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P. 85.256/19 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Municipal de Bauru 
Diretoria de ~poio Legislativo 

1 O JUL. 2019 

ENTR DA 
Hora~-lio (a) 

Bauru, 02 de julho de 2.019. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelê ia o Pro· to de Lei nº 47 /19 que cria o Fundo 
Municipal para recuperação dos mananciais de á · s, e determi a outras providências . 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DO. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

Anexos: Lei Estadual nº 12.183/05, Art. Iº e art. 12 da Lei Federal n - PNRH, § 3º o art. 225 da 
Constituição da República, Art. 2°, inciso 1, art. 3°, inciso II, e art. 4°, inciso VII da Lei Federal n 6.938/8l;Lei 
Municipal nº 1.006/62, Art. 71 e seguintes da Lei Federal nº 4.320/64. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE B 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI N' 47119 
Cria o Fundo Municipal para 
recuperação dos mananciais de 
águas superficiais, e detennina 
outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber que 
a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Parágrafo Único. 

Art. 3° 

Art. 4° 

Parágrafo Único. 

Art. 6° 

Parágrafo Único. 

CAPÍTULO! 
DA CRIAÇÃO E DA FINALIDADE 

Fica criado o FUNDO MUN!ClPAL PARA RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DE ÁGUAS SUPERF!ClAIS 
das Bacias Hidrográficas Tietê-Jacaré e Tietê-Batalha. 

O FUNDO tem como objetivo a captação e aplicação de recursos financeiros para o planejamento, execução, direta ou 
indireta, e fiscalização de projetos e ações ambientais voltados à recuperação dos rios, córregos e afluentes que tenham 
potencial ou contribuam para o abastecimento público do município de Bauru. 

Os recursos do FUNDO serão aplicados, prioritariamente, em projetos e ações ambientais na Bacia do Alto Batalha. 

CAPITULO D 
DOS RECURSOS FINANCEIROS 

SEÇÃO 1- DAS RECEITAS FINANCEIRAS 

Constituirão receitas do FUNDO: 

1- 1 % (um por cento) da receita corrente líquida da tarifa de âgua; 
II- recursos provenientes de convênios celebrados com órgãos e instituições públicas e privadas para projetos 

relacionados ao uso das âguas superficiais; 
Ill- doações, legados, subvenções e contribuições de qualquer natureza, de pessoas tisicas e de entidades 

nacionais e internacionais, organizações governamentais e não-governamentais; 
IV- transferências governamentais; 
V- dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a lei vier a estabelecer; 
VI- outras receitas legalmente instituídas. 

SEÇÃOll-DACONTABILIZAÇÃOEDAMOVIMENTAÇÃO 
DAS CONTAS DO FUNDO 

Será obrigatória a abertura de conta remunerada em instituição bancária oficial, para gerenciar os recursos carreados ao 
FUNDO, bem como as despesas com o mesmo, sob a denominação de FUNDO MUNICIPAL PARA 
RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DE ÁGUAS SUPERF!ClAIS . 

A conta prevista no caput deste artigo será movimentada pelo presidente do Conselho Diretor. 

As receitas orçamentárias e extraorçamentârias vinculadas ao FUNDO serão obrigatoriamente transferidas 
mensalmente para a conta especial indicada no rui. 3". 

SEÇÃO 111- DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

Os recursos do FUNDO serão aplicados no planejamento, execução, direta ou indireta, e fiscalização das seguintes 
ações de recuperação dos mananciais superficiais: 

t- manejo integrado e racional do solo e da água; 
11- desassoreamento e limpeza de córregos e rios; 
IJI- restauração ecológica das Áreas de Preservação Permanente; 
IV- controle de pragas; 
V- combate à erosão; 
VI- combate à contaminação dos recursos hídricos; 
VII- monitoramento e controle da qualidade da água; 
Vlll- desapropriação de imóveis; 
IX- outras ações ambientais a serem definidas de acordo com o grau de degradação e extensão do dano. 

As ações acima discriminadas deverão estar acompanhadas de ações de educação ambiental, exceto as elencadas no 
inciso VIII. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Re( Proj. de Lei nº 47/19 

Art. 7° 

Art. 8° 

Art.9° 

Art. 10 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Caberá ao Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação desta Lei, a edição e publicação de 
Decreto que regulamentará o FUNDO, criando o seu Conselho Diretor, além de estabelecer a forma de organização, 
estruturação, contabilidade, movimentação financeira, gestão, gerência, forma de prestação e tomada de contas, bem 
como regulamentar o programa de pagamento por serviços ambientais. 

As despesas decorrentes da implantação do FUNDO correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário. 

Aplica-se ao FUNDO o art. 71, e seguintes, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1.964, e suas alterações 
posteriores. 

Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 ( cento e oitenta) dias de sua publicação. 

Bauru, ... 

- ....... _,.. ____ ,. ... , .. ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores; 

IPROC.N~ 

PREFEITURA MUNICIPAlfi.~~~ 

ESTADO DE SÃO PAULO 

~EXPOSIC,\O DE MOTIVOS~ 
02, julho, 19 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o Projeto de Lei que cria o Fundo Municipal 
de Recuperação de Mananciais de Águas Superficiais. 

Conforme é sabido, a gestão do serviço público de água e esgoto do município de Bauru compete ao Departamento de 
Água e Esgoto - DAE, obrigação que lhe foi imputada pela Lei Municipal nº 1.006, de 24 de dezembro de 1.962. 

O sistema de abastecimento de água é composto por 5 (cinco) fases: captação, adução, tratamento, reservação e 
distribuição . 

A captação, fase que nos interessa tratar, consiste no processo de captação da água bruta em mananciais superficiais 
(barragens, lagos, etc.) ou subterrâneos (poços). 

O Rio Batalha, pertencente à Bacia Hidrográfica do Médio Tietê, é hoje o manancial responsável pelo abastecimento 
de aproximadamente 38% (trinta e oito por cento) da população de Bauru. O restante da população é abastecido pelos 32 (trinta e dois) poços 
públicos atualmente em operação na cidade. 

O Ministério do Meio Ambiente conceitua manancial de abastecimento público como "a fonte de água doce superficial 
ou subterrânea utilizada para consumo humano ou desenvolvimento de atividades econômicas" (http://www.mma.gov.br/cidades
sustentaveis/aguas-urbanas/mananciais.html). 

O Rio Batalha, cujo Dia é comemorado aos 22 de março, juntamente com o Dia Mundial da Água, nasce na Serra do 
Jacutinga, município de Agudos/SP e deságua no Rio Tietê, no município de Uru. 

Indispensável para a garantia de água potável da população de Bauru, o Rio Batalha requer atenção. 

O aumento da densidade populacional aliado à degradação e falta de manejo das matas ciliares, à ocupação 
desordenada do solo, às práticas inadequadas de uso do solo e da água, à falta de infraestrutura de saneamento, à erosão e assoreamento do 
rio Batalha e seus afluentes, ilustram um cenário preocupante. 

Dentre os fundamentos da Politica Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1.997 -
PNRH), encontramos, no inciso 11, do art. 1°, aquele que aponta a água como recurso natural limitado, dotado de valor econômico. 

O DAE, responsável pela operação do sistema de abastecimento público da cidade, capta água do Rio Batalha, que por 
processo de adução, é bombeada até a Estação de Tratamento de Água (ETA). 

Referida atividade é considerada, pela Política Nacional do Meio Ambiente (art. 3°, inciso II, da Lei Federal nº 6.938, 
de 31 de agosto de 1.981 - PNMA), causadora de degradação ambiental. 

Um dos principias da Política Nacional do Meio Ambiente defende a ação governamental na manutenção do equilíbrio 
ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso 
coletivo (art. 2º, inciso 1, da PNMA). 

A reponsabilidade do Poder Público na preservação ambiental está clara, tanto que a PNRH exige, para o exercício da 
atividade de captação, a outorga pelo uso da água (art. 12). 

Criado na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, um dos princípios de maior 
importância no Direito Ambiental, é o Principio do Poluidor Pagador. 

Recepcionado pela nossa Carta Magna, está preconizado no parágrafo 3º, do art. 225 e no art. 4°, inciso Vil, da Política 
Nacional do Meio Ambiente. 

O Principio do Poluidor Pagador impõe, ao poluidor e ao predador, a obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos 
causados e ao usuârio, a contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. 

Pois bem. O DAE, com fundamento no Principio do Poluidor Pagador e na Lei Estadual nº 12.183, de 29 de dezembro 
de 2.005, paga ao estado pela utilização dos recursos hídricos. 

Referido valor, todavia, não é revertido em prol do município para a implantação de políticas públicas locais voltadas à 
preservação dos recursos hídricos. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

A este respeito, importante destacar que de 2.005 até 2.019, graças à criação do Fundo de Tratamento de Esgoto (FTE), 
o DAE implantou 91, 7 km de interceptares às margens do Rio Bauru, que pennitirão o direcionamento do esgoto até a Estação de 
Tratamento de Esgoto Vargem Limpa (em construção) para coleta e tratamento adequado. 

É com base nesta experiência de sucesso que defendemos a criação do Fundo Municipal para Recuperação dos 
Mananciais de Águas Superficiais. 

Sabemos que os recursos hídricos são recursos naturais finitos, sendo fundamental o investimento nos mananciais que 
abastecem a cidade, em especial no Rio Batalha, de fonna a garantir que o rio permaneça vivo e saudável, apto, portanto, ao abastecimento 
público de qualidade das presentes e futuras gerações. 

O Plano Diretor de Água, estudo contratado pelo DAE para detenninar as diretrizes de abastecimento público 
municipal para um horizonte de 20 (vinte) anos, foi confeccionado em outubro de 2.014 pela empresa Hidrosan. 

Nele, aponta-se o Batalha como única fonte de suprimento superficial no município, razão pela qual, recomenda a 
adoção de medidas destinadas à preservação de sua captação. 

Segundo o Plano, os estudos de viabilidade do córrego Água Parada como futuro manancial devem ser retomados 
concluídos os 20 (vinte) anos . 

Por não contar em seu quadro de servidores, com profissionais especializados em meio ambiente e gestão ambiental, o 
DAE, visando o atendimento ao Plano e atento à sua responsabilidade com o Batalha e com o município, abriu recentemente o Processo 
Administrativo nº 3.969/19, que trata, entre outros, da criação das Seções de Educação e Conscientização Ambiental e de Conservação e 
Preservação de Manancial Superficial. 

A estas Seções, que contarão com profissionais especializados em meio ambiente e gestão ambiental, competirá a 
execução, direta ou indireta, das ações necessárias à recuperação dos mananciais superficiais. São elas: manejo integrado e racional do solo e 
da água, desassoreamento e limpeza de córregos e rios, restauração ecológica das áreas de preservação pennanente (APP's), controle de 
pragas, combate à erosão e à contaminação dos recursos hídricos, monitoramento e controle da qualidade da água, desapropriações e outras 
ações ambientais a serem definidas de acordo com o grau de degradação e extensão do dano. 

As despesas relativas à contratação e folha de pagamento destes profissionais, será suportada pelo caixa geral da 
Autarquia. Já as ações acima destacadas serão suportadas pelo Fundo, que visa a captação e aplicação de recursos financeiros para a 
recuperação dos mananciais de águas superficiais. 

Objetiva-se com a instituição do Fundo, prioritariamente, investimentos na recuperação do manancial do Rio Batalha, 
responsável pelo abastecimento de 38% (trinta e oito por cento) da população bauruense e, consequentemente, o mais afetado pela captação 
da água bruta. 

O Fundo, todavia, visa angariar recursos para a recuperação dos rios, córregos e afluentes pertencentes ãs Bacias 
Hidrográficas Tietê-Batalha e Tietê-Jacaré que tenham potencial ou contribuam para o abastecimento público no município de Bauru. 

Como base de cálculo, sugere-se a receita corrente líquida da tarifa de água, com a incidência de uma alíquota de 1 % 
(um por cento), que será aplicada mensalmente na conta do Fundo de Recuperação de Mananciais de Águas Superficiais. Referido valor 
representa, utilizando-se como base a Ref. Abril/2.019, o montante anual de aproximadamente R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil 
reais). 

O Projeto de Lei ora apresentado é dividido em dois capltulos, sendo o ítllio I destinado a tratar da sua criação e 
finalidade e o Capítulo li, dos recursos financeiros, este dividido em três seções: a pri ra tra das receitas financeiras, a segunda, da 
contabilização e da movimentação das contas do fundo e a terceira, da aplicação dos rec 

Nas Disposições Finais, estipula-se um prazo de 60 (sessenta dias para a egulamentação, via Decreto, da fonna de 
organização, estruturação, contabilidade, movimentação financeira, gestão, gerênci prestação e mada de contas do fundo. 

Quanto ao período de vacância, estipula-se o prazo de I O ( cento e oi nta) dias a contar da data de sua publicação 
oficial, em virtude da necessidade de adequação da Lei Orçamentá · tiva ao exerci 10 de 2.020. 

Por todo exposto, acreditamo 
motivo pelo qual, pugnamos pela sua aprovação. 

Destarte, pela relev • ia da matéria, contamos com 

Atenciosas saud ôes, 

essárias a embasar o pedido acima fonnulado, 
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Lei nº 12.183, de 29 de dezembro d~ 2005 - Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

Ficha informativa 

LEI Nº 12.183, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2005 

Dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos hÍdricos do domínio do Estado de S.Paulo, os 
procedimentos para fixação dos seus limites, condicionantes e valores 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 

SEÇÃO 1 

Do Objetivo e da Implantação da Cobrança 

• Artigo 1º - A cobrança pela utilização dos recursos hídricos objetiva: 
I - reconhecer a água como bem público de valor econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real 
valor; 
II - incentivar o uso racional e sustentável da água; 
Ili - obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervençôes contemplados nos planos 
de recursos hídricos e saneamento, vedada sua transferência para custeio de quaisquer serviços de infra
estrutura; 
IV - distribuir o custo sócio-ambiental pelo uso degradador e indiscriminado da água; 
V - utilizar a cobrança da água como instrumento de planejamento, gestão integrada e descentralizada do 
uso da água e seus conflitos. 
Artigo 2º - A cobrança pela utilização dos recursos hídricos será vinculada à implementação de programas, 
projetos, serviços e obras, de interesse público, da iniciativa pública ou privada, definidos nos Planos de 
RecuFsos Hídricos, aprovados previamente pelos respectivos Comitês de Bacia e pelo Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos. 
§ 1º - O produto da cobrança estará vinculado às bacias hidrográficas em que for arrecadado, e será aplicado 
em financiamentos, empréstimos, ou a fundo perdido, em conformidade com o aprovado pelo respectivo 
Comitê de Bacia, tendo como agente financeiro instituição de crédito designada pela Junta de Coordenação 
aanceira, da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, nas condições a serem definidas em 
"l'l!!!'íulamento. 
§ 2º- Poderão obter recursos financeiros provenientes da cobrança os usuários de recursos hídricos, inclusive 
os da iniciativa privada, e os órgãos e entidades participantes de atividades afetas ao Sistema Integrado de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, na forma definida em regulamento, exceto os usuários isentos por lei. 
§ 3° - Desde que haja proporcional benefício para a bacia sob sua jurisdição, o Comitê poderá, 
excepcionalmente, decidir pela aplicação em outra bacia de parte do montante arrecadado. 
§ 4° - ffilverá ser aplicada parte dos recursos arrecadados na conservação do solo e na preservação da•água 
em zona rural da Bacia, nos termos da regulamentação, respeitando-se o estabelecido no respectivo Plano 
de Bacias, obedecidas as características de cada uma delas. 
Artigo 3° - A implantação da cobrança prevista nesta lei será feita com a participação dos Comitês de Bacia, 
de forma gradativa e com a organização de um cadastro específico de usuários de recursos hídricos. 
Artigo 4° - O acompanhamento e a fiscalização da aplicação dos recursos da cobrança, junto a cada um dos 
comitês de bacias será efetuada de acordo com a legislação vigente. 
Parágrafo único - A Assembléia Legislativa do Estado, por meio de suas Comissões competentes, efetuará 
o acompanhamento e a fiscalização da aplicação dos recursos da cobrança, para cujos membros serão 
disponibilizadas todas as informações solicitadas. 
Artigo 5° - Estão sujeitos à cobrança todos aqueles que utilizam os recursos hídricos. 
§ 1 ° - A utilização de recursos hídricos destinada às necessidades domésticas de propriedades e de 
pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural estará isenta de cobrança quando independer de 
outorga de direito de uso, conforme legislação específica. 
§ 2° - Os responsáveis pelos serviços públicos de distribuição de água não repassarão a parcela relativa à 
cobrança pelo volume captado dos recursos hídricos aos usuários finais residenciais, desde que seja 
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comprovado o estado de baixa renda do consumidor, nas·condições a serem definidas em regulamento. 
§ 3° - A cobrança para fins de geração de energia elétrica seguirá o que dispuser a legislação federal. 

