
DECRETO LEI Nº 23, de 23 de setembro de 1969
 

Cria o departamento de água e Esgoto, 
extingue o Departamento Autônomo de 
Água e Esgoto, e da outras 
providências.

O Prefeito Municipal de Sant´Ana do Livramento, usando da atribuição que lhe 
confere o § 1º do art. 2º do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, combinado 
com o art. 1º do ato Complementar nº 55, de 4 de junho de 1969. 

D E C R E T A :
 

Art.  1º -  Fica criado ,  como entidade  autárquica  municipal,  o  Departamento  de 
Água  e  Esgoto  (DAE),  com  personalidade  jurídica  própria,  sede  e  foro  na  cidade  de 
Sant’Ana do Livramento,  dispondo de autonomia econômico-financeira  e administrativa 
dentro dos limites da presente lei.
 

Art.  2º -  O  DAE exercerá  a  sua  ação  em todo  o  município  de  Sant’Ana   do 
Livramento, competindo-lhe com exclusividade:
 

a)  Estudar  ,  projetar  e  executar,  diretamente  ou  mediante  contrato  com 
organizações  especializadas  em  engenharia  sanitária,  as  obras  relativas  à 
construção, ampliação ou remodelação dos sistemas públicos de abastecimento 
de água potável e de esgoto sanitário, que não foram objeto de convênio – entre 
a Prefeitura e os órgãos federais ou estaduais específicos;

b)  Operar, manter, conservar e explorar, diretamente, os serviços de água potável e 
de esgotos sanitários;

c)  Atuar como órgão coordenador e fiscalizador dos convênios firmados entre o 
Município e os órgãos federais ou estaduais para estudos, projetos e obras de 
construção, ampliação ou remodelação dos serviços públicos de abastecimento 
de água e esgoto sanitários;

d) Lançar, fiscalizar e arrecadar as taxas e tarifas dos serviços de esgoto sanitários 
e de água, bem como as taxas e contribuições que incidirem sobre os imóveis 
beneficiados por tais serviços;

e) Administrar seus bens, efetuar desapropriações mediante prévia declaração de 
utilidade publica, e alienar materiais inutilizáveis ou inaproveitáveis, através de 
concorrência pública ou administrativa, pelo órgão competente;

f) Defender os cursos de água do município contra a população;
g) Exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas públicos de 

esgoto sanitários e de abastecimento de água, compatíveis com as leis gerais e 
especiais.

§ Primeiro: O DAE estabelecerá as condições de operação dos mananciais privados 
(poços, etc.) de fiscalizar a sua exploração e de, eventualmente, proibir o seu uso.

§ Segundo: Para cumprimentar de alínea “f” deste artigo, fica o DAE autorizado a 
impedir  a  utilização  de  cursos  de  água,  por  quaisquer  tipos  de  instalações,  mesmo 



industriais, cujo funcionamento possa, de imediato ou para o futuro, comprometer as águas 
daqueles cursos.

 Art. 3º - Os órgãos constitutivos do DAE serão um Conselho Deliberativo e uma 
Diretoria Geral.

Art.  4º  O  Conselho  Deliberativo,  órgão  colegiado  é  composto  do  Diretor  de 
Autarquia,  que  é  seu  presidente  nato,  e  pelos  representantes  de  cada  uma  das 
seguintes entidades: 

a)  Faculdade de Ciências Contábeis;
b)  Associação Comercial;
c)  Sociedade de Engenharia do R. G. do Sul;
d)  Sindicato das empresas;
e)  Associação Rural;
f)  Guarnição Militar de Livramento.

Lei nº 890, de 4.11.71
...
Art 1º - Fica acrescentada ao Art. 4º do Decreto Lei nº 23 de 23 de setembro de 1969, a 
seguinte alínea:

g)  Secretaria de Estado dos Negócios da Saúde.

