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e PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA 

e lEI Nº 1.165, DE 16 DE DEZEMQRO DC 1.977 
e 
e o Prefeito Municipal de Ibitinga, na conformie 
edade do disposto no artigo 27 do Decreto-Loi Complementar nQ 9, de 

e31 de Dezembro de 1.969, (le~ Org5nica dOS Municípios) e nos ter 

emos da rSl;o·luçã'o 1.273 de 1.977, da C;!lmara r1unicipal de Ibitinga,' 

e promulga a seguinte lei: 

e CAPtTUlO I e 
PARTE CERAle 

e Artigo 1Q - O SEAVrçO AUTONOMO DE ~GUA E ESGO-

e TOS DE IBITHJGA - SAAE -. entidade aut<:!rquica municipal. criada P.!!. 
n Qela lei ~lunicipal 902, de 9 de janeiro de 1.969. com personalid~ 

:de pr~pria, com sede e foro na cidade da Ibitinga, Estado de são • 

ePaulo, dispondo de autonomia econômica. financeira a administrati 

eva, dentro dos limites traçados na presente lai, exercer' sua ação 

eam todo o munic!pio de Ibitinga. competindo-lh:e com axclusividade~ 

e a) estudar, projetar e executar, diretamente • 

e ou ma diante contrato profissionais ou organizac;&es especializadas, 

e as provid~ncias relativas ~ construção, reforma, melhoramentos e ' 
e - 1· - d . t 'bl · . d b t .eoperac;ao, amp ~açao os emas pu 1~OS e gsra16 e a as eC1mens~s 

eto de 'gua pot~vel e coleta e disposiçio de esgotos sanit'rios do' 
. , . 

emun~ C,l.pl.O; 

b) aprovar e fis~alizar os sistemas Bspec!fi e 
ecos de abastecimento de 'gua e coleta e disposiç;o de esgotos de , 

·eobras particulares; 

e c) lançar, fiscalizar e arrecadar os tributos' 

ee preços pertinentes ;s suas atividades; 
e d) exercer quaisquer atividades relacionadas ' 
e com 05 sistemas p~blicos de abastecimentos de ~gua a disposição de 

:esgotos. compatíveis com as leis em vigor. 

e Artigo 2~ - O patrimônio do SAAE ~ constituido 

etJe todos os bens m~veis e im~veisJ instalações. materiais e outros 

evalores. pr~prios do município atualmente empregados e utilizados • 

enos sistemas públicas de abastecimento de ~gua e coleta e disposi

eção de esgotos sanitários, e direitos decorrentes de s .uas ativida
e 
edas • 


e 




••••• 
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.<continuação) 

•• 
CAPíTl1l0 Ir 

• D1\ RECEITA 

• Artigo 3º - A receite do SAAE, provir~ dos se 
.guintes recursos: 

• a) do produto de arrecadação de qualquer tri 

·buto, preços decorrentes diretamente dos serviços de ~gua e esgo 
:tas, tais como: taxas de contrit:uições de melhoria, preço de forn,!!, 

.cimento de ~gua, de instalação, reparos, aferição e conservação de 

aridrôme os, de ligações prediais de água, de ligações da esgotos, 

ecte abertura B fechamento de ligações prediais, taxas especiais dei 


e.rolungomentos de redes por conta de terceir.os, multas e outras r.2 

eceitas pertinentes às suas atividades; 

tt ' b) da subvenção que lhe fôr anualmente consi
.gnada no orçamento da Prefeitura Municipal;
•• c) dos auxílios e subvenções que lhe forem 

• inclusive para obras novas, pelos Governos Federal,• consed1dos, [6 

tttadual e Municipal ou por organismo de cooperação internacionalj 

• ti) dos produtos de juros sobre depósitos ban
~~rios e outras rendas patrimoniais; 

e) do produto de venda de materiais 1n58r\l1, " • 
da alienação de bans patrimoniais que se tornarem desneces
àos seus serviços; 

• f) da produto de cauções ou depósitos que re
.Iuar terem aos seus cofres por inadimplemento cóntratualj 

g) de doaçSsa. legados B outras rendas que PBr 
ou finalidade lhe devam çaber. 

Artigo 42 - A cobrança dos tributos e preços'·.de 5AAE' sera, regulamentada por Decreto do Sr. Prefeito 1'1unicipal. 

