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FOTOS WASHINGTON LUIZ

Após várias ações para a implementação
do Ensino Fundamental de Nove Anos, a
Secretaria Municipal de Educação(SME),
está realizando a Formação Continuada para
Professores do Primeiro Ano do Ensino Fun-
damental de Nove Anos. Na última sexta-
feira, 14, no Mercado Caparrosa, os profes-
sores participaram de mais um módulo.

O curso tem como objetivo a abertura
de um espaço para a discussão da propos-
ta, bem como a orientação para o processo
do pró-letramento. Participam do curso,
aproximadamente 75 professores do primeiro
ano do Ensino Fundamental de Nove Anos,
que, ao término, contaram com uma carga
horária de 120 horas de treinamento.

Em Barreiras, o Ensino Fundamental de
Nove Anos foi implantado no início do ano
letivo e, deste então, como parte do proces-
so de implementação, a SME tem trabalha-
do para uma melhor estruturação deste en-
sino. Recentemente, técnicos da Secretária

Formação continuada reúne professores
do Ensino Fundamental de Nove Anos

também concluíram o curso de Formação
Continuada com a mesma carga horária.

“Esse trabalho será muito importante
para essa implantação, pois, mesmo sendo
uma perspectiva nova de currículo integra-
do, vamos tentar pensar esse trabalho de
tal maneira que o currículo não esteja frag-
mentado”, ressaltou a especialista em edu-
cação na Rede Pró-letramento, Carla Tar-
tari Leão.

Legislação - A determinação legal (Lei
nº 10.172/2001, meta 2 do Ensino Funda-
mental) de implantar progressivamente o
Ensino Fundamental de Nove Anos, pela in-
clusão das crianças de seis anos de idade,
tem duas intenções: “oferecer maiores
oportunidades de aprendizagem no pe-
ríodo da escolarização obrigatória e as-
segurar que, ingressando mais cedo no
sistema de ensino, as crianças prossigam
nos estudos, alcançando maior nível de
escolaridade”.

O Plano Nacional de Educação estabe-
lece, que a implantação progressiva do En-
sino Fundamental de Nove Anos, com a in-
clusão das crianças de seis anos, deve se
dar em consonância com a universalização
do atendimento na faixa etária de 7 a 14
anos. Ressalta também que esta ação re-

quer planejamento e diretrizes norteadoras
para a criança em seu aspecto físico, psi-
cológico, intelectual e social, além de me-
tas para a expansão do atendimento, com
garantia de qualidade.

Carla Tartari, especialista na rede de Pró-le-
tramento

Professores discutema proposta do Ensino
Fundamental de Nove Anos



DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras 2Barreiras - Bahia - terça-feira, 18 de novembro de 2008        ANO 4  -  Nº 816DIÁRIO OFICIAL

Estado da Bahia - Município de Barreiras

Atos Oficiais do Executivo2
Barreiras - Bahia

terça-feira, 18 de novembro de 2008
ANO 4  - Nº 816

GABINETE DO PREFEITO

Regimento interno do Saneamento Básico do Município
de Barreiras

Disposição preliminar

Art 1 º . Este Regimento Interno dispõe sobre a Organização
Administrativa do Saneamento Básico do Município de Bar-
reiras - SANAB , com a estrutura e competência dos órgãos inte-
grantes.

Título I - Da entidade e sua competência

Art 2 º . O Saneamento Básico do Município de Barreiras (SA-
NAB), criado pela Lei Municipal nº. 727 de 21 de julho de 2006,
com sede e foro em Barreiras, é Autarquia Municipal, com perso-
nalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e
financeira.

Art 3 º . Compete à SANAB:
I. estudar, projetar, executar as obras relativas à construção,

ampliação ou remodelação dos sistemas públicos de abastecimento
de água e esgotamento sanitário;

II. operar, manter, conservar e explorar diretamente os serviços
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário;

III. lançar, fiscalizar e arrecadar as tarifas e taxas decorrentes
dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário;

IV. lançar e arrecadar a contribuição de melhoria exigível em
razão de obra que executar;

V. promover treinamento de seu pessoal, estudos e pesquisas
para o aperfeiçoamento de seus serviços e manter intercâmbio com
entidades que atuem no campo do saneamento e meio ambiente;

VI. promover atividades de combate à poluição, visando a pre-
servação dos recursos hídricos do município;

VII. elaborar programas de execução de melhorias sanitárias
domiciliares;

VIII. exercer quaisquer outras atividades relacionadas com o
saneamento urbano e rural, desde que assegurados os recursos fi-
nanceiros necessários.

Título II - Da estrutura da entidade

Art 4 º . A SANAB tem a seguinte estrutura orgânica:
I. Superintendente;
I.1. Assessoria Jurídica;
I.2. Comissão Permanente de Licitação;
I.3. Controle Interno.

II. Coordenação Administrativa e Financeira;
II.1.  Departamento Administrativo;
II.1.1. Setor de Recursos Humanos;
II.1.2. Setor de Matérias;
II.1.3. Setor de Patrimônio;
II.1.4. Setor de Transportes;
II.1.5. Centro de Documentação;
II.1.6. Tecnologia da Informação;
II.1.7. Setor Administrativo.

II.2.  Departamento Comercial;
II.2.1. Atendimento ao Publico;
II.2.2. Cobrança, Corte e Notificação;
II.2.3. Faturamento e Arrecadação;
II.2.4. Setor de Cadastro;
II.2.5. Setor de Leitura e Hidrometria.

II.3.  Departamento Financeiro
II.3.1. Contabilidade Geral
II.3.2. Tesouraria
III. 3.3. Coordenação de Operação dos Sistemas

III.1.  Departamento de Manutenção de Redes e Ramais;
III.1.1. Setor de Manutenção de Redes e Ramais de Água;
III.1.2. Setor de Manutenção de Redes e Ramais de Esgoto;
III.1.3. Setor de Oficina.

III.2. Departamento de Tratamento de Água e Esgoto;
III.2.1. Setor de Tratamento de Água;
III.2.2. Setor de Tratamento de Esgoto;
III.2.3. Setor de Controle de Qualidade

IV. Coordenação de Planejamento e Obras;
IV.1. Departamento de Expansão;
IV.1.1. Setor de Orçamento, Projeto e Plantas;
IV.1.2. Setor de Obras.

IV.2.  Departamento de Planejamento;

Título III - Do Superintendente

DECRETO  Nº 033, de 01 de julho de 2008.

“Aprova o Regulamento dos Servidores de Água
e Esgoto do Município de Barreiras e o Regimen-
to Interno da SANAB - SANEAMENTO BÁSI-
CO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS e dá ou-
tras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

Art. 1º - Ficam aprovados o Regimento Interno da SANAB - SA-
NEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS e o Regu-
lamento dos Serviços de Água e Esgoto do Município de Barreiras,
elaborados em cumprimento ao disposto na Lei Municipal nº. 727, de
21 de julho de 2006, de criação da SANAB - SANEAMENTO BÁSI-
CO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS.

Art. 2º - O Regimento Interno da SANAB - SANEAMENTO BÁ-
SICO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS e o Regulamento dos Servi-
ços de Água e Esgoto do Município de Barreiras apresentados em
anexo, fazem parte integrante deste Decreto.

Art. 3º - O Presente Decreto entra em vigor na data de sua assina-
tura e revoga as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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Capítulo I - Da competência

Art 5 º . O Superintendente da SANAB deverá ser, preferenci-
almente, engenheiro de saúde pública, engenheiro sanitarista, admi-
nistrador ou engenheiro civil.

Art 6 º . Compete ao Superintendente exercer a direção geral
da SANAB, e, especialmente:

I. representar a SANAB extra e judicialmente ou constituir pro-
curador;

II. submeter à aprovação do Prefeito Municipal, nos prazos pró-
prios, os orçamentos sintéticos e analíticos anuais e plurianuais;

III. enviar à Prefeitura Municipal até o dia 15 (quinze) de cada
mês, o balancete do mês anterior, e, até 20 de fevereiro, o balanço
anual e o relatório da gestão financeira e patrimonial da SANAB;

IV. autorizar despesas de acordo com as dotações orçamentári-
as e ordenar pagamentos em consonância com a programação de
caixa;

V. movimentar contas bancárias da SANAB em conjunto com
o Coordenador Administrativo e Financeiro; celebrar acordos, con-
tratos, convênios e outros atos administrativos, observadas as nor-
mas e instruções da SANAB;

VI. autorizar e homologar as licitações para aquisição de mate-
riais e equipamentos e contratação de obras e serviços, observando
as normas e instruções pertinentes;

VII. admitir, movimentar, promover e dispensar servidores do
quadro permanente, de acordo com a legislação pertinente;

VIII. praticar os demais atos relativos à administração de pes-
soal, respeitada a legislação vigente;

IX. determinar a realização de perícias contábeis que tenham
por objetivo salvaguardar os interesses da SANAB;

X. determinar abertura de sindicância ou inquérito administrati-
vo para apuração de faltas e irregularidades;

XI. promover a integração da SANAB aos demais órgãos de
interesse público que atuam no município.

Título IV - Dos órgãos de assessoria

Capítulo I - Da Assessoria Jurídica

Art 7 º . Assessoria Jurídica integra a estrutura da SANAB,
estando subordinada diretamente ao Superintendente.

Art 8 º . Compete à Assessoria Jurídica:
I. impugnar, defender e promover quaisquer atos necessários à

proteção da Autarquia, em processos de jurisdição contenciosa ou
gratuita, ou de natureza trabalhista, previdenciária e outros;

II. executar a cobrança judicial da dívida ativa;
III. elaborar pareceres diversos;
IV. assessorar o Superintendente em questões jurídicas;
V. acompanhar as prestações de contas junto ao Tribunal de

Contas;
VI. executar outras atividades correlatas.

Capítulo II - Da Comissão Permanente de Licitação

Art 9 º . A Comissão Permanente de Licitação integra a estrutu-
ra da SANAB, sendo subordinada diretamente ao Superintendente,
a quem caberá designar seus membros e o Presidente, conforme
Art. 51 da Lei nº. 8.666/1993.

Art 10  . Compete à Comissão Permanente de Licitação, con-
forme Arts. 38 a 53 da Lei nº 8.666 / 1993:

I. abrir o procedimento licitatório;
II. habilitar ou inabilitar os licitantes;
III. analisar, julgar, classificar ou desclassificar as propostas, es-

colhendo a mais vantajosa;
IV. reconsiderar ou não sua decisão nos recursos impetrados

contra seus atos e remetê-los, devidamente instruídos, ao Superin-
tendente;

V. propor e justificar, ao Superintendente da SANAB, a neces-
sidade da aquisição ou da contratação ser processada com dispen-
sa da licitação, nas hipóteses caracterizadas no ato da análise dos
processos;

VI. executar outras atividades correlatas.

Capítulo III -Do Controle Interno

Art 11  . O Controle Interno integra a estrutura da SANAB em
nível de assessoria, subordinado diretamente ao Superintendente.
Participarão das atividades de Controle Interno funcionários da
SANAB, nomeados pelo Superintendente.