Art.  4º  -  O  Conselho  Deliberativo,  órgão  colegiado  é  composto  do  Diretor  da 
autarquia,  que o seu presidente  nato,  e pelos  representantes  de cada uma das seguintes 
entidades: 

a)  Associação Santanense Pró Ensino Superior;
b)  Associação Comercial;
c)  Sociedade de Engenheiros do Rio Grande do sul;
d)  Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista;
e)  Associação Rural;
f)  Secretaria de Estado dos Negócios de Saúde; e
g)  Sub-secção da Ordem dos Advogados do Brasil

 
§ primeiro – Ao Prefeito Municipal caberá a escolha e a nomeação dos membros 

efetivos do Conselho Deliberativo e de seus respectivos suplentes, a partir de listas tríplicas 
que lhe serão sbmetidas pelas entidades acima referidas. Os mandatos dos representantes 
serão de dois anos;

§ segundo – A composição do Conselho Deliberativo será renovada, anualmente, 
pela metade;

§  terceira  –  Para  permitir  o  rodízio  estabelecido  no  parágrafo  anterior,  os 
representantes  das entidades  mencionadas  nas alíneas  “a”,  “b” e “c” deste artigo,  terão 
mandatos de apenas um ano;

§  quarto  –  O  Conselho  Deliberativo  reunir-se-á  sempre  que  necessário,  mas 
obrigatoriamente  em  cada  trimestre,  com  a  presença  de,  no  mínimo  três  membros  e 
deliberará por maioria simples. Ao presidente caberá exclusivamente o voto de desempate;

§ quinto – Os membros do Conselho Deliberativo perceberão “joton” de 
comparecimento as reuniões, que será igual 1/10 do salário mínimo vigente na região. Essa 
gratificação passará a fazer parte do orçamento anual do DAE.



           § sexto – Perderá o mandato o Conselho que, não estando licenciado, faltar a três (3) 
sessões consecutivas ou oito (8) intercalados durante um exercício;
           § sétimo – A convite  do Presidente  ou por indicação de qualquer  dos membros 
poderão tomar parte nas reuniões, com direito a voz mas sem voto, representantes de órgãos 
federais  e  estaduais,  bem como outras  pessoas,  cuja  audiência  seja  considerada  útil  ao 
esclarecimento do Conselho.
“Redação alterada pela Lei nº 1142, de 18.12.1974:”.
           Art. 5º - Compete ao Conselho Deliberativo:
           I – Opinar sobre:

a)  Os planos gerais e os programas anuais de trabalho;
b)  O orçamento anual de receita e despesa;
c)  As desapropriações, alienações e permuta de bens; e
d)  Os níveis das tarifas dos serviços. 
II – Deliberar sobre:
a)  As  operações  financeiras  necessárias  á  execução  dos  planos  e  programas 

aprovados;
b)  Os termos de contrato, convênio e ajustes, exceto os relativos a pessoal. 
III – 
a)  Tomar as contas da administração do DAE e examinar os respectivos balancetes 

trimestrais;
b)  Exercer as demais atribuições que lhes são inerentes e que estão determinadas 

no regulamento.

“Art.4º e 5º revogados pela lei nº 2.038, de 10 de junho de 1.986”

Art. 6º - Compete à Diretoria, através de seu Diretor:
 
a)  Administrar o DAE, na forma estabelecida em Lei e regulamentos;
b)  Elaborar a submeter ao Conselho Deliberativo os planos gerais e programas anuais 

de obras, as propostas orçamentária, as prestações de contas anuais, os balancetes, 
as  operações  financeiras,  as  tabelas  de  tarifas  e  taxas,  as  normas  gerais  de 
lançamentos e arrecadação da receita e a política geral do pessoal.revogado pela 

c) Submeter  ao  Conselho  Deliberativo  todos  os  assuntos  que  a  estes  são  afetos; 
“alíneas “b” e “c” revogadas pela lei nº 2.038, de 10 de junho de 1.986”

d) Representar  o  DAE  em  juízo  ou  fora  dele,  pessoalmente  ou  por  procuradores 
constituídos ou contratados;

e) Admitir, contratar, promover, movimentar, punir, demitir ou dispensar pessoal do 
DAE.

