamente cadastral e prepare de fichas, segundo modélo

enexo, dos predios detados de abastecimente de agua e de instalacaes
de esgato;

-10:01

i I 1 id‘!  ;
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Cl Expodir P. Pntrregar as contas mansais dos sorvioos do aE1_I€15
c esgol-0s. preparadas do acorrlo com as Labalas qua as ragulam.

dd! Prestar informaofans sobre? o que clisser raspeiro £1 T..:1xa1';é.r1 dP
agua 0 de esgoto;

el Anotar o consumo dc.» agua.
fr Arrecadar as rendas do SAAE:
g) Enoaminhar a Seoao Técnirra as or-dons para 1n=fPrrupci1o do

fornecimento do agua aos mntribuintes que. por qualquer motivo. a
isto Iicarem sujeitos;

hi Preparar as folhas de pa,e;amenLo do pessoal:
ii Efetuar o pagamento do pessoal:
j) Movimentar a conta corrente do SAAE. até valor n~.am:al pra-

determinado;
§ finico -- Sempre que se tornar indispensavel a reilrada de

quantia maior, a chefia da administraoao autorizara a operaoao
kl Preparar e enviar a Prefeitura relatorio mensal do SAAE.

em que se encontre especificado 0 movimento finance-1ro e tecnico;
1) Efetuar a aquisioao de Lodo o material necessario ao Servico

TTTULO II

CAPTTULO I

DO ABASTECIMENTO DE AGIIA

Segao I - Terminologia.

Art. 5.” — Para os efeitos do presente CapiLu1o_ deverao ser assim
compreendidas as seguintes expressoes:

Conexao: A tubulaqao. registro e de-mais per,-as por inrermédio
das quais a agua é conduzida do ramal publico para e através do
hidrometro ou até 0 registro de entrada nos servicgos nao rnedidos.

Consumo minima mensal: Volume do agua atribuido como mi-
nimo indispensavel para atender as necessidades organicas e higié-
nicas de uma familia e de sua habitaoao. mensalmente.

Contribuinte: Pessoa fisica ou juridica que se utiliza dos ser-
vioos do SAAE.

Corte de collexéioz Inte1'rupoao do fornecimento do agua pela
retirada de toda. a conexao dorniciliaria ou parte desta.

Corte de Serviqoz Interrupqao do tornecimento de agua pelo fe-
c-hame-nto do registro da conexao domiciliaria.

Data de apresentaqao: A data na qual uma conta ou aviso é
cntregue ao contribuinte.

Exlensiio (la réde: EX[E‘I1ti§l0 das tubu1ac;oes de distribuigao, ex-
clusive as ligaqées clorniciliarias, além da area servida.
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S.\.\l<; Sv:"\":¢o .\nt-.'\'aon\0 do .-\:ua 0 l~‘4<a\*l\"
Serx-we t\mu~n~ial; l‘rc~\-lsao do agaaa para estala~l<\~i\1w\\tos cw-
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Scrrioo dv lnoéndia : Pzxwxsao do agaa nas circanvialnhanqas da
p'~opr:<\~1ao1c do cmarzbaime para p1\\t<\"£\o contra lnc§I\d1o.

Ser\'i<~u do lax: fixa : l"r~o\*is£\o do agaa sem xlwclicao do \'olnn10.
Srrvico industrial : Prox-zsao do agua para ser usada 6-In mann-

fatara on outms fms indnst.r:ais.
Service modido : Pm-\'i.s£\0 do agaa sob modida do volume.
S4-r\~i¢o Puhlico: Provisao do agaa para as organizacoos muni-

clpazs. estadaaxs e foolerals on outras institxzicoes de utilidade pabllca
rx\*onh:=-rzda
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-
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Service Temporario: Pnovisao de agua para circos. bazares, fel-
ras. trabalhos de mnstracao. irrigacao de terrenos baldios e demals
usos $imll81‘9S. os quais, pela sua nature-za. nao terao duraqao per-
nzazzenzer

Tu: minima: lmportanria re-lativa ao consumo minlmo 1nen-
sal

Seqao II - Descriqao do Serviqo.

