
 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 286, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

Estabelece desconto de 20% sobre o 

valor do Serviço Básico de água e esgoto 

do município. 
 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, 

no uso de suas atribuições legais, apresenta à consideração de Vossa Excelência e do 

Colendo Plenário o seguinte 

 

PROJETO DE LEI: 

 

Art. 1º Fica estabelecido o desconto de 20% sobre o valor do Serviço 

Básico de água e esgoto, no mês de dezembro de 2017, em decorrência de 

desabastecimento de água na zona urbana da cidade de Bagé, pelo rompimento da 

adutora da Barragem Sanga Rasa. 

 

Art. 2º O valor de desconto que de trata o art. 1º será concedido uma única 

vez, na conta do mês subsequente.  

 

Art. 3º Sempre que ocorrer qualquer intervenção ou manutenção na rede do 

Sistema Público de Abastecimento de Água, ocasionando a perda da potabilidade da 

água fornecida aos consumidores, tornando seu consumo impróprio, deverá ser 

descontado do consumo medido, nas áreas ou regiões atingidas, a quantidade 

equivalente a 1 (um) metro cúbico de água. 

 

Art. 4º Para os fins de apuração do padrão de potabilidade e organoléptico 

da água tratada e servida através da rede,  no Sistema Público de Abastecimento, 

destinada ao consumo humano por ingestão, preparação e produção de alimentos e à 

higiene pessoal, deverá ser observado o previsto na Portaria do Ministério da Saúde nº 
2.914/2011, mediante permanente controle da qualidade da água para consumo humano 

e vigilância da qualidade.”  

 

Art. 5º Para os fins desta Lei, entende-se por: 

 

I - Padrão de Potabilidade: o conjunto de valores permitidos como 

parâmetro da qualidade da água para consumo humano, conforme definido nesta 

Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914/2011; 

II - Padrão Organoléptico: o conjunto de parâmetros caracterizados por 

provocar estímulos sensoriais que afetam a aceitação para consumo humano, mas que 

não necessariamente, implicam risco à saúde; 



III - Água Tratada: água submetida a processos físicos, químicos ou 

combinação destes, visando atender ao padrão de potabilidade;  

IV - Sistema de Abastecimento de Água para Consumo Humano: instalação 

composta por um conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, desde a zona de 

captação até as ligações prediais, destinada à produção e ao fornecimento coletivo de 

água potável, por meio de rede de distribuição; 

V - Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano: conjunto de 

atividades exercidas regularmente pelo responsável pelo sistema ou por solução 

alternativa coletiva de abastecimento de água, destinado a verificar se a água fornecida à 

população é potável, de forma a assegurar a manutenção desta condição;  

 

 

VI - Vigilância de Qualidade da Água para Consumo Humano: conjunto de 

ações adotadas regularmente pela autoridade de saúde pública para verificar o 

atendimento a esta Portaria, considerados os aspectos socioambientais e a realidade 

local, para avaliar se a água consumida pela população apresenta risco à saúde humana;  

 

Art. 6º Para alcançar o Padrão de Potabilidade, a água deve estar em 

conformidade com padrão microbiológico, conforme disposto no Anexo I, da Portaria 

do Ministério da Saúde nº 2.914/2011 e demais disposições desta mesma Portaria. 

 

Art. 7º Para a garantia da qualidade microbiológica da água, em 

complementação às exigências relativas aos indicadores microbiológicos, deve ser 

atendido o padrão de turbidez expresso no Anexo II, da Portaria do Ministério da Saúde 

nº 2.914/2011 e devem ser observadas as demais exigências contidas nesta Portaria.  

 

Art. 8º A água potável deve estar em conformidade com o padrão de 

substâncias químicas que representam risco à saúde e cianotoxinas, expressos nos 

Anexos VII e VIII e demais disposições da Portaria do Ministério da Saúde nº 

2.914/2011 e no caso de adição de flúor (fluoretação), os valores recomendados para 

concentração de íon fluoreto devem observar a Portaria 635/GM-MS, de 30 de janeiro 

de 1976, não podendo ultrapassar o VMP expresso na Tabela do Anexo VII da Portaria 

MS nº 2.914/2011. 

 

Art. 9º A água potável deve estar em conformidade com o padrão 

organoléptico de potabilidade expresso no Anexo X, da Portaria MS nº 2.914/2011. 

 

§ 1º Para os parâmetros ferro e manganês são permitidos valores superiores 

ao VMPs estabelecidos no Anexo X da Portaria MS nº 2.914/2011, desde que sejam 

observados os seguintes critérios: 

 

I - os elementos ferro e manganês estejam complexados com produtos 

químicos comprovadamente de baixo risco à saúde, conforme preconizado no art. 13 da 

Portaria MS         nº 2.914/2011 e nas normas da ABNT;  

 



II - os VMPs dos demais parâmetros do padrão de potabilidade não sejam 

violados;  

III - as concentrações de ferro e manganês não ultrapassem 2,4 e 0,4mg/L, 

respectivamente. 

 

§ 2º O responsável pelo sistema de abastecimento de água deve encaminhar 

à autoridade de saúde pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

informações sobre os produtos químicos utilizados e a comprovação de baixo risco à 

saúde, conforme preconizado no art. 13 da Portaria MS nº 2.914/2011 e nas normas da 

ABNT. 

 

Art. 10. Sempre que ocorrer qualquer das hipóteses previstas na Portaria do 

Ministério da Saúde nº 2.914/2011 e seus anexos, que torne água servida através da 

rede no Sistema Público de Abastecimento, imprópria ao consumo humano pela perda 

de sua potabilidade, deverá ser descontado do consumo medido nas áreas ou regiões 

atingidas, a quantidade equivalente a 3 (três) metros cúbicos de água.”  

 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

           GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 19 de dezembro de 2017. 

 

 

 

     DIVALDO LARA 
                                                                                                 Prefeito Municipal 

 

 

EDUARDO DEIBLER 
    Secretário/GEPLAN 

 

 

            CLEMENTINO MOLINA  
                    Chefe de Gabinete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA   
 

Senhores Vereadores, 

 



O presente Projeto de Lei tem por objetivo obter autorização legislativa para 

conceder o desconto de 20% sobre o valor do Serviço Básico de água e esgoto do 

Município de Bagé. 

 

O rompimento da adutora da Barragem Sanga Rasa, ocorrido no mês de 

dezembro/2017 atingiu integralmente a zona urbana causando o desabastecimento de 

água, por mais de 02 (dois) dias ininterruptos, na Cidade. 

 

Assim, considerando o disposto no art. 6º., inciso X
1
 e art. 22

2
, do Código do 

Consumidor, a autoridade municipal visando garantir a prestação adequada e 

fornecimento de água, essencial a vida humana;  

 

Considerando os princípios da proporcionalidade, universalidade, transparência e 

eficiência, e, devido a falha no abastecimento de água resolve conceder o desconto de 

20% nos serviços básicos de água e esgoto,a fim de minimizar os transtornos ocorridos 

à população. 

 

Como se trata de matéria da maior relevância, esperamos a pronta acolhida e 

aprovação do aludido projeto. 

 

           GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 04 de dezembro de 2017. 

 

 

 

     DIVALDO LARA 
                                                                                                 Prefeito Municipal 

 

 

EDUARDO DEIBLER 
    Secretário/GEPLAN 

 

 

            CLEMENTINO MOLINA  
                    Chefe de Gabinete 

 
1  Art. 6º. do Código de Defesa do Consumidor. São direitos básicos do consumidor: 

(...) 

 X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.  
2  Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 

 Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste 

artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma 

prevista neste código. 