r~~~~~= ,'~~~~ra:~oos poc micro e peq,eoos prodoto,i~::: ~ 
Artigo 6° - A fixaçao dos valores para a cobrança pela ut1lizaçao dos ee -•!V-·-· li--~~-~ 
seguintes procedimentos: 
1 - estabelecimento dos limites e condicionantes pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos; 
li - proposta, pelos Comitês de Bacia Hidrográfica, dos programas quadrienais a serem efetivamente 
realizados, das parcelas dos investimentos a serem cobertos com o produto da cobrança, e dos valores a 
serem cobrados na Bacia; 
Ili - referenda, pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, das propostas dos Comitês, de programas 
quadrienais de investimentos e dos valores da cobrança; 
IV - aprovação e fixação dos valores a serem aplicados em cada Bacia Hidrográfica, por decreto do 
Governador do Estado. 
§ 1° - Da proposta, pelo Comitê de Bacia Hidrográfica, dos valores a serem cobrados na Bacia, caberá 
recurso administrativo ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, na forma a ser definida em regulamento. 
§ 2° - As decisões do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e dos Comitês de Bacia sobre a fixação dos 
limites, condicionantes e valores da cobrança pela utilização dos recursos hídricos serão tomadas por maioria 
simples, mediante votos dos representantes da Sociedade Civil, dos Municípios e do Estado, os quais terão 
os seguintes pesos: 
1 - 40% (quarenta por cento), os votos dos representantes de entidades da sociedade civil, fixado em 70% 

atenta por cento), no contexto destas, o peso dos votos das entidades representativas de usuários 
"'l!!l'gantes de recursos hídricos; 
2 - 30% (trinta por cento), os votos dos representantes dos Municípios; 
3 - 30% (trinta por cento), os votos dos representantes do Estado. 
Artigo 7° - A cobrança será realizada: 
1 - pela entidade responsável pela outorga de direito de uso nas Bacias Hidrográficas desprovidas de 
Agências de Bacias; 
li - pelas Agências de Bacias. 
Parágrafo único • O produto da cobrança correspondente à Bacia em que for arrecadado será creditado na 
subconta do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, de acordo com as condições a serem 
definidas em regulamento, devendo ser repassadas: 
1. à conta geral do Fundo, a parcela correspondente aos empréstimos contratados pelo Estado, aprovados 
pelo Comitê ligado à Bacia; 
2. à conta geral do Fundo, a quota-parte que couber à Bacia, necessária à implantação e desenvolvimento 
das bases técnicas e instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos, conforme deliberado pelo 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos; 
3. às subcontas de outras bacias, as quantias que nelas devam ser aplicadas e que beneficiem a região onde 
forem arrecadadas. 
~igo 8° - O modo e a periodicidade da cobrança serão definidos pelos Comitês de Bacia, em função das 
.pectivas peculiaridades e conveniências. 

SEÇÃO li 

Dos Critérios Gerais para a Cobrança 
..,... 

Artigo 9° - A fixação dos valores a serem cobrados pela utilização dos recursos hídricos considerará: 
1 - na captação, extração e derivação: 
a) a natureza do corpo d'água - superficial e subterrâneo; 
b) a classe de uso preponderante em que estiver enquadrado o corpo d'água no local do uso ou da 
derivação; 
c) a disponibilidade hídrica local; 
d) o grau de regularização assegurado por obras hidráulicas; 
e) o volume captado, extraído ou derivado e seu regime de variação; 
f) o consumo efetivo ou volume consumido, calculado pela diferença entre o volume captado e o volume 
devolvido, dentro dos limites da área de atuação do Comitê de Bacia, ou pelo volume exportado para fora 
desses limites, segundo o tipo de utilização da água e seu regime de variação; 
g) a finalidade a que se destinam; 
h) a sazonalidade; 
i) as características dos aqüíferos; 
j) as características físico-químicas e biológicas da água no local; 
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k) a localização do usuário na Bacia; PROC NR t./ 
1) as práticas de conservação e manejo do solo e da água; · --'-..:...;'..L...L..::~/:,-.--
11 - na diluição, transporte e assimilação de efluentes: FOLHAS 
a) a classe de uso preponderante em que estiver enquadrado o corpo d'água 
b) o grau de regularização assegurado por obras hidráulicas; 
c) a carga lançada e seu regime de variação, ponderando-se os parâmetros orgânicos e físico-químicos dos 
efluentes; 
d) a natureza da atividade; 
e) a sazonalidade; 
f) a vulnerabilidade dos aqüíferos; 
g) as características físico-químicas e biológicas do corpo receptor no local do lançamento; 
h) a localização do usuário na Bacia; e 
i) as práticas de conservação e manejo do solo e da água; 
Ili - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo d'água. 
§ 1 ° - A fixação dos valores a serem cobrados, de que trata este artigo, terá por base o volume captado, 
extraído, derivado e consumido, bem como a carga dos efluentes lançados nos corpos d'água. 
§ 2º - Os Comitês de Bacia poderão propor diferenciação dos valores a serem cobrados, em função de 
critérios e parâmetros definidos em regulamento, que abranjam a qualidade e disponibilidade de recursos 
hídricos, de acordo com as peculiaridades das respectivas unidades hidrográficas. 
§ 3°- Serão adotados mecanismos de compensação e incentivos para os usuários que devolverem a água 
em qualidade superior àquela determinada em legislação e normas regulamentares . 

• SEÇÃO Ili 

Das Bases de Cálculo para a Cobrança 

Artigo 10 - As entidades responsáveis pela outorga de direito de uso, pelo licenciamento de atividades 
poluidoras, e as Agências de Bacias manterão cadastro integrado de dados e informàções, a serem 
fornecidos pelos usuários em caráter obrigatório, que possibilitem determinar as quantidades sujeitas à 
cobrança, facultado ao usuário acesso a seus dados cadastrais. 
§ 1° - Para a elaboração do cadastro os agentes responsáveis poderão contar com o suporte técnico dos 
demais órgãos do Governo. 
§ 2° - O cadastro de dados e informações de que trata o "caput" deste artigo será definido em regulamento, 
Artigo 11 - O volume consumido será avaliado em função do tipo de utilização da água, pela multiplicação do 
volume captado, extraído ou derivado por um fator de consumo, a ser definido em regulamento. 
Artigo 12 - O valor a ser cobrado por captação, extração, derivação e consumo resultará da multiplicação 
dos respectivos volumes captados, extraídos, derivados e consumidos pelos correspondentes valores 
unitários, e pelo produto dos coeficientes que considerem os critérios estabelecidos no artigo 9°, respeitado o 

•
te máximo correspondente a 0,001078 UFESP (um mil e setenta e oito milionésimos de UFESP) por m3 

lado, extraído ou derivado. 
Parágrafo único - Na hipótese de extinção da UFESP, o limite a que se refere o "caput" será definido com 
base na legislação que vier a substituí-la. 
Artigo 13 - Na diluição, transporte e assimilação de efluentes, os parâmetros a serem considerados e as 
cargas referentes a cada um deles, por atividade, serão definidos em regulamento. 
Artigo 14 - A carga lançada será avaliada, em função da atividade do usuário, pela multiplicação da carga 
produ~ por um fator de tratamento, conforme condições a serem definidas em regulamento. .,, • ..,. 
Artigo 15 - O valor a ser cobrado pela utilização dos recursos hídricos para a diluição, transporte e 
assimilação das cargas lançadas nos corpos d'água resultará da soma das parcelas referentes a càda 
parâmetro, respeitado o teto de 3 vezes o valor a ser cobrado por captação, extração, derivação e consumo 
desde que estejam sendo atendidos os padrões de lançamentos estabelecidos pela legislação ambiental 
vigente. 
Artigo 16 - Se o usuário ou qualquer das entidades encarregadas da cobrança julgar inconsistentes as 
quantidades calculadas, poderão estas ser revistas com base em valores resultantes de medição direta dos 
volumes captados, extraídos, derivados, consumidos e das cargas lançadas. 

SEÇÃO IV 

Das Sanções 
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Artigo 17 - O não-pagamento dos valores da cobrança até a data do vencimento, sem prejuízo de sua 
cobrança administrativa ou judicial, acarretará: 
1 - a suspensão ou perda do direito de uso, outorgado pela entidade competente, a critério do outorgante, na 
forma a ser definida em regulamento; '1 
li - o pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valpr do débito; PROC. Nl! _ _,_7 .,_.s....;;~:..._--

III - o pagamento de juros moratórias de 1 % (um por cento) ao mês. FOLHAS 1 O 
Artigo 18 - A informação falsa dos dados relativos à vazão captada, extraídat,'ãie1ll'l1rniiirnum--cio~n~stitiii'miii1d:l1a~eã""· 
carga lançada pelo usuário, sem prejuízo das sanções penais, acarretará: 
1 - o pagamento do valor atualizado do débito apurado, acrescido de multa de 10% (dez por cento) sobre seu 
valor, dobrada a cada reincidência; 
li - a cassação do direito de uso a critério do outorgante, a ser definida em regulamento. 
Artigo 19 - Das sanções de que trata o artigo anterior caberá recurso à autoridade administrativa 
competente, nos termos a serem definidos em regulamento. 
Artigo 20 - A regulamentação desta lei se fará no prazo de 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação, 
mediante proposta do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, ouvidos os Comitês de Bacias Hidrográficas. 
Parágrafo único - O regulamento será estabelecido de forma clara e objetiva de maneira a possibilitar o 
melhor entendimento possível, especialmente pelos usuários de recursos hídricos. 
Artigo 21 - Esta lei e suas Disposições Transitórias entram em vigor na data de sua publicação, ficando 
expressamente revogados o inciso Ili do artigo 7° das Disposições Transitórias da Lei nº 7.663, de 30 de 
dezembro de 1991 e o artigo 31 das Disposições Transitórias da Lei nº 9.034. de 29 de dezembro de 1994, 
retroagidos os efeitos, quanto a esta, à data da respectiva publicação . 

• SEÇÃO V 

Disposições Transitórias 

Artigo 1º - Os usuanos urbanos e industriais dos recursos hídricos estarão sujeitos à cobrança efetiva 
somente a partir de 1 ° de janeiro do ano de 2006. 
Parágrafo único - Os demais usuários estarão sujeitos à cobrança somente a partir de 1° de janeiro do ano 
de 2010. 
Artigo 2º - O Poder Executivo deverá propor, dentro dos 24 (vinte e quatro) meses seguintes à aprovação 
desta lei, as leis específicas, previstas na Lei nº 9.866/97, referentes às Áreas de Proteção e Recuperação de 
Mananciais das Sub-Bacias do Guarapiranga, Cotia, Billings, Tietê-Cabeceiras e Juqueri-Cantareira, nos 
limites da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Alto Tietê. 
Parágrafo único - Na hipótese de não-aprovação das leis referidas no artigo anterior, em até 24 (vinte e 
quatro) meses após a sanção ou promulgação desta lei, o montante arrecadado a partir do primeiro dia 
subseqüente ao período citado, no Estado, ficará retido nas subcontas do Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos - FEHIDRO. 
~igo 3° - O Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê deverá destinar, pelo período de 10 (dez) anos, no 
-imo 50% (cinqüenta por cento) dos recursos de investimento oriundos da cobrança para conservação, 
proteção e recuperação das áreas de mananciais que atendam a sua área de atuação. 
Artigo 4° - A cobrança pela utilização de recursos hídricos para abastecimento das operadoras públicas e 
privadas do serviço de saneamento (abastecimento de água e esgotamento sanitário), devido às suas 
peculiaridades de uso, será de 50% (cinqüenta por cento) do valor a ser cobrado dos usuários de recursos 
hídricos, até dezembro de 2009, mediante comprovação conforme dispuser o regulamento, da realização de 
investiD;J,l3ntos com recursos próprios ou financiamentos onerosos, em estudos, projetos e obras destinadas 
ao afastàmento de esgotos (exceto redes) e tratamento dos mesmos. 
Artigo 5° - Excluem-se do disposto no § 4° do artigo 2° as Bacias da Baixada Santista e do Alto Tietê, 
levançio em consideração suas características de conurbação. 
Palácio dos Bandeirantes, aos 29 de dezembro de 2005. 
Geraldo Alckmin 
Mauro Guilherme Jardim Arce 
Secretário de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento 
Fábio Augusto Martins Lepique 
Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da Casa Civil 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 29 de dezembro de 2005. 

https://www.al.sp.gov. br/repositorio/legislacao/I e i/2005/Iei-12183-29. 12. 2005. html 4/4 



(l2107/2~ 

a Presidência~: Repú~~ ~ df: 3 ci 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 9,433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997. 

Mfill§l!gem de veto 
inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal 
.(Vide Decreto de 15 de setembro de 2010) 
&guiamento 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 
regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e 
altera o art. 1° da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que 
modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 

• 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

TITULO 1 

DA POlÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

CAPITULO! 

DOS FUNDAMENTOS 

Art. 1° A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: 

1 - a água é um bem de domínio público; 

li - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

Ili - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais; 

IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; 

V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e 
das comunidades. 

CAPITULO li 

DOS OBJETIVOS 

Art. 2° São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos: 

• 

1 - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos 
pectivos usos; 

li - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento 
sustentável; 

Ili - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos 
recursos naturais. 

1V -'incentivar e promover a captação, a preservação e o aproveitamento de águas pluviais. 
13.501, de 2017) 

.(lnclyídq gela Lei nº 

CAPÍTULO Ili 

DAS DIRETRIZES GERAIS DE AÇÃO 

Art. 3° Constituem diretrizes gerais de ação para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos: 

1 - a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade; 

li - a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades tisicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e 
culturais das diversas regiões do País; 

Ili - a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; 

IV - a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários e com os planejamentos regional, 
estadual e nacional; 
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Art. 11. O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivos assegurar o controle quantit;,tivo e 
qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. PROC, Ne ,11,. 

Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de rec rptli..'fiW:s~: ...,;....1..:.L,~L::L..+:,. __ _ 

1 - derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo final, inclusive abastec1men o 
público, ou insumo de processo produtivo; 

li - extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo; 

III - lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua 
diluição, transporte ou disposição final; 

rural; 

IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; 

V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água. 

§ 1° Independem de outorga pelo Poder Público, conforme definido em regulamento: 

1 - o uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais, distribuídos no meio 

II - as derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes; 

Ili - as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes. 

A § 2° A outorga e a utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica estará subordinada ao Plano 
""'acional de Recursos Hídricos, aprovado na forma do disposto no inciso VIII do art. 35 desta Lei, obedecida a disciplina da 

legislação setorial específica. 

Ar!. 13. Toda outorga estará condicionada às prioridades de uso estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos e deverá 
respeitar a classe em que o corpo de água estiver enquadrado e a manutenção de condições adequadas ao transporte aquaviário, 
quando for o caso. 

Parágrafo único. A outorga de uso dos recursos hídricos deverá preservar o uso múltiplo destes. 

Ar!. 14. A outorga efetivar-se-á por ato da autoridade competente do Poder Executivo Federal, dos Estados ou do Distrito 
Federal. 

§ 1 º O Poder Executivo Federal poderá delegar aos Estados e ao Distrito Federal competência para conceder outorga de 
direito de uso de recurso hídrico de domínio da União. 

