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 LEI COMPLEMENTAR N.º 063/2009 

Dispõe sobre a Política Municipal das Águas do Município de Rubinéia e dá outras 
providências. 

APARECIDO GOULART, Prefeito Municipal de 
Rubinéia, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais... 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprova e 
ele sanciona e promulga a seguinte Lei. 

 
 

Art. 1º Para os efeitos desta lei complementar são adotados os seguintes 
conceitos: 

I. Recuperação: é o ato de intervir num ecossistema degradado, visando 
o resgate das suas condições originais; 

II. Preservação: é a ação de proteger um ecossistema contra qualquer 
forma de dano ou degradação, adotando-se as medidas preventivas legalmente necessárias 
e as medidas de vigilância adequadas; 

III. Conservação: á a utilização racional de um recurso, de modo a obter-
se um rendimento considerado bom, garantindo-se a sua renovação ou a sua auto-
sustentação; 

IV. Gestão: é a ação integrada do poder público e da sociedade, visando à 
otimização do uso dos recursos naturais de forma sustentável, e tomando por base a sua 
recuperação, preservação e conservação. 

Art. 2° A Política Municipal das Águas tem por base os seguintes 
fundamentos: 

I. a água é um bem de domínio público, limitado e de valor econômico; 
II. o poder público e a sociedade, em todos os seus segmentos, são 

responsáveis pela preservação e conservação das águas; 
III. a gestão das águas deve contar com a participação do poder público, 

dos usuários e da comunidade; 
IV. prioritariamente, a água será utilizada para o abastecimento humano, 

de forma racional e econômica; 
V. a gestão municipal considerará a bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento das águas; 
VI. a gestão das águas deverá integrar-se com o planejamento urbano e 

rural do município. 

Art. 3° São objetivos da Política Municipal das Águas: 

I. buscar a recuperação, preservação e conservação do regime dos 
corpos d´água localizados no Município, em termos de quantidade e qualidade; 

II. preservar a qualidade e racionalizar o uso das águas superficiais e 
subterrâneas; 

III. proporcionar e otimizar o uso múltiplo das águas; 
IV. integrar o município no sistema de gerenciamento das Bacias 

Hidrográficas; 
V. fazer cumprir as legislações federal e estadual relativas ao meio 

ambiente, uso e ocupação do solo e recursos hídricos; 
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VI. buscar a universalização do acesso da população à água potável, em 
qualidade e quantidade satisfatórias; 

VII. garantir o saneamento ambiental; 
VIII. promover o desenvolvimento sustentável; 
IX. prevenir e defender a população e bens contra eventos hidrológicos 

críticos; 
X. instituir o efetivo controle social da gestão das águas, por parte de 

todos os segmentos da sociedade. 

Art. 4° As lagoas e nascentes de cursos d´água são espaços territoriais 
especialmente protegidos, cuja conservação é essencial para a manutenção do equilíbrio 
hidrológico no Município, especialmente dos recursos hídricos. 

Art. 5° O Departamento Municipal de Meio Ambiente realizará anualmente, 
a Avaliação Anual das Águas, com base em dados emitidos pelos órgãos competentes, bem 
como monitoramento e fiscalização, visando: 

I. Quanto as lagoas: 

a) o acompanhamento e divulgação de informações sobre a qualidade de 
suas águas; 

b) coibir a emissão de efluentes e resíduos de qualquer natureza, bem 
como a realização de atividades que possam provocar poluição hídrica; 

c) fiscalizar a vegetação ciliar, bem como estimular sua recuperação. 

II. Quanto as nascentes: 

a) cadastrar as nascentes existentes no município; 
b) monitorar a qualidade de suas águas; 
c) estimular a recuperação da vegetação no entorno das nascentes. 

Art. 6° A utilização dos recursos hídricos far-se-á em observância dos 
critérios ambientais, levando-se em conta seus usos preponderantes, garantindo sua 
perenidade, tanto no que se refere aos aspectos qualitativos como quantitativos. 

Parágrafo Único: Os usos preponderantes são aqueles definidos na 
legislação federal, assim como os critérios para a classificação dos cursos d´água. 

Art. 7° O Poder Público Municipal garantirá condições que impeçam a 
contaminação da água potável de rede de distribuição e realizará periodicamente, análises 
de água. 

Art. 8° É obrigatória a ligação de toda construção, considerada habitável, à 
rede pública ou privada de abastecimento de água e aos coletores de esgotos. 

§ 1° Quando não existir rede pública ou privada de abastecimento de água, 
poderá ser adotada a solução individual, com captação de água superficial ou subterrânea, 
desde que autorizada pelo Departamento Municipal de Meio Ambiente. 

§ 2° Em áreas rurais e na áreas urbanas onde não houver rede de esgoto, 
será permitido sistema individual de tratamento, com disposição final no subsolo, desde que 
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obedecidos os critérios estabelecidos na norma ABNT NBR 7229, quanto ao 
dimensionamento do sistema, permeabilidade do solo e profundidade do lençol freático. 

Art. 9° Os dejetos provenientes da limpeza de fossas sépticas e dos 
sanitários de veículos de transporte rodoviário deverão ser encaminhados à estação de 
esgotos do município, no caso de veículo de transporte rodoviário, esses dejetos poderão 
ser despejados em rede pública de esgotos dotada de tratamento. 

Art. 10° É proibido o lançamento direto ou indireto de efluentes, mesmo 
tratados, numa faixa de 100 (cem) metros em redor de represas utilizadas ou previstas 
para utilização pelo Poder Público como fonte de alimentação de sistemas públicos de 
abastecimento de água. 

Art. 11° Os resíduos líquidos, sólidos ou gasosos, provenientes das 
atividades: agropecuárias, industriais, comerciais ou de qualquer outra natureza só poderão 
ser conduzidos ou lançados com tratamento prévio, de forma a não poluírem as águas 
superficiais e subterrâneas. 

Parágrafo Único: A faixa de 100 (cem) metros a que se refere este artigo 
deverá ser medida em projeção horizontal a partir da linha de contorno correspondente ao 
nível máximo da água. 

Art. 12° A implantação de distritos industriais e outros empreendimentos e 
atividades que dependam da utilização de águas subterrâneas deverão ser precedidos de 
estudos hidrogeológicos para avaliação das suas reservas e do seu potencial, além do 
Estudo Prévio de Impacto Ambiental. 

Art. 13º Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Rubinéia, 01 de outubro de 2009. 

 
 

APARECIDO GOULART 

                                                      Prefeito Municipal 

 
 
Registrada em livro próprio e publicada por afixação em local público de costume na mesma 
data, nos termos do art. 79 da Lei Orgânica Municipal. 
 
 

 
ANTONIO CARLOS MARTINS SOARES 

Chefe de Gabinete 

 
 
 
 
 
 
 

 