Ari. 6.° —- 0 SAAE enviara todos os esforqos no sentido de for-
necer agua suficientle aos contribuintes, de madeira continua e sob
pressio adequada. evitando escassez on irxterrupqoes no abasteci-
memo.

Art. 7.‘-‘ - Para o consumo doméstico sera fornecida agua p0ta-
vel. durante L0d0 0 tempo. sob pressao adequada.

An. 8.° - Todos os services instalados pelo SAAE serao classifi-
cados em :

1 . Particular
2 . Comercial
3 . Industrial
4 . Pllblico

Art. 9.° -~ Os serviqos fornecidos pelo SAAE serao dos segulntes
tipos :

. Taxa fixa
Medido

. ‘TemporarioC-1Jl\3"""
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Svqilu Ill Pvdldu {Iv Sr~rvi<_-u.

Ari. I0 'l‘(1(ln 11 posmm, flsiun nu j11l'1dic:1. quv rivsvjo OS survi-
cus do SAAE, ciovvra assinar um rvr|ucrlnu~nt.u_ ospccllicando:

I. A data v 0 local om quo 6 fr-iir) rm roqur*1‘inu*11i.u;
2. A loc.aiiznQi1o dn proprlodadc :1 ser scrvida;
3. A data em que a proprlodade so arha pronta para recebor 0

scrvico;
4. Sobro a cxisténcia on nao de servico anterior;
5. A clnssc do sorvioo desejada;
6. O diamotro da tubulaoao para a conexao;
7. O cnderéoo para 0 qual deverao ser remetidas as contas,

avisos. etc.
8. Uma declaracao de que 0 requerente se submete ao presente

regulamento;
9. Outras informacoes razoaveis, pedidas pelo SAAE.
§ 1.“ -- Cabera ao SAAE a determinaoao do tipo de servico.
§ 2.“ p— O requerlmento é apenas um pedido. por escrito. de ser-

vioo e nao obriga o consumidor a aceita-10 por tempo determinado.
bem como nao obrlga ao SAAE a fornecer os servicos fora de con-
dioées razoaveis.

§ 3.“ ~— O requerimento so podera ser assinado pelo proprietario
do imovel a ser servido, ou pelo seu representante legal.

Art. 11 — Quando duas on mais pessoas fisicas on juridicas re-
querem um servico ilnico, serao todos responsaveis e receberao uma
{mica conta on aviso.

Art. 12 — Qualquer mudanqa de grandeza da tubulaqao de li-
gaoio, tipo on nfimero de equipamento consumidor de agua que se
traduza em aumento consideravel do consumo dagua, deve ser no-
tificada, por escrito, ao SAAE e, se necessario. substituir o filtimo re-
querimento.

Art. 13 — O SAAE podera fazer contratos especiais para for-
necimento dagua, nas seguintes condiooes:

1. Quando se fizerem necessarias extensoes da réde de distri-
buicao;

2. Para serviqos temporariosi
3. Para protecao contra incéndio;

Para ligacao com outros servicos similares;
Para casos de grandes consumos.

fmico - Cada contrato para suprimento dagua devera conter
a seguinte clausula: “O presente contrato estara sujeito a substitui-
Qao e modificacao pela Camara de Vereadores, de acordo com a oe-
terminacao da dita Camara no exercicio de sua jurisdicao."

“U105
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Secao IV -P Caucao

Art. 14 - Para 0 estabelecirnento ou restabelecimento do scrvioo,
o interesstado devera depositar. no SAAE. uma cauoao. bem como
pagar uma taxa de ligacao

Art. 15 - A caucao. a ser depositada para o estabeleclmento do
servieo. e estipulada em 2 vézes a importancia equivalente ao con-
sumo minimo mensal.