§ 2° (VETADO) 

Art. 15. A outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por 
prazo determinado, nas seguintes circunstâncias: 

• 1 - não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga; 

li - ausência de uso por três anos consecutivos; 

Ili - necessidade premente de água para atender a situações de calamidade, inclusive as decorrentes de condições climáticas 
adversas; 

IV - necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental; 

\f".."hecessidade de se atender a usos prioritários, de interesse coletivo, para os quais não se disponha de fontes aliernativas; 

VI - necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade do corpo de água. 

Art. 16. Toda outorga de direitos de uso de recursos hídricos far-se-á por prazo não excedente a trinta e cinco anos, 
renovável. 

Ar!. 17. (VETADO) 

Art. 18. A outorga não implica a alienação parcial das águas, que são inalienáveis, mas o simples direito de seu uso. 

SEÇÃO IV 

DA COBRANÇA DO USO DE RECURSOS HIDRICOS 

Art. 19. A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva: 

1 - reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor; 
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Vide Emenda 
Constitucional nº 91, de 

2016 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

Emendas Constitucionais Emendas Constitucionais de Revisão 

Ato das DisQosições Constitucionais Transitórias 

Atos decorrentes do diSP-OS!o no § 3' do art. 5° 

iNDICE TEMÁTICO 

Jexto comRilfiltQ 

PREÂMBULO 

A Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, 
"'!rstinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 

igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a 
seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

TiTULOI 
DOS PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS 

Art. 1c A República Federativa do Brasil, formada pela união Indissolúvel dos Estados e Muníclplos e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 
tem como fundamentos: 

• 

1 - a soberania; 

li - a cidadania; 

Ili - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da l!vre Iniciativa; 

V - o pluralismo polftíco. 

Parãgrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constflulção. 

Art. 2° São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Leglslallvo, o Executivo e o Judiciário. 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

1 - constnJir uma sociedade livre, justa e solidária; 

li - garantir o desenvolvimento naclonal; 

Ili - erradicar a pobreza e a marglnallzação e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, Idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Art. 4° A República Federativa do Brasíl rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: 

1 - independência nacional; 

li - prevalência dos direitos humanos: 

Ili - autodeterminação dos povos; 

IV - não-inlervenção; 

V - igualdade enlre os Estados: 

VI - defesa da paz; 

VII - solução pacífica dos conflitos; 

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 

IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 

X - concessão de asllo polltfco. 

Parágrafo único. A República Federativa do Bras!I buscará a Integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma 
comunidade latino-americana de nações. 

TÍTULO li 
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

CAPiTULO 1 
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 
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Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o 
princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. 

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art. 64, § 2º e§ 4º, a contar do recebimento da mensagem. 

§ 2° A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos do Congresso Nacional, em votação nominal. 

§ 3' o ato de outorga ou reaovação someat~ prod,z;ro efe;tos lega;, após det;beração do Coagre'.'º Nacloaal, "ª fon,l ;;• Pãiâ;Jàl~• :",:1¾ / 
§ 4° O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão JUd1cJal. PROC. N 
§ 5° O prazo da concessão ou permissão será de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze para as de televisã FOLHAS 
Art. 224. Para os efeitos do disposto neste capítulo, o Congresso Nacional instituirá, como seu órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na fonna da lei. 

CAPITULO VI 
DO MEIO AMBIENTE 

, Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equll!brado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1° Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Públíco: 

1 - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; .{Bggulamento) 

li - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscallzar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; 
(Bgi:iulamentol (JLeatJlamentol(Regufamento)(Regu!amentol 

UI - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão pennitidas 
somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; .(&!guiamento) 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do melo ambiente, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade; .(Regulamento) 

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente; .(&g!ill!IDfill!2) 

• VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 
animais a crueldade. .(fLegulamento) 

§ 2" Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, 
na forma da leí. 

§ 3° As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os Infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

§ 4° A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, 
na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, lncluslve quanto ao uso dos recursos naturais. .(~u!amento) 
18ª:gu!amento) 

§ 5° São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 

§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ler sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. 

§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam 
manifestações culturais, conforme o§ 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, 
devendo ser regulamentadas por lei especifica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. ftnclufdo Rela Emenda Constitucional nº 96, de 2017) 

• 
CAPITULO VII 

DA FAMILIA, DA CRIANÇA, DQ ADQLESGENTE E DQ 199S9 
Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso 

,(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 201 O). 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado . 

§ 1° O casamento é civil e gratuita a celebração. 

§ 2" O casamento religioso tem efeito civll, nos termos da lei. 

§ 3° Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estàvel entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 
casamento. .(8ª:gulamento) 

§ 4° Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. 

§ 5° Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. 

§ êº:.í2.~aoameAIB ai il 13eele ser elisool• iele 13ele eli éreis, a,:iés 13ré ia se13araeãe j1,1elieial per maio elo \:IR1 aRo RBO oases 0u13reeses BR1 lei, 01:1 oefFlflFB aela eaparaeãa ~o 
#ele f18FR7Blo elo elels BRBB. 

§ 6° O casamento clv!I pode ser dlssolvido pelo divórcio. .{Reda~o dada Pela Emenda Constitucional nº 66, de 201 O) 

§ 7° Fundado nos prlnclplos da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado 
propiciar recursos educacionais e cientificas para o exerci cio desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de Instituições oficiais ou privadas. Regulamento 

§ 8° O Estado assegurará a assistência à famllia na pessoa de cada um dos que a Integram. criando mecanismos para coibir a v!olêncla no âmbito de suas relações. 

/Ir!. 227 b ele er 9a femllie, ele eoeleelar:le e ele Eelaele aaee§l:IFB:F à erieAea e ae aBoleoooRle, BOM al!eelwta 13rieri8e8e, e Ellrelte à lela, à eai;iele, à elimeAlaeãe, à 
eelweaeãe, ao lai!BF, à 13refieeieRalii!!aeãe, à e1:1lt1:1ra, à eligAielaele, eo res13eite, à llllerelaele e é een I êReia feF1'1illar e BBMl:IA"éria, além ele eeleeé las a sal s els toEla iaFMa Ele 
Re§ligêReia, ElieerifFliRaeão, ou13lor-ae!l.é, lelêRela, oR:telr:laele a e13ressãe 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. .(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 20101 

S 19 Q E0teels JlFSR'19 eFé JlFB§F8fFIBB ele aeelelêRBle lRtegrel à ealiel0 ela sFleRee o ele aelelsoeeA~e. aelR11tlela a 13erliei13eeãe ele eAtielaetee não @B ► <8FRBFRBA1als e 
el!eeleeoRBe ee BB§l:IIR1ss 13reeeilos: 

§ 1° O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não govemamentais, 
mediante políticas especificas e obedecendo aos seguintes preceitos: .(Redação dada Pela Emenda Constituçional nº 65 de 2010). 

1 - aplicação de percentual dos recursos púbflcos destinados à saúde na assistência materno-Infantil; 

11 eFleQ!I.B ele 13rogreFRee ele pro oReãs s eloReliFF1eRle ee13eelalli!!aele per-a as 13erleelerea ele elefielêReia fieiee, eeAoeriel 01:1 fflBRtal, 13BR1 e0F11e elo 'Fi1egraQãe aeeiel ele 
aeleleeoeR1e f'!Brleeler Ele elsfieiêReia, fFIB81en1e e \rBiABFRBnle 13ere e 1ral3ell=lo e e eoR; êReie, e e #eellilae!l.e ele aeoeee aos BoRe e earieee eele1i ee, BBR1 a elifFlirmeãe Be 
13reoeneelloe o elool-éewles arEJ1:1ilelêAloes 
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Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 

Texto cómgilado 

Regulamento 
Regulamento 
Mensagem de veto 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins 
e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências. 

.(Vide Decreto de 15 de setembro de 2010) 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art 1° Esta Lei, eem ftiAdamente ne aFt. 89, item XVII, alínens r, A e i , ela GenstittJir;iãe Feeleml, estal3eleee a Pelítiea ~Jaeianal 
Ele Meia AffiBiente, set.1s Jins e meeanisFAes de form1;1le~ãe e a13liea1;1ãe, eonstit1:1i e Sistema ~Jaeienal Ele Meia Ambiente, erie e 
Gonsell=le Naeienal do Meia AFAl3iente e instit1:1i e Cadastre Téeniee Feder-ai de Atividaeles e Instrumentes ele Qefesa Ambiental. 

/\rt. 1° Esta Lei, sem fundamente nas ineises VI e VII, do ar-t. írnL e na aFt. 22§ éa Gonstitt:Ji~ãe FedeFal, estabeleoe a Pelítiea 
~JaeioAal Se Meia Ambiente, seus ffAs e meeaAisneies ete feFmulai;ãe e a131iea(;lãe, eensfüui e Sistema Naeienel ete Meia Ambiente 
SIS~J.l\MA, eFia e Gonselfla Su13eFieF ete Meia Ambiente CSMA, e institui o Ceetestrn ete Defesa Ambientei. .(~ 
aaaa 11ela Lei aº 7,001, de 1989). 

• 
Art 1° - Esta lei, com fundamento nos incisos VI e VII do art. 23 e no art. 235 da ConstituiçiiQ, estabelece a Política Nacional do 

io Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e 
institui o Cadastro de Defesa Ambiental. .(Redação dada Rela Lei nº 8.028, de 1990). 

DA POLITICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 

Art 2° - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 
propicia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e 
à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios: 

1 - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser 
necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo; 

• 

li - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 

Ili - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 

IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; 

V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras; 

VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais; 

VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 

VIII - recuperação de áreas degradadas; .(Regulamento) 

IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação; 

X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivàndo capacitá-la para 
participação ativa na defesa do melo ambiente. 

Art 3° - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

1 - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, 
abriga e rege a vida em todas as suas formas; 

li - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente; 

Ili - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biata; 

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos; 

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade 
causadora de degradação ambiental; 
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V FCOt1Fsos arnBieAffiis, a atA9osfem, as é€Jt18S interiores, s1::113eFHeiais e s1::1Bterrêneas, os estuéries, e FAar territorial, e solo, e 
s1::113sole e os elementos Ba BiesfeFa. 

V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o 
subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. .(Reda"ªº dàda pela Lei nº 7.804,.,d7ef-1.,9~8~9'"-----:,r-:r-r:-:..-----.., 

DOS OBJETIVOS DA POLITICA NACIONAL DO MEIO AMBIEN 

Art 4° -A Politica Nacional do Meio Ambiente visará: 

1 - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio 
ecológico; 

li - à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos 
interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios; 

Ili - ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos 
ambientais; 

IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais; 

V - à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de dados e informações ambientais e à formação de 
uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico; 

VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, 
concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida; 

• 
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da 

tribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. 

Art 5° - As diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente serão formuladas em normas e planos, destinados a orientar a ação 
dos Governos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios no que se relaciona com a preservação da 
qualidade ambiental e manutenção do equilibrio ecológico, observados os principios estabelecidos no art. 2° desta Lei. 

Parágrafo único - As atividades empresariais públicas ou privadas serão exercidas em consonância com as diretrizes da Política 
Nacional do Meio Ambiente. 

DO SISTEMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 

Art 6° - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as 
fundações instituidas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema 
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado: 

1 ÓF§ãe 81:113erier: e GeAselhe ~Jaeienal Be Meie Affll3ieAte GO~IAMiO,., eeffl a fl:!Açãe Be assistir e Prnsi8eAte 80 Re13tlBliea na 
ferm1:1la1;1ãe Eie 8iretri2:es aa Pelítisa Noeienel ae Meia Affll3ieAte; 

li ÔF§ãs Cea!ral: a Ses,eta,ia Espesial as Msis /I.R1bisR!s SEMA, as Miais!é,is as IRle,isF, à ~sal sabe pFsfllsve,, aissipliaa, s 
avaliar a i~ã& Ela .Pelílioa 'laeional8e 'lei&Affilaieme; ;,;0r;;;s-e;:~e: : ~ Ot.re~;;aae:;;;;;;ntes ªª AdFAiAistF09ãe PtlBliee FeBerel, direta 81:1 indireta, 13effl 98FA8 89 

ft:.mEiaÇ1ões insm1:1í8as 13ele Peder Ptll31iee, el:Jjas entida8es estejaffl, tetal e1:1 f)Breialfflente, asseeia6as às de 13reseFVBl%ie da EJl:lalidaBe 
eml3iental 01:1 Se 8isei13liAamente ele 1:1s0 de reeurses aml3ientais; 

• IV Órgãos SeeeieAais: as érgã0s 01:1 enti8ades eskuh:rais res13ensáveis 13ela ei(ee1:11;ãe de pregFBmes e 13Fejet0s e ele eentrele e 
_,ali2:açãe Bas alividaeles suseetíveis ao degra8areA9 a q1:1alidade aA9Biental; 

V Órgães L0eais: es éFQães 01:1 enti8aeles m1:1nieipais res13ensá•1eis 13ele eentrele e fisealiirnçãe Bessas ati't•idades, nas s1:1as 
respeetivas áreas de j1:1ris6içã0. 

1 ÓF§ãe Su13erier: e GeAsel!=te Su13erier Be Meia AA9bieAte GSMI\, eeA9 a :Junçãe ée assesserar e PresideAte da Re13tl13liea na 
ferFA1:1laçãe âa 13elftiea naeieAal e nas éiretri2:es ge•t'eFAeA9eAtaio para e FAeie aA913iente e es ree1:1rses BA9bientais; .{Reelaçãe 
etaeta '7)8la Lei nº 7.804, efe 1989). 

li Órgãe Gons1:1lfr10 e Delil3eF0ti•1e: e Genselhe ~Jaeienal de Meia AmBiente GO~U\MA, aeletaâo nes teFfRes Besta Lei, para 
assessorar, est1:16ar e 13reper ae Censelho 81:113eriar elo Meia AA9biente GSMl'. diretri:ces pelítieas g0i,,ernarnenteis 13ara o meia 
aA913ientà e es reeuFSes nah:Jrais, e delil3erar, na âA913ito de s1:1a eempetêAeia, seBre nerA9es e paEirães eeFA13atíveis sem ã A9eie 
BFAl3ieAte eeelegieaA9ente eq1:1ilil3reel0 e esseneial à saelia q1:1alide8e de •1ida; .~ReBai;ãe dada §Ola Lei nº 7.804, de 1080~. 

lll ÓF§Õe GentFBI: e lnstih:1te Brasileira ele Meia AA913ieAte e Ree1:1roes ~lat1:1rais Rene•1é•1eis IBAM,O,., eeffl a finalidade ele 
eeordenar, euee1:1tar e fa2:er eiEee1:1tor, eeme érgãe federal, a 13elítiea naeienal e as eliretri2:es gevernamentais füEaeJas pare e ffieie 
aml3iente, 0 a J3reser,1a9ãe, eenseiva9ãe e 1:1s0 raeienal, fiseali2:a9ãe, eentrele e fSmente aos reeurses aFABientais; 
.(~ãs aaaa ~els bei □' 7,804. ~e 1989) 

IV ôrgães Seteriais: 0s érgães 01:1 entielaeles integrantes eJa eeJffiiAiotFBçãe foàeml direta e indireta, Ben=i eeffie as F1:1nelações 
instit1:1tdas 13ele P0eler Ptll31iee, el:ljas ativiéodes estejaFA osseeiadas às âe 13rete9ãe ela EJl:IBlidaEie oml3iental 01:1 àq1:1elas de 
elisei191inamente 6e 1:1se 6e ree1:1rses aml3ientais; .~Re8at;ãe Seda 13ela Lei Aº 7.BQ4, §e 1089). 

V ÓF§ães Seeeienais: es érgã0s 01:1 enUdaeles estaduais Fes19ensé"t•cis 13010 e~me1:1çãe Be 13regF0mas, prejetes e 19ele eentrele e 
fisoali2a1;1ão de ati'ri8ados sa13a:ces de 13revesar a âegrad09ãe aFRbiental; .(Reelaç;ãe elaBa 13ela Lei nº 7.804, de 1989). 

VI Órgãos Lesais: 0s érgães 01:1 enUdaBes FA1:1niei13ais, res13ensáveis 13ele eantrale e fisoafürn~ã0 dessas atiiriBaetes, nas suas 
ms~esliYas jeFisai~iães; .(laeleíae pela bei aº 7.804, ae 1989). 

