
    PROJETO DE LEI Nº 159/2019. 

     

Institui a taxa dos serviços públicos de drenagem e 

manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização 

preventiva das respectivas redes urbanas de Bagé e 

determina outras providências. 

   

MANOEL MACHADO, Prefeito Municipal de Bagé em exercício, Estado do Rio Grande 

do Sul, no uso de suas atribuições legais apresenta à consideração dessa Colenda Casa Legislativa o 

seguinte, 

   

      PROJETO DE LEI: 

  

  

    CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

  

 Art. 1º Fica instituída a taxa dos serviços públicos de drenagem e manejo das águas 

pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas no âmbito do Município de 

Bagé, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades. 

  

Parágrafo único. A taxa referida no caput será instituída nos termos e com base no que dispõe a 

Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, em seu Art. 29, e suas alterações e/ou 

regulamentações.  

  

 Art. 2º Define-se os serviços públicos conforme dispõe o caput do Art. 1º, como o conjunto 

de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de 

transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição 

final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas;  

  

 Art. 3º Para os fins desta Lei Consideram-se serviços públicos de manejo das águas pluviais 

urbanas os constituídos por uma ou mais das seguintes atividades em relação a drenagem e manejo 

das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas: 

   

I – drenagem urbana; 

  

II – transporte de águas pluviais urbanas; 

  



III - detenção ou retenção de águas pluviais urbanas para amortecimento de vazões de cheias;  

  

IV – tratamento e disposição final de águas pluviais urbanas; e,  

  

V – desobstrução e desassoreamento de canais de cursos de águas pluviais urbanas pertencentes a 

rede urbana de drenagem pluvial.  

Parágrafo único – Os corpos hídricos, canais e outros cursos de águas naturais não integram os 

serviços públicos de saneamento básico. 

  

 Art. 4º A prestação dos serviços de que trata o Art. 3° será realizada pelo Departamento de 

Água, Arroios e Esgoto de Bagé - DAEB, Autarquia Municipal, criada pela Lei 1.559/1969, a qual 

compete operar, manter, conservar e explorar, diretamente e com exclusividade, os serviços de 

drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes 

urbanas. 

  

Parágrafo único. Fica proibida a privatização dos serviços de drenagem e manejo das águas 

pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas, ou a sua delegação a 

iniciativa privada através de concessão ou permissão, nos termos do Inciso XXXII do Art. 13 da Lei 

Orgânica do Município de Bagé. 

  

  

 CAPÍTULO II - DOS SERVIÇOS, DOS PREÇOS E REMUNERAÇÃO DO SISTEMA 

  

 Art. 5º A prestação de serviços públicos de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza 

e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas observará plano, o qual abrangerá, no 

mínimo: 

  

I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de 

indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e apontando as causas das 

deficiências detectadas; 

  

II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, admitidas soluções 

graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos 

  

III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, de modo 

compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, 

identificando possíveis fontes de financiamento; 

  

IV - ações para emergências e contingências; 

  



V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações 

programadas.  

  

 Art. 6º Os serviços públicos de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e 

fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas terão a sustentabilidade econômico financeira 

assegurada, mediante remuneração pela cobrança dos Serviços, levando em consideração: 

  

I - o nível de renda da população da área atendida; 

  

II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas. 

  

 Art. 7º As taxas dos serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e 

fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas obedecerão ao regime do serviço pelo custo, 

garantido ao DAEB, em condições eficientes de operação, a remuneração de até 12% (doze por 

cento) ao ano sobre o investimento reconhecido. 

§ 1º - O custo dos serviços, a ser computado na determinação da taxa, deve ser o mínimo necessário 

à adequada exploração dos serviços públicos de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e 

fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas à sua viabilização econômico-financeira. 

§ 2º - O custo dos serviços compreende: 

  

        I.            as despesas de exploração - aquelas necessárias à prestação dos serviços, 

abrangendo:  

a)    as despesas de operação e manutenção;  

b)    as despesas comerciais; as despesas administrativas; e  

c)    as despesas fiscais, excluída a provisão para o imposto de renda. 

  

     II.            as quotas de depreciação, provisão para devedores e amortizações de 

despesas, que correspondem: 

a)      às depreciações dos bens vinculados ao imobilizado em operação;  

b)      à provisão para devedores duvidosos, e  

c)      às amortizações de despesas de instalação e de organização. 

  

  III.            a remuneração do investimento reconhecido – corresponde ao resultado da 

multiplicação da taxa de remuneração autorizada pelo investimento reconhecido. 