Art. 16 — Para o reslabelecimento do scrvico, a cauoao a ser
depositada e estipulada em 2 vezcs a importancia equivalente ao
consumo minimo mensal. devendo ainda ser paga nova taxa de li-
gacao.

Art. 17 - Os recibos de caucao, para estabelccimento on resta-
belecimento do servico. Lrarao lmpressos os seguintes dizeres:

“O valor desta caucao sera usado para indenizacao ao SAAE de
contas nao pagas, sendo, porérn devolvido sem juros, no caso de corte
de conexao a pedido do contribuinte. Desde que 0 servico haja sido
continuo pelo periodo de 12 meses consecutivos e todas as contas te-
nham sido pagas. sem atrazo. durante o mesmo periodo de tempo,
o valor da caucao sera devolvido ao contribuinte, automaticamente,
sem juros".

Seoao V - Avisos

Art. 18 — As notificacoes do SAAE. para os contribuintes, serao
por escrito e entregues ou postas no correio com indioacao do ultimo
4-nderéco conhecido.

l unico — Em condiooes de ernergéncia, as notificacoes poderao
ser feitas verbalmente, por mensageiro ou telefone.

Art. 19 — Os avisos ou notiflcaooes dos contribuintes para 0 SAAE
poderao ser feitos por éles ou seus representantes legals, verbalmen-
te ou por escrito. na secie do SAAE. a um empregado do SAAE ou ou-
tro agente déste autorizado a receber notificacoes, avisos e reclama-
ooes.

Secao VI -- Conexao e hidrometros.

Art. 20 »~ O SAAE instalara a conexao domiclllaria de diarnetro
e localizacao requeridos pelo consumidor, desde que 0 requerlmento
sr.-ja razoavel, mediante o pagamento antecipado da taxa dc llgaoao
variavel com 0 diarnetro da conexao 1: nas seguintes bases:

Diametro da conexao Taxa
3/4" 5

1" S
1 1/2" (.10
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Art. 21 l- Para connxoes maiores que 1 l»‘2" Iuma e meia pole-
nodal sorao necessarios oontratos especiais.

Art. 22 — Somentc empregados autorlzados do SAAE poderao
executar as conexoes domlciliarias.

Arl. 23 — Os hidrometros serao instalados nos passeios, no limi-
io da propriedade ou dentro desta, a critério do SAAE.

Art. 24 -- Os hidrometros serao de propriedade do SAAE, nao
pagando, éste, aluguel ou quaisquer taxas pela sua localizaoao dentro
lla propriedade do consumidor.

Art. 25 - Todos os hidrometros serao selados pelo SAAE por
ocasifio de sua instalaoao; somente empregados autorizados do SAAE
poderao quebrar ou alterar éste selo. sob pena de ser cortado o ser-
vico, ou a conexao, no caso de reincidéncia.

Art. 26 — O SAAE reserva-se 0 direito de substituir os hidrome—
tros ou mudar a sua localizaoao quando assim lhe pareoer necessario.

Arl. 27 - As mudanoas de localizacao das conexoes e hidrome-
tros, por conveniéncia do consumidor. serao executadas por eonta
déste.

Art. 28 — As mudancas de localizacao das conexoes e hidrome-
tros, por conveniéncia do SAAE, serao exeoutadas por conta déste.

Art. 29 — A mudanca de diametro do hidrometro. a fim de aten-
der a um maior consumo de agua, sera executada por conta do con-
snmidor.

Art. 30 - A conexao, localizada em propriedade publica ou par-
ticular, sera propriedade do SAAE, o qual reserva—se o dlreito de re-
para-la ou remove-la, no caso de interrupoao do servioo.

Art. 31 — A conexao, o hidrometro e a caixa do hidrometro serao
mantidas e reparadas pelo SAAE e por sua conta. 0 SAAE, entretanto.
nao se responsabiliza por qualquer tubulacao de agua que se estenda
além do hidrometro.