1 - órgão superior: o Conselho de Governo, com a função de assessorar o Presidente da República na formulação da política 
nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais; .(Redação dada gela Lei nº 
8.028, de 1990) 

11 - órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar 
e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no 
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Presidência da República 
Casa Civil a Subchefia para Assuntos Jurídi~ ~ 

PROC.NR 1it t h "6- ~ 
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964. rol.:,H:.:,AS;;.:==Q_:3':::iQ..b:.:::c' ,,;: .... :;:, ... ,:, __ ,.., __ .,._ -:-. 

Texto comgílado 
Mensagem de veto 
)ligência 
Partes mantidas Relo Congresso Nacional 

Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e 
contrôle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei; 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

Art. 1° Esta lei estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e contrôle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municipios e do Distrito Federal, de acôrdo com o disposto no art. 5°, inciso XV, letra b, da Constituição Federal. 

• 
TITULO 1 

Da Lei de Orçamento 

CAPITULO 1 

Disposições Gerais 

Art. 2º A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e 
o programa de trabalho do Govêrno, obedecidos os princípios de unidade universalidade e anualidade. 

§ 1 º Integrarão a Lei de Orçamento: 

1 - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Govêrno; 

li - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo nº 1; 

Ili - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação; 

IV - Quadro das dotações por órgãos do Govêrno e da Administração. 

§ 2° Acompanharão a Lei de Orçamento: 

1 - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais; 

li - Quadros demonstrativos da despesa, na forma dos Anexos nºs 6 a 9; 

Ili - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Govêrno, em têrmos de realização de obras e de prestação de 
serviços. 

• Art. 3° A Lei de Orçamentos compreenderá tõdas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. 

Parágrafo único. Não se consideram para os fins deste artigo as operações de credito por antecipação da receita, as emissões 
de papel-moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiros. (\le!QEjeitado no D.O. 05/05/1964). 

Art. 4° A Lei de Orçamento compreenderá tôdas as despesas próprias dos órgãos do Govêrno e da administração centralizada, 
ou que, por intermédio dêles se devam realizar, observado o disposto no artigo 2º. 

Art. 5° A Lei de Orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, 
mat_erial, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras, ressalvado o disposto no artigo 20 e seu parágrafo único. 

Art. 6° Tôdas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. 

§ 1° As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão, como despesa, no orçamento da 
entidade obrigada a transferência e, como receita, no orçamento da que as deva receber. 

§ 2° Para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, o calculo das cotas terá por base os dados apurados no balanço do 
exercício anterior aquele em que se elaborar a proposta orçamentária do governo obrigado a transferência. .(Veto rejeitado no 
D.O. 05/05/1964). 

Art. 7º A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para: 

1 - Abrir créditos suplementares até determinada importância obedecidas as disposições do artigo 43; 
D.O 05/05/1964) 

.Qleto rejeitado no 

li - Realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita, para atender a 
insuficiências de caixa. 
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Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. 

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos 
comprobatórios do respectivo crédito. 

§ 1 º Essa verificação tem por fim apurar: 

1 - a origem e o objeto do que se deve pagar; 

li - a importância exata a pagar; 

111 - a quem se deve pagar a importancia, para extinguir a obrigação. 

PROC.Nº-...:......y,,~4 __ 
FOLHAS ___ ..,.....,,.'°--';::___ 

§ 2° A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: 

1 - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo; 

li - a nota de empenho; 

111- os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. 

Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, detenminando que a despesa seja paga. 

Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de 
contabilidade. .(Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964) 

Art. 65. O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou pagadoria regularmente instituídos por estabelecimentos 
.ncários credenciados e, em casos excepcionais, por meio de adiantamento. 

Art. 66. As dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias poderão quando expressamente determinado na Lei de 
Orçamento ser movimentadas por órgãos centrais de administração geral. 

Parágrafo único. É permitida a redistribuição de parcelas das dotações de pessoal, de uma para outra unidade orçamentária, 
quando considerada indispensável à movimentação de pessoal dentro das tabelas ou quadros comuns às unidades interessadas, a 
que se realize em obediência à legislação específica. 

Art. 67. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, lar-se-ão na ordem de apresentação 
dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, sendo proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias 
e nos créditos adicionais abertos para êsse fim. 

Art. 68. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e consiste na entrega de 
numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim de realizar despesas, que não possam subordinar
se ao processo normal de aplicação. 

Art. 69. Não se fará adiantamento a servidor em alcance nem a responsável por dois adiantamentos. 
05/05/1964). 

.(Veto rejeitado no D.O. 

Art. 70. A aquisição de material, o fornecimento e a adjudicação de obras e serviços serão regulados em lei, respeitado o 
princípio da concorrência . 

• TITULO VII 

Dos Fundos Especiais 

Art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de determinados 
objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. 

Art. 72. A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais far-se-á através de dotação consignada na Lei de 
Orçamento ou em créditos adicionais. 

Art. 73. Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo positivo do fundo especial apurado em balanço será 
transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo. 

Art. 74. A lei que instituir fundo especial poderá determinar normas peculiares de contrôle, prestação e tomada de contas, sem 
de qualquer modo, elidir a competência específica do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. 

TITULO VIII 

Do Contrôle da Execução Orçamentária 

CAPITULO 1 

Disposições Gerais 

Art. 75. O contrôle da execução orçamentária compreenderá: 

1 - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de 
direitos e obrigações; 

li - a fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e valores públicos; 
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Ili - o cumprimento do programa de trabalho expresso em tênmos monetários e em têrmos de realização de obras e prestação 
de serviços. 1 

1::- 1qY!f~l CAPÍTULO li 

Do Contrôle Interno 

Art. 76. O Poder Executivo exercerá os três tipos de contrôle a que se refere o artigo 75, sem prejuízo das atribuições do 
Tribunal de Contas ou órgão equivalente. 

Art. 77. A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e subseqüente. 

Art. 78. Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída em lei, ou por fim de gestão, poderá haver, a qualquer 
tempo, levantamento, prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por bens ou valores públicos. 

Art. 79. Ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária ou a outro indicado na legislação, caberá o contrôle 
estabelecido no inciso Ili do artigo 75. 

Parágrafo único. Êsse controle far-se-á, quando fôr o caso, em têrmos de unidades de medida, préviamente estabelecidos para 
cada atividade. 

Art. 80. Compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes verificar a exata observância dos limites das cotas 
trimestrais atribuídas a cada unidade orçamentária, dentro do sistema que fôr instituído para êsse fim. 

CAPÍTULO Ili 

Do Contrõle Externo 

• Art. 81. O contrôle da execução orçamentária, pelo Poder Legislativo, terá por objetivo verificar a probidade da administração, a 
guarda e legal emprêgo dos dinheiros públicos e o cumprimento da Lei de Orçamento. 

Art. 82. O Poder Executivo, anualmente, prestará contas ao Poder Legislativo, no prazo estabelecido nas Constituições ou nas 
Leis Orgânicas dos Municípios. 

§ 1° As contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder Legislativo, com Parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão 
equivalente. 

§ 2° Quando, no Município não houver Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a Câmara de Vereadores poderá designar 
peritos contadores para verificarem as contas do prefeito e sôbre elas emitirem parecer. 

TITULO IX 

Da Contabilidade 

CAPITULO 1 

Disposições Gerais 

Art. 83. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem 
receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. 

• Art. 84. Ressalvada a competência do Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a tomada de contas dos agentes responsáveis 
por bens ou dinheiros públicos será realizada ou superintendida pelos serviços de contabilidade. 

Art. 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o 
conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a 
análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros. 

Art. 86. A escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais efetuar-se-á pelo método das partidas dobradas. 

Art. a?. Haverá contrôle contábil dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos em que a administração pública fõr 
parte. 

Art. 88. Os débitos e créditos serão escriturados com individuação do devedor ou do credor e especificação da natureza, 
importância e data do vencimento, quando fixada. 

Art. 89. A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira patrimonial e industrial. 

CAPÍTULO li 

Da Contabilidade Orçamentária e Financeira 

Art. 90 A contabilidade deverá evidenciar, em seus registros, o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa 
empenhada e a despesa realizada, à conta dos mesmos créditos, e as dotações disponíveis. 

Art. 91. O registro contábil da receita e da despesa far-se-á de acôrdo com as especificações constantes da Lei de Orçamento e 
dos créditos adicionais. 

Art. 92. A divida flutuante compreende: 

1 - os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida; 
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li - os serviços da dívida a pagar; 

Ili - os depósitos; 

IV - os débitos de tesouraria. 

Parágrafo único. O registro dos restos a pagar far-se-á por exercício e por credor distinguindo-se as despesas processadas das 
não processadas. 

Art. 93. Tôdas as operações de que resultem débitos e créditos de natureza financeira, não compreendidas na execução 
orçamentária, serão também objeto de registro, individuação e contrôle contábil. 

CAPITULO Ili 

Da Contabilidade Patrimonial e Industrial 

Art. 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a 
perfeita caracterização de cada um dêles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração. 

Art. 95 A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis. 

Art. 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e 
os elementos da escrituração sintética na contabilidade. 

Art. 97. Para fins orçamentários e determinação dos devedores, ter-se-á o registro contábil das receitas patrimoniais, 
fiscalizando-se sua efetivação. 

• 
Art. 98. A divida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a 

sequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos. /Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964) 

Parágrafo único. A dívida fundada será escriturada com individuação e especificações que permitam verificar, a qualquer 
momento, a posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e juros. 

Art. 99. Os serviços públicos industriais, ainda que não organizados como emprêsa pública ou autárquica, manterão 
contabilidade especial para determinação dos custos, ingressos e resultados, sem prejuízo da escrituração patrimonial e financeira 
comum. 

Art. 100 As alterações da situação líquida patrimonial, que abrangem os resultados da execução orçamentária, bem como as 
variações independentes dessa execução e as superveniências e insubsistência ativas e passivas, constituirão elementos da conta 
patrimonial. 

CAPITULO IV 

Dos Balanços 

Art. 101. Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço 
Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, segundo os Anexos números 12, 13, 14 e 15 e os quadros demonstrativos 
constantes dos Anexos números 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17. 

Art. 102. O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. 

• Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos 
de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para 
o exercício seguinte. 

Parágrafo único. Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão 
na despesa orçamentária. 

Art. 104. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou 
independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. 

Art. 105. O Balanço Patrimonial demonstrará: 

1 - O Ativo Financeiro; 

li - O Ativo Permanente; 

Ili - O Passivo Financeiro; 

IV• O Passivo Penmanente; 

V - O Saldo Patrimonial; 

VI - As Contas de Compensação. 

§ 1 ° O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os 
valores numerários. 

§ 2° O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização 
legislativa. 
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§ 3° O Passivo Financeiro compreenderá as dividas fundadas e outras pagamento independa de autorização orçamentária. 

§ 4° O Passivo Permanente compreenderá as dividas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para 
amortização ou resgate. 

§ 5° Nas contas de compensação serão registrados os bens, valores, obrigações e situações não compreendidas nos 
parágrafos anteriores e que, mediata ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio. f PROC. Nl1 1 } 

Art. 106. A avaliação dos elementos patrimoniais obedecerá as normas seguintes: t FOLHAS 4k, Jl 1 <'il 
1 ~ os débitos e créditos, bem como os títulos de renda, pelo seu valor nominal, feita a co..oc:dãc:f,..::q:umn- .e111 •. 1:R.8_~da 

estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do balanço; 

li - os bens móveis e imóveis, pelo valor de aquisição ou pelo custo de produção ou de construção; 

Ili - os bens de almoxarifado, pelo preço médio ponderado das compras. 

§ 1 º Os valores em espécie, assim como os débitos e créditos, quando em moeda estrangeira, deverão figurar ao lado das 
correspondentes importâncias em moeda nacional. 

§ 2° As variações resultantes da conversão dos débitos, créditos e valores em espécie serão levadas à conta patrimonial. 

§ 3° Poderão ser feitas reavaliações dos bens móveis e imóveis. 

TITULO X 

Das Autarquias e Outras Entidades 

A Art. 107. As entidades autárquicas ou paraestatais, inclusive de previdência social ou investidas de delegação para arrecadação 
~ contribuições parafiscais da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal terão seus orçamentos aprovados por decreto 

do Poder Executivo, salvo se disposição legal expressa determinar que o sejam pelo Poder Legislativo. .(\/ide Decreto nº 60.745, 
de 1967). 

Parágrafo único. Compreendem-se nesta disposição as emprêsas com autonomia financeira e administrativa cujo capital 
pertencer, integralmente, ao Poder Público. 

Art. 108. Os orçamentos das entidades referidas no artigo anterior vincular-se-ão ao orçamento da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal, pela inclusão: 

1 - como receita, salvo disposição legal em contrário, de saldo positivo previsto entre os totais das receitas e despesas; 

li - como subvenção econômica, na receita do orçamento da beneficiária, salvo disposição legal em contrário, do saldo negativo 
previsto entre os totais das receitas e despesas. 

§ 1° Os investimentos ou inversões financeiras da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, realizados por 
intermédio das entidades aludidas no artigo anterior, serão classificados como receita de capital destas e despesa de transferência de 
capital daqueles. 

§ 2° As previsões para depreciação serão computadas para efeito de apuração do saldo líquido das mencionadas entidades. 

Art. 109. Os orçamentos e balanços das entidades compreendidas no artigo 107 serão publicados como complemento dos 
.mentas e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal a que estejam vinculados. 

Art. 110. Os orçamentos e balanços das entidades já referidas, obedecerão aos padrões e normas instituídas por esta lei, 
ajustados às respectivas peculiaridades. 

Parágrafo único. Dentro do prazo que a legislação fixar, os balanços serão remetidos ao órgão central de contabilidade da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, para fins de incorporação dos resultados, salvo disposição legal em 
contrário. 

TITULO XI 

Disposições Finais 

Art. 111. O Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda, além de outras apurações, para fins 
estatíSticos, de interêsse nacional, organizará e publicará o balanço consolidado das contas da União, Estados, Municípios e Distrito 
Federal, suas autarquias e outras entidades, bem como um quadro estruturalmente idêntico, baseado em dados orçamentários. 

§ 1 ° Os quadros referidos neste artigo terão a estrutura do Anexo nº 1. 

§ 2 O quadro baseado nos orçamentos será publicado até o último dia do primeiro semestre do próprio exercício e o baseado 
nos balanços, até o último dia do segundo semestre do exercício imediato àquele a que se referirem. 

Art. 112. Para cumprimento do disposto no artigo precedente, a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal remeterão 
ao mencionado órgão, até 30 de abril, os orçamentos do exercício, e até 30 de junho. os balanços do exercício anterior. 

Parágrafo único. O pagamento, pela União, de auxilio ou contribuição a Estados, Municípios ou Distrito Federal, cuja concessão 
não decorra de imperativo constitucional, dependerá de prova do atendimento ao que se determina neste artigo. 

Art. 113. Para fiel e uniforme aplicação das presentes normas, o Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da 
Fazenda atenderá a consultas, coligirá elementos, promoverá o intercâmbio de dados informativos, expedirá recomendações técnicas, 
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·quando solicitadas, e atualizará sempre que julgar conveniente, os anexos que integram a presente lei. 

Parágrafo único. Para os fins previstos neste artigo, poderão ser promovidas, quando necessário, conferências ou reuniões 
técnicas, com a participação de representantes das entidades abrangidas por estas normas. 

Ar:t 111. Os efeitos desta lei são eeAmdes a 130Ftir ete 1 de jaAeir:o de 1 Q61. 

Art. 114. Os efeitos desta lei são contados a partir de 1° de janeiro de 1964 para o fim da elaboração dos orçamentos e a partir 
de 1° de janeiro de 1965, quanto às demais atividades estatuídas. .(Reda~o dada Qela Lei nº 4.489, de 1964) 

Art. 115. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 17 de março de 1964; 143° da Independência e 76º da República. 