f) Autorizar a realização de concorrências públicas, coletas de preços, ajustes e acordo 
para favorecimento de materiais e equipamentos ou – prestação de serviço do DAE, 
bem assim e alienação de materiais e equipamentos desnecessários ou inservíveis;

g) Assinar os contratos, acordos, ajustes e autorizações relativas á execução de obras e 
outros serviços e o fornecimento de materiais e equipamentos necessários ao DAE e 
autorizar os respectivos pagamentos.



h)  Apresentar trimestralmente ao Conselho Deliberativo os balancetes de DAE, e até o 
dia 28 de fevereiro de cada ano, a prestação de contas anual;

i) Submeter à apreciação do Conselho Deliberativo, até o dia 1º de setembro de cada 
ano, e proposta orçamentária do DAE;

Alíneas “h” e ‘i”  revogadas pela lei nº 2.038, de 10 de junho de 1.986
j) Praticar todos os demais atos, não ressalvados expressamente.
 
 § Único – A proposta orçamentária do ano de 1970 será submetida ao Conselho 

Deliberativo até o dia 1º de dezembro de 1989.
 

Art. 7º -  O cargo de Diretor Geral é de livre nomeação e demissão do Prefeito 
Municipal,  devendo  recair  em  pessoa  de  reconhecida  capacidade  administrativa  e 
idoneidade, de preferência engenheiro civil ou sanitarista.

Art. 8º - O patrimônio inicial do DAE será constituído de todos os bens móveis, 
imóveis, instalações, títulos, materiais e outros valores próprios do Município, atualmente 
destinados, empregados e utilizados nos serviços públicos de água, de esgoto sanitário e de 
fossas móveis e sépticas, os quais lhe serão entregues sem qualquer ônus ou compensações 
pecuniárias e independentemente de quaisquer formalidades.
 
 Art. 9º - A receita do DAE, provirá dos seguintes recursos;

 
a) Do produto  de  quaisquer  taxas  e  tarifas,  prolongamento  de redes  por 

contas  de  terceiros  e  receitas  eventuais,  tais  como  multas,  correção 
monetária. Etc.

b) De  taxas  e  contribuições  que  vierem  a  incidir  sobre  terrenos  bens 
ficiados com os serviços de água e esgoto;

c) Dos  auxílios,  subvenções  e  créditos  especiais  ou  adicionais  que  lhe 
forem concedidos,  inclusive para obras novas,  pelos governos federal, 
estadual e municipal ou por organismo de cooperação internacional.

d) Do  produto  de  juros  sobre  depósitos  bancários  e  outros  render 
patrimoniais;

e) Do produto da venda de materiais inservíveis e de alienação patrimonial 
que se tornem desnecessários aos seus serviços;

f) Do produto de canções e depósitos que reverterem aos seus cofres por 
inadimplemento contratual;

g) De doações, legados e outras rendas que, por sua natureza e finalidade, 
lhe devam caber;

h) Da  subvenção  que  lhe  for  anualmente  consignada  no  orçamento  da 
Prefeitura,  cujo valor  não será  inferior  a  5% da quota de Imposto  de 
Renda atribuída ao Município (ou quota de retorno do Municipio).

§ único – Mediante prévia autorização do Conselho Deliberativo, poderá o 
Diretor  Geral  do  DAE,  realizar  operações  de  crédito  para  antecipar  de  recita  ou  para 
obtenção de recursos necessários á execução de obras de ampliação ou remodelação dos 
sistemas de água e esgoto.

 



Art. 10 - A classificação dos servidores de água e esgoto sanitários, as tarifas 
e  taxas  respectivas  e  as  condições  para  a  prestação  dos  serviços,  serão  estudadas  e 
propostas  pela  Diretoria  Geral  do  DAE  e  fixadas  a  aprovadas  pelo  seu  Conselho 
Deliberativo.

 
§ único – As tarifas e taxas serão fixadas anualmente tendo por base o custo 

industrial ocorrido e calculadas de modo a assegurar em conjunto com outras rendas e auto-
suficiência econômico-financeiro do DAE.

“Art. 10 revogado lei nº 2.038, de 10 de junho de 1.986”

 
Art. 11 - Serão obrigatórios, nos termos do artigo 3º do Decreto Federal nº49.974, 

de 21 de janeiro de 1981, os serviços de água e esgoto nos prédios considerados habitáveis, 
situados nos logradouros dotados das respectivas redes.
 