• Artigo 5Q - Os propriet~rios de terrenos bal
Ibios, loteados ou não, sitUados em logradouros públicos dotadOS ou 
~ua vierem a sar dotados de redes públicas de água a da coleta de' 

'sgotos sanitários, desprovidas das respec'tivas ligações, fiC<lrão' 

:sUjai tos ao pagamento de uma contribuição de melhoria na forma f1
arada em regulamento. 
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• 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA 

• (Continuação~)r=~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• t• Artigo 6Q - Mediante pr&via autorização do 

.Sr. Prefeito Municipal, podBr~ o SARE realizar operaç3es de cr'di 

• to para antecipaçao - de receita para obtençao - de recursos necesse. 

.rios ~ execuç;o de obras dos sistsmas de abastecimento de 'gua B • 

.colota e disposição de esgotos. 

Artigo 7Q - O SAAE poderá' suspender o forneci• 
.mento da água a qualquer usuário que deixar de efetuar o pagamento 

:de seus débitos nos prazos estabelecidos. 

• Artigo BII - A administração da Flecoita do • 

.SAAE obedecerá ao C&digo Tributário Municipal e outras disposiçSes 

.legais pertinentes ~ Prefeitura Municipal. 

• 	 CAPíTULO III ,Artigp 911 - a administração da Despesa do•
.SAAE, tais Como: elaboração orçamentária, balancetes, prestaç;o de 

.contas, etc. se far~ na forma obedecida aos dispositivos legais 

.pertinentes à Prefeitura MuniCipal. 

• 	 DO PESSOAL• 
Artigo lOQ- O SARE será administrado por ~m • 

:Diretor sempre que possIvel e na ordem de preferênCia por engenhel 

era civil. ou sanitarista, ou economista. ou administrador de empr~ 

esat;. 	 § tJNICO - O Diretor do SAAE será sempre de 

enomeaçao do livre oscolha do Sr.Prafeito Municipal. podendo ser 

~or este exonerado a 	 qualquer tempo. 

Artigo lls- Incumbe ao 	Diretor representar o• 
esAAE ou promover-lhe 	a representaç;a em Juizo ou fora dele. 

Artigo 1211- Compete ao Diretor do SAAE contr~• 
• 

.tar e dispensar funcior1ô~rios. 


Artigo l3Q- O quadro de Pessoal do SAAE será'
• 
..=:omposto com a quantidade, denominação, remuneração das .diversas • 

.unções e será fi.xado ou alterado por Decreto do Sr. Prefeito Muni 

.=ipal. ! a~HCO - Alé'm do pessoal previsto no Qua -

IPro de Pessoal de que trata este artigo, poderá o Diretor do SAAEI 

.dmitir empregados de natureza ospeci'fica e temporári.a. 

• Artigo 14Q- O quadro de Pessoal do SAAE será' 

"egido pala Consolidação da.s leis do Trabalho -ClT- e ao sistema' 

~revidenCiário Federal.•• 
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e PREFEITURA MUNICIPAL DE lBITIN"GA 
e( Continuação 
e Artigo 15g- Os atuais funcion~rios municipais 

:af~itos ao SAAE 1 qualquer que seja a sua vi.nculação, estão autom~
eticamente in~orporados ao SAAE sem prejuízo dos direitos e vanta 

egens adquiridas. 
Artigo 162- Todo servidor do SAAE que tenha te 

esob a swa l'ssponsabilidads a guarda de valores de qualquer nature


eza estar' sujeito a prestação de fiança ou do seguro de fid.lidade 

el"uncional de que trata este artigo, 5'erá a tualizado sempre que o 

eDiretor achar necess,ário ou convenionta .. 

e Artigo 17g- Os servidores do SAAE portadoras' 


::da nível universitáriO~ quando no exerc!cio de suas funções, será' 

eatribu!do um adicional de 30% (trinta por oento) sobra o total de 


eseus vencimentos. 

e Artigo 1811- O remanejamento dos funciomfrios' 


ea fim de atender às novas denominações de suas funções, será efa 
etuado palo Diretor. 

e § dNICD: r~ apostilada na ~icha funcio 


enal de cada funcionário a denominação de sua função, assim come a 

ereferência de vencimentos. 

e CAPíTULO lU e 

DAS DISPOSIÇÕES FINAISe 
Artigo 19Q- Aplicam-se 00 SAAE. naquiloe 

edisser respeito aos bens, rendas a serviços, todas as prerrogati 

~as, isenções, favores fiscais a demais vantagens da que os servi
Iços municipais gozam e lhas caibam por lei. 