Art 12  . Compete ao Controle Interno:
I. avaliar o cumprimento das metas previstas nos planos plurianu-

ais e a execução dos programas de investimentos e do orçamento;
II. comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à efi-

cácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
do SANAB, e da aplicação de recursos públicos e privados;

III. alertar formalmente a autoridade administrativa competente
para que instrua a tomada de contas especial, sempre que tiver co-
nhecimento de qualquer ocorrência, com vistas à apuração de fatos e
quantificação do dano, sob pena de responsabilidade solidária;

IV. exercer o controle das operações de créditos, dos avais e
garantias, bem como dos direitos e dos deveres da SANAB;

V. apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão consti-
tucional;

VI. organizar e executar programação trimestral de auditoria
contábil, financeira, orçamentária e patrimonial nas unidades admi-
nistrativas sob seu controle;

VII. elaborar e submeter ao Superintendente do SANAB estu-
dos, propostas de diretrizes, programas e ações que objetivam a
racionalização da execução da despesa e o aperfeiçoamento da
gestão orçamentária, financeira e patrimonial;

VIII. zelar pela organização e manutenção atualizada dos ca-
dastros dos responsáveis por dinheiro, valores e bens públicos, o
controle de estoque, almoxarifado e patrimônio;

IX. executar outras atividades correlatas.

Título V – Da Coordenação Administrativa Financeira

Art 13 . O Chefe da coordenação será um servidor da SANAB,
preferencialmente universitário, designado pelo Superintendente.

Capítulo I - Da competência

Art 14 . Compete a Coordenação Administrativa Financeira:
I. dirigir a execução da política administrativa da SANAB, co-

ordenar e promover a execução das respectivas atividades;
II. submeter ao Superintendente proposta para fixação dos va-

lores de ajuda de custo e diárias, bem como para antecipação ou
prorrogação do expediente normal de trabalho;

III. auxiliar na elaboração das propostas orçamentárias anual e
plurianual;

IV. assessorar a superintendência na formulação da política eco-
nômica e financeira da SANAB;

V. dirigir a execução da política financeira, coordenar e promo-
ver a execução das respectivas atividades;

VI. elaborar a proposta orçamentária, segundo as diretrizes fi-
xadas pelo Núcleo de Planejamento e Coordenação;

VII. acompanhar a execução do orçamento;
VIII. dirigir a execução da política comercial da SANAB, coor-

denar e promover a execução das respectivas atividades;
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IX. submeter ao Superintendente proposta da política tarifária,
bem como para antecipação ou prorrogação do expediente normal
de trabalho;

X. executar outras atividades correlatas.

Título VI - Do Departamento Administrativo

Art 15  . O Chefe de Departamento será um servidor da SA-
NAB, preferencialmente universitário, designado pelo coordenador
e aprovado pelo Superintendente.

Capítulo I - Da competência

Art 16  . Compete ao Departamento Administrativo:
I. coordenar a realização de inventário anual dos bens patrimo-

niais, seu tombamento e classificação;
II. coordenar a tramitação de petições, processos ou documen-

tos e informar sobre o andamento dos mesmos;
III. coordenar a execução da política de pessoal da SANAB;
IV. coordenar as atividades de contas e consumo;
V. constituir comissão de inquérito e processo administrativo, e

supervisionar seu andamento;
VI. executar outras atividades correlatas.

Capítulo II - Do Setor de Recursos Humanos

Art 17  . Compete ao Setor de Recursos Humanos:
I. promover a execução de atividades de:
I.I. recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento de

pessoal ;
I.II. avaliação de desempenho;
I.III. assistência social;
I.IV. segurança e medicina do trabalho;
II. propor e controlar a lotação nominal e numérica dos servido-

res;
III. propor a criação, transformação ou extinção de emprego ou

função;
IV.programar, coordenar e executar todas as atividades de rela-

ções públicas e humanas no trabalho;
V. manter registros e assentamentos funcionais dos servidores;
VI. elaborar a folha de pagamento do pessoal e guias de reco-

lhimento de contribuições previdenciárias e trabalhistas, solicitando
o empenho prévio da despesa;

VII. aplicar e fazer cumprir a legislação de pessoal;
VIII. providenciar a formalização dos atos necessários à admis-

são, dispensa, promoção e punição dos servidores;
IX. apurar, diariamente, o ponto do pessoal;
X. elaborar a escala anual de férias, ouvidas as respectivas che-

fias e promover seu cumprimento;
XI. opinar e prestar informações sobre direitos e deveres do

servidor;
XII. executar outras atividades correlatas.

Capítulo III - Do Setor de Materiais

Art 18 . Compete ao Setor de Materiais:
I. promover a execução dos serviços de aquisição, recebimento,

registro, almoxarifado, manutenção, distribuição e alienação de bens;
II. receber, conferir, guardar e distribuir o material;
III. elaborar relatórios mensais de compras;
IV. elaborar cronograma de aquisição de materiais de consumo;
V. controlar estoque, por grupo, subgrupo, unidade e espécie,

para efeito de inventário e balancete;
VI. orientar os órgãos e servidores quanto à requisição de ma-

terial e equipamento;
VII. organizar e manter atualizados os cadastros de preços, de

fornecedores e catálogos de materiais e equipamentos;
VIII. executar outras atividades correlatas.

Capítulo IV - Do Setor Patrimônio

Art 19  . Compete ao Setor de Patrimônio:
I. supervisionar os serviços de registro e controle dos bens mo-

biliários e imobiliários;
II. cadastrar ou tombar, classificar, numerar, controlar e regis-

trar os bens mobiliários e imobiliários;
III. fornecer à Seção de Contabilidade dados e informações para

a realização da contabilidade patrimonial;
IV. proceder à baixa de bens alienados ou considerados obsole-

tos, imprestáveis, perdidos ou destruídos, com autorização superior;
V. providenciar a recuperação e a conservação de bens patri-

moniais imóveis;
VI. conferir a carga de material permanente e equipamento,

nas mudanças de chefias;
VII. providenciar o seguro de bens patrimoniais;
VIII. solicitar providências para apuração de responsabilidade

pelo desvio, falta ou destruição de material;
IX. manter em arquivo, traslados de escrituras, registros ou do-

cumentos sobre bens patrimoniais;
X. executar outras atividades correlatas.

Capítulo V - Do Setor de Transporte

Art 20  . Compete ao Setor de Transporte:

I. programar e controlar o uso de veículos;
II. controlar a execução dos boletins diários de tráfego dos veí-

culos;
III. organizar e manter o cadastro de veículos;
IV. elaborar e fazer cumprir a escala de trabalho dos motoristas;
V. elaborar relatórios sobre o consumo de combustíveis e lubri-

ficantes, despesas de manutenção e condições de uso de veículos e
outros equipamentos;

VI. providenciar o licenciamento, emplacamento e seguro dos
veículos;

VII. executar outras atividades correlatas.

Capítulo VI – Do Centro de Documentação

Art 21  . Compete ao Centro de Documentação:

I. receber apenas documentos úteis, devidamente catalogados e
informatizados;

II. armazenar os documentos conforme sua classificação;
III. observar a data de validade dos documentos para o seu

devido descarte;
IV. executar outras atividades correlatas.

Capítulo VII – Da Tecnologia da Informação

Art 22  . Compete ao Setor de Tecnologia da Informação:
I. Atender aos chamados dos usuários quanto às falhas e infor-

mações;
II. Manter o parque informático atualizado tanto em hardware

quanto em software;
III. Elaborar rotinas de backup dos arquivos dos servidores;
IV. Manter atualizados os softwares antivírus;
V. Aplicar software de segurança visando a não utilização das
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máquinas para fins indevidos;
VI. Elaborar propostas de ajustes das máquinas quanto à obso-

lescência de hardware e software;
VII. executar outras atividades correlatas.

Capítulo VIII - Do Setor Administrativo

Art 23  . Compete ao Setor Administrativo:
I. receber, registrar, distribuir e expedir a correspondência;
II. receber, autuar, encaminhar e controlar a tramitação de peti-

ção, processo ou documento;
III. informar sobre o andamento do processo;
IV. operar os serviços telefônicos, inclusive prestar as informa-

ções solicitadas e encaminhar as reclamações aos setores compe-
tentes;

V. controlar os serviços de limpeza, conservação, manutenção e
segurança de áreas e edificações;

VI. executar outras atividades correlatas.

Título VII – Do Departamento Financeiro

Art 24  . O Chefe de Departamento será um servidor da SA-
NAB, preferencialmente universitário, ou técnico em contabilida-
de, designado pelo Coordenador e aprovado pelo Superintendente.

Capítulo I - Da competência

Art 25  . Compete ao Departamento Financeiro:
I. acompanhar a execução do orçamento;
II. promover a aplicação financeira dos saldos bancários;
III. promover a apuração de fraudes;
IV. tomar conhecimento, diariamente, do movimento contábil e

financeiro;
V. promover a prestação de contas;
VI. executar outras atividades correlatas.

Capítulo II - Do Setor de Contabilidade

Art 26  . Compete ao Setor de Contabilidade:
I. fazer a escrituração sintética e analítica dos fatos de natureza

orçamentária, financeira e patrimonial;
II. elaborar boletins, balancetes e outros documentos de apura-

ção contábil, balanços gerais e documentos da prestação de con-
tas;

III. colaborar na formulação da proposta orçamentária;
IV. processar as notas de empenho das despesas;
V. prestar informações sobre saldos de dotações orçamentárias

e créditos;
VI. tomar as contas dos responsáveis por adiantamentos;
VII. receber e guardar valores, inclusive os de terceiros refe-

rentes à fiança, caução ou depósito;
VIII. elaborar os boletins diários de caixa e bancos;
IX. registrar e conciliar as contas bancárias;
X. manter o registro de procurações e habilitações de terceiros

para recebimento de valores;
XI. executar outras atividades correlatas.

Capítulo III - Do Setor de Tesouraria

Art 27  . Compete ao Setor de Tesouraria:
I. examinar, conferir e instruir os processos de pagamento e as

requisições de adiantamento, impugnando-os quando não revesti-
dos de formalidades legais;

II. realizar pagamento e dar quitação;

III. preparar a emissão de cheque, ordem de pagamento e trans-
ferências de recursos;

IV. executar outras atividades correlatas.

Título VIII - Do Departamento Comercial

Art 28  . O Chefe de Departamento será um servidor da SA-
NAB, preferencialmente universitário, designado pelo Coordena-
dor.

Capítulo I - Da competência

Art 29  . Compete ao Departamento Comercial:

I. analise das contas a receber
II. acompanhar o andamento das ordens de serviço;
III. atendimento das lojas;
IV. operar os serviços 0800;
V. executar outras atividades correlatas.