  

  IV.            O investimento reconhecido será composto de: 

a)      imobilizações técnicas; 

b)      ativo diferido; 

c)      capital de movimento. 

  



    V.            A remuneração das taxas dos serviços de drenagem e manejo das águas 

pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas será fixada quando 

da aprovação dos reajustes tarifários. 

  

  VI.            Os valores componentes do investimento reconhecido serão as médias 

apuradas entre os respectivos saldos estimados para o fim do ano em relação ao qual é 

solicitado o reajuste e os do Balanço Final do DAEB do ano imediatamente anterior. 

  

 Art. 8º O valor da taxa conforme Art. 1º será definido por categorias de usuários conforme 

se apresenta na tabela, devendo sua cobrança ser efetivada mensalmente, para as economias 

localizadas em quaisquer das Zonas Fiscais.  

  

CATEGORIAS DE USUÁRIOS VALOR 

RESIDENCIAL R$    5,00 

RESIDENCIAL SOCIAL R$    1,00 

COMERCIAL I R$    6,00 

COMERCIAL II R$    8,00 

PÚBLICA R$    6,00 

INDUSTRIAL R$    8,00 

  

§ 1º o valor da taxa de drenagem será considerado como taxa básica e corresponde ao valor mínimo 

necessário para disponibilidade dos serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e 

fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas levando em consideração o disposto nos 

artigos 2º e 3º.  

  

§ 2º O valor da taxa de drenagem de que trata o caput deverá ser faturado juntamente na conta de 

água do usuário, devidamente discriminado, sendo utilizado para a classificação dos usuários 

definida pela Lei Municipal 5.626/2016. 

  

 Art. 9º Após o primeiro ano de implantação da taxa de drenagem que trata o caput do Art. 

1º, o DAEB deverá apresentar estudos e/ou elaborar Plano Diretor de Drenagem Urbana, ou seguir 

as diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Básico se houver, para redefinir os parâmetros de 

formação da taxa de drenagem levando em consideração: 

  

I - A manutenção da taxa de drenagem pelo custo do serviço, com sua devida revisão a partir dos 

estudos técnicos e/ou das devidas regulamentações; ou 

  

II - Definir parâmetros de cobrança considerando um ou mais dos seguintes fatores, que deve levar 

em conta, em cada lote urbano, os percentuais de impermeabilização e a existência de dispositivos 

de amortecimento ou de retenção de água de chuva, bem como poderá considerar: 

  



a.       área impermeável; 

b.      área impermeável e área bruta; 

c.       área impermeável e porcentagem impermeável; 

d.      área impermeável ponderada por um fator ligado à declividade; 

e.       área bruta e um fator de intensidade de desenvolvimento; ou 

f.        área bruta com uso extensivo de fatores de modificação. 

 Art. 10 A cada ano, apurar-se-á a diferença entre a remuneração resultante da aplicação da 

taxa autorizada sobre o investimento reconhecido e a efetivamente verificada na data do 

encerramento do Balanço do DAEB. 

Parágrafo único. À remuneração do investimento, calculada por ocasião da elaboração da proposta 

de reajuste tarifário, será acrescida a insuficiência ou excluído o excesso de remuneração, 

verificados em exercícios anteriores e ainda pendentes de compensação. 

 Art. 11 Serão isentos de pagamento todos os imóveis onde sejam desenvolvidas atividades 

do Poder Público Municipal. 

  

 Art. 12 Estarão isentos de cobrança dos serviços públicos de drenagem e manejo das águas 

pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas, os usuários, conforme 

disposto no Art. 110 da Lei Orgânica do Município, sendo necessário a solicitação do benefício e 

atualização cadastral anualmente no DAEB. 

  

 Art. 13 Para os imóveis não edificados, localizados em quaisquer das Zonas Fiscais não será 

cobrada a taxa dos serviços públicos de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e 

fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas no primeiro ano após a sua implantação. 

  

Parágrafo único. A definição da taxa de drenagem para os terrenos não edificados conforme caput 

obedecerá às diretrizes do Plano Diretor de Drenagem Urbana ou Plano Municipal de Saneamento 

Básico, se houver, ou, outro regulamento estabelecido pelo DAEB. 

  

   CAPÍTULO III - DAS REVISÕES E REAJUSTES  

 Art. 14 Os reajustes da taxa de serviços públicos de drenagem e manejo das águas pluviais, 

limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas serão realizados observando-se o 

intervalo mínimo de 12 (doze) meses, devendo ser utilizado índice nacional oficial, definido através 

de decreto do Poder Executivo Municipal. 

