
MINUTA DA LEI – REV01 
 

  Assis, __ de _____ de 2017. 

 
PROJETO DE LEI Nº ________ 

 

Dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Bás ico para os serviços de 
Água e Esgoto e institui o Plano Municipal de Sanea mento Básico de 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. 

    
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS: 
Faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a seguinte lei: 

 
Art. 1º -  Fica instituída a Política Municipal de Saneamento Básico para os serviços de Água e 

Esgoto que tem por finalidade garantir a salubridade ambiental de todo o território do 
Município e o bem estar de seus habitantes, visando a progressiva expansão dos 
serviços e a melhoria de sua qualidade, com base nos seguintes princípios 
fundamentais: 

 

I - universalização do acesso; 

II -  integralidade; 

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário realizados de formas adequadas à 
saúde pública e à proteção do meio ambiente; 

IV - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional; 

V - eficiência e sustentabilidade; 

VI - transparência das ações; 

VII - integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos 
hídricos; 

VIII - segurança, qualidade e regularidade; 

IX - controle social. 

 

Art. 2º -   A Política Municipal de Saneamento Básico de Água e Esgoto será executada por meio 
de programas, projetos e ações, de forma integrada com demais serviços públicos de 
saneamento básico, em processo contínuo e obedecendo as disposições contidas do 
PMSB - Plano Municipal de Saneamento Básico de Água e Esgoto e das demais 
disposições legais vigentes. 

Art. 3º - Fica também, instituído no Município de Assis, o PMSB - Plano Municipal de 
Saneamento Básico de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, constante dos 
Anexos desta Lei. 

 

Art. 4º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Prefeitura Municipal de Assis, ____ de _____________ de 2017.  

 