Capítulo II - Do Setor de Atendimento ao Público

Art 30  . Compete ao Setor de Atendimento ao Público:
I. Atendimento de solicitações de serviço nas lojas;
II. operar os serviços 0800, inclusive prestar as informações

solicitadas e encaminhar as reclamações aos setores competentes;
III. Emitir segunda via das contas solicitadas;
IV. Encaminhar as solicitações de serviços aos órgãos internos;
V. emitir relatórios do movimento da loja e 0800 por serviço;
VI. prestar informações solicitadas pelos usuários;
VII. executar outras atividades correlatas.

Capítulo III - Do Setor de Cadastro

Art 31 . Compete ao Setor de Cadastro:
I. organizar e manter atualizado o cadastro dos usuários;
II. executar outras atividades correlatas.

Capítulo IV - Do Setor de Cobrança, Corte e Notificação

Art 32 . Compete ao Setor de Cobrança, Corte e Notificação:
I. distribuir as contas de água e esgoto;
II. executar a cobrança amigável da dívida;
III. informar os débitos aos usuários em atraso e expedir guias

de recolhimento com o cálculo dos juros e multas, e segundas vias;
IV.expedir avisos de corte e restabelecimento de fornecimento

de água;
V. aplicar as penalidades previstas no regulamento dos servi-

ços;
VI. emitir relatórios de controle do movimento de ligações e

consumos;
VII. executar outras atividades correlatas.

Capítulo VI - Do Setor de Faturamento e Arrecadação

Art 33 . Compete ao Setor de Faturamento e Arrecadação:
I. promover o lançamento das tarifas e taxas dos serviços de

água e de esgoto, e da contribuição de melhorias;
II. emitir as contas de água e esgoto;
III. informar ao setor de cobrança os débitos dos usuários em

atraso para as devidas providências;
IV.emitir relatórios de controle do movimento faturados e arre-

cadados de ligações e consumos;
V. executar outras atividades correlatas.
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Capítulo VII - Do Setor de Leitura e Hidrometria

Art 34  . Compete ao Setor de Leitura e Hidrometria:
I. programar e efetuar a leitura de hidrômetros;
II. efetuar o acompanhamento do funcionamento dos microme-

didores, enviando-os à manutenção quando necessário;
III. realizar pesquisas de vazamentos domiciliares;
IV.efetuar o acompanhamento do funcionamento dos microme-

didores, enviando-os à manutenção quando necessário;
V. prestar informações solicitadas pelos usuários;
VI. executar outras atividades correlatas.

Título IX - Da Coordenação de Operação dos Sistemas

Art 35  . O Chefe da coordenação deverá ser engenheiro, servi-
dor da Autarquia e designado pelo Superintendente.

Capítulo I - Da competência

Art 36 . Compete a Coordenação de Operação dos Sistemas:
I. fixar padrões de operação e de manutenção preventiva e reparos;
II. fornecer aos órgãos competentes os elementos necessários

para o estudo do valor das taxas e das tarifas;
III. auxiliar na elaboração das propostas orçamentárias anual e

plurianual;
IV.promover o treinamento e a reciclagem dos funcionários da

coordenação;
V. executar outras atividades correlatas.

Título X – Do Departamento de Manutenção de Redes e
Ramais

Art 37  . O Chefe de Departamento será um servidor da SA-
NAB, preferencialmente universitário designado pelo Coordenador
e aprovado pelo Superintendente

Capítulo I - Da competência

Art 38 . Compete ao Departamento de Manutenção de Redes e
Ramais:

I. elaborar planos, programas e atividades de operação e manu-
tenção das redes e ramais dos sistemas públicos de abastecimento
de água e de esgotamento sanitário;

II. propor a contratação de serviços de manutenção ou reparos,
e fiscalizar sua execução;

III. elaborar normas de padrões de operação e de manutenção
preventiva e reparos;

IV.promover o treinamento e a reciclagem dos funcionários do
departamento;

V. propor aperfeiçoamentos na operação e na manutenção das
redes e ramais dos sistemas de abastecimento de água e esgota-
mento sanitário;

VI. executar outras atividades correlatas.

Capítulo II – Do Setor de Redes e Ramais de Água

Art 39  . Compete ao Setor de Redes e Ramais de Água:
I. realizar a manutenção dos ramais, das redes de distribuição e

das adutoras;
II. providenciar as substituições das redes imprestáveis;
III. executar as ligações dos ramais de água e a instalação dos

padrões de medição;
IV.promover a remoção e substituição de hidrômetros;
V. executar as atividades de operação das elevatórias, excluí-

das as anexas à estação de tratamento de água;

VI. corrigir e organizar informações técnicas e científicas para
projeto, construção, manutenção e custeio dos serviços de água;

VII. proceder a pesquisa e estudo do regime de consumo de
água;

VIII. estudar e planejar medidas no caso de racionamento de
água;

IX. proceder à medição de vazão nas linhas adutoras e reserva-
tórios;

X. providenciar locação, instalação e manutenção de equipa-
mento de macromedição;

XI. pesquisar e localizar perdas nas redes de distribuição e exe-
cutar as correções;

XII. controlar o índice de perdas no sistema de distribuição e
desenvolver técnicas para detectá-las e reduzi-las;

XIII. pesquisar, localizar e suprimir ligações clandestinas;
XIV. promover e fiscalizar a segurança dos funcionários, dos

pedestres e dos veículos na execução das atividades do setor;
XV. elaborar e fazer cumprir as escalas de trabalho de opera-

ção das elevatórias;
XVI. executar outras atividades correlatas.

Capítulo III – Do Setor de Redes e Ramais de Esgoto

Art 40  . Compete ao Setor de Redes e Ramais de Esgoto:
I. realizar a manutenção dos ramais, das redes, dos intercepto-

res, dos emissários e dos poços de visita;
II. executar as ligações dos ramais de esgotos;
III. verificar e controlar o lançamento de efluentes nas redes

coletoras;
IV. fiscalizar a conservação dos coletores, interceptores e emis-

sários, tomando as providências quanto à ocorrência de obstruções
e rupturas;

V. executar as atividades de operação de elevatórias, excluídas
as anexas à estação de tratamento de esgoto;

VI. corrigir e organizar informações técnicas e científicas para
projeto, construção, manutenção e custeio dos serviços de esgoto;

VII. promover e fiscalizar a segurança dos funcionários, dos
pedestres e dos veículos na execução das atividades do setor;

VIII. elaborar e fazer cumprir as escalas de trabalho de opera-
ção das elevatórias;

IX. executar outras atividades correlatas.

Capítulo IV – Do Setor de Oficinas

Art 41  .Compete ao Setor de Oficinas:
I. realizar aferição e recuperação dos hidrômetros;
II. programar e executar os serviços de manutenção preventiva

e recuperação dos equipamentos eletromecânicos;
III. avaliar desempenho dos equipamentos eletromecânicos;
IV. fornecer dados e informações para a determinação dos cus-

tos operacionais dos equipamentos instalados;
V. executar outras atividades correlatas

Título XI – Do Departamento de Tratamento de Água e
Esgoto

Art 42  . O Chefe de Departamento será um servidor da SA-
NAB, preferencialmente universitário designado pelo Coordenador
e aprovado pelo Superintendente.

Capítulo I - Da competência

Art 43  . Compete ao Departamento de Tratamento de Água e
Esgoto:

I. elaborar planos, programas e atividades de tratamento de água
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e esgoto dos sistemas públicos de abastecimento de água e de es-
gotamento sanitário;

II. propor a contratação de serviços de manutenção ou reparos,
e fiscalizar sua execução;

III. elaborar normas de padrões de operação e de manutenção
preventiva e reparos nos equipamentos para tratamento de água e
esgoto;

IV.promover o treinamento e a reciclagem dos funcionários do
departamento;

V. executar outras atividades correlatas.

Capítulo II – Do Setor de Tratamento de Água
Art 44  . Compete ao Setor de Tratamento de Água:
I. executar as operações de tratamento de água e operação de

elevatórias anexas à ETA;
II. realizar análises físico-químicas de controle operacional da

estação de tratamento;
III. efetuar estudos e pesquisas objetivando o aperfeiçoamento

dos processos de tratamento de água, bem como das instalações e
equipamentos;

IV.corrigir e organizar informações para projeto, construção, ma-
nutenção e custeio dos serviços de água;

V. proceder ao controle das vazões de água bruta e de água
tratada e os gastos com a operação da estação de tratamento;

VI. controlar o estoque dos produtos químicos, solicitando sua
renovação conforme programação;

VII. controlar a qualidade dos produtos químicos;
VIII. elaborar rotineiramente relatórios de controle operacional

da estação de tratamento;
IX. observar e atender às legislações pertinentes;
X. executar outras atividades correlatas.

Capítulo III – Do Setor de Ttratamento de Esgoto

Art 45  . Compete ao Setor de Tratamento de Esgoto:
I. executar as operações de tratamento de esgoto e operação

de elevatórias anexas à ETE;
II. realizar análises físico-químicas e biológicas de controle ope-

racional da estação de tratamento;
III. manter controle da eficiência na estação de tratamento;
IV.efetuar estudos e pesquisas objetivando o aperfeiçoamento

dos processos de tratamento de esgoto, bem como das instalações
e equipamentos;

V. coligir e organizar informações para projeto, construção, ma-
nutenção e custeio dos serviços de esgoto;

VI. proceder à medição das vazões de esgoto na estação de
tratamento;

VII. controlar o estoque dos produtos químicos, solicitando sua
renovação conforme programação;

VIII. controlar a qualidade dos produtos químicos;
IX. elaborar relatórios de controle operacional da estação de

tratamento;
X. observar e atender às legislações pertinentes;
XI. executar outras atividades correlatas.

Capítulo IV – Do Setor de Controle de Qualidade

Art. 46. Compete ao Setor de Controle de Qualidade:
I. realizar análises e pesquisas das características físicas, quí-

micas e bacteriológicas das águas bruta e tratada;
II. realizar análises e pesquisas das características físicas, quí-

micas e biológicas dos esgotos bruto e tratado;
III. manter o controle de qualidade da água destinada ao abas-

tecimento público;
IV.monitorar a qualidade das águas dos mananciais para abas-

tecimento público
V. monitorar a qualidade das águas dos corpos receptores;
VI. elaborar, rotineiramente, relatórios de controle de qualidade

da água destinada ao abastecimento público;
VII. elaborar, rotineiramente, relatórios de controle de qualida-

de dos efluentes da estação de tratamento de esgoto;
VIII. observar e atender às legislações pertinentes;
IX. executar outras atividades correlatas.

Título XI - Da Coordenação de Planejamento e Obras
Art.47. O Chefe da coordenação deverá ser engenheiro, servi-

dor da Autarquia e designado pelo Superintendente.