  

Parágrafo único. O reajuste conforme dispõe o caput deverá observar o disposto no   do Art. 9º.  

  

 Art. 15 As revisões da taxa compreenderão a reavaliação das condições da prestação dos 

serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas 

redes urbanas devendo ser definidas através de Decreto. 



  

§ 1º A cada 02 (dois) anos através de Decreto será possível fazer as revisões dos serviços de que 

trata o caput deste artigo, desde que necessário. 

  

§ 2º Caberá à Comissão que deverá ser criada com a finalidade exclusiva para elaborar a análise das 

revisões de que trata o caput deste artigo, constituída por funcionários da Autarquia, emitir parecer 

sobre a necessidade da revisão, cabendo-lhes a estimativa de novos valores quando assim for 

definido. 

  

  CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS TRANSITÓRIAS  

 Art. 16 As taxas de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização 

preventiva das respectivas redes urbanas serão fixadas de forma clara e objetiva, devendo os 

reajustes e as revisões ser tornados públicos com antecedência mínima de 30 (trinta) dias com 

relação à sua aplicação. 

  

 Art. 17 O Município poderá instituir fundos, aos quais poderão ser destinadas, entre outros 

recursos, parcelas das receitas dos serviços, com a finalidade de custear, na conformidade do 

disposto nos respectivos planos de saneamento básico, a universalização dos serviços públicos de 

saneamento básico. 

  

Parágrafo único. Os recursos dos fundos a que se refere o caput deste artigo poderão ser utilizados 

como fontes ou garantias em operações de crédito para financiamento dos investimentos necessários 

à universalização dos serviços públicos de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e 

fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas que constituem o saneamento básico. 

  

 Art. 19 O DAEB deverá até 31 de dezembro de 2020 elaborar o Plano Diretor de Drenagem 

Urbana, podendo este prazo ser prorrogado por um ano uma única vez. 

  

 Art. 18 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

   

  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 11 de dezembro de 2019. 

  

  

MANOEL MACHADO 

Prefeito Municipal em exercício. 

 

JUSTIFICATIVA 



             

Senhor Presidente,  

  

                        Senhores vereadores,  

  

            O Projeto de Lei que ora encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa, 

tem por finalidade a criação da taxa de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e 

fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas em cumprimento as novas atribuições do 

DAEB a partir da aprovação da Lei Municipal nº  6.018/2018,  que alterou a Lei Municipal nº 

1.559/1969 definindo novas atribuições ao DAEB em relação aos serviços de saneamento básico. 

            Além dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário foi atribuído ao 

DAEB, a responsabilidade de executar os serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, 

conforme Art. 1º da Lei Municipal 6.018/2018 que alterou o Art. 2º da Lei Municipal nº 1.559/1969 

incluindo o Inciso III:  

“ III – Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestrutura e instalações 

operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento 

de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas, constituídos 

por uma ou mais das seguintes atividades: 
a) Drenagem urbana; 
b) Transporte de águas pluviais urbanas; 

c) Detenção ou retenção de águas pluviais urbanas para amortecimento de vazões de cheias; 
d)Tratamento e disposição final de águas pluviais urbanas; 
e) Desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos; 
f) Desobstrução de canais e desassoareamento de cursos naturais e artificiais de água.” 

  

De outra parte, cabe salientar que a Lei Federal n° 11.445/2007 em seu Art. 29 estabelece 

“Art. 29.  Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira 

assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços:   

(...) 

III - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive taxas, em conformidade com o 

regime de prestação do serviço ou de suas atividades” 

O DAEB começou a realizar os serviços de drenagem urbana no ano de 2017, antes da 

autorização dada pela Lei Municipal nº 6.018/2018. Inclusive o relatório de Auditoria de 

Regularidade de lavra da equipe de auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 

Sul (processo nº 001101-0200/18-0), emite alerta quanto a necessidade de custeio por tributo 

próprio a prestação desse serviço drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 

Destarte, trata-se de um Projeto de suma importância, em vista disso é que contamos com a 



compreensão sempre peculiar de Vossas Senhorias para aprovação desta importante matéria.  

Diante do exposto, pedimos vênia para aprovação deste Projeto de Lei.  

  

Gabinete do Prefeito Municipal, 11 de dezembro de 2019.  

  

 

 

MANOEL MACHADO  

Prefeito Municipal em exercício. 

  

 


