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MENSAGEM DO PROJETO DE LEI Nº 016/2017.  QUE CRIA O CONSELHO 

REGULADOR DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA, ESTADO DE 

MATO GROSSO. 

 

 Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores da 

Casa de Leis do Município de Nova Olímpia. 

 

O Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de NOVA OLÍMPIA, operado 

pelo PREFEITURA, em uma gestão pública, revelou-se insuficiente, na Gestão destes 

Serviços, e na sua universalização, ao longo de seu período de gestão. 

Amparado na Legislação Federal, que regula a relação entre poder concedente 

e concessionária, e que regula  a concessão destes serviços a iniciativa privada, pois 

hoje temos necessidade de efetuar a ampliação no Sistema de Abastecimento de 

Água, e iniciar um processo para dotar a Cidade de Rede Coletora de Esgotos; e 

nesta condição faz necessária a presença do Poder Público como agente fiscalizador, 

regulamentador, e norteador, dos investimentos de interesse da municipalidade, o que 

significa a atender a todos os anseios de nossa população, com a qualidade 

adequada que o serviço requer; esta ação é definida em lei e denominada de 

Controle Social, e compreende um conjunto de mecanismos e procedimentos que 

garantem à sociedade informações, representações técnicas e participações nos 

processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados 

aos serviços públicos de saneamento básico concedido. O exercício da função de 

regulação atenderá aos seguintes princípios: 

    I - independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária 
e financeira da entidade reguladora; 

    II - transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões.  

São objetivos da regulação: 

    I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para 
a satisfação dos usuários; 

    II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 

    III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência 
dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência; 
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    IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos 
contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e 
eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. 

    A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica, econômica 
e social de prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos: 

    I - padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços; 

    II - requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas; 

    III - as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os 
respectivos     prazos, estabelecidos pelo Concedente em seu Plano de Metas; 

    IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de 
sua   fixação, reajuste e revisão; 

    V - medição, faturamento e cobrança de serviços; 

    VI - monitoramento dos custos; 

    VII - avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados; 

    VIII - plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação; 

    IX - subsídios tarifários e não tarifários; 

    X - padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e 
informação; 

    XI - medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento; 

    A regulação de serviços públicos de saneamento básico poderá ser delegada 
pelos titulares a qualquer entidade reguladora constituída dentro dos limites do respectivo 
Estado, explicitando, no ato de delegação da regulação, a forma de atuação e a 
abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas. 

Os prestadores de serviços públicos de saneamento básico deverão fornecer à 
entidade reguladora todos os dados e informações necessárias para o desempenho de 
suas atividades, na forma das normas legais, regulamentares e contratuais. 

Deverá ser assegurada publicidade aos relatórios, estudos, decisões e 
instrumentos equivalentes que se refiram à regulação ou à fiscalização dos serviços, bem 
como aos direitos e deveres dos usuários e prestadores, a eles podendo ter acesso 
qualquer do povo, independentemente da existência de interesse direto. 

É assegurado aos usuários de serviços públicos de saneamento básico, na forma 
das normas legais, regulamentares e contratuais: 
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    I - amplo acesso a informações sobre os serviços prestados; 

    II - Prévio conhecimento dos seus direitos e deveres, e das penalidades a que 
podem estar sujeitos, por meio do Regulamento de Serviços, emitido, aprovado, e 
distribuído pelo Concessionário, a todos os usuários do Serviço; 

    III - acesso ao manual de prestação do serviço e de atendimento ao usuário, 
elaborado pelo prestador e aprovado pela respectiva entidade de regulação; 

    IV - acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços. 

  Assim sendo, proponho que os serviços atualmente prestados pela Prefeitura 

Municipal, e futuramente por um concessionário privado, sejam Regulados, Fiscalizados 

e Controlados, por um conselho para o qual, formulamos a presente lei que requeiro a 

sua aprovação.  

 

 

Prefeitura Municipal de Nova Olímpia-MT, aos 29 dias do mês de março de 2017.  

 

 

  

 

 

JOSÉ ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE  
Prefeito Municipal 
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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 016 DE 29 DE MARÇO DE 2017. 

 

“DISPÕE SOBRE A REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

BÁSICO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA, E CRIA O CONSELHO REGULADOR 

DOS SERVIÇOS”. 

 

 O Prefeito Municipal de NOVA OLÍMPIA, Estado de Mato Grosso usando das 

atribuições legais que lhe são conferidas FAZ SABER, que a Câmara Municipal 

aprovou e é sancionada a seguinte Lei. 