Art. 32 - As proprledades isoladas. de um mesmo consumidor.
serao supridas por conexoes individuals, a menos que o SAAE julgue
a conveniéncia do contrario.

Art. 33 — Edificlos de habitacao coletiva e quarteiroes comerciais,
de um mesmo consumidor, serao supridos por tantas conexoes quan-
tas forem as cconomias de que se compoe a propriedade.

§ unico — Em caso dc grande namero de unidades ou quando as
condiqoes loenicas o exiairem, podera ser feito o suprimento por
uma conoxao (mica. mediante acordo on contrato especial, entre o
proprietario e o SAAE.

Sooito VII Contas

Art. 34 - O SAAE cnvidara todos os esioroos no sentido do que
os hldrometros st-jam lidos, a intervalos 1'ea,ula1'es para a preparacao
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de contas ordinarias e. conforme a necessidade. para 0 restabeleci-
mento on corte de servico on conexao.

Art. 35 — Os medidores servindo propriedades isoladas de um
mesmo consumidor. edificios de habitacoes coletivas. quarteiroes co-
merciais. etc.. serao lidos isoladamente. exceto quando previsto 0 con-
trario em contratos especiais.

Art. 36 — Serao apresentadas tantas contas quantas forem as
ligacoes servindo casas isoladas. de um mesmo consumidor, edificios
de habitaooes coletivas. quarteiroes comerciais, etc.

Art. 37 - As contas devidas ao consumo de agua trarao impres-
sos os dizeres contidos na secao IX do presente capitulo.

Secao VIII - Taxa minima
Art. 38 - Sera cobrada a taxa minima sempre que 0 consmno

mensal de agua seja inferior a:

Classe de Servico — Volume
Servico domiciliar — m3
Servioo industrial — m3
Servico comercial — m3 ‘
Servico publico — m3

Ar. 39 - Sera cobrada a taxa minima por todo 0 tempo em que
o servico estiver cortado.

Seoao IX - Pagamento das contas

Art. 40 — As contas normals, devidas ao consumo de agua, se-
rao apresentadas mensalmente, devendo 0 pagamento ser efetuado
dentro do prazo de 10 dias, a contar da data de apresentacao.

§ 1.° - Passados os 10 dias de prazo para pagamento das contas,
estas serao acrescidas da multa de 10%.

t 2.° — Outras contas serao apresentadas juntamente com as
contas normals, pagas juntamente com estas e sujeitas ao que esta
previsto no paragrafo anterior.

Art. 41 — Quando for feito 0 pedido de desligamento, as con-
tas normais ou outras, devidas ao SAAE, serao pagas 5 dias apos a
apresentacao.

Art. 42 - As contas serao pagas no escritorio do SAAE.

Seoao X — Defeito nos hidrometros

Art. 43 - Antes da instalacao, cada medidor sera testado, ad-
11111111160-SB Hm éI'I‘0 méximo de 5%, nas condicoes normals de fun-
cionamento, para que possam ser usados nas eonexoes.
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Art. 44 —- A pedido do contribuinte, serao testados os hidrome-
tros que servem suas prepriedades, mediante uma taxa de:

Diametro do hidrometro _ Taxa
3/4" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 3

1" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - S
1 1/2" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. —- S

ii ilnico - Esta taxa sera integralmente devoivida se o defeito
do hidrometro acusar um érro maior que 5%. sob condicoes normais
de funcionamento.

Art. 45 -— O contribuinte, ou seu representante legal tera 0 di-
reito de assistlr ao teste dos hidrometros que servem suas proprie-
dades.

Art. 46 — Sera entregue ao contribuinte o resultado. por escrito
do teste dos hidrometros que servem suas propriedades.

Art. 47 — Quando o teste do hidrometro acusar um érro. para
mais, maior que 5%, sob condiooes normais de funcionamento, 0
SAAE restituira ao contribuinte o excesso cobrado. correspondente ao
periodo, nunca maior que 6 meses, de uso do hidrometro.