Capítulo I - Da competência

Art. 48. Compete à coordenação de planejamento e obras
I. coordenar a elaboração de projetos de ampliações e melhorias

dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário;
II. assessorar o Superintendente na contratação de projetos es-

peciais;
III. auxiliar na elaboração das propostas orçamentárias anual e

plurianual;
IV.promover o treinamento e reciclagem dos funcionários da

coordenação;
V. executar outras atividades correlatas.

Título VI – Do Departamento de Expansão

Art. 49. O Chefe do departamento deverá ser engenheiro, ser-
vidor da Autarquia e designado pelo Superintendente e aprovado
pelo Superintendente.

Capítulo I - Da competência

Art. 50. Compete ao Departamento de Expansão:
VI. planejar, coordenar, promover e fiscalizar a execução de

obras de implantação dos serviços de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário;

VII. elaborar e/ou promover a elaboração de projetos de ampli-
ações e melhorias dos sistemas de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário;

VIII. analisar e emitir pareceres técnicos;
IX. supervisionar a organização do acervo de material técnico;
X. promover o treinamento e reciclagem dos funcionários do

departamento;
XI. executar outras atividades correlatas.

Capítulo II – Do Setor de Orçamento, Projeto e Cadastro

Art.51. Compete ao Setor de Orçamento, Projeto e Cadastro:
I. elaborar estudos preliminares, anteprojetos, do sistemas de

abastecimento de água e de esgotamento sanitário e de melhorias
sanitárias domiciliares;

II. elaborar projetos básicos e executivos de sistemas de abas-
tecimento de água e de esgotamento sanitário e de melhorias sani-
tárias domiciliares

III. executar serviços de topografia;
IV.elaborar especificações e orçamentos de projetos;
V. elaborar cronogramas físico-financeiros de obras projetadas

ou em estudos;
VI. emitir pareceres técnicos;
VII. elaborar diretrizes e analisar projetos de sistemas de abas-

tecimento de água e de esgotamento sanitário;
VIII. assessorar na contratação e elaboração de projetos;
IX. manter atualizado os cadastros das unidades dos sistemas
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de abastecimento de água e de esgotamento sanitário;
X. manter organizado o acervo de livros, publicações técnicas,

mapas e projetos;
XI. executar outras atividades correlatas.

Capítulo III – Do Setor de Obras

Art. 52. Compete ao Setor de Obras:
I. fiscalizar e controlar as obras contratadas sob o regime de

empreitada;
II. comunicar à coordenação eventuais irregularidades verifica-

das na execução de obras contratadas com terceiros, sob pena de
responsabilidade solidária.

III. proceder à medição de todos os trabalhos executados por
empreitada, instruindo os respectivos processos de pagamento;

IV.executar obras de implantação, modificação e ampliação dos
sistemas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e obras
civis;

V. fiscalizar a execução de obras de sistemas de abastecimento
de água e esgotamento sanitário, em loteamentos e conjuntos resi-
denciais;

VI. promover e fiscalizar a segurança dos funcionários, dos pe-
destres e dos veículos na execução de obras diretas ou contrata-
das;

VII. executar outras atividades correlatas.

Título VI – Do Departamento de Planejamento

Art. 53. O Chefe do departamento deverá ser engenheiro, ser-
vidor da Autarquia e designado pelo coordenador e aprovado pelo
superintendente.

Capítulo –I -Da competência

Art. 54. Compete ao departamento de Planejamento e Coorde-
nação:

O departamento de Planejamento coordenada todas as coorde-
nações e departamentos quanto ao planejamento da SANAB.

I. superintender, coordenar ou promover a elaboração dos pla-
nos, programas e projetos da Autarquia, dando-lhes execução e
realizando seu acompanhamento;

II. dirigir a elaboração da proposta orçamentária e orientar na
elaboração de propostas parciais;

III. supervisionar e avaliar a execução do orçamento;
IV.dirigir a elaboração do orçamento plurianual de investimen-

tos e coordenar os respectivos programas;
V. promover a obtenção, tratamento e fornecimento de dados e

informações estatísticas sobre matérias de interesse da Autarquia,
principalmente os relacionados com indicadores operacionais;

VI. dirigir, executar e coordenar as atividades de modernização
administrativa junto aos demais órgãos da Autarquia;

VII. observar e fazer observar, no âmbito da Autarquia, as dire-
trizes e normas pertinentes aos serviços;

VIII. contribuir para promover a integração entre os vários se-
tores da Autarquia, objetivando alcançar eficiência e eficácia das
suas ações.

Capítulo VI – Das disposição final

Art. 55. Às competências previstas neste Regimento Interno,
para cada órgão da SANAB, consideram-se atribuições e respon-
sabilidades de seus respectivos titulares.

Anexo ao Decreto nº 33 de 01 de julho de 2008, que aprova o
presente regimento interno do Saneamento Básico do Município de
Barreiras.

Regulamento dos serviços de água e esgoto

Título I - Do objeto

Art. 1. Este Regulamento destina-se a definir e disciplinar os
critérios a serem aplicados aos serviços de água e esgoto, adminis-
trados pelo Saneamento Básico do Município de Barreiras, adiante
denominado por SANAB, e a regulamentar as obrigações, restri-
ções, vedações, proibições, penalidades e multas por infrações e
inadimplências e demais condições e exigências na prestação des-
ses serviços aos usuários.

Título II - Da terminologia

Art. 2. Adota-se neste Regulamento a terminologia consagrada
nas diversas normas da Associação Brasileira de Normas Técni-
cas (ABNT) e as que seguem:

I. acréscimo ou multa – Pagamento adicional, devido pelo usuá-
rio, previsto neste Regulamento como penalidade por infração às
condições estabelecidas;

II. agrupamento de edificação - Conjunto de duas ou mais edifi-
cações em um lote de terreno;

III.  cadastro comercial - Conjunto de informações descritivas,
simbólicas e gráficas que identifica classifica e localiza os imóveis
situados nas áreas de prestação de serviços de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário.

IV. caixa piezométrica ou tubo piezométrico - Caixa ou tubo
ligado ao alimentador predial, antes do reservatório inferior, para
assegurar uma pressão mínima na rede distribuidora;

V. categoria - Classificação da economia em função da sua des-
tinação, fase de construção, natureza do abastecimento requerido e
da ordem de grandeza da demanda de água prevista.

VI. cavalete - Conjunto formado por tubos, conexões e medidor
de vazão situado dentro dos limites do imóvel, em nível acima e
entre o ramal externo de abastecimento de água e o ramal interno
de alimentação da instalação predial.

VII. consumidor factível – Aquele que, embora não esteja liga-
do ao(s) serviço(s) de água e/ou esgoto, o(s) tem à disposição em
frente ao prédio respectivo;

VIII. consumidor potencial – Aquele que não dispõe de serviço(s)
de água e/ou esgoto em frente ao respectivo prédio, estando o mes-
mo localizado dentro da área onde a SANAB poderá prestar seus
serviços;

IX. débito - Valor monetário devido pelo imóvel ligado à rede
pública de distribuição de água relativo ao período compreendido
após a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura de prestação dos
serviços de água e esgotos.

X. derivação ou ramal predial de água – É a canalização com-
preendida entre a rede pública de distribuição de água e o hidrôme-
tro ou registro da SANAB;

XI. derivação ou ramal predial de esgoto – É a canalização com-
preendida entre a rede coletora de esgoto e a caixa de passagem
situada no passeio;

XII. despejo industrial – Refugo líquido decorrente do uso da
água para fins industriais e serviços diversos;

XIII. economia – É todo prédio, parte de um prédio ou terreno,
ocupado ou usado independentemente, que utiliza água pelas insta-
lações privativas ou coletivas, para uma determinada finalidade lu-
crativa ou não;

XIV. esgoto ou despejo – Refugo líquido que deve ser conduzi-
do a um destino final;

XV. esgoto sanitário – Despejo líquido constituído de esgotos
doméstico e industrial, água de infiltração e contribuição pluvial pa-
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rasitária;
XVI. excesso de consumo – Todo consumo de água que exce-

der o consumo básico;
XVII. extravasor ou ladrão – Canalização destinada a escoar

eventuais excessos de água ou de esgoto;
XVIII. fonte própria de abastecimento - Constitui a fonte de

suprimento de água de um imóvel não integrante do sistema público
de abastecimento de água operado pela SANAB.

XIX. fossa séptica – Unidade de sedimentação e digestão, des-
tinada ao tratamento primário do esgoto sanitário;

XX. fossa absorvente – Unidade de absorção dos líquidos pro-
venientes do efluente das fossas sépticas;

XXI. grandes consumidores - Todas as ligações com consumo
superior à média estabelecida em normas da SANAB.

XXII. greide - Série de cotas que caracterizam o perfil de uma
rua e dão as altitudes de seu eixo em diversos trechos.

XXIII. hidrante – Aparelho de utilização apropriada à tomada
de água para extinção de incêndio;

XXIV. hidrômetro – Aparelho destinado a medir o consumo de
água;

XXV. imóvel - Terreno ou edificação.
XXVI. interrupção no fornecimento de água – Interrupção, por

parte da SANAB, do fornecimento de água ao usuário, pelo não
pagamento da tarifa e/ou por inobservância das normas estabeleci-
das neste Regulamento;

XXVII. ligação clandestina – Ligação de imóvel à rede de dis-
tribuição de água e/ou coletora de esgoto, sem autorização da SA-
NAB;

XXVIII. ligação predial de água e/ou esgoto – É o ato de ligar a
derivação predial à rede de distribuição de água ou coletora de
esgoto;

XXIX. ligação provisória -Trata-se da ligação predial, de abas-
tecimento de água ou esgotamento sanitário, que não pode ter a
conceituação de ramal definitivo por estar servindo à instalação de
consumo de água e/ou de esgotamento sanitário de caráter transi-
tório

XXX. limitador de consumo – Dispositivo instalado no ramal
predial para limitar o consumo de água;

XXXI. nota fiscal/fatura - Documento hábil para cobrança de
pagamento dos serviços prestados.

XXXII. peça de derivação (colar de tomada) – Dispositivo aplica-
do na rede de distribuição de água para derivação do ramal predial;

XXXIII. prédio - Todo imóvel que constitui uma edificação.
XXXIV. registro da SANAB ou registro externo – É o registro

de uso e de propriedade da SANAB, destinado à interrupção do
abastecimento de água e situado no passeio ou no hidrômetro;

XXXV. reservatório domiciliar – Depósito destinado ao arma-
zenamento de água potável, com o objetivo de suprir a demanda da
edificação por um período de um dia quando da supressão do abas-
tecimento público;

XXXVI. sistema de abastecimento de água – Captação, esta-
ções de tratamento, reservatórios, elevatórias, conjunto de canali-
zações e demais instalações destinados ao abastecimento de água;