JOÃOGULART 
Abelardo Jurema 
Sy/vio Borges de Souza Motta 
Jair Ribeiro 
João Augusto de Araújo Castro 
Waldyr Ramos Borges 
Expedito Machado 
Oswaldo Costa Lima Filho 
Júlio Forquim Sambaquy 
Amaury Silva 
Anysio Botelho 

•

lsonFadul 
tonio Oliveira Brito 

gydio Michaelsen 

IPROC.NQ 
FOLHAS 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.3.1964, retificado em 9.4.1964 e retificado em 3.6.1964 

Download P.:ara anexos 

LEI N. 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 

• 
Partes vetadas pelo Presidente da República e mantidas pelo 
Congresso Nacional, do Projeto que se transformou na Lei 
nº.4.320,de 17 de março de 1964 (que estatui normas gerais de 
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal ) . 

VETO 

O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu promulgo na forma do Parágrafo 3º do Artigo 70 
da Constituição Federal os seguintes dispositivos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

"Art. 3° ........................................................................................................................................... . 

Parágrafo único Não se consideram para os fins deste artigo as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões 
de papel-moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros". 

"Art. 6° ........................................................................................................................................... . 

2° - Para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, o cálculo das cotas terá por base os dados apurados no balanço do 
exercício anterior aquele em que se elaborar a proposta orçamentária do Governo obrigado à transferência". 

"Art. 7° ........................................................................................................................................... . 

1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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"Art. 9° Tributo é a receita derivada instituida pelas entidades de direito público. compreendendo os impostos. as taxas e 
contribuições nos termos da Constituição e das leis vigentes em matérias financeira destinando-se o seu produto ao custeio de 
atividades gerais ou específicas exercidas por essa entidades." 

............................................................................................................................................ 

"Art. 14 ........................................................................................................................................... . 

············································ ............................................................................................... . 

subordinados ao mesmo órgão ou repartição ..................................................................... " . 

............................................................................................................................................ 

"Art.15 ........................................................................................................................................... . 

......................................................... no 

mínimo ............................................................................................................................................. " 

"Art.15 ........................................................................................................................................... . 

1° Entende-se por elementos o desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros meios de que se 
.fere a administração pública para consecução dos seus fins". 

········································································ ................................................................... . 

"Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à 
despesa e será precedida de exposição justificativa. 

§1° Consideram-se recursos para o fim deste artigo, deste que não comprometidos; 

1 - o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; 

li - os provenientes de excesso de arrecadação; 

Ili - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei; 

IV - o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite o Poder Executivo realizá-las. 

§2° Entende-se por superavit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro conjugando-se ainda, 
os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. 

§3° Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês. 
entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda, a tendência do exercício . • §4° Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação deduzir-se-á a importância dos 
créditos extraordinários abertos no exercício". 

···················································································································--······················· 

"Art. 55 ........................................................................................................................................... . 

1° - Os recibos devem conter o nome da pessoa que paga a soma arrecadada, proveniência, e classificação, bem como a data 
e assinatura do agente arrecadador" . 

............................................................................................................................................ 

"Art. 57 Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3° desta lei ............................ . 

··················································································· ........................................................ . 

"Art. 58 ........................................................................................................................................... . 

············································································································································ºu não 

" ···························································· ................................................................................ . 

"Art. 64 ........................................................................................................................................... . 

Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade". 
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responsável por dois ............................................................................................................................................ nem o 
adiantamentos" . 

............................................................................................................................................ 

"Art. 98. A divida fundada será escriturada com individuação e especificações que permitem verificar, a qualquer momento, a 
posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e juros". 

································································"·······································"························"······· 

Brasília, 4 de maio de 1964; 1432 da Independência e 76' da República. 

H. Castello Branco . 

• 

• 
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Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 
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Em1-1de ~ de 2019 . 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

normal tramitação por esta Casa de Leis . 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

11 de julho de 2019 . 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

NO b VI DA SILVA 

1i0 l 1 .2- h s 

Sala de Reuniões, em 

11 de julbo de 2019 . 

ROBERTO MEIRA 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação: 

Solicitamos seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal para que 
determine ao COMDEMA para que se manifeste sobre o 
Projeto de Lei nº 47/19. 
Bauru, 11 de jul de 019 . 

Membro 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Vereador, 
solicitamos encaminhamento de ofício ao Senhor Prefeito 
Municipal. 
Bauru, 11 de julho de 2019. 

ALEXSSAND BUSSOLA 
Presidente da omissão de Justiça, Legislação e Redação 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se ofício ao Senhor Prefeito Municipal, conforme 
solicitação. 
Bauru, 11 de julho de 2019. 

Presi 

Atendido o del.p.a~~1upra. Segue cópia do ofício. 
Bauru, 11 de julho de 2019. 

~~(~ 
RONALDO JOSE SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 
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Of.DAL.SPL.PM. 104/19 

Bauru, 1 O de julho de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Em anexo, estamos encaminhando manifestação do Vereador 

Benedito Roberto Meira, membro da Comissão de Justiça, Legislação e Redação 

sobre o Projeto de Lei nº 47/19, processado sob nº 141/9, que cria o Fundo 

Municipal para recuperação dos mananciais de águas superficiais e determina 

outras providências, a fim de que Vossa Excelência tome as providências 

necessárias para atender ao requerido pela Comissão. 

No aguardo da mais breve resposta, subscrevemo-nos 

apresentando nossos renovados protestos de consideração. 

JO 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA DIEGO MATHEUS Ct..'s\' O K#>J,iAStflRO 
Chale do · da Pro::cdlmentos · 



/PROC.NQ 11!;1 J / ~ ' °j 

CONSELHO MUNICIPAL D~~~~:~A AO ~~ ~MB1:B~ €<..._--+,-, 
DESENVOLVIMENTO SUSTENT AVEL 

Of. 07/2019 

Bauru, 29 de agosto de 2019. 

Exmo. Sr. José Roberto Martins Segalla 

Presidente da Câmara Municipal de Bauru 

Em atendimento ao Of. DAL.SPL.PM 104/19 

Câmara Municipal de 13auru 
Diretoria de \ooio Legíslativo 

O 4 SET. 1019 

EN T RAQAu 
Hora ,l (al 1~ 

Prezado, na qualidade de Presidente do COMDEMA - CONSELHO MUNICIPAL 
DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, Gestão 

-.019/2020, recebi o expediente Of. DAL.SPL.PM 104/19, indagando a opinião técnica deste Conselho 
9fobre o PL nº 47/2019 o qual propõe a criação do Fundo Municipal para Recuperação de 

Mananciais de águas superficiais, em especial do Rio Batalha. 

O assunto foi levado à reunião ordinária realizada no dia 26/07/2019, cuja 
opinião do Conselho, aprovada por unanimidade, apresento abaixo. 

Considerando que, no art. 22 da Lei Municipal nº 6.700/15, alterada pela Lei 
Municipal nº 6.757/15, que trata sobre o "Sistema Municipal de Preservação às Nascentes e 
Mananciais (SPM)", estabelece que as receitas para o Sistema Municipal de Preservação às 
Nascentes e Mananciais (SPM) serão oriundas das empresas concessionárias dos serviços de 
saneamento e energia elétrica (inc. li) e (inc. XII) do FMMA, o qual já possui dezesseis anos de 
existência, devidamente estruturado, operante e respeitado; 

Considerando que a Lei Municipal nº 3.664/93 criou o FMMA com toda a 
estrutura legal pertinente e, portanto, apta a aprovar projetos relacionados a todas as questões 
ambientais do Município; 

.A Considerando o PL nº 47/2019 o qual propõe a criação do Fundo Municipal para 
·~ecuperação de Mananciais de águas superficiais, em especial do Rio Batalha, cujo objetivo é a 

captação, aplicação de recursos e fiscalização de projetos, constituído pelas receitas usuais, 
destacando-se, especificamente, a receita de 1% (um por cento) da receita corrente líquida da 
tarifa de água, movimentada exclusivamente em conta remunerada, específica, em instituição 
bancária oficial, aplicável em planejamento, execução, fiscalização de ações para recuperação 
dos mananciais superficiais, porém sem especificar sua estrutura operacional e todos os demais 
detalhes essenciais; 

Considerando que, a Comissão de Justiça da Câmara Municipal encaminhou ao 
COMDEMA o presente Projeto de Lei para análise e manifestação; 

Considerando que a plenária do COMDEMA deliberou, na reunião realizada no 
dia 26 de julho, conforme ata anexa, e determinou à sua Câmara Técnica de Legislação que 
elaborasse a seguinte manifestação: 

O COMDEMA propõe uma emenda substitutiva ao PL nº 47/2019, para que 
obedeça todo o arcabouço legal municipal, já vigente há anos, integrando-o de maneira 
harmônica, garantindo sua higidez, transparência, participação e o controle social, respeitando 
os objetivos e a fonte de receita mais importante deste Projeto de Lei. 
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Assim, o COMDEMA deliberou a seguinte proposta de emenda: 

Art. 1° - O art. 2° da Lei nº 3.664/93 terá acréscimo de quatro incisos, passando 
a ter a seguinte redação: 

Art. 2° - Constituem receitas do Fundo Municipal do Meio Ambiente 
(FMMA): 
( ... ) 
VII - 1 % (um por cento) da receita corrente líquida da tarifa de água; 

VIII - doações, legados, subvenções e contribuições de qualquer 
natureza, de pessoas físicas e de entidades nacionais e internacionais, 
organizações governamentais e não governamentais; 

IX - transferências governamentais; e 

X - outras receitas legalmente instituídas. 

Parágrafo único - As receitas oriundas do inc. VII serão obrigatoriamente 
transferidas mensalmente para uma conta remunerada, em instituição 
bancária oficial, especifica para atender ao Sistema Municipal de 
Preservação às Nascentes e Mananciais (SPM - Lei nº 6.700/15 e 
alterações), sob a denominação de Fundo Municipal de Meio Ambiente 
para recuperação dos mananciais de águas superficiais (FMMA-REMAS). 

Considerando que a gestão do FMMA cabe ao Secretário Municipal do Meio 
.mbiente, assessorado pelo COMDEMA, conforme Lei Municipal nº 3.664/93, e_m seu parágrafo 

único ao art. 1°, cuja gestão preza pela efetivação dos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência , bem como pela correção em todas as etapas do processo 
de gestão e liberação dos recursos financeiros, contamos com o apoio desta casa na proposta 
nos colocamos a disposição para esclarecimentos. 

Atenciosamente. 
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REUNIÃO ORDINÁRIA 09/2019 

Bauru, 26 de julho de 2019. 

Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e dezenove, na Agencia Paulista 
de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) polo regional de Bauru, reuniram-se os 
conselheiros: Gilda Maria Scalfi Carvalho - SEMMA; Ana Elisa Moura Talon -
Seplan; Roldão Antonio P. Neto - SMS; Marcelo Makino - Emdurb; Sirlei 
Sebastiana Polidoro Campos - SME; Leandro Peres Marcomini - PAMB; Renato 
Theodoro Delgado - CDRS; Maria lzabel Merino de Medeiros - APTA; José Paulo 
Braga Sampaio - FF; Aloísio Costa Sampaio - UNESP; Ricardo Scarelli Carrijo -
Instituto Vidágua; Juliana Maria Pinheiro - OAB; Aldredo Neme Neto - Assenag; 
Klaudio Coffani Nunes - CIESP; André Luis Antunes de Almeida - CREA; Dorival 
José Coral e Gisele Moretti - ambos da COOPECO. Também estiveram presentes: 
Antonio Vicente Moscogliato - DAE; Felipe Guerrise - Assessor da vereadora 
Chiara Ranieri; Guilherme Coral - Coopeco; João Lucas Doro - Unesp; Maria 
Cecília P. de Souza - Cootramat; Suely S.S. Maia - Cootramat; Lídia Araújo Bonfim 
- Unesp; Pedro Gustavo Rodrigues - DAE; Gisele Ap. Alves Santos - SMS e 
Fernanda Cezario - SEMMA. Justificaram a ausência: Elton Rafael Alves de 
Oliveira e Renato Macari - ambos do DAE; Lourenço Magnoni Júnior e Wellington 
dos Santos Figueiredo - ambos da AGB e Mareio Colim da IAB. Trataram-se dos 
seguintes assuntos: 1 - Esclarecimentos sobre o Decreto 14.306 de 27 de 
junho de 2019 que regulamenta a Lei 7.124 de 10 de outubro de 2018 sobre os 
critérios e procedimentos para gestão de resíduos dos Grandes Geradores; 
2 - Apresentação do extrato do FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente 
após reunião com Técnicos da Secretária de Finanças; 3 - Apresentação pela 
CTLegís da anãlise da "Minuta do edital de chamamento público" para a 
seleção de projetos em linhas definidas pelo PAPPA e que necessitam de 
financiamento com recursos do FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente; 
4 - Análise do Processo que trata sobre a transferência da gestão dos 
Ecopontos para a ASCAM - Associação dos Catadores de Materiais 
Reciclãveis de Bauru e Região; 5 - Andamento dos trabalhos da comissão 
elaborada através do Decreto 14.196 para analise das áreas de interesse 
ambiental no município; 6 - Anãlise do Processo 85256/19, que trata sobre 
projeto de lei sobre o fundo municipal para recuperação dos mananciais de 
águas superficiais; 7 - Comdema Itinerante - definição do local da reunião de 
agosto. A reunião iniciou-se às 8h45min com a fala do presidente Doriv~I '· 
agradecendo a presença de todos, em seguida, passou a palavra a Maria lzabel , 
que apresentou a instituição. A Apta de Bauru é o setor de pesquisa da Secretari .1 

da Agricultura do estado de São Paulo. Sendo que nesta unidade tem o 1 
\, laboratórios: de veterinária, que trabalha com sanidade animal, de análises de I 

alimentos, que desenvolve pesquisa com leite e derivados e o laboratório de 
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na área de solo. Agradeceu a presença de todos e se colocou a disposição para 
atendê-los. 1 - Esclarecimentos sobre o Decreto 14.306 de 27 de junho de 
2019 que regulamenta a Lei 7.124 de 10 de outubro de 2018 sobre os critérios 
e procedimentos para gestão de resíduos dos Grandes Geradores - dando 
prosseguimento a reunião Dorival explicou que o Decreto foi publicado na integra 
no dia 27 de junho e que em um dos itens do decreto é colocado que o Grande 
Gerador deverá se autodeclarar no site da prefeitura, assim é necessário que o 
mesmo esteja funcionando. Esclareceu ainda que até o momento o site não está 
funcionando, porém em reunião com o secretário do Meio Ambiente Sidnei 
Rodrigues foi informado que a secretária está trabalhando na finalização da página 
da internet que nesse ficará pronto o mais breve possível. Carrijo questionou que é 
necessário urna data exata para funcionar a autodeclaração no site da prefeitura. 
Maria lzabel falou que ainda não tem essa data exata. Dorival falou que o Sidnei 
ficou de passar essa data e, que a secretária está realizando os testes finais entre 
uma e duas semanas tudo deve estar pronto. Derivai informou ainda que 
conversou com o Sidnei sobre a prefeitura realizar divulgação dessa lei, para que 
os grandes geradores tenham conhecimento da mesma realizem a 
autodeclaração.Solicitou os membros do Comdema que contribuam na divulgação 
da lei. Alfredo questionou se a Emdurb passou a quantidade de grandes geradores. 
Dorival respondeu que não. Foi questionado como a prefeitura irá conseguir 
verificar o grande gerador se não tem os dados necessários que a Emdurb ficou de 
enviar. Maria lzabel esclareceu que a análise será feita com base na planilha 
colocada no decreto e lembrou que o calculo será gerado pela fórmula e planilha 
inserida no decreto, assim será possível saber se a empresa é um Grande Gerador 
ou não. Aloisio sugeriu que assim que o software estiver pronto, a CTRS se reuná 
com membros da prefeitura para montar um banner com os principais pontos do 
Decreto a fim de enviar para as entidades representativas (Ciesp, OAB, Assenag, 
etc) para que divulguem para os seus membros. Também sugeriu a divulgação na 
rádio Unesp e a proposta de um cronograma, sendo o mês de agosto para 
elaboração do banner e setembro para divulgação, não excluindo a 
responsabilidade da prefeitura em realiza a divulgação. Carrijo colocou que é 
necessário trabalhar com datas e cobrar o serviço do qual são responsáveis. 
Derivai acatou a sugestão do Aloísio e se comprometeu, assim que o software ficar 
pronto em agendar uma reunião com a CTRS para a elaboração do banner de 
divulgação. 2 - Apresentação do extrato do FMMA - Fundo Municipal do Meio 
Ambiente após reunião com Técnicos da Secretária de Finanças - Derivai 
informou sobre a reunião com o diretor da secretaria de finanças e que o mesmo 
apresentou o extrato do período de fevereiro à julho de 2019. Informou ainda que 
não foi creditado nenhum valor. Esclareceu que no oficio enviado a secretária de 
finanças foi solicitado às entradas e retiradas dos últimos quatro anos e foi 
informado que a pasta precisa de um pouco mais de tempo para a obtenção do 
extrato, pois depende de solicitação ao ao banco. Dorival ficou de enviar um novo 
oficio solicitando detalhadamente as movimentações dos últimos quatro anos. Em 
seguida esclareceu que o Fundo Municipal do Meio Ambiente (FMMA) obtém valor 
de duas contas, a conta 46-6 referente a créditos da balança, multas e rendimentos 
que, tem mensalmente um crédito em torno de R$600,00, com saldo no dia 23 de ().io 
·ulho de R$ 676.684,49~ta nº 152-7, possui creditas re~erentes a TUFE <J\_j 