Art. 48 — Quando 0 teste dos hidrometros acusar um érro, para
menos, maior que 10%, o SAAE cobrara do consumidor a importancia
correspondente a diferenea entre a leitura corrigida e a registrada.
pelo periodo, nunca superior a 6 (seis) meses, de uso do ridrometro.

Art. 49 -— Quando o hidrometro de uma conexao estiver derel-
tuoso e nao registrar a passagem da agua, o SAAE cobrara. ao con-
sumidor apenas a taxa minima.

Secao XI — Cortes

Art. 50 — Sera cortado o fornecimento dagua de qualquer con-
sumidor que se atraze no pagamento de sua conta por mais de 41
dias, a contar da. data de apresentacao da referida conta.

Art. 51 -- Dez (10) dias antes de ser feito o corte de servico.
sera entregue, na residéncia do consumidor ou no seu ultimo ende-
réoo conhecido, um aviso pedindo a quitaoao das suas contas e co-
municando que o corte de servieo sera efetuado apos decorridos 10
(dez) dias da entrega daquele aviso.

Art. 52 — Decorridos 60 dias da entrega do aviso de corte de
service, sera entregue. na residéncia do consumidor ou no seu ultimo
enderéco conhecido, um aviso de corte da conexao. pedindo-lhe para
saldar a sua conta e comunicando a retirada da conexao dentro do
prazo de 10 dias. a partir da data de entrega daquele aviso.

Art. 53 — Para o restabelecimento do servico sera necessario 0
pagamento antecipado de todo o débito mais a taxa de iigacao, e exi-
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gida uma nova raucao. no caso em que esta haja sido devolvlda ao
consumidor.

Art. 54 - Quando houver corte da conexao. o restabeleclmento
do servieo sera feito apos o pagamento anteclpado de todo o débito,
n pagamenio de nova taxa de ligacao e exigida uma nova caucao
equivalente ao dobro da tiltima caucao depositada. além de ser 0 pro-
prietario obrigado a arcar com todas as despesas para instalacao da
nova oonexao.

Ari. 55 O SAAE podera recusar o fornecimento de agua ou
cortar o servico de qualquer propriedade dispondo de aparelhos, equi-
pamento e insta1ac_oes que utilizem agua e estejam em desacordo com
o Codigo Sanitario Estadual.

§ tinico - O SAAE nao assume a responsabilidade de inspecionar
aparelhos. equipamento ou instalaooes, que utilizem agua, dentro da
propriedade do consumidor. O SAAE reserva-se, entretanto, 0 direito
de inspeciona-los. quando tiver razoes para acreditar que tais apare-
lhos. equipamento e instalacoes estejam em uso.

Art. 56 - Sera cortado o servico de todo contribuinte que se
atraze. por mais de 41 dias. no pagamento da conta relativa a taxa
do esgotos. a contar da data de sua apresentaoao, respeitando o que
dispoe 0 artigo 54.

Art. 5'? - O SAAE podera recusar o fornecimento de agua a
qualquer propriedade que. por consumo exeessivo, venha a prejudi-
ear o abastecimento de outras prepriedades.

§ unico — Devera ser sempre estudada a possibilidade de sanar
o mal previsto neste artigo, através de um contrato especial.

Art. 58 — O SAAE se reserva o direito de cortar o ‘service ou
conexao de agua. a fim de proteger-se contra fraude ou abuso.

Art. 59 - O SAAE podera cortar 0 servico de qualquer contri-
buinte por ialta de acatamento ao presente regulamento, fazendo,
para isso. entregar, na residéncia do contribuinte ou no seu ultimo
endereco conhecido, urn aviso com 10 dias de antecedéncia.

§ unico - Caso 0 nao cumprimento do presente regulamento ve-
nha afetar a seguranoa da Sande Publica, 0 corte do servioo ou co-
rlexao podera ser feito imediatamente, sem prévio aviso.