XXXVII. sistema de esgoto – Conjunto de canalizações, esta-
ções de tratamento, elevatórias e demais instalações destinadas ao
esgotamento dos esgotos sanitários;

XXXVIII. supressão da derivação – Retirada física do ramal
predial e/ou cancelamento das relações contratuais da SANAB com
o usuário, em decorrência de infração às normas da SANAB;

XXXIX. tarifas – Conjunto de preços estabelecidos pela SA-
NAB, referente à cobrança dos serviços de abastecimento de água
e/ou de coleta de esgoto sanitário;

XL. valor da ligação ou religação – Valor estipulado pela SA-

NAB para cobrar pela ligação de água ou de esgoto, ou pela sua
religação;

XLI. tarifa mínima – Valor mínimo que deve pagar o usuário
pelos serviços de água e/ou esgoto, de acordo com as categorias
definidas na tabela tarifária da SANAB, referente ao valor destina-
do à cobertura do custo operacional;

XLII. usuário ou consumidor – Toda pessoa física ou jurídica,
responsável pela utilização dos serviços de água e/ou esgoto, pro-
prietária ou detentora, a qualquer título, da posse do imóvel benefi-
ciado por esses serviços;

XLIII. válvula de flutuador ou bóia – É a válvula destinada a
interromper a entrada de água nos reservatórios dos imóveis quan-
do atingido o nível máximo de água;

Título III - Da competência

Art. 3. Compete ao Saneamento Básico do Município de Bar-
reiras, SANAB, Autarquia Municipal criada pela Lei nº. 727 de 21
de junho de 2006, exercer com exclusividade todas as atividades
administrativas e técnicas que se relacionem com os serviços públi-
cos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no muni-
cípio de Barreiras e fazer cumprir todas as condições e normas
estabelecidas na lei, neste Regulamento e nas normas complemen-
tares, expedidas pelo Diretor do SANAB.

§ 1º - O assentamento de canalizações e coletores e a instalação
de equipamentos e a execução de derivações serão efetuados pela
SANAB ou por terceiros devidamente autorizados, sem prejuízo do
que dispõem as posturas municipais e/ou a legislação aplicável.

§ 2º - As canalizações e coletores, as derivações e as instala-
ções assim construídos integram o patrimônio da SANAB.

§ 3º - A operação e manutenção dos sistemas de água e de
esgoto, compreendendo todas as suas instalações, serão executa-
das exclusivamente pela SANAB.

§ 4º - Na ocorrência de incêndio, o Corpo de Bombeiros terá
competência para operar somente os hidrantes, não sendo permiti-
do operar os registros da rede de abastecimento de água.

Art. 4. Nenhuma construção relativa a sistemas públicos de abas-
tecimento de água e de esgoto, situada na área de atuação da SA-
NAB, poderá ser executada sem que o respectivo projeto tenha
sido por ela elaborado ou aprovado.

§ 1º - O projeto deverá incluir todas as especificações executi-
vas e não poderá ser alterado no decurso da obra sem a prévia
autorização da SANAB.

§ 2º - Quando executadas por terceiros devidamente autoriza-
dos, as obras serão fiscalizadas pela SANAB, mesmo que delas a
SANAB não participe financeiramente.

Título IV - Dos serviços de água e de esgoto

Capítulo I -Das redes de água e de esgoto

Art. 5. As canalizações de água e os coletores de esgoto serão
assentados em logradouros públicos após a aprovação dos respec-
tivos projetos pela SANAB, que executará diretamente as obras ou
fiscalizará sua execução por terceiros.

Parágrafo único – Caberá a SANAB decidir quanto à viabilida-
de de extensão das redes distribuidoras e coletoras, com base em
critérios técnicos, econômicos e sociais.

Art. 6. Os órgãos da administração direta e indireta federais,
estaduais e municipais custearão as despesas referentes à remo-
ção, relocação ou modificação de canalizações, coletores e outras
instalações dos sistemas de água e de esgoto, em decorrência de
obras que executarem ou forem executadas por terceiros com sua
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autorização.
Parágrafo único – No caso de interesse de proprietários parti-

culares, as despesas referidas neste artigo serão custeadas pelos
interessados.

Art. 7. Os danos causados em canalizações, coletores, ou em
outras instalações dos sistemas de água e de esgoto, serão repara-
dos pela SANAB às expensas do autor, que ficará sujeito às multas
previstas neste Regulamento, além das penas criminais aplicáveis.

Art. 8. Os custos com as obras de ampliação ou extensão das
redes distribuidoras de água ou coletoras de esgoto correrão por
conta dos interessados em sua execução.

Parágrafo único – A critério da SANAB, os custos referidos
neste artigo poderão correr por sua conta, desde que exista viabili-
dade técnica e econômica ou razões de interesse social.

Art. 9. A critério da SANAB, poderão ser implantadas redes de
distribuição de água em logradouros, cujos greides não estejam de-
finidos, sendo que, quando se tratar de redes coletoras de esgoto, a
sua implantação dependerá da definição do greide por parte da
municipalidade.

Art. 10. Serão custeados pelos interessados os serviços desti-
nados a rebaixamento e/ou elevação de redes de distribuição e/ou
coletoras de esgoto, quando ocasionados por alteração de greides,
construção de qualquer outro equipamento urbano e construção de
ligações de esgoto em prédios para a qual seja necessária a modifi-
cação da rede coletora.

Art. 11. É vedada a ligação de águas pluviais em redes coleto-
ras e interceptoras de esgoto.

Capítulo II - Dos loteamentos

Art. 12. Em todo projeto de loteamento a SANAB deverá ser
consultado sobre a viabilidade de fornecimento de água e da coleta
de esgoto, sem prejuízo do que dispõem as posturas vigentes.

Art. 13. Nenhuma construção referente a sistemas de abasteci-
mento de água e/ou esgoto em loteamentos, situados na área de
atuação do SANAB, poderá ser executada sem que o respectivo
projeto tenha sido por ele aprovado.

§ 1º - O projeto que deverá incluir todas as especificações téc-
nicas, inclusive as relativas a combate a incêndios, não poderá ser
alterado no decurso da obra sem a prévia aprovação da SANAB.

§ 2º - As áreas destinadas à construção das unidades dos siste-
mas de abastecimento de água e de esgoto deverão ser cedidas à
SANAB e a título de doação, quando da efetiva entrega das obras
à Autarquia.

Art. 14. Os sistemas de abastecimento de água e os serviços de
esgoto dos loteamentos serão construídos e custeados pelos inte-
ressados, sob fiscalização da SANAB.

Art. 15. Concluídas as obras, o interessado solicitará sua aceitação
pela SANAB, juntando planta cadastral dos serviços executados.

Art. 16. Art. 16 A interligação das redes do loteamento às redes
de distribuição de água e coletora de esgoto será executada exclu-
sivamente pela SANAB, depois de totalmente concluídas e aceitas
as obras relativas ao projeto aprovado.

Parágrafo único – Quando necessário reforço da rede de distri-
buição de água que alimentará o loteamento, bem como do coletor
de esgoto, estes serão executados pela SANAB às expensas do
interessado.

Art. 17. Os sistemas de abastecimento de água e/ou esgoto, as
obras, as instalações e os terrenos a que se refere este capítulo
serão incorporados, mediante instrumento competente, ao patrimô-
nio da SANAB.

Capítulo III - Dos agrupamentos de edificações

Art. 18. Ao agrupamento de edificações, aplicam-se as disposi-
ções do Capitulo II, relativas a loteamentos, observado o disposto
neste capítulo.

Art. 19. Os sistemas de abastecimento de água e de esgoto dos
agrupamentos de edificações serão construídos e custeados pelos
interessados, observado o disposto no §2º do artigo 4º deste Regu-
lamento.

Art. 20. Sempre que forem ampliados os agrupamentos de edi-
ficações, as despesas decorrentes de reforço ou expansão dos sis-
temas de água e de esgoto correrão por conta do proprietário ou
incorporador, ressalvado o disposto no artigo anterior.

Art. 21. Os prédios dos agrupamentos de edificações, situados
em cota superior ao nível piezométrico da rede de distribuição ou
inferior ao nível da rede coletora, poderão ser abastecidos pelo re-
servatório e instalação elevatória também comum, desde que per-
tencentes a um só proprietário ou condomínio, ficando a operação e
manutenção dessas instalações a cargo do proprietário ou condo-
mínio.

Capítulo IV - Dos prédios

Seção I - Do ramal e do coletor prediais

Art. 22. O ramal predial externo de água ou de esgoto será
assentado pela SANAB às expensas do proprietário ou usuário,
observado o disposto no artigo 3º, § 2º.

Parágrafo único – O ramal predial de água compreende a tubu-
lação a partir da rede distribuidora e até o cavalete de medição
inclusive, a qual está computada no custo da ligação, com extensão
máxima de 12 metros, devendo o excedente ser cobrado à parte, de
acordo com o Anexo I.

Art. 23. O ramal predial de água e/ou de esgoto serão feitos por
meio de um só ramal predial de água e/ou de esgoto, conectado
respectivamente à rede de distribuição de água e coletora de esgo-
to existente na testada do imóvel.

§ 1º - O abastecimento de água e/ou a coleta de esgoto poderá
ser feito por mais de um ramal predial de água ou de esgoto, quan-
do houver conveniência de ordem técnica, a critério da SANAB.

§ 2º - Dois ou mais prédios construídos no mesmo lote poderão
ser esgotados pelo mesmo ramal predial de esgoto.

§ 3º - O assentamento dos ramais prediais de esgoto através de
terreno de outra propriedade, situado em cota inferior, e de ramais
de água em qualquer cota, somente poderá ser feito quando houver
conveniência técnica e servidão de passagem legalmente estabele-
cida. No caso de ligação predial de água, o cavalete deverá ser
instalado na testada do terreno do autorizante e sob a responsabili-
dade do interessado.

§ 4º - Em casos especiais, a critério da SANAB, os ramais
prediais de água e de esgoto poderão ser derivados da rede distri-
buidora ou coletora, existente em logradouros situados ao lado ou
nos fundos do imóvel, desde que este confine com o logradouro.

Art. 24. É vedado ao usuário intervir no ramal predial externo
de água ou de esgoto, mesmo com o objetivo de melhorar suas
condições de funcionamento.

Art. 25. Os ramais prediais de água e de esgoto serão dimensi-
onados de modo a assegurar ao imóvel o abastecimento de água e
coleta de esgoto adequado, observando os respectivos padrões de
ligação.

§ 1º - Os ramais prediais de água e esgoto poderão ser desloca-
dos ou substituídos, a critério da SANAB, sendo que, quando o
deslocamento ou substituição for solicitado pelo usuário, as respec-
tivas despesas correrão por conta do mesmo.

§ 2º - As despesas com a reparação de ramais prediais de água
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ou de esgoto correrão por conta do responsável pela avaria.

Seção II - Da instalação predial.

