
LEI COMPLEMENTAR Nº 198, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2014.

DISPÕE SOBRE A
CRIAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL
PARA RECUPERAÇÃO DAS
BACIAS HIDROGRÁFICAS DO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA
SERRA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a
Seguinte Lei Complementar:

 Fica criado o Fundo Especial para recuperação das bacias hidrográficas do Município
de Tangará da Serra MT, com fulcro no Capítulo III do Título VII, artigos 71 a 74 da Lei Federal
nº 4.320/64, acrescendo mensalmente nos valores das faturas de água e esgoto.

§ 1º Entende-se como recuperação das bacias hidrográficas do Município de Tangara da
Serra, todas as ações que visam a preservação e recuperação das nascentes e áreas de
preservação permanente das bacias, manejo do solo e recuperação de estradas, com vistas
aumento da reservação de água bruta no período de estiagem, diminuição da turbidez da água
no período chuvoso e a contenção dos assoreamentos dos rios.

§ 2º O Fundo, referido no caput do presente artigo, tem como objetivo a captação de recursos
para pagamento dos serviços ambientais, dos produtores que possuem propriedades na área
de abrangência do projeto produtor de águas, e que aderirem de forma voluntária ao projeto.

§ 3º A duração do Fundo Especial será de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogável mediante
autorização legislativa, ficando vinculado eventual salto ao objeto da presente lei.

§ 3º A duração do Fundo Especial será por prazo indeterminado, ficando vinculado o saldo ao
objeto da presente lei. (Redação dada pela Lei Complementar nº 240/2019)

 Os recursos arrecadados somente serão aplicados em pagamentos de serviços
ambientais de projetos de recuperação de bacias no município de Tangará da Serra MT, de
acordo com a presente Lei.
Parágrafo único. Os recursos serão aplicados inicialmente nos projetos de produtor de águas
na bacia do Rio Queima Pé à montante da Estação de Tratamento de Água do Município e
posteriormente na bacia do Rio Ararão à montante da Estação de Tratamento de Esgoto do
Município, respectivamente.
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 Os recursos do Fundo Especial serão aplicados em pagamentos de serviços
ambientais nos termos do art. 2º, I e II da Lei 4.200 de 17 de abril de 2014 e serviços
ambientais de recuperação de bacias no município de Tangará da Serra MT, de acordo com a
presente Lei.

Parágrafo único. Os Recursos do Fundo Especial serão aplicados 50% (cinquenta por cento)
dos valores arrecadados serão utilizados para o pagamento de serviços ambientais e 50%
(cinquenta por cento) para serviços ambientais nas propriedades cadastradas no Programa,
nos termos do art. 2º, I e II da Lei 4.200 de 17 de abril de 2014 que criou o projeto de
pagamento de serviços ambientais no município de Tangará da Serra. (Redação dada pela Lei
Complementar nº 240/2019)

 Fica o SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Tangará da Serra, autorizado
a providenciar a abertura de conta corrente específica, em instituição financeira oficial, sob a
denominação de "Fundo Especial de Recuperação de Bacias Hidrográficas".

 Poderão ainda compor a receita do Fundo Especial, recursos advindos de:

I - dotações orçamentárias do município e recursos adicionais que a Lei estabelecer no
transcorrer de cada exercício;

II - dotações, auxílios, contribuições, subvenções e transferência de entidades nacionais,
internacionais, organizações governamentais e não-governamentais;

III - convênios celebrados com órgãos e ou instituições públicas e privadas;

IV - receitas de aplicações financeiras oriundas de recursos do Fundo Especial, realizadas na
forma da Lei;

V - repasses ou dotações em espécie, feitas diretamente à conta do Fundo Especial;

VI - os valores correspondentes a arrecadação aplicada sobre os valores das tarifas de água
e esgoto, arrecadadas mensalmente pelo SAMAE, nos termos do art. 6º;

VII - Outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.

 Os recursos provenientes do Fundo Especial serão aplicados em:

I - Pagamento dos serviços ambientais dos proprietários de áreas que aderirem ao projeto
produtor de águas.

Parágrafo único. Os critérios para o pagamento e a definição de proprietário, aplica-se o
disposto na Lei 4.200, de 17 de abril de 2014, que dispõe sobre a criação do Projeto de
Pagamento por Serviços Ambientais no Município de Tangará da Serra MT.

 Para o custeio do Fundo Especial, fica o SAMAE autorizado a promover um acréscimo
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de 1,5% (um e meio por cento) nas tarifas de serviços de água e esgoto, respectivamente,
respeitadas as faixas de consumo, categoria, sistemas de progressividade e bases de cálculo
instituído em Lei.

Parágrafo único. O percentual estabelecido no caput será aplicado a partir do cumprimento da
noventena, cessando a cobrança em dezembro de 2019.

 Os recursos constantes do Fundo Especial de que trata a presente Lei, serão
fiscalizados por um Conselho, denominado Conselho Fiscal do Fundo Especial de
Recuperação das Bacias Hidrográficas, criado especificamente para este fim, composto da
seguinte forma:

I - Prefeito Municipal;

II - Diretor do SAMAE;

III - Secretário Municipal de Meio Ambiente;

IV - Secretário Municipal de Fazenda;

V - Secretário Municipal de Infra-estrutura;

VI - Representante da câmara de vereadores;

VII - Representante do CBHS;

VIII - Representante dos proprietários das áreas;

IX - Representante da associação comercial;

X - Representante do conselho municipal de Meio Ambiente.

Parágrafo único. O Conselho Fiscal referido no caput, reunir-se-á mensalmente nas
dependências do SAMAE e suas atividades não serão remuneradas, mas consideradas
relevantes, em prol da comunidade.

 A presente Lei será regulamentada por meio de Decreto do Executivo, no prazo
máximo de até 90 dias, a contar da data de sua publicação.

 As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta de dotação orçamentária
própria do SAMAE, suplementada se necessário.

 Esta Lei Complementar entrará em vigor após 90 dias de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos vinte e um dias do mês
de novembro do ano de dois mil e quatorze, 38º aniversário de Emancipação Político
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Administrativa.

Prof. Me. JOSÉ PEREIRA FILHO
Prefeito Municipal

Maria das Graças Souto
Secretária Municipal de Administração

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado por afixação em lugar de
costume na data supra e disponibilizado no site: www.tangaradaserra.mt.gov.br
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