Art. 60 - O contribuinte que nao mais deseje os services do
SAAE podera pedir o corte do seu servico, por escrito, no escritorio
do SAAE, dando um aviso prévio de 5 dias.

§ unico — 0 contribuinte nao podera fazer o pedido de corte de
seu servico sem estar quites com 0 SAAE.

Art. 61 — O SAAE cobrara a taxa de ligacao para qualquer con-
tribuinte que tenha tido seu service cortado por falta do acatamento
so presente regulamento.
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S0651!) XII Servioos l.i’.'ffipr)r;1rjr_|;;_

Art. 62 -- Os rrontratos para .serv1r;r,,<; i_P1'np[')['Q_fj()5 mrgo uma
tluracao ma:-uma de 6 moses, podende !:3_5tr__- pyazg gar pm;-I-0gaqO_ me-
diante requerlmento do interessado. por iguais periodos.

Art. 53 — O iI'lt€I‘8SS9.dO na obi,QnQ5,r.i (Ir; _-55-rrziori tempqrgrjg de-
vera pagar, adiantadamente. o custo da. instalacao e remocao da co-
IWXE10. 9 depositar uma oauoao equivalente a taxa minima por todo
o periodo previsto no contrato.

Art. 64 -- A taxaoao para os servieos temporarios sera a mesma
que para os demais contribuintes.

Art. 65 — Mensaimente sera apresentada ao interessado. a sua
oonta. No caso desta nao exceder ao consumo minimo sera apresen-
tado apenas 0 recibo, com indicacao das duas ultimas leituras.

Art. 66 -— Para a renovaoao do contrato e indispensavei que o
requerente se ache quites com o SAAE, com relacao ao servico em
questao.

Art. 67 — O contribuinte envidara todos os esforcos. no sentido
de evitar qualquer estrago no medidor ou qualquer ourra parte da
conexao necessaria ao servico temporario. desde a data de sua ins-
talaoao até a sua remocao ou até 48 horas apos a notificaoao. por
escrito, de que o servico nao é mais desejado.

Art. 68 — Caso o medidor ou qualquer parte da ligaoao haja
sido danificada por culpa ou negligéncia da parte do contribuinte. os
custos de reparaoao serao a éle debitados.

Seoao XIII - Taxaoao.

Art. 69 -- Ficam estabelecidas as seguintes taxas para o con-
sumo de agua, dos services domiciliarios:

Até X m== — taxa minima
De x m até 2 X mi‘ — Sy por m-‘i
De 2 x m3 em diante — 82y por m1=

Art. 70 -- Ficam estabelecidas as seguintes taxas para 0 con-
sumo de agua dos servicos comerciais:

Até x, m" —- taxa minima
De xi in-‘i até 2 x 1 m" — Sv por mi‘
De 2 X| em diante — 82y por n11=

Art. '71 - Ficam estabelecidas as seguintes taxas para o con-
sumo tie agua dos servicos industriais:

S.P
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Ate x ._. in-'1 -_ taxa minima
De x ._. in-'~ ate 2 x._. 1115‘ ~— S3‘ por in-1
De 2 x.. nil‘ em diante — S23’ por mfi

Art. 72 - Para os servicos publicos. municipais. esiaduais on fe-
derais. bem como para hospitais. casas de saude. inaternidade e ou-
tros estabelecimentos congéneres. o preco do metro cubico de agua
sera reduzido para a meiade do valor estipulado para 0 servioo do-
rniciliario.

Art. T3 - Os contratos especiais deverao estipular as taxas a se-
rem aplicadas. as quais poderao diferir daquelas previs as na Secao
XIII. Capitulo 1. Titulo II. do presente regulamento.

Sccao X11‘ - Desperdicio dagua.

Art. ‘T4 — Quando houver desperdicio dagua. em qualquer pro-
priedade. afetando sériamente o abastecimento publico, o SAAE no-
tificara ao contribuinte. por escrito. de que se. dentro de 5 dias, nao
forem corrigidas as condiooes existentes. sera cortado o servigo, fican-
do o contribuinte sujeito ao previsto no presente regulamento.