Art. 26. As instalações prediais de água e de esgoto serão defi-
nidas e projetadas conforme as normas da ABNT, sem prejuízo do
disposto nas posturas municipais vigentes.

Art. 27. Todas as instalações pertencentes aos ramais prediais
internos de água e de esgoto serão executadas às expensas do
proprietário.

§ 1º - A conservação das instalações prediais ficará a cargo
exclusivo do usuário, podendo a SANAB fiscalizá-las quando jul-
gar necessário.

 § 2º - O usuário se obriga a reparar ou substituir, dentro do
prazo que for fixado na respectiva notificação da SANAB, todas
as instalações internas defeituosas.

Art. 28. Serão de responsabilidade do interessado as obras e
instalações necessárias ao serviço de esgoto dos prédios ou parte
de prédios situados abaixo do nível do logradouro público, bem como
daqueles que não puderem ser ligados à rede coletora da SANAB.

Parágrafo único – Nos casos previstos neste artigo, o esgota-
mento poderá ser feito mecanicamente para o coletor do logradou-
ro, situado na frente do prédio, ou através de terrenos vizinhos,
desde que os proprietários o permitam, por meio de documento há-
bil, para o coletor de cota mais baixa.

Art. 29. É vedada a ligação do ejetor ou bomba ao ramal ou ao
alimentador predial.

Art. 30. É proibida, salvo consentimento prévio da SANAB, qual-
quer extensão do ramal predial interno para servir outras economi-
as, ainda que localizadas no mesmo terreno e pertencentes ao mes-
mo proprietário.

Art. 31. As instalações prediais de água não deverão permitir a
intercomunicação com outras canalizações internas, abastecidas por
água de poços ou quaisquer fontes próprias.

Art. 32. É vedado o lançamento de águas pluviais em deriva-
ções prediais de esgoto.

Seção III - Dos reservatórios

Art. 33. É obrigatória a instalação de reservatório domiciliar para
execução da ligação do ramal predial, independente de categoria
econômica, devendo os mesmos serem dimensionados e construí-
dos de acordo com as normas da ABNT e da SANAB, sem preju-
ízo do que dispõe as posturas municipais em vigor.

Art. 34. O projeto e a execução dos reservatórios deverão aten-
der aos seguintes requisitos de ordem sanitária:

I.assegurar perfeita estanqueidade;
II. utilizar em sua construção materiais que não causem prejuízo

à potabilidade da água;
III. permitir inspeção e reparos, pelas aberturas dotadas de bor-

das salientes e tampas herméticas, devendo as bordas, no caso de
reservatórios enterrados, ter altura mínima de 0,15m;

IV. possuir válvula de flutuador (bóia), que vede a entrada de
água quando cheios, e extravasor descarregando visivelmente em
área livre, dotado de dispositivo que impeça a penetração no re-
servatório de elementos que possam poluir a água;

V. possuir canalização de descarga que permita a limpeza inter-
na do reservatório.

Art. 35. É vedada a passagem de canalizações de esgotos sani-
tários ou pluviais pela cobertura ou pelo interior dos reservatórios.

Art. 36. Os prédios com mais de três pavimentos, ou que possu-
am reservatórios com diferença acima de 10 (dez) metros em rela-
ção à rede distribuidora, deverão possuir reservatório inferior e ins-

talação elevatória conjugada.
Parágrafo único – As instalações elevatórias serão projetadas e

construídas em conformidade com as normas da ABNT e da SA-
NAB, às expensas dos interessados.

Art. 37. Se o reservatório inferior tiver de ser construído em áre-
as internas fechadas, nas quais existam canalizações ou dispositivos
de esgoto, deverão ali ser instalados ralos e canalizações de águas
pluviais, capazes de escoar qualquer fluxo eventual de esgoto.

Seção IV - Das piscinas

Art. 38. As instalações de água de piscina deverão obedecer ao
regulamento próprio, observado o disposto nesta Seção.

Art. 39. As piscinas poderão ser abastecidas por meio de ramal
privativo ou de encanamento derivado do reservatório predial.

Art. 40. Não serão permitidas interconexões entre as instala-
ções prediais de água e de esgoto e as de piscinas.

Art. 41. A coleta de água proveniente de piscina pela rede públi-
ca de esgoto somente será permitida quando tecnicamente viável, a
critério da SANAB.

Art. 42. Somente será concedida ligação de água para piscina
se não houver prejuízo para o abastecimento normal das áreas vizi-
nhas.

Capítulo V - Dos hidrantes

Art. 43. A SANAB, de acordo com o Corpo de Bombeiros,
instalará hidrantes em logradouros públicos onde existir rede de
abastecimento de água compatível com as especificações técnicas
pertinentes.

Art. 44. A operação dos hidrantes somente poderá ser efetuada
pela SANAB ou pelo Corpo de Bombeiros.

§ 1º - O Corpo de Bombeiros deverá comunicar à SANAB, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, as operações efetuadas nos
termos deste artigo.

§ 2º - A SANAB fornecerá ao Corpo de Bombeiros, por solici-
tação deste, informações sobre o sistema de abastecimento de água
e o seu regime de operação.

§ 3º - Compete ao Corpo de Bombeiros inspecionar com regula-
ridade as condições de funcionamento dos hidrantes e dos registros
de fechamento dos mesmos, e solicitar à SANAB os reparos, por-
ventura necessários.

Art. 45. A manutenção dos hidrantes será feita pela SANAB,
às suas expensas.

Art. 46. Os danos causados aos registros e aos hidrantes serão
reparados pela SANAB, às expensas de quem lhes der causa, sem
prejuízo das sanções, previstas neste regulamento e das penas cri-
minais aplicáveis.

Capítulo VI - Dos despejos

Art. 47. É obrigatório o tratamento prévio dos líquidos residuais
que, por suas características, não puderem ser lançados in natura
na rede de esgoto. O referido tratamento será feito às expensas do
usuário, devendo o projeto ser previamente aprovado pela SANAB.

Art. 48. O estabelecimento industrial ou de prestação de servi-
ços, situado em logradouros dotados de coletor público, somente
poderá lançar os seus dejetos no seu coletor em condições tais que
não causem dano de qualquer espécie às obras, instalações e uni-
dades de tratamento do sistema de esgoto.

Parágrafo único – A SANAB manterá atualizado o cadastro
dos estabelecimentos industriais e de prestação de serviços em que
serão registrados a natureza e o volume dos despejos a serem cole-
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tados.
Art. 49. Os despejos industriais a serem lançados na rede cole-

tora de esgoto deverão atender aos seguintes requisitos:
I.a temperatura não poderá ser superior a 40 º C;
II.pH deverá estar compreendido entre 6,5 e 10,0;
III. os sólidos de sedimentação imediata, como areia, argila e

outros só serão admissíveis até o limite de 500miligramas por litro
(500mg/l);

IV. os sólidos sedimentáveis em 10 minutos só serão admissí-
veis até o limite de 5.000 mg/l;

V. para os sólidos sedimentáveis em duas horas, deverão ser
levados em conta a natureza, o aspecto e o volume do sedimento.
Se este for compacto, não se admitirão mais de 250.000 mg/l; se
não for compacto, poderá ser admitido em qualquer quantidade;

VI. substâncias graxas, alcatrões, resinas e outros (substâncias
solúveis a frio em éter etílico) não serão permitidas em quantidade
superior a 150 mg/l;

VII. a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) não deverá
ultrapassar à DBO média do afluente da estação de tratamento de
esgoto.

VIII. ter vazão compatível com o diâmetro e as condições hi-
dráulicas de escoamento de rede coletora e capacidade do sistema
de tratamento de esgoto.

Art. 50. Não se admitirão, na rede coletora de esgoto, despejos
industriais que contenham:

I. gases tóxicos ou substâncias capazes de produzi-los;
II. substâncias inflamáveis ou que produzam gases inflamáveis;
III. resíduos e corpos capazes de produzir obstruções (trapos,

lã, estopa, pêlo) e outros;
IV. substâncias que, por seus produtos de decomposição ou com-

binação, possam produzir obstruções ou incrustações nas canaliza-
ções de esgoto;

V. substâncias que por sua natureza interfiram com os proces-
sos de depuração na estação de tratamento de esgoto.

Parágrafo único – Os despejos provenientes de postos de gaso-
lina ou garagens, onde haja lubrificação e lavagem de veículos, de-
verão passar em caixas que permitam a deposição de areia e a
separação do óleo.

Art. 51. O projeto de tratamento de efluentes industriais, a se-
rem lançados na rede coletora de esgoto, deverá ser aprovado pe-
los órgãos competentes e SANAB.

Título V - Das ligações de água e de esgoto

Art. 52. As ligações de água e de esgoto poderão ser provisóri-
as ou definitivas.

§ 1º - São provisórias as ligações para construção e as ligações
a título temporário.

§ 2º - Além de atender aos requisitos estipulados neste regula-
mento, o postulante de ligação provisória deverá depositar, anteci-
padamente, o valor da tarifa estimado para o período de duração do
serviço, facultando-se, para esse efeito, a divisão em sub-períodos
não inferiores a um mês.

§ 3º - A classificação de consumo de usuário temporário será
determinada, em cada caso, pelo SANAB.

Capítulo I - Das ligações provisórias

Seção I - Das ligações para construção

Art. 53. O ramal predial para construção será dimensionado de
modo a ser aproveitado para ligação definitiva.

Art. 54. As ligações de água e de esgoto para construção serão

cedidas em nome do proprietário, mediante apresentação dos se-
guintes documentos:

I.escritura do terreno ou Contrato de Compra e Venda;
II.carteira de Identidade;
III.CPF/CNPJ;
IV.cópia de Alvará de Licença para construção;
V.cópia da planta de situação e da planta baixa do projeto arqui-

tetônico aprovado pela municipalidade, ou certidão do IBGE ou Crea,
contendo indicação da área de construção.

Parágrafo único – A ligação provisória será classificada como
categoria comercial até a sua efetivação como definitiva, quando
então será classificada de acordo com o seu uso.

Art. 55. As ligações provisórias de água e de esgoto só serão
executadas após satisfeitas as seguintes exigências:

I. instalações de acordo com os padrões da SANAB;
II. pagamento do valor da ligação e/ou dos respectivos orça-

mentos elaborados pela SANAB;
Art. 56. Não sendo a obra concluída no prazo previamente esta-

belecido, caberá ao usuário solicitar a prorrogação do prazo da liga-
ção para construção.

§ 1º - Concluída a obra, o proprietário do imóvel, ou seu detentor
a qualquer título, requererá à SANAB a ligação definitiva, median-
te a apresentação do competente “habite-se”.

§ 2º - Na impossibilidade da apresentação do “habite-se”, pode-
rá a SANAB, a seu critério, conceder a ligação definitiva após
comprovar, mediante inspeção, a conclusão da obra.