, \,r~ 1,7! (__,) ~\) 0 / ~ (-1,..<•" - 2/!0 '(i7 
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(Taxa Única de Fiscalização de Estabelecimentos) com rendimentos mensais 
variáveis e saldo em 23 de julho de R$4.832.606, 1 O. Considerando os valores das 
das duas contas, , FMMA possui total de R$ 5.509.290,59. Informou ainda que 
deste valor deverá ser feito os pagamentos à empresas que estão elaborando os 
Plano de Manejo da APA do Batalha e APA Vargem Limpa, além dos valores 
aprovados pelo COMDEMA para a compra dos caminhões.Da APA do Rio Batalha 
foram pagos R$429.617,15 restando ainda o pagamento no valor de R$47.690,80. 
Já da APA Vargem Limpa foram pagos R$29.395,75 restando ainda o pagamento 
de R$387.519,25. Já com relação à compra dos caminhões foi autorizada a 
reserva de R$1.627.022,14, porém foi colocado pela Maria lzabel que esse valor 
poderá ter redução de até duzentos mil reais, após a conclusão da licitação. 
Entretanto considerando os valores da reserva para compra dos caminhões mais o 
pagamento dos Plano de Manejo das APAs do Batalha e Vargem Limpa tem-se o 
débito no valor de R$ 2.062.232, 19. Dorival esclareceu ainda que o Secretário do 
Meio Ambiente fez a reserva de R$ 1.101.513,13 e faltavam aproximadamente 
R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) dos R$1.600.000,00 aprovados inicialmente. 
Sidnei esclareceu que a SEMMA está com dificuldades de realizar o documento 
para a reserva da compra dos caminhões "roll-on roll-off", pois como é um item 
muito especifico estão com dificuldades de conseguir três orçamentos, sendo 
necessário realizar um outro procedimento de licitação, mas que o valor será 
utilizado, porém ainda não foi reservado. Gilda questionou que a liberação foi 
aprovada anualmente, se ia ser feita todo mês de abril. Carrijo colocou que a 
prefeitura possui um ciclo orçamentário, e que o mesmo é discutido no mês de 
agosto e, que é preciso que o Comdema apresente, nesse mês, o valor que a 
Semma tem para utilizar no próximo ano, pois o que está acontecendo é que a 
secretária não tem orçamento próprio e precisa solicitar recursos do dinheiro do 
FMMA. Gilda perguntou ainda que independente da secretária, qual período será 
considerado para uma empresa que solicita recursos do FMMA. Dorival esclareceu 
que o período considerado é de um ano a partir da publicação do edital do PAPPA. 
Carrijo esclareceu que é necessário que as porcentagens sejam realizadas com 
base no saldo em uma data estipulada, por exemplo: 35% do PAPPA seja com 
base no saldo do dia 31 de dezembro de 2019. Dorival citou os 20% da reserva do 
PAPPA é de R$1.101.858,12 e acrescentou que a legislação está para mudar não 
havendo mais a TUFE, sendo assim acabará essa fonte de renda do FMMA. 
Considerando essa situação Carrijo colocou que é importante rever os 20% para o 
fundo, em urna outra reunião. Maria lzabel concordou com o Carrijo, mas acredita 
que é preciso esperar primeiro as mudanças na legislação para depois realizar a eoí 
reunião. Retomando Dorival apresentou que, em abril, quando foi votado a w,·

1 
liberação da verba para a compra dos caminhões pela SEMMA o valor que havia 

1 em caixa, naquele momento, sofreu alterações pois foram creditados os \ ; 
rendimentos correspondente aproximadamente a R$500.000,00 e se poderia ~_,, 
manter as divisões para as linhas de financiamento previstas no PAPPA/ 
considerando que dos valores anteriores não havia sido descontado o valor 
referente ao Plano de Manejo. A plenária concordou. Dorival esclareceu ainda que 
o valor dos 35% destinados ao PAPPA é de R$1.928.251,71, e que para cada linha 
ficaria um valor aproximado de R$482.062,93. Carrijo pede a palavra e coloca que (\i. 
a Câmara Técnica de Educação (CTEA) desenvolveu um projeto na área de vv 

fijf: ~ ~ 
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educação ambiental, que está acontecendo o piloto este ano, porém que o projeto 
pode acabar caso o ano que vem não tenha recursos para o transporte dos alunos. 
Maria lzabel colocou que já foi conversado e que assim que aprovar o edital do 
PAPPA, o projeto de Educação Ambiental será o primeiro a ser analisado. Carrijo 
questionou porque a Semma pode utilizar os recursos do fundo sem a necessidade 
do edital e a CTEA que faz parte do Comdema precisa que o edital esteja 
aprovado. Gisela concordou com a fala do Carrijo e comentou que também tem 
interesse nas questões de educação ambiental na cooperativa. Gilda relembrou 
que a questão do transporte para o projeto de educação ambiental iria ser 
realizado por edital pela prefeitura, porém como foi colocado que pelo edital do 
PAPPA sairia mais rápido todos ficaram esperando esse edital. Sirlei citou que foi 
fornecido todos os levantamentos de distancia para os locais de visitação para 
calcular os valores, dentro do prazo solicitado, por conta do edital e até o momento 
não saiu o edital e a questão do ônibus está preocupando os membros do CTEA. 
Derivai esclareceu que como a utilização dos recursos do FMMA dependem do 
edital, sugeriu iniciar a discussão do próximo item da pauta. Todos concordaram. 3 
- Apresentação pela CTLegis da análise da "Minuta do edital de chamamento 
público" para a seleção de projetos em linhas definidas pelo PAPPA e que 
necessitam de financiamento com recursos do FMMA - Fundo Municipal do 
Meio Ambiente - Derivai esclareceu que o edital do PAPPA está em construção, 
informou que o mesmo passou pela análise do jurídico da prefeitura e agora a 
CTLegis está responsável pela análise final do documento. Sugeriu que o mesmo 
fosse disponibilizado para todos os membros para que, cada um dentro da sua 
área possa contribuir com sugestões. A CTLegis irá verificar as sugestões e 
finalizar o documento com prazo. até o mês de agosto. Aloísio colocou que a CTRS 
também tem interesse em apresentar projetos e solicitou que seja enviado um 
escopo de modelo do projeto para que possam iniciar a construção do mesmo. 
Derivai respondeu que o modelo está no escopo do edital. Maria lzabel comentou 
que a Juliana observou que dentro do edital a CTEA não pode participar do edital. 
Que se poderia realizar em um outro momento urna votação para liberação do 
recurso sem precisar apresentar pelo edital, conforme o Carrijo solicitou. Carrijo 
colocou que como membros gestores do FMMA e devido o edital não estar pronto, ~ 
se poderiam aprovar a contratação de urna empresa de ônibus por um período de 
um ano e pagar com os recursos do FMMA. Gilda falou que não é possível realizar 
dessa forma, sendo necessário a realização de um processo de licitação pela 
prefeitura. Sirlei comentou que no ano de 2018 quando realizaram o projeto piloto 
com as coordenadoras foi discutido que a dificuldade para a realização do projeto 
seria o ônibus e que o processo de licitação pela prefeitura, porém não foi feito 
devido aguardar o edital do PAPPA. Derivai colocou que para a próxima reunião a \ 
CTEA pode apresentar o projeto e os membros irão verificar as possibilidades d~ 
viabilizar o projeto. Carrijo falou que a proposta é a contratação da empresa de ~ 
ônibus que poderia votar. Klaudio relembrou que foi o Comdema que verificou qu 'L 1 
não é possível utilizar os recursos do FMMA sem seguir a lei do PAPPA, que é 
preciso acelerar a documentação para que a utilização do fundo seja realizada de 
acordo com a lei, para que não tenha-se problemas futuros. Colocou ainda que o 
Fundeb possui recursos financeiros que poderiam ser destinados para a educação, ~ 

reodo possi,el)"f.~':s;;~:~ra : fim ;•• ;;':~" 
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recurso é utilizado para o transporte escolar das residências para a escola w 
também é destinado a folha de pagamentos da educação, manutenção das 
escolas. Carrijo questionou porque irão solicitar o recuso do Fundeb se já existe o 
recurso do FMMA que é destinado a Educação Ambiental. Klaudio esclareceu que 
é possível a liberação do FMMA desde que siga o que está em lei: apresentação 
do projeto por pessoa com CNPJ. Aloísío sugeriu realizar uma parceria com a 
associação das cooperativas, já que ambas estão ligadas, sendo o projeto 
apresentado por esta. Gísele se colocou a disposição do CTEA para viabilizar os 
recursos para o ônibus. Maria lzabel finalizou o assunto colocando que o edital 
ficará pronto em agosto e o projeto da educação ambiental será o primeiro a ser 
votado. 4 - Análise do Processo que trata sobre a transferência da gestão dos 
Ecopontos para a ASCAM (Associação dos Catadores de Materiais 
Recicláveis de Bauru e Região) - Derivai esclareceu que as cooperativas estão 
discutindo com a prefeitura sobre a melhor forma na arrecadação dos recicláveis, e 
como fruto dessas discussões foi elaborado uma proposta para que as 
cooperativas assumissem a gestão dos ecopontos. A prefeitura solicitou análise de 
viabilidade pelo COMDEMA, sendo realziado a leitura do parecer do Secretário do 
Meio Ambiente no processo: "Ao presidente do Comdema, segue o referido projeto 
para analise e manifestação por parte do Conselho, entendo que o projeto em 
questão é de grande importância para a gestão dos resíduos sólidos e no caso da 
aprovação do projeto peço que seja analisado a possibilidade de no primeiro ano o 
custeio através dos recusros do FMMA". Derivai esclareceu que a SEMMA 
necessita dos recursos financeiros a serem destinados às cooperativas e ou 
ASCAM já que não há previsão financeira neste ano, passando a palavra em 
seguida para a Gisele. Gísele esclareceu que conversou primeiramente com o 
Sídnei e em seguida com o Prefeito Gazzetta recebendo a proposta de 
gerenciamento por parte das cooperativas dos Ecopontos, entretanto esclareceram 
a ela que não havia recursos financeiros no orçamento deste ano pois o mesmo é 
aprovado no ano anterior. Gisele solicitou então a possibilidade de utilizar os 
recursos do FMMA até dezembro de 2019 e não por de um ano, pois acredita que 
a parceria é com a prefeitura e a mesma é que deve arcar com os custos a partir 
de 2020. Carrijo questionou a Gisele se a realização do projeto piloto das 
cooperativas com os Ecopontos foi satisfatória. Gisele respondeu que foi excelente, 
que a qualidade do material foi outro. Gisele esclareceu ainda que o projeto visa 
estimular o aumento da atividade dos cooperados, buscando novos mercados para~· 
os materiais que ainda não são reciclados e a realização de atividades de · 
educação ambiental obter maior qualidade dos produtos recebidos e assim l 
melhorar as condições dos cooperados. Klaudio esclareceu que com base no J 
Decreto e Lei dos grandes geradores as cooperativas são consideradas como uma / 
empresa jurídica e. a prefeitura deve repassar o valor hoje pago à Emdurb, para a~ / 
cooperativas, pois os valores estão considerados no orçamento. Gisele informou ru 
que inicialmente eram entregues 200 toneladas de material reciclado, atualmente 
são entregues 103 toneladas e que isto se deve a mudança na gestão onde 
serviço é pago com base na telemetria, e não mais na quantidade de resíduo 
recolhido. Esclareceu que é preciso mudar essa gestão para que se tenha uma 
maior eficiência. Colocou ainda que a prefeitura pretende em 2020 transferir dois C\t" 
setores da coleta seletiva para as cooperativas. Aloísio questionou se já saiu algum ::JV 
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dado sobre os estudos que a CEF tem feito referente aos resíduos em Bauru. 
Gisele respondeu que não e falou que irá solicitar uma reunião com CEF para 
entender melhor esse processo. Gisele solicitou a todos a aprovação do projeto 
para que aconteça uma mudança na gestão dos resíduos no município. Dorival 
esclareceu que a proposta da Ascam é realizar um serviço de melhor qualidade 
nos Ecopontos, tendo dois funcionários em cada Ecoponto, alterando o horário de 
funcionamento para 7h às 19h e realizando o trabalho de educação ambiental porta 
a porta. Esclareceu ainda que o custo por um ano é inviável para o COMDEMA, 
sugerindo assim a votação da plenária para que a prefeitura realize o chamamento 
público e contratação das cooperativas e o COMDEMA se responsabiliza com o 
pagamento nesse período de transição (01 de agosto a 31 de dezembro de 2019), 
sendo de responsabilidade da prefeitura o pagamento a partir de 2020. 
Questionado se haverá a possibilidade de aumentar o número de ecopontos. 
Gisele acredita que sim, e colocou que tem o desejo da cidade ter em torno de cem 
Ecopontos e que não mais exista coleta seletiva e sim que os munícipes levem 
seus resíduos diretamente nos Ecopontos. Marcomini colocou que no Vale do 
Igapó como acontece o aluguel de casas para festas tem-se muitos resíduos , que 
seria um ponto interessante para desenvolver um trabalho de educação ambiental. 
Carrijo recordou que já citou em outra ata sobre a questão dos rejeitas, que é 
importante no chamamento haver um item sobre a retirada dos rejeitos, pois caso 
contrario os ecopontos terão os mesmos problemas para a retirada dos rejeitos 
igual o que ocorre nas cooperativas hoje, transformando em novos pontos de 
proliferação de dengue. Dorival relembrou sobre a questão dos caminhões prensa 
e explicou que em conversa com o secretário Sidnei o mesmo comunicou que um 
caminhão está passando por reforma e que na próxima semana estará percorrendo 
as cooperativas para retirada dos rejeitos. O outro caminhão deu perda total devido 
a um acidente e que será comprado outro, assim que finalizar o processo. Gisele 
colocou que é impossível que o caminhão seja utilizado para retirado dos rejeitas, 
que na reunião que foi discutido ela não tinha conhecimento, mas existe diferença 
na prensa para coleta seletiva e prensa para material orgânico. Sugeriu assim que 
troque com a Emdurb por um caminhão da coleta seletiva. Roldão solicitou uma 
pauta na próxima reunião para apresentar os dados referente à dengue no 
município. Esclareceu que Bauru possui 180 pontos estratégicos, e que a maioria é ~ 
onde se encontram materiais de sucata e recicláveis, sendo as cooperativas alguns 
destes pontos. Nestes locais a positividade para a ocorrência do Aedes aegypti 
está em torno de 60% a 70%, isto devido à falta de estrutura, onde se gera muitos ~ 
rejeitos. Frisou a importância de se melhorar essa questão, colocou ainda que em 
reunião com o secretário Sidnei foi conversado sobre a ampliação do número de 
ecopontos, já que sete são poucos para o tamanho da cidade. Comentou ainda ' 
que em uma ação realizada pela secretaria da saúde, foram retirados 88 toneladas 
de resíduos de dentro das casas em três dias de serviço. Carrijo perguntou se caso;l-6' 

