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LEI N°22/97, DE 17 DE ABRIL DE 1997. 

"CRIA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO - SAAE E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS". 

O Povo do Município de São Félix de Minas, Estado de 
Minas, por meio de seus representantes, aprovam e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica criado o Departamento Municipal de Agua e 
Esgoto - SAAE, como Entidade Municipal da Administração Direta e estrutura 
orgânica e competência dos órgãos que o integram na forma da presente Lei. 

Art. 2° - O SAAE exercerá a sua ação no Município de São 
Félix de Minas, competindo-lhe: 

1 - estudar, projetar, executar diretamente ou mediante 
contrato com especialistas e organizações especializadas em engenharia sanitária, 
de Direito Público ou Privado, as obras relativas à construção, ampliação, 
recuperação e remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água e de 
esgoto sanitário no Município; 

II - administrar, operar, manter e conservar os serviços de 
água e esgoto; 

III - executar os serviços relativos a contas e consumo; 
IV - acompanhar o faturamento e a arrecadação das tarifas 

decorrentes dos serviços prestados; 
V - promover o treinamento de seu pessoal e promover 

estudos e pesquisas para aperfeiçoamento de seus serviços; 
VI - manter intercâmbio com Entidades relacionadas com o 

campo do saneamento; 
VII - promover atividades voltadas para a preservação do 

meio-ambiente e combate à população ambiental, particularmente dos cursos 
d'água do Município; 

VIII - elaborar programas e implementar nas localidades do 
Município soluções conjuntas água-esgoto-módulo sanitário; 

IX - exercer quaisquer atividades relacionadas com o 
saneamento urbano e rural, desde que assegurados os recursos necessários. 

Art. 3° - O SAAE terá a seguinte estrutura orgânica: 
1 - Diretoria - DR; 
II - Secretaria Executiva - SE; 
III - Seção Administrativa e de Contas e Consumo - SACC; 
IV - Seção de Operação, Manutenção, Recuperação e 

Expansão SOM. 
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Art. 40 - O Chefe do Executivo Municipal fica autorizado a 
firmar convênio com organização especializada em engenharia sanitária de direito 
público, para assistência e assessoramento técnico-administrativo ao SAE. 

Art. 50 - Os orçamentos anuais e plurianuais, sintéticos e 
analíticos do SAAE comporão o Orçamento Geral do Município. 

Parágrafo único - O SAAE terá plano de contas destacado e 
específico de suas atividades, competindo-lhe  acompanhar a execução financeira 
e orçamentária. 

Art. 6° - O Diretor do SAAE será nomeado pelo Chefe do 
Poder Executivo Municipal, para o Cargo em Comissão, de livre nomeação e 
exoneração. 

Parágrafo único - O Diretor do SAAE poderá ser escolhido 
dentre os servidores do quadro de pessoal do Município. 

7° - O Diretor do SAAE apresentará, em tempo hábil, ao 
Chefe do Executivo Municipal, para a sua aprovação, o quadro de pessoal 
necessário para o funcionamento do departamento. 

Art. 80  - O Chefe do Poder Executivo Municipal transferirá 
para a administração do SAAE todo o pessoal necessário para o seu 
funcionamento. 

Art. 9° - O Chefe do Poder Executivo Municipal transferirá 
para a guarda, administração e responsabilidade do SAAE todo o patrimônio, 
bens móveis, imóveis e semoventes necessários para o seu funcionamento. 

Art. 10 - O SAAE para o seu funcionamento contará entre 
outros, com recursos financeiros arrecadados pelo Município e provenientes de: 

1 -dotações orçamentárias e créditos suplementares; 
II - Subvenções Municipais; 
III - do produto de quaisquer tributos e remuneração 

decorrentes diretamente dos serviços de água e esgoto, tais como: taxas e tarifas 
de água e conservação de hidrômentros; serviços referentes a ligações de água e 
esgoto; prolongamento de rede e outras obras por conta de terceiros, etc.; 

IV - taxas de contribuição que incidirem sobre os terrenos 
beneficiados com os serviços de água e esgoto; 

V - dos auxílios, subvenções e créditos especiais ou 
adicionais que lhe forem concedidos, inclusive para obras novas, pelos Governos 
Federal, Estadual e Municipal ou por organismos de cooperação internacional; 

VI - taxas de contribuição para melhorias e implantação de 
obras novas; 

VII - produtos de cauções ou depósitos resultantes de 
inadimplementos contratuais; 

VIII - doações, legados e outras rendas. 
Art. 11 - Os planos de trabalho do SAAE serão elaborados 

conjuntamente com o Executivo Municipal, ouvindo parecer de entidades 
especializada em engenharia sanitária, quando for o caso. 
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Art. 12 - Competirá ao SAAE superintender, coordenar, 
promover, executar e acompanhar os planos de trabalho aprovados. 

Art. 13 - O SAAE deverá promover e participar de programas 
que visam a melhoria das relações humanas no trabalho, das relações públicas 
com a comunidade e da imagem do Departamento. 

Art. 14 - O SAAE deverá promover ações objetivando a 
implementação do saneamento básico nas localidades do Município, conforme 
tecnologia apropriada ao saneamento rural. 

Art. 15 - A classificação dos serviços de água e esgoto e as 
condições para a sua concessão serão estabelecidas no regulamento do SAAE. 

Art. 16 - Serão obrigatórias as ligações de água e esgoto para 
os prédios considerados habitáveis situados nos logradouros em que existem as 
respectivas redes públicas. 

Art. 17 - Os proprietários de terrenos situados em logradouros 
beneficiados pelos sistemas de água e esgotos sanitários estarão sujeitos ao 
pagamento das taxas, tarifas, conforme disposições a serem fixadas. 

Art. 18 - E vedado ao SAAE conceder isenção ou redução no 
valor da cobrança devida pelo contribuinte. 

Art. 19 - O Chefe do Poder Executivo Municipal expedirá os 
atos próprios necessários, fixando as taxas, tarifas emolumentos e outros 
encargos a serem pagos pelos contribuintes. 

Art. 20 - O Chefe do Poder Executivo Municipal expedirá 
Decretos necessários à completa regularização da presente Lei. 

§ 1° - A regularização de que trata este artigo compreenderá o 
Regulamento dos Serviços de Agua e Esgotos e o Regimento Interno do SAAE. 

§ 2° - Fica estabelecido o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 
a contar da data da vigência desta Lei, para aprovação dos regulamentos aqui 
previstos. 

Art. 21 - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de São Félix de Minas, aos 17 
dias do mês de abril de 1997. 

Joã~atista ã2is~os 
Prefeito Municipal 
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(Publicada no quadro de avisos em 17.04.97, por 	 ....  LXV 	 ) 
Registrada no livro n° 	Folhas 	 