 

   Art. 1º - Fica criado o Conselho Regulador dos Serviços de Saneamento 

Básico (CRSB), entidade integrante da Administração Municipal da Prefeitura de 

NOVA OLÍMPIA. 

   Art. 2º - O CRSB tem como finalidade promover a fiscalização do 

Concessionário dos Serviços, Regular Tarifas, Moderar  e Dirimir Conflitos. 

   Art. 3º - O Conselho Regulador dos Serviços de Saneamento Básico será 

presidido  pelo Prefeito Municipal. 

Parágrafo Único: Farão parte, do Conselho 5 (cinco) representantes de 

entidades de classe local, indicados pelo Poder Legislativo, e tendo mandatos de 1 

(um), ano podendo ser renovado indefinidamente. 

Art. 4º - O Conselho fará a fiscalização do Concessionário, atribuindo registros 

de Cumprimento e ou descumprimento de metas (Sim/Não), estabelecidas pelo Poder 

Concedente. . 

Art. 5º - Os Conselheiros atuarão de forma independente, e individualmente 

farão propostas justificadas por escrito que serão registradas em ata; As propostas 

para multas deverão ser votadas e aprovadas, em reunião com no mínimo 3 

membros, sendo de caráter obrigatório a presença do Presidente do Conselho. 

Parágrafo 1º - O conselho deve reunir-se sempre na Primeira 4ª. feira de cada 

mês. 

Parágrafo 2º - O número mínimo de Conselheiros votantes deverá ser igual ou 

superior a três. 
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Parágrafo 3º - Duas faltas Consecutivas e injustificadas dos conselheiros implica 

em sua suspensão automática e consequente abertura de vaga a ser preenchida por 

nova indicação. 

Parágrafo 4º - Entre os membros do Conselho Regulador dos Serviços de 

Saneamento Básico deve ser escolhido um (a) secretário (a) que se ocupará com 

todos os registros das Reuniões e das Convocações. 

Art. 6º - A avaliação das metas irá determinar uma multa a ser cobrada pela 

concedente em função da tabela à seguir: 

Meta Objetivo Água Prazo Avaliação Multa 

UPF/MT 

01 Prestação de Serviço Adequado 24 meses Sim - Não 100 

02 Regulamentar o Serviço 12 meses Sim - Não 50 

03 Medir 99 % das Ligações 36 meses Sim - Não 50 

04 Reservação Adequada a Demanda 36 meses Sim - Não 100 

05 Automação 36 meses Sim - Não 50 

06 Implantação de Horário 

Horossazonal 

36 meses Sim - Não 100 

07 Redução de Perdas  36 meses Sim - Não 100 

08 Macromedição 36 meses Sim - Não 50 

09 Garantia de Controle de Qualidade 12 meses Sim - Não 100 

10 Universalização do Serviço 36 meses Sim - Não 50 

11 Treinamento de Pessoal 12 meses Sim - Não 50 

12 Atendimento Telefônico 24meses Sim - Não 50 

Meta Objetivo Esgoto Prazo Avaliação Multa 

1 Projeto Executivo 12 meses Sim - Não 100 

2 Implantação conforme cronograma     Anual Sim - Não 100 
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Parágrafo Primeiro: As multas Emitidas pelo Conselho Regulador dos Serviços 

de Saneamento Básico, serão cumulativas, até o prazo que o concessionário cumprir 

a meta motivo da multa. Ou seja, uma multa emitida no mês 1, será reemitida nos 

meses subsequentes até o cumprimento da meta por parte do Concessionário.  

Art. 7º - A totalização de 1.000 UPF/MT determina o marco inicial para o 

processo de cancelamento da Concessão. 

Art. 8º - A fiscalização será fundamentada em observação dos relatórios da 

Concessionária, Auditores Internos, e ou Consultora Contratada.  

Art. 9º - O relacionamento entre o Conselho e a Concessionária será feito única 

e exclusivamente entre este e o Profissional Oficialmente indicado pela 

Concessionária. 

Art. 10  - A indicação dos Conselheiros iniciais e Substitutos será feita mediante 

requerimento do Prefeito Municipal à Câmara dos Vereadores.   

Art. 11  – Para manutenção operacional dos serviços do conselho, o operador 

deverá destinar mensalmente o valor correspondente a 1,0 % do faturamento do mês 

de referência, que será creditado em conta especifica do conselho. 

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação 

 

 Prefeitura Municipal de Nova Olímpia-MT, aos 29 dias do mês de março de 2017.  

 

 

  

 

 

JOSÉ ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE  
Prefeito Municipal 

 

 
 