Secao Xi‘ _- Acesso a propriedade.

Art. T5 -- O SAAE se reserva o direito de, por intermédio do seu
pessoal legalmente autorizado. ter acesso a qualquer propriedade, em
horas convenientes. com propositos diretamente ligados ao fornec1-
mento de agua.

Art. 76 -- Qualquer inspecao ou recomendaoao feita pelo pessoal
do SAAE. sobre as instalaooes hidraulicas domiciliarias, a pedldo do
contribuinte. serao inteiramente gratis.

Secao XVI - Responsabilidade sobre as instalaooes hidraulicas do-
miciliarias.

Art. 77 - O SAAE nao se responsabiliza por danos ocasionados
nas instalacoes domiciliarias e equipamentos que utilizem agua, por
ocasiao da instalacao do servico, desde que nao fique comprovada a
incapacidade técnica ou negligéncia, por parte dos funcionarios do
SAAE, na execuoao da conexao, feohamento ou abertura de registros
da réde de distribuioao ou interrupooes temporarias do abasteci-
mento.

Art. 78 — Sempre que possivel, o SAAE notificara, aos consumi-
dores interessados, pela imprensa, falada ou escrita, de qualquer in-
terrupoao do abastecimento dagua.
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Art. '79 --- O SAAE nao so responsabiiizara por quaisquer perdas
on danos causaclos por interrupcao ou insufir-lencia do abastecimento
dagua, desde que esta circunstancia resulte de acidente. incéndio.
groves, motins. guerra ou outra causa fora do seu controle.

RESUMO

1) O autor apresenta um ligeiro apanhado sobre as fontes de finan-
ciamento conhecldas e utilizadas, principalmente nos EE. UU.

2) Advogando a participacao do poder publico. o autor sugere que
os encargos do financiamento das obras, manutencao e operacao
do sistema, seja dividido entre éste e 0 capital privado.

3) Na partlcipaoi-'10 do poder publico. devem entrar os Governos Fe-
deral ou Estadual, juntamente com o Municipal.

4) O capital privado devera ser chamado através da taxa de melho-
ria e da venda da agua.

5) Partindo da consideracao de que os servicos de agua e esgoto de-
vem ser economicamente auto-suficientes. o autor analisa as des-
pesas déstes services e sugere uma distribuicao de encargos pela
populaoao presente e futura.

6) O autor advogaa criacao de servicos autonomos municipais ba-
seado na necessidade de se trazer a Prefeitura. como proprieta-
ria dos servioos, para a administracao dos mesmos, e garantindo
a autonomia financeira dos mesmos.

7) E apresentado, em linhas gerais, o contrato de administracao dos
trés SAAE em atividade no Vale do Rio Doce bem como uma su-
gestao para regulamentacao destas autarquias.

SUMMARY

1) The author gives a brief account of the financing sources re-
cognized and used, mainly in the United States.

2) He suggests. while recommending the participation of the go-
vernment, that the responsibility for financing the work, main-
taining and operating the system, be divided between the go-
vernment and private capital.
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3) Both Federal and State. as well as Municipal governments should
be included in the govermnental participation.

4) Private capital should be secured through special assessments
and sale oi the water.
C siderine that vrater and sewer services should be economi-on ._,
callv sell-sufficient. the author studies the operating costs oi
th s facilries and suggests a distribution of responsibilitiesE‘ E’ t
among the present and future population.
H is recommends the establishment of autonomous munici-e a o
pal agencies. in view of the need of placing the Prefeitura, as
owner oi‘ these services. in charge of their administration and
provides them with financial autonomy.

"' A u'line oi the administration contract of the three SAAE. I1 O t.

operating lI'l the Rio Doce Valley is given herein, together with
a suggestion for regulation of these autonomous organizations.

5)

(Ii
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