41 Artigo 209- Poderá o Diretor do SSA. contra 
'ar para a sua ac,Qssoria. organização ou téonico especializado em 

~dministração e engenharia sanitária. 

: Artigo 21Q- O SAAE, submeterá anualmente ao ' 
tf0verno Municipal e ao Tribunal da Contas do Estado de são Paula e 
if8 união, as prestações de contas de suas atividades. 

e Artigo 222- OSAAE continua responsável pela • 
~acolhimento das prestações mensais de ~9.18l,42 (Nove Mil~ Cento' 
• Oitenta e Hum Cruzeiros e Dois Centavos) à Caixa Econômica do E!, 
a&do da são Paulo S.A., pare amortização do principal juro do • 
'créscimo do Bmpréstimo contratado pela Prefeitura Municipal, com' 
e 
e 
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• PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA 

.(Continuação)

•.com aquela instituição de cr~dito, conforme escritura do 20R 

.ão de Notas da Capitãl, livro ~63, fls.94, lavrada em 28 

.de 1.967, no valor de ~862.DBO,OO (Oitocentos e Sessenta e.8 Oitenta Cruzeiros)condições constantes dessa escritura. 

: §~NICO - Em razão da responsabilidade outorga 

.da neste artigo o SAAE será o a.rrecadador da taxa de execução de ") 


.serviços de abastecimento de ~gua criada p.ela Lei Municipal n 2 

.de 8 de setembro de 1.967, para cobrir as despesas de amortização 

.do acréscimo de empréstimo referido neste artigo, obedecendo os 

.tários estabelecidos naquela lei ou equivalente. 

: Artigo 23Q- O SAAE não autoriz-ará o forne"J..llnIllJg 

.to da ~gua ou coleta de esgotos em obras, edificações, planos de ...
• teamentos ou desmembrament.os de lotes particulares que nao houve 

~ido regularmente legalizados perante a Prefeitura Municipal, cu 

.instalações ou operações não satisfazerem às norme.s regulamentar 

.federais, estaduais ou municipais pertinentes, decorrente, canse 

:quentemente o embargo de sua utilização', na forma legal. . 

• Artigo 24Q. 05 sistemas p~blicos . de abasteci . 

• ento de água e coleta e disposição de esgotos sanitários dos pla 

"05 de loteamentos ou desmembramen!}os de lotes que integrarem a 5 

.de do munic{pio ou a sede do Distrito de Cambaratiba, ou de outro 

:Distritos que vierem a ser criados, serão obrigatórios unicamente 

eligados aos padrões técnicos construtivos e operacionais exigido 

elo SAAE, e se lhe interessar serão recebidos em doação sem qualqu 

~ .Artigo 252- Compete ao SAAE, a previa aprova 

·ção do.s projetos e a fiscalização das obras e de operação de todo .' 

tfs sistemas públicos da abastecimentos de ~gua e coleta e disposi.•- . ,
~ao de esgotos do mun~c~pio. 

• Artigo 26Q- Al~m das disposiç~es desta lei, 

~er-se-ão as atividades do SAAE, no que for aplicável, pelas di 

.sições legais dos poderes públicos, sob a superior orientação do 

)r. Prefeito t·lunicipal. 
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PREFEITURA MUNICIPAi DE IBITlNGA 

•
~continuaçãc )

.'• • 
Artigo••.rQs. 902 de 9 de janeiro de 


eJ..973.


••4Pe sua publicação, revogadas as 

• 


•
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• 


:Administraç~a 
.brc de 1.977.•

• 

272- Ficam revogadas Baleis Muniei 
1.969, e ng 1.044 de 17 de dezembro 

Artigo 282. Esta lei entrar' em vigor 
disposições em contr~rio. 

• 
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",PREFEITO MUN 

Registrado e publicado na Diretoria Geral 
da Prefeitura Municipal de lbitinga, em 16 de 
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