1 

os rejeitos das cooperativas não forem retirados se é possível novo surto de ',,{p.-
dengue no município. Roldão respondeu que sim. Dorival comunicou ao Roldão ~ 
que na próxima reunião já está aberto um espaço para que o mesmo faça sua 
colocações, Aloisio sugeriu realizar uma parceria com a Asten e na segunda 
quinzena de setembro disponibilizar caçambas nos bairros onde ocorre maior UI' 
incidência da dengue, para que os moradores depositassem os resíduos. Gilda :)'--" 
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comentou que do dia 26 de agosto até 04 de setembro acontecerá o projeto 
"Cidade Limpa" em toda a cidade e que várias secretárias também estão 
realizando mutirões de limpeza nos bairros indicados pela secretária da saúde. 
Dorival solicitou a apresentação do projeto e colocou que fica com receio desse 
tipo de ação, pelo fato dos moradores realizarem o despejo de outros tipos de 
materiais nas caçambas. Klaudio voltou à questão sobre a abertura de 
chamamento público para contratação da associação das cooperativas e colocou 
que segundo a lei 4.157 de 22 de novembro de 1996 em seu Art. 1 º e ainda que o 
decreto dos grandes geradores, autoriza o poder executivo de Bauru a realizar 
convenio com as cooperativas visando à coleta e comercialização dos resíduos, 
não sendo necessário o chamamento público, pois a lei já prevê o convenio direto 
e também que a coleta nos condomínios deverá ser de responsabilidade das 
cooperativas. Gisele colocou que irá realizar um piloto com os condomínios para 
conhecer a situação e assim montar um plano de trabalho. Klaudio fez uma 
observação de que a Maria lzabel e o Renato visitaram a Estre e que a mesma foi 
comprada por um capital estrangeiro. Maria lzabel esclareceu que a compra foi 
realizada por uma empresa dos Estados Unidos e Canadá. Renato colocou que a 
visão dos novos empresários é geração de energia e educação ambiental. Carrijo 
informou sobre os leilões que permitem a compra de créditos ambientais, sendo 
mais uma forma das cooperativas obterem urna renda maior. Finalizando o 
assunto Dorival perguntou se a plenária concordava com a prefeitura dar 
continuidade ao processo de elaboração de chamamento público e outra forma de 
convênio entre prefeitura e ASCAM, sendo de responsabilidade do COMDEMA o 
pagamento com recursos do FMMA o período de 01 de agosto a 31 de dezembro 
de 2019, sendo que a partir de janeiro de 2020, a prefeitura arcaria com esses 
custos. Das 14 pessoas com direito a voto, todas aprovaram o andamento do 
processo . Aloísio colocou que aprova, entretanto gostaria que na próxima reunião 
fosse apresentado os custos detalhados do projeto da Ascam. Foi esclarecido que 
provavelmente será feito fora do edital devido o mesmo ainda não estar pronto e 
todos concordaram em incluir o ônibus para o projeto do PMEA no projeto a ser 
entregue pela ASCAM. Gilda questionou que 100% do valor destinado a linha de 
gestão de resíduos sólidos será utilizado, assim não sendo possível a aprovação 
de mais nenhum projeto neste item. Foi respondido que sim para o ano de 2019.5 
-Andamento dos trabalhos da comissão elaborada através do Decreto 14.196 
para analise das áreas de interesse ambiental no municipio - Derivai falou que 
conversou com a Majô para verificar sobre as duas comissões que foram montadas 
para discutir o assunto. Foi enviado ao jurídico para análise os dois decretos, 
porém o prefeito e o secretário preferiram manter a comissão com os funcionários 
da prefeitura, pois eles estão analisando os decretos no que diz respeito as áreas 
de interesse ambiental e que até o momento foram realizadas as análises de sei~ 
áreas de um total de treze. Informou ainda que provavelmente será marcada uma 
reunião extraordinária para que a SEMMA apresente os resultados dessas análise 1t:x 
e o COMDEMA possa realizar suas colocações e deliberar juntamente com 1) 
SEMMA. Dorival esclareceu que em conversa com o secretário colocou que o 
COMDEMA não trabalhou anteriormente nesse decreto, pelo fato de estar 
envolvido na elaboração do Decreto dos Grandes Geradores. Dorival citou que o ~ 
Marcomini está representando COMDEMA nas reuniões com a prorT]otoria para 
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discutissão dessas áreas de interesse ambiental. Dorival convidou o Marcomini 
para explicar o que está sendo realizado. Marcomini esclareceu que foram 
realizadas até o momento duas reuniões, e que nelas foram discutidos os 
processos individualmente e decidido qual procedimento será tomado, informou 
que, provavelmente, alguns decretos deverão ser extintos já que poderá causar 
ações de indenização para o município. Dorival solicitou ao Marconimi uma 
apresentação sobre o que foi discutido nessas reuniões, na próxima reunião ou na 
extraordinária. Aloisio perguntou se esses parques lineares são de vegetação 
nativa. Marcomini esclareceu que não são parques lineares e sim parques naturais. 
Klaudio complementou que são áreas que foram definidas em decretos, podendo 
ser praças, áreas verdes, e que até 2018, não foram feitos estudos da flora e fauna 
conforme solicita a lei, criando esses decretos de forma errônea. Dorival também 
complementou que as áreas se encontram em unidades de conservação diferentes 
e que cada uma delas podem ter um tipo de restrição o que também, não foi 
considerado no decreto. Aloísio colocou que observa muitas áreas que precisam 
de manutenção, porém não se tem verba para essa finalidade, que é importante 
pensar no momento da criação delas, a previsão de um fundo para a manutenção 
das mesmas. Klaudio esclareceu ainda que quando foi criado esses decretos tinha
se a ideia de proteger a flora, não havia leis nesse sentido, como existe hoje a lei 
do cerrado. Assim criaram-se esses decretos, entretanto não foi feito de forma 
correta, não consultando os proprietários dessas áreas e hoje é preciso corrigir o 
erro do passado, pois as indenizações para a prefeitura são grandes e a mesma 
não tem como arcar. Renato questionou se nesse processo de análise estão 
considerando a questão do recurso hídrico. Marcomini respondeu que sim. 6 -
Análise do Processo 85256/19, que trata sobre projeto de lei sobre o fundo 
municipal para recuperação dos mananciais de águas superficiais - Dorival 
fez uma leitura do projeto, sendo que o mesmo é dividido em dois capítulos, o 
primeiro trata sobre criação do fundo e o segundo de virão os recursos financeiros 
para o mesmo .. Maria lzabel questionou quais membros irão gerenciar esse fundo. 
Derivai respondeu que não está definido no projeto de lei, sendo necessário.o 
prazo de 60 dias, após aprovação da lei e criação do decreto definindo o conselho 
para gerenciar o fundo. Dorival colocou que a CTlegis analisou e fizeram a 
seguinte proposta: que o valor previsto da arrecadação para este fundo conforme 
prevê a lei, seja depositado em uma conta específica do FMMA e assim, utiize-se 
a estrutura do COMDEMA no gerenciamento deste fundo, não sendo necessário a 
criação de um novo conselho e um novo fundo. Dorival esclareceu que se estes 
valores ficarem a cargo do FMMA, será necessário alterar a lei municipal do FMMA 
e esta deverá passar na Cãmara Municipal. Carrijo sugeriu que o COMDEMA 
coloque para a comissão de legislação e justiça a proposta e a comissão fique 
responsável por realizar a alteração no projeto de lei, pois caso o COMDEMA 
solicite a retirada do projeto, o mesmo irá demorar em torno de 90 dias para volt~a· 
para analise da câmara. Dorival colocou que a CTlegis se reunirá na próxim W.~ 
semana para redigir o documento que será enviado a comissão de legislação V 
justiça da Câmara. Colocado em votação, os 14 membros com direito a voo 
concordaram. 7 - Comdema Itinerante - definição do local da reunião de 
agosto. Dorival esclareceu que em contato com o Guilherme responsável pelo (\p 
Museu do Café em Piratininga, o mesmo informou que é cobrada uma taxa que -::J\.J 
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varia entre R$10,00 a R$15,00 e que é oferecido um café da manhã. Questionado 
se todos concordariam pagar esse valor para que a reunião ordinária de agosto 
acontecesse no local, todos concordaram. Dorival ficou de confirmar o valor exato 
juntamente com convocação. O pagamento deverá ser realizado no dia da reunião 
diretamente no local. A Sirlei ficou de verificar a possibilidade de um ônibus da 
Secretaria da Educação para todos irem juntos. Outros Assuntos - pendências da 
reunião anterior. Com relação a reunião que o secretário do meio ambiente ficou de 
realizar com o DAE: foi informado que o DAE não pretende comprar a área sendo 
realizado somente a compensação ambiental do Rio Batalha. Outra questão é que 
o Klaudio perguntou se o COMDEMA apoia o Fórum Pro-Batalha realizar convenio 
com o DAE para a recuperação do Rio Batalha, Maria lzabel, se todos 
concordavam e os presentes responderam que sim. Havia sido marcado uma 
reunião do Fórum Pró-Batalha com o jurídico do DAE para dia 11 de julho, Maria 
lzabel questionou se a reunião aconteceu. Klaudio respondeu que não, pois 
estava em viagem ficou de agendar novamente. Com relação ao convite realizado 
pelo Gilda aos membros do Comdema sobre a qualificação do Programa Município 
VerdeAzul, Gilda citou que somente o José Paulo esteve presente. Fernanda citou 
que Bauru foi qualificado com 65 pontos, sendo que era necessário fazer 40 
pontos. Com relação os extratos do FMMA que Dorival ficou de solicitar a 
secretária de finanças, foi apresentado o período de janeiro até metade de julho e 
ficou para apresentar na próxima reunião o extrato dos últimos quatro anos. Sobre 
o oficio para o deputado Borges, Aloísio esclareceu que está encaminhando as 
entidades para colher assinatura, porém teve como posicionamento da Abrecom 
mencionando que existe uma redução tributária até um teto, ficaram de verificar na 
lei e informar na próxima reunião. Gisele comentou que irão realizar uma ação no 
Mary Dota no período de 24 a 31 de agosto sobre a coleta com a entrega de sacos 
com informações sobre o material reciclável, convidando todos a participarem. 
Derivai colocou que está com dois processos sobre poda drástica que encaminhará 
para a Câmara Técnica de Flora Urbana e que será apresentado na próxima 
reunião. Dorival agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Sem mais, 
às 12h, deu-se por encerrada a reunião e eu, Fernanda Cezario, lavrei a presente 
ata, uma vez lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. 

SEMMA 
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SAO PAULO 

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação: 

Tendo em vista as informações recebidas pelo Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Comdema). ás 
folhas 38 a 49, solicitamos a análise e manifestação do Poder Executivo a 
respeito dos apontam ntos feitos pelo Conselho. 
Bauru, 1 O de sete br d 2019 . 

Senhor Presidente da Câmara Municipal: 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, solicitamos 
encaminhamento d oficio ao Senhor Prefeito Municipal. 
Bauru, 10 de sete rode 2019. 

ALEXSSANDRO SSOLA 
Presidente da Co são de Justiça, Legislação e Redação 

À 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se oficio ao Senhor Prefeito Municipal, conforme solicitação . 

JOS 
Presidente 

Atendido o despacho supra. Se ue cópia do oficio. 
Bauru, 1 O de setembro de 2019. 

b..u... yY\ e k~ 
DIEGO M~EUS CARVALHO KANASHIRO 
Diretor deWp~io Legislativo em exercício 
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Bauru, 10 de setembro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Em anexo, estamos encaminhando manifestação da Comissão 

de Justiça, Legislação e Redação sobre o Projeto de Lei nº 47/19, processado sob nº 

141/19, que cria o Fundo Municipal para recuperação dos mananciais de águas 

superficiais e determina outras providências, a fim de que Vossa Excelência tome as 

providências necessárias para atender ao requerido pela Comissão. 

No aguardo da mais breve resposta, subscrevemo-nos 

apresentando nossos renovados protestos de consideração . 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 
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Excelentíssimo Senhor 
José Roberto Martins Segalla 
Presidente da Câmara Municipal 

Senhor Presidente, 

Bauru, 04 de dezembro de 2019. 

Câmara Mu 1icipal de Bauru 
Diretoria de ~polo Legislativo 

O 9 OEZ. 2019 

ENiRAPA 
Hora j5 ll}Jp (a) 19 .u ,,... 

t) 

Em atenção ao oficio DAL.SPL.PM 104/19, Protocolado sob número 

85256/2019 em que a comissão de Justiça, Legislação e Redação, solicita informações 

acerca do Projeto de Lei 47/19, temos os seguintes esclarecimentos baseados em 

manifestação do Departamento de Água e Esgoto de Bauru juntado ao processo 

administrativo 85256/19. 

A proposta é de autoria do COMDEMA (Conselho Municipal de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável), que sustenta em breve síntese, que a Lei 

Municipal nº 6.700, de 24 de julho de 2015, que criou o Sistema Municipal de Preservação 

• às Nascentes e Mananciais, seu cadastramento e monitoramento, alterado pela Lei 

Municipal nº 6.757/2015, indica em seu artigo 22, os recursos oriundos das empresas 

concessionárias dos serviços de saneamento e energia elétrica (inciso li) e o Fundo 

' Municipal de Meio Ambiente (FMMA) - inciso XII, como possível suporte financeiro e 

incentivo para a implementação da Lei. 

Dessa forma, propõe que as receitas dispostas nos incisos !, III, IV e VI, do 

artigo 3º, do PL 47/19 sejam destinadas ao FMMA. Conforme exposto pelo COMDEMA, 

o FMMA é gerido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com assessoramento do 

COMDEMA. 

Praça das Cerejeiras, 1-59- Vila Noemy-CEP 17014-900- Bauru/SP Fone: (14) 3235-1000-www.bauru.sp.gov.br 
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Conforme se depreende do artigo 3°, da Lei nº 3.664, de 20 de dezembro de 

1993, "as ações e projetos de interesse ambiental praticadas com recursos do Fundo 

Municipal de Meio Ambiente (FMMA) serão planejadas e previstas no Plano Anual de 

Proteção e Preservação Ambiental". Ou seja, a utilização do FMMA depende do PAPPA. 

O referido Plano, denominado PAPPA, sequer se encontra finalizado, sendo 

que o edital contemplando as regras para apresentação de projetos está em construção . 

Ademais, a proposta se mostra dúbia, já que primeiramente indica o FMMA 

como destino de 1% (um por cento) da receita líquida da tarifa de água e no mesmo 

parágrafo aponta que as receitas oriundas do inc. Vil serão obrigatoriamente transferidas 

mensalmente para uma conta remunerada, em instituição bancária oficial, específica para 

atender ao Sistema Municipal de Preservação às Nascentes e Mananciais (SPM - Lei nº 

6.700/15 e alterações), sob a denominação de Fundo Municipal de Meio Ambiente para 

recuperação dos mananciais de águas superficiais (FMMA-REMAS). 

O Fundo Municipal de Meio Ambiente para recuperação dos mananciais de 

águas superficiais (FMMA-REMAS) não foi criado, inexistindo, inclusive, previsão legal 

para sua criação, que deve se dar por lei . 

Portanto, o que o COMDEMA propõe é justamente o que está sendo proposto 

no PL nº 47/19: a criação de fundo específico para preservação dos mananciais 

superficiais. 

A diferença é que pretende o Conselho Municipal de Meio Ambiente que a 

gestão se dê por meio da SEMMA, com sua assessoria, enquanto que o PL nº 4 7 /19 visa a 

criação deste fundo específico a ser administrado por um Conselho Gestor presidido pelo 

Presidente do Conselho Administrativo do DAE. 

Praça das Cerejeiras, 1-59- Vila Noemy-CEP 17014-900- Bauru/SP Fone: (14) 3235-IOOO-www.bauru.sp.gov.br 
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FOLMAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Gabinete do Prefeito 

E assim deve ser, já que o Fundo será composto, prioritariamente, por 1 % (um 

por cento) da receita corrente líquida da tarifa de água, recolhida ao Departamento de Água 

e Esgoto. 