Seção II - Das ligações a título temporário

Art. 57. As ligações a título temporário são as destinadas ao
fornecimento de água e ao esgotamento de estabelecimento de
caráter temporário, tais como, exposições, feiras, circos, bem como
obras em logradouros públicos.

Art. 58. As ligações de água e de esgoto, a título temporário,
serão solicitadas pelo interessado, que deverá declarar o prazo de-
sejado para o serviço, bem como o consumo de água potável, in-
cumbindo-lhe ainda, se necessário, requerer a prorrogação de alu-
dido prazo.

Art. 59. As ligações de água e de esgoto a título temporário
serão concedidas em nome do interessado, mediante a apresenta-
ção de licença ou autorização de órgão competente.

Art. 60. As ligações de água e de esgoto só serão executadas
após satisfeitas as seguintes exigências:

I. instalações de acordo com os padrões da SANAB;
II. pagamento do valor da ligação e/ou dos respectivos orça-

mentos elaborados pela SANAB.
Art. 61. Aplica-se às ligações a título temporário o disposto no §

2º do artigo 52.

Capítulo II - das ligações definitivas

Art. 62. Caberá ao proprietário do imóvel, ou ao detentor de sua
posse, requerer à SANAB as ligações definitivas de água e de
esgoto.

Art. 63. Além dos requisitos previstos neste regulamento, a liga-
ção de água ou de esgoto está sujeita ao pagamento dos respecti-
vos preços, constantes da tabela anexa.

Parágrafo único - A critério da SANAB, o pagamento da liga-
ção poderá ser desdobrado em parcelas.

Art. 64. As ligações de água e de esgoto para usos domésticos
e higiênicos têm prioridade sobre as destinadas a outros usos, cuja
concessão ficará condicionada à capacidade dos respectivos siste-
mas e às possibilidades de sua ampliação.
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Art. 65. A ligação de água destina-se apenas à própria serventia
do usuário, a quem cabe evitar desperdícios, poluição ou o forneci-
mento de água a terceiros, mesmo a título gratuito.

Parágrafo único – É vedada ao usuário a derivação de ramais
coletores ou instalações prediais de água ou esgoto de sua serven-
tia para atender a outros prédios, ainda que de sua propriedade,
salvo com prévia autorização da SANAB.

Capítulo III - Dos hidrômetros e limitadores de consumo

Art. 66. A critério da SANAB o consumo de água poderá ser
regulado por meio de hidrômetro ou limitador de consumo.

Art. 67. O hidrômetro ou limitador de consumo faz parte do
ramal predial e será de propriedade da SANAB, ao qual compete
sua instalação e conservação.

Art. 68. Os hidrômetros serão instalados, em local abrigado e de
fácil acesso, na parte externa do imóvel, ou seja, na calçada, no
muro fronteiriço ou na fachada do prédio, e o usuário deverá insta-
lar caixa de proteção, de acordo com os padrões aprovados pela
SANAB.

§ 1º - O livre acesso ao hidrômetro deverá ser assegurado pelo
usuário ao pessoal autorizado pela SANAB, sendo vedado atra-
vancar o padrão com qualquer obstáculo ou instalação que dificulte
a fácil remoção do medidor ou a sua leitura, sob pena de interrup-
ção no fornecimento de água.

§ 2º - O usuário responderá pelas despesas decorrentes da falta
de proteção e guarda dos hidrômetros instalados na área de domí-
nio de seu imóvel.

§ 3º - Por solicitação do usuário, poderá ser efetuado desloca-
mento do hidrômetro, desde que seja viável tecnicamente, ficando
o mesmo sujeito ao pagamento dos respectivos preços constantes
da tabela Anexo I, item 4.1.1.

Art. 69. O limitador de consumo será instalado no passeio, den-
tro da caixa de registro da derivação.

Art. 70. O usuário poderá solicitar à SANAB a aferição do
hidrômetro instalado no seu prédio, devendo pagar a despesa, se
ficar constatado o funcionamento normal do aparelho.

§ 1º - Considera-se como funcionamento normal o estabelecido
em consonância com normas da ABNT.

§ 2º - Verificada qualquer anormalidade no funcionamento do
hidrômetro até que se proceda a sua correção, o consumo será
cobrado pela média das 6 (seis) últimas medições registradas.

Art. 71. O hidrômetro poderá ser substituído ou retirado pela
SANAB, a qualquer tempo, em casos de manutenção, pesquisa ou
modificação do sistema de medição.

Capítulo IV - Da interrupção do fornecimento de água

Art. 72. O fornecimento de água ao imóvel, será interrompido
nos seguintes casos, sem prejuízo da aplicação das sanções previs-
tas neste regulamento:

I. impontualidade no pagamento de tarifas;
II. interdição judicial ou administrativa;
III. instalação de ejetores ou bombas de sucção diretamente na

rede ou no ramal predial;
IV. ligação clandestina ou abusiva;
V. retirada do hidrômetro e/ou intervenção abusiva no mesmo;
VI. intervenção no ramal predial externo;
VII. vacância do imóvel, antes habitado, por solicitação do usu-

ário, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por igual
período;

VIII. falta de cumprimento de outras exigências deste regula-
mento.

§ 1º - A interrupção será efetuada decorridos os seguintes pra-
zos:

I. 2 (dois) dias úteis após a data de notificação, nos casos pre-
vistos nos incisos IV e VIII,

II. 15 (quinze) dias corridos após a data de vencimento do débi-
to, no caso do inciso I.

§ 2º - Nos demais casos, a interrupção poderá ser efetuada
independente de notificação, tão logo constatadas as infrações pre-
vistas neste artigo.

§ 3º - Cessados os motivos que determinaram a interrupção, ou,
se for o caso, satisfeitas as exigências estipuladas para a ligação,
será restabelecido o fornecimento de água, mediante o pagamento
do preço do serviço correspondente.

§ 4º - A emissão de fatura, após a interrupção do fornecimento,
não será processada enquanto não houver o restabelecimento do
fornecimento.

Art. 73. As ligações de água ou esgoto serão suprimidas:
I. por solicitação do titular do domínio útil, caso o prédio perca

as condições de habitabilidade por ruína ou demolição;
II. restabelecimento irregular do fornecimento de água e coleta

de esgoto;
III. interrupção do fornecimento por período superior a 150 (cento

e cinqüenta) dias, de acordo com o inciso I do Art. 72.
Art. 74. Os ramais retirados serão recolhidos ao setor compe-

tente da SANAB.

Título VI - Da classificação e da cobrança dos serviços

Capítulo I - Da classificação dos serviços

Art. 75. Os serviços de água e esgoto são classificados em qua-
tro categorias:

I. Categoria A – Residencial: quando a água é usada para fins
domésticos e higiênicos em edificações de uso exclusivamente re-
sidencial;

II. Categoria B – Pública: quando a água é usada para consumo
público, ou em órgãos municipais, estaduais e federais;

III. Categoria C – Comercial: quando a água é usada para fins
domésticos e higiênicos em estabelecimentos comerciais.

IV. Categoria D – Industrial: quando a água é usada em estabe-
lecimentos comerciais e industriais, como matéria prima, ou parte
inerente à própria natureza do comércio ou da indústria.

Art. 76. Classifica-se o consumo de água em:
I. Consumo medido: é o apurado por meio de hidrômetro;
II. Consumo estimado: é o estipulado com base no modelo do

Anexo I, item 1.2 deste Regulamento.

Capítulo II - Das tarifas

Art. 77. A prestação dos serviços d’água e de esgoto será retri-
buída mediante o pagamento de tarifas pelos usuários, que compre-
enderão:

I. as despesas de operação;
II. as quotas de depreciação, provisão para devedores e amorti-

zação de empréstimos;
III. a constituição de fundo de reserva para investimentos;
IV. necessidade de desenvolvimentos econômico e tecnológico

da SANAB;
V. manutenção do equilíbrio econômico e financeiro da SANAB.
Art. 78. Os valores das tarifas de água e de esgoto e os preços

de serviços serão estabelecidos por portaria do diretor, conforme
modelos do Anexo I, deste regulamento.

Parágrafo único – Para os usuários que se caracterizem por sua
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demanda elevada de água, poderão ser firmados contratos especí-
ficos e condições especiais estabelecidas pela SANAB.

Art. 79. É vedada a isenção ou redução de tarifas e outros valo-
res de serviços, ressalvados os casos previstos em Lei.

Capítulo III - Da cobrança das tarifas

Art. 80. As contas de água e/ou esgoto serão processadas de
acordo com o calendário de faturamento elaborado pela SANAB e
apresentada ao usuário a intervalos regulares.

Art. 81. As tarifas de consumo de água, referente ao consumo
medido, serão calculadas segundo a sistemática constante do Ane-
xo I.

Art. 82. Quando o consumo mensal for inferior ao consumo
básico da respectiva categoria, será devida a tarifa correspondente
ao consumo básico, denominada tarifa mínima.

Parágrafo único - Entende-se por consumo básico, o consumo
mínimo mensal para cada categoria, estabelecido no Anexo I.

Art. 83. Quando o consumo for superior ao consumo básico da
respectiva categoria, a tarifa devida será calculada somando-se, à
tarifa mínima estabelecida para cada categoria, os valores corres-
pondentes ao consumo excedente para cada faixa de consumo,
conforme disposto no Anexo I.

Art. 84. Na ausência de medidores, as tarifas de consumo de
água, referente ao consumo estimado, serão fixas e cobradas con-
forme estabelecido no Anexo I

Art. 85. Quando não for possível medir o volume consumido,
por avaria do hidrômetro ou por outros motivos que impossibilitem a
sua leitura, até que se proceda à regularização, a cobrança será
feita com base na média das 6 (seis) últimas medições realizadas.

Art. 86. A taxa de utilização dos serviços de esgoto serão co-
bradas como percentual sobre o valor da tarifa de água, conforme
estabelecido no Anexo I.

Parágrafo único - No caso do usuário dispor de sistema próprio
de abastecimento de água, será considerado como volume de esgo-
to coletado, para efeito de cálculo da conta, o volume de água por
ele utilizado, efetivamente medido ou estimado pela SANAB.

Art. 87. As tarifas de água e taxa de esgoto poderão ser cobra-
das em conjunto, de todo um grupo de economias, organizadas em
condomínio, ou cujas ligações tenham sido concedidas a um único
usuário.

Art. 88. No caso de serem localizados imóveis ligados às redes
de água e/ou esgoto de forma clandestina, e não sendo possível
determinar a data em que a irregularidade foi executada, deverão
ser cobradas as tarifas de água e/ou taxa de esgoto corresponden-
tes a 6 (seis) meses de consumo, com valores atualizados, sem
prejuízo da penalidade cabível.

Art. 89. Das contas emitidas caberá recurso pelo interessado,
desde que apresentado à SANAB antes da data do vencimentos
das mesmas.

Parágrafo único – Após a data do vencimento, serão recebidos
recursos dos usuários desde que as contas estejam devidamente
quitadas.

Título IV - Das infrações e penalidades

Art. 90. A inobservância a qualquer dispositivo deste regula-
mento sujeitará o infrator a notificações e/ou penalidades.

Art. 91. Serão punidos com multas, independentemente de noti-
ficação, as seguintes infrações:

I. intervenção de qualquer modo nas instalações dos serviços
públicos de água e de esgoto;

II. ligações clandestinas de qualquer canalização à rede distri-

buidora de água e coletora de esgotos;
III. violação ou retirada de hidrômetro ou de limitador de consu-

mo;
IV. Interconexão da instalação com canalizações alimentadas

com água não procedente do abastecimento público;
V. utilização de canalização ou coletor de uma instalação predial

para abastecimento de água ou coleta de esgoto de outro imóvel ou
economia;

VI. uso de dispositivos, tais como bombas ou ejetores, na rede
distribuidora ou ramal predial;

VII. lançamento de águas pluviais na instalação de esgoto do
prédio;

VIII. lançamento de despejos in natura, que por suas caracte-
rísticas exijam tratamento prévio, na rede coletora de esgoto;

IX. início da obra de instalação de água e de esgoto em lotea-
mentos ou agrupamentos de edificações, sem prévia autorização
da SANAB;

X. alteração de projeto de instalações de água e de esgoto em
loteamentos ou agrupamentos de edificações, sem prévia autoriza-
ção da SANAB;

XI. inobservância das normas e/ou instalações da SANAB na
execução de obras e serviços de água e esgoto;

XII. impontualidade no pagamento de tarifas devidas à SANAB.
§ 1º - Os valores das multas referidas nos incisos I a XI deste

artigo serão fixados pelo diretor da SANAB, conforme modelo es-
tabelecido pelo Anexo I.

§ 2º - O valor da multa referida no inciso XII deste artigo será
de 2 % (dois por cento) ao dia, a ser cobrado junto à fatura do mês
subseqüente ao da inadimplência.

§ 3º - Independentemente da aplicação da multa e conforme a
natureza e/ou gravidade da infração, poderá a SANAB interrom-
per o abastecimento de água, observando o disposto no artigo 72.

Art. 92. O pagamento da multa não elide a irregularidade, fican-
do o infrator obrigado a regularizar as obras ou instalações que
estiverem em desacordo com as disposições contidas neste Regu-
lamento.

Art. 93. As infrações a este regulamento serão notificadas pelo
Superintendente da SANAB.

§ 1º - Uma via da notificação será entregue ao infrator median-
te recibo.

§ 2º - Se o infrator se recusar a receber a notificação, o servidor
certificará o fato no verso do documento.

Art. 94. Para o exercício do contraditório e da ampla defesa, é
assegurado ao infrator o direito de recorrer à SANAB, no prazo de
10 (dez) dias contados do recebimento da notificação.

Titulo V - Da qualidade do produto e serviços

Art. 95. Os serviços prestados pela SANAB terão garantia de
qualidade exigida pela legislação vigente.

Parágrafo único - A responsabilidade da SANAB, referente
a este Artigo, corresponde ao produto fornecido até o ponto de
entrega. O armazenamento e utilização após o ponto de entrega
são de responsabilidade do usuário, cabendo a SANAB orientar
e esclarecer quanto aos métodos mais eficientes de manuten-
ção da qualidade.

Título VI - Das disposições gerais

Art. 96. Na falta de êxito na cobrança amigável ou administra-
tiva dos créditos da SANAB, além da aplicação das disposições
restritivas, previstas na Lei e no Regulamento, o diretor da SA-
NAB poderá recorrer ao Poder Judiciário para cobrança judicial
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desses créditos.
Art. 97. Caberá aos usuários que necessitarem de água com

características diferentes dos padrões de potabilidade, adotados pela
SANAB, ajustar os parâmetros, mediante tratamento em instala-
ções próprias.

Parágrafo único – Nenhuma redução de tarifa será concedida
em virtude do tratamento corretivo mencionado.

Art. 98. À SANAB assiste o direito de, em qualquer tempo,
exercer função fiscalizadora, no sentido de verificar a obediência
ao prescrito neste Regulamento.

Art. 99. Fica assegurado aos servidores autorizados pela SA-
NAB o acesso às instalações de água e esgoto dos prédios, áreas,
quintais ou terrenos para realização de vistorias de inspeção a es-
sas instalações.

Art. 100. Caberá à Prefeitura recompor a pavimentação de ruas
e calçadas que tenham sido removidas para instalação ou reparo de
canalização de água ou esgoto.

Parágrafo único – No caso de ramais ou coletores prediais, ca-

berá à Prefeitura recompor a pavimentação, incumbindo ao propri-
etário as despesas com a recomposição dos passeios e calçadas.

Art. 101. Ocorrendo o aumento extraordinário do consumo de-
vido a vazamentos invisíveis na instalação predial, poderá a SA-
NAB deduzir, para efeito de cobrança do consumo, a diferença
entre o consumo e a média de consumo dos 6 (seis) meses anteri-
ores.

Parágrafo único – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias após a
notificação ao usuário e não reparado o motivo que causou o con-
sumo extraordinário, será cobrado de forma integral o consumo
registrado pelo medidor.

Art. 102. Fica o(a) Superintendente da SANAB autorizado a
expedir normas complementares para o cumprimento deste Regu-
lamento.

Anexo ao Decreto nº 33 de01/julho/2008, que aprova o presente
Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto do Município de Bar-
reiras - SANAB e seus anexos.
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1. CARACTERISTICAS DA UNIDADE CONSUMIDO-
RA (ECONOMIA)

3.1 – RESIDENCIAL 1: Residências com a área de 21m² a
50m².

3.2 – RESIDENCIAL 2: Residências com área de 51m² a
100m².

3.3 – RESIDENCIAL 3: Residências com área superior
a100m².

3.4 - RESIDENCIAL SOCIAL: Residências onde os mante-
nedores são cadastrados e enquadrados no Programa Bolsa Famí-
lia, e que as mesmas sejam de área menor ou igual 20m2 que não
apresentem consumo de água para fins hortigranjeiros e possuam
simultaneamente 4 (quatro) das seguintes características:

1.1.1. Construção em taipa ou alvenaria de adobe e área cons-
truída menor ou igual a 20m2;

1.1.2. Piso de cimento liso ou inferior;
1.1.3. Instalação sanitária única;
1.1.4. Ponto único para utilização de água para fins diversos;
1.1.5. Ponto único para utilização de energia elétrica;
1.1.6. Localização em rua popular.
3.5 - COMERCIAL E PRESTADORES DE SERVIÇO:

Estabelecimentos comerciais e congêneres, cinemas, hotéis, esta-
belecimentos prestadores de serviços de atividade mista (indústria
e comércio varejista), hospitais, escolas e entidades filantrópicas.

3.6 - PEQUENOS COMÉRCIOS: Pequenos Estabelecimen-
tos Comerciais que possuem no máximo 1(um) ponto de água e
suas atividades não utilizam água como atividade fim (Farmácias,
Sapatarias, Armarinhos, Barbearias, Pequenos Comércios). Não
localizados em Shoppings ou Galerias.

3.7 - CONSTRUÇÃO: construção de prédios ou conjuntos
habitacionais com 5 (cinco) ou mais unidades.

OBS.: Para as construções de imóveis até 4(quatro) unidades
consumidoras faturadas, a tarifa será aplicada como se os prédios
ou conjuntos já estivessem concluídos.

3.8 - INDUSTRIAL: Indústrias em geral.
3.9  - PÚBLICA:  Estabelecimentos públicos não residências.
3.10  - ÁGUA TRATADA DE DERIVAÇÃO RURAL:

Abastecimento através de derivações rurais de água tratada.
3.11  - ÁGUA BRUTA DE DERIVAÇÃO RURAL:  Abas-

tecimento através de derivações rurais de água bruta
 - CARRO PIPA: Abastecimento através de carro pipa de água

tratada.

TRANSFERÊNCIA DO RAMAL E/OU HIDRÔMETRO
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1.1.1. FECHAMENTO DE LIGAÇÃO POR SOLICITAÇÃO
DO USUÁRIO

01 (uma) ECONOMIA ................................................R$ 22,77
Mais de uma economia .............. R$ 2,36 (a partir da segunda).
1.1.2. LIGAÇÃO DE ÁGUA
1.1.2.1. 01(uma) ECONOMIA Residencial, com área construí-

da menor ou igual a 20 m2, que não apresente consumo de água
para fins hortifrutigranjeiros e possua simultaneamente as seguin-

tes características:
a. Construção em Taipa ou Alvenaria adobe.
b. Piso de cimento liso ou inferior.
c. Instalação sanitária única.
d. Ponto único de utilização de água para fins diversos.
e. Ponto único de utilização de energia elétrica.
f. Localização de ruas populares.
Diâmetro de ½”............................................................R$26,00

1.1.1.  PESQUISA DE VAZAMENTO
1.1.1.1. Pesquisa a pedido (uma economia)......................R$ 52,08
Mais de uma economia.......................R$ 5,22 a partir da segunda.
1.1.1.2. Ligação popular (1.1)...........................................R$ 13,02
1.1.2. REABERTURA DA LIGAÇÃO NORMAL
1.1.2.1. 01(uma) economia................................................ R$ 39,05
Mais de uma economia........................R$ 7,56 a partir da segunda
1.1.2.2. REABERTURA DA LIGAÇÃO URGENTE
1.1.2.3. 01(uma) economia................................................ R$ 63,89
Mais de uma economia .......................R$ 7,56 a partir da segunda

1.1.3. FORNECIMENTO DE CERTIDÃO DE DÉBITO...R$ 7,13
1.1.4. FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE
CONTA........................................................................R$ 1,37
4.1.10. FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE CONTA
para ligações residenciais sociais e populares (3.4 e 3.5)......R$ 0,91
4.1.11. EXTENSÃO DE REDE
4.1.11.1. Loteamento popular e não popular........Valor do orçamento
4.1.12. DESCARGA DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA EM ELE-
VATÓRIAS DE ESGOTO
75% da Tarifa Mínima da Classe Comercial........................R$ 18,65

O valor da aferição só deverá ser cobrado do cliente, se o mesmo estiver funcionando dentro das normas estabelecidas pela ABNT.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, no uso de suas atribuições legais, faz saber, após análise de critérios de desempate
previsto em Edital, o Resultado Final entre os candidatos convocados no cargo de: TÉCNICO EM LABORATÓRIO

Barreiras, 13 de novembro de 2008

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, no uso de suas atribuições legais, faz saber, após análise de critérios de desempate
previsto em Edital, o Resultado Final entre os candidatos convocados no cargo de: ACD - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO.

Barreiras, 13 de novembro de 2008

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito Municipal