Ademais, a criação de um Conselho Gestor é exigência legal (Lei Federal nº 

4.320, de 17 de março de 1964), e visa justamente a higidez do processo, transparência, 

participação e controle social. 

Tanto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente quanto o COMDEMA podem 

fazer parte do Conselho Gestor ( cujo regramento está sendo estipulado por meio de 

Decreto regulamentador do PL nº 47/19, que se encontra em elaboração), mas como 

conselheiros e não como gestores do Fundo. 

Como bem tratado na Exposição de Motivos do Projeto de Lei enviado à 

Câmara Municipal, o DAE explora a captação de água do Batalha com fins de 

abastecimento de aproximadamente 40% da população de Bauru. 

A criação de fundo específico visa manter a qualidade da água distribuída aos 

bauruenses, ampliar a vida útil do rio e contribuir para a preservação deste importante 

manancial, que será o principal responsável pelo abastecimento no município pelo 

• horizonte de mais 15 (quinze) anos, segundo estudo contratado pelo DAE (Plano Diretor 

de Água). 

Ademais, a criação de fundo específico é apenas uma das medidas a serem 

adotadas pelo DAE para cumprimento do Plano Diretor de Água. Conforme também 

demonstrado na Exposição de Motivos, o DAE está criando as Seções de Educação e 

Conscientização Ambiental e de Conservação e Preservação de Manancial Superficial, as 

quais serão responsáveis direta ou indiretamente pela execução das ações apontadas no 

artigo 6º, do PL nº 47/19. 

Praça das Cerejeiras, 1-59- Vila Noemy-CEP 17014-900- Bauru/SP Fone: (14) J2J5-1000-www.bauru.sp.gov.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Gabinete do Prefeito 

Importante salientar que a Lei Municipal nº 6.700/15, alterada pela Lei nº 

6.757/15 não reflete um arcabouço legal efetivo, transparente, que visa a participação e o 

controle social. Isso porque transfere à Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

obrigações para as quais a mesma não possui estrutura, tais como, cadastro das nascentes 

atualizado anualmente, monitoramento por geoprocessamento (§ 3°, do artigo 3º, da Lei 

nº 6.700/2015), entre outros. 

Por fim, em resposta à proposta apresentada pelo COMDEMA, reitero a 

manifestação no processo (fls. 64), por manter a decisão inicial de se criar um fundo 

municipal específico, nos termos do projeto de lei ora proposto. E como bem colocado pela 

Secretaria de Negócios Jurídicos em seu parecer junto ao processo ( fls. 62/63) , " ... a 

opção de se criar um novo fundo específico para proteção nos mananciais ou inseri-lo em 

outro já existente é do Chefe do Poder Executivo". 

Por fim, afirma a diretoria jurídliJ" ;a..Eio-fflre-"tltli.:. 

para acatamento da proposta apre 

dos recursos ao FMMA, vis 

vislumbra justificativas 

no tocante à destinação 

1 izado oficialmente. 

Praça das Cerejeiras, 1-59- Vila Noemy-CEP 17014-900- Bauru/SP Fone: (14) 3235-1000-www.bauru.sp.gov.br 
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~ma,a Lamcymt1t 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

O presente Projeto foi encaminhado à Comissão de 

Economia, Finanças e Orçamento para análise e parecer. O 

Vereador Alexssandro Bussola foi nomeado Relator e opinou 

pela normal tramitação, sendo acompanhado pelos demais 

membros. O Vereador Marcos Antonio de Souza foi 

nomeado membro "ad hoc" e o Vereador Benedito Roberto 

Meira foi nomeado Presidente "ad hoc" da Comissão de 

Meio Ambiente, Higiene, Saúde, Previdência, Direito e 

Proteção dos Animais. Nesta Comissão o Vereador Luiz 

Carlos Bastazini foi nomeado Relator e exarou parecer pela 

normal tramitação, sendo acompanhado pelos demais 

membros. 

Colocado em discussão e votação, o presente projeto foi 

aprovado em Primeira e Segunda Discussões, em duas 

Sessões Extraordinárias, realizadas no dia 12 de dezembro 

de 2019, providenciar o encaminhamento do Autógrafo ao 

Senhor Chefe do Executivo. Após a publicação da lei, 

arquive-se. 

Bauru, 13 de dezembro de 2019 . 

Atendido o despacho supra, segue Autógrafo e Ofício, 

aguardando-se a publicação da Lei para posterior arquivo. 

Bauru, 13 de dezembro de 2019. 

!w,Jk, ~.-,,,, ~ 
RONALDO ra~É SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo 

CORAÇÃO DE 
SÃO PAULO 
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AUTÓGRAFO Nº 7433 
De 13 de dezembro de 2019 

Cria o Fundo Municipal para recuperação dos 
mananciais de águas superficiais e determina outras 
providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de 
suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° 

Art. 2° 

CAPÍTULO 1 

DA CRIAÇÃO E DA FINALIDADE 

Fica criado o FUNDO MUNICIPAL PARA RECUPERAÇÃO DOS 
MANANCIAIS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS das Bacias Hidrográficas 
Tietê-Jacaré e Tietê-Batalha. 

O FUNDO tem como objetivo a captação e aplicação de recursos 
financeiros para o planejamento, execução, direta ou indireta, e 
fiscalização de projetos e ações ambientais voltados à recuperação dos 
rios, córregos e afluentes que tenham potencial ou contribuam para o 
abastecimento público do município de Bauru. 

Parágrafo único. Os recursos do FUNDO serão aplicados, prioritariamente, em 

Art. 3° 

projetos e ações ambientais na Bacia do Alto Batalha. 

CAPÍTULO li 
DOS RECURSOS FINANCEIROS 

SEÇÃO 1- DAS RECEITAS FINANCEIRAS 

Constituirão receitas do FUNDO: 

1- 1 % (um por cento) da receita corrente líquida da tarifa de água; 
li- recursos provenientes de convênios celebrados com órgãos e 

instituições públicas e privadas para projetos relacionados ao uso 
das águas superficiais; 

Ili- doações, legados, subvenções e contribuições de qualquer 
natureza, de pessoas físicas e de entidades nacionais e 
internacionais, organizações governamentais e não
governamentais; 

IV- transferências governamentais; 
V- dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a 

lei vier a estabelecer; 
VI- outras receitas legalmente instituídas. 
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SEÇÃO li-DA CONTABILIZAÇÃO E DA MOVIMENTAÇÃO 
DAS CONTAS DO FUNDO 
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Art. 4º Será obrigatória a abertura de conta remunerada em instituição 
bancária oficial, para gerenciar os recursos carreados ao FUNDO, bem 
como as despesas com o mesmo, sob a denominação de FUNDO 
MUNICIPAL PARA RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DE ÁGUAS 
SUPERFICIAIS. 

Parágrafo único. A conta prevista no caput deste artigo será movimentada pelo 
presidente do Conselho Diretor. 

Art. 5° 

Art. 6º 

As receitas orçamentárias e extraorçamentárias vinculadas ao FUNDO 
serão obrigatoriamente transferidas mensalmente para a conta especial 
indicada no art. 3° . 

SEÇÃO Ili- DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

Os recursos do FUNDO serão aplicados no planejamento, execução, 
direta ou indireta, e fiscalização das seguintes ações de recuperação 
dos mananciais superficiais: 

1- manejo integrado e racional do solo e da água; 
li- desassoreamento e limpeza de córregos e rios; 
Ili- restauração ecológica das Áreas de Preservação Permanente; 
IV- controle de pragas; 
V- combate à erosão; 
VI- combate à contaminação dos recursos hídricos; 
VII- monitoramento e controle da qualidade da água; 
VIII- desapropriação de imóveis; 
IX- outras ações ambientais a serem definidas de acordo com o grau 

de degradação e extensão do dano . 

Parágrafo único. As ações acima discriminadas deverão estar acompanhadas de 

Art. 7° 

Art. 8° 

ações de educação ambiental, exceto as elencadas no inciso VIII. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Caberá ao Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da 
publicação desta Lei, a edição e publicação de Decreto que 
regulamentará o FUNDO, criando o seu Conselho Diretor, além de 
estabelecer a forma de organização, estruturação, contabilidade, 
movimentação financeira, gestão, gerência, forma de prestação e 
tomada de contas, bem como regulamentar o programa de pagamento 
por serviços ambientais. 

As despesas decorrentes da implantação do FUNDO correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 



• 
~ª■'··· . ~ma,a Lume~ s~ S) . - - • 

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 CQRAÇAO DE 
SAO PAULO 

• 

• 

Art 9° 

Art. 10 

Aplica-se ao FUNDO o art. 71, e seguintes, da Lei Federal 4.320, de 17 
de março de 1.964, e suas alterações posteriores. 

Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de 
sua publicação. 

Bauru, 13 de dezembro de 2019 . 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~,~~ 
RONALDO :JOSÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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Of.DAL.SPL.PM. 263/19 

Bauru, 13 de dezembro de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, os Autógrafos e os 
Decretos Legislativos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessões Extraordinárias 
lévadas a efeito por esta Casa de Leis no último dia 12 de dezembro de 2019: 
Autógrafo nº Referente ao Projeto de Lei 

7423 de autoria desse Executivo, que dispõe sobre parâmetros especiais para a 

7424 

7425 

7426 

7427 

7428 

7429 

7430 

7431 

7432 

7433 

7434 
Decreto nº 

1875 

1876 

1877 

regularizaçao de edifícios concluldas antes de 28 de março de 2018, e dá outras 
providências; 
de autoria desse Executivo, que revoga a Lei nº 6331, de 15 de março de 2013, que 
autorizou o Poder Executivo a destinar uma área de terreno á LIGA BAURUENSE DE 
MALHA em regime concessao de direito real de uso; 
de autoria desse Executivo, que revoga as Leis nº 6645, de 05 março de 2015 e Lei nº 
6897, de 15 março de 2017; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar uma área de terreno á 
Empresa CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "SANTO ANTÔNIO" - CEISA; 
de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a garantir a operaçao de 
renegociaçao entre a Companhia de Habitaçao Popular de Bauru - COHAB Bauru e a 
Caixa Económica Federal, agente operador do FGTS, referente aos empréstimos 
habitacionais vencidos junto àquele fundo, nos termos e condições da Resoluçao nº 
809/2016 do Conselho Curador do FGTS; 
de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre a inclusao de pessoas com Fissura 
Labiopalatina e/ou anomalias crânio faciais como pessoa com deficiência no âmbito do 
Município de Bauru e dá outras providências; 
de autoria deste Legislativo, que declara de utilidade pública a LIGA REGIONAL DE 
BASQUETE CENTRO OESTE PAULISTA; 
de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de pais ou 
responsáveis por crianças em idade de vacinação, a apresentarem a caderneta de 
saúde e vacinação da criança atualizada de acordo com a sua idade, no ato da 
matricula em estabelecimentos de ensino públicos ou privados no município de Bauru 
e dá outras providências; 
de autoria deste Legislativo, que dispõe sobre a divulgação de informações sobre 
obras públicas paralisadas, contendo os motivos, tempo de interrupção, valores 
empregados e nova data prevista para término pelo Poder Público de Bauru; 
de autoria deste Legislativo, que autoriza as entidades religiosas a utilizarem as praças 
esportivas de propriedade da Prefeitura Municipal de Bauru; 
de autoria desse Executivo, que cria o Fundo Municipal para recuperação dos 
mananciais de águas superficiais e determina outras providências; 
de autoria desse Executivo, que institui o Plano Diretor de Agua do Município. 
Referente ao Projeto de Decreto Legislativo 
de autoria do Vereador José Roberto Martins Segalla, que dá denominação de Praça 
HERNANI GUIMARÃES ANDRADE a uma praça pública da cidade; 
de autoria do Vereador Roger Barude, que dá denominaçao de Rua DURVAL GOMES 
DE CAMARGO a uma via pública da cidade; 
de autoria do Vereador Alexssandro Bussola, que dá denominação de Rua 
WALDEMAR MEDRADE DE CARVALHO a uma via pública da cidade. 
Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos 

de distinção e apreço. 

JOSÉR 

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTAf'---
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 522/19 
P. 85.256/19 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 16 de dezembro de 2.019 . 

É o presente para envia eia a L ai nº 7.316/19, que cria o Fundo 
Municipal para recuperação dos mananci is, e det providências. 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

PRE 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.316, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2.019 
Cria o Fundo Municipal para recuperação dos 
mananciais de águas superficiais, e determina 
outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. l º 

Art. 2º 

Parágrafo único. 

Art. 3° 

Art. 4° 

Parágrafo único. 

Art. 5° 

Art. 6° 

CAPÍTULO! 
DA CRIAÇÃO E DA FINALIDADE 

Fica criado o FUNDO MUNICIPAL PARA RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS 
das Bacias Hidrográficas Tietê-Jacaré e Tietê-Batalha. 

O FUNDO tem como objetivo a captação e aplicação de recursos financeiros para o planejamento, execução, direta 
ou indireta, e fiscalização de projetos e ações ambientais voltados à recuperação dos rios, córregos e afluentes que 
tenham potencial ou contribuam para o abastecimento público do município de Bauru. 

Os recursos do FUNDO serão aplicados, prioritariamente, em projetos e ações ambientais na Bacia do Alto Batalha. 

CAPÍTULO li 
DOS RECURSOS FINANCEIROS 

SEÇÃO I -DAS RECEITAS FINANCEIRAS 

Constituirão receitas do FUNDO: 

1- 1 % (um por cento) da receita corrente !Iquida da tarifa de água; 
II- recursos provenientes de convênios celebrados com órgãos e instituições públicas e privadas para projetos 

relacionados ao uso das águas superficiais; 
III- doações, legados, subvenções e contribuições de qualquer natureza, de pessoas tisicas e de entidades 

nacionais e internacionais, organizações governamentais e não-governamentais; 
IV- transferências governamentais; 
V- dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a lei vier a estabelecer; 
VI- outras receitas legalmente instituídas. 

SEÇÃO II-DA CONTABILIZAÇÃO E DA MOVIMENTAÇÃO 
DAS CONTAS DO FUNDO 

Será obrigatória a abertura de conta remunerada em instituição bancária oficial, para gerenciar os recursos carreados 
ao FUNDO, bem como as despesas com o mesmo, sob a denominação de FUNDO MUNICIPAL PARA 
RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS DE ÁGUAS SUPERFICWS. 

A conta prevista no caput deste artigo será movimentada pelo presidente do Conselho Diretor. 

As receitas orçamentárias e extraorçamentárias vinculadas ao FUNDO serão obrigatoriamente transferidas 
mensalmente para a conta especial indicada no art. 3°. 

SEÇÃO III- DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

Os recursos do FUNDO serão aplicados no planejamento, execução, direta ou indireta, e fiscalização das seguintes 
ações de recuperação dos mananciais superficiais: 

1- manejo integrado e racional do solo e da água; 
11- desassoreamento e limpeza de córregos e rios; 
Ill- restauração ecológica das Áreas de Preservação Pennanente; 
IV- controle de pragas; 
V- combate à erosão; 
VI- combate à contaminação dos recursos hídricos; 
VII- monitoramento e controle da qualidade da água; 
VIII- desapropriação de imóveis~ 
IX- outras ações ambientais a serem definidas de acordo com o grau de degradação e extensão do dano. 

1 
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Ref. Lei nº?.316/19 

Parágrafo único. 

Art. 7º 

Art. 8º 

Art.9° 

Art. 10 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

As ações acima discriminadas deverão estar acompanhadas de ações de educação ambiental, exceto as elencadas no 
inciso VIII. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Caberá ao Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação desta Lei, a edição e publicação 
de Decreto que regulamentará o FUNDO, criando o seu Conselho Diretor, além de estabelecer a forma de 
organização, estruturação, contabilidade, movimentação financeira, gestão, gerência, forma de prestação e tomada 
de contas, bem como regulamentar o programa de pagamento por s · ambientais. 

As despesas decorrentes da 
suplementadas se necessário. 

Aptica~se ao FUNDO o art. 71, e s 
posteriores . 

orçamentárias próprias, 

17 de março de 1.964, e suas alterações 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

MP IRO 
UNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Cumprida, as exlg~nchts logets 
tncaminha-se o presente processo 
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