§ Único – Qualquer economia, residência, apartamento, loja, escritório, consultório, 
gabinete,  etc.,  de  caráter  individual,  por  atividade  ou  ocupação  distintas,  existente  no 
mesmo prédio,  tendo ou não utilização dos serviços de água e de esgoto sanitário,  por 
instalação sanitária primitiva, pagará as taxas e tarifas mínimas, referentes aos serviços do 
DAE.
 

Art.  12º  -  Os  proprietários  de  terrenos  baldios,  loteados  ou  não,  situados  em 
logradouros servidos pelas redes de água e esgoto, ficarão sujeitos ao pagamento de taxas 
especiais fixadas em regulamento. Em terrenos de testada existente a obre a via pública, 
desprezadas as frações inferiores a dez (10) metros. 
                      § único – As economias que foram servidas por uma só ligação em prédios 
de  um ou vários  proprietários  (condomínios),  terão  suas  contas  somadas,  extraídas  em 
conjunto  e  tratadas  como  uma única  ligação  para  efeitos  de  recebimento  de  tarifas  ou 
aplicação de sanções cabíveis.

 Art.  12 –  Os  proprietários  de  terrenos  baldios,  lotados  ou  não,  situados  em 
logradouro servidos pelas redes de água e esgoto, ficarão sujeitos ao pagamento de taxas 
especiais fixadas em regulamento, independentemente da respectiva testada.
 
          § Único – As economias que forem servidas por uma só ligação em prédios de um ou 
vários proprietários (condomínio), terão suas contas mensais extraídas individualmente bem 
como as relativas a excesso, salvo quando se tratar de edifícios ou prédios com mais de 
cinco (5) economias, também servidas por uma só ligação.
“Redação Alterada pela Lei 964 de 29.12.1972”

Art. 13 - É vedado ao DAE conceder isenção ou redução de tarifas dos 
serviços de água e esgoto, salvo as constantes no Regulamento Interno.

Art. 14 - O consumidor, instalado em ??????? de propriedade do Município 



ou em prédio construído sobre terreno pertencente ao patrimônio Municipal, locado ou não, 
fica  obrigado  ao  pagamento  das  taxas  e  tarifas  correspondentes,  respectivamente,  aos 
serviços de esgoto sanitário e abastecimento de água.

Art.  15 -  Os débitos  para com o DAE, não saldados nas datas  devidas,  ficarão 
sujeitas aos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a correção monetária e a multa de 
10% (dez por  cento),  além de  ser  sustada   a  ligação  de  água,  e  conseqüentemente,  ao 
pagamento de taxa de religação.

§ Primeiro –  a  correção  monetária  far-se-á  em função  das  variações  do  poder 
aquisitivo  da  moeda  nacional  de  acordo  com  a  tabela  de  coeficientes  de  atualização 
aprovada pelo Governo Federal, adotando-se para esse fim, a tabela em vigor na data em 
que efetivamente for liquidado o débito.

§  Segundo –  as  multas  e  juros  de  mora  previstos  neste  Decreto-Lei  como 
percentagem  de  débito  serão  calculados  sobre  os  respectivos  montantes  corrigidos 
monetariamente nos termos deste artigo.

§ Terceiro – decorridos sessenta (60) dias do prazo legal, passará a cobrança do 
débito a ser feita por procurador da autarquia.

§  Quarta –  pelo  serviço  de  cobrança,  receberá  o  cobrador  ou  procurador  uma 
comissão que não poderá exceder de 10% (dez por cento), nas cobranças amigáveis e de 
20% (vinte por cento) nas cobranças judiciais.

Art. 16 - O DAE terá quadro próprio de empregados os quais ficarão sujeitos ao 
regime de emprego previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, respeitados os direitos 
adquiridos.

§ Único – Poderão ser aproveitados pelo DAE os atuais servidores do Departamento 
Autônomo de Água e esgoto, sujeitos ao Regime de Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 17 - Aplicam-se ao DAE, naquilo que disser respeito a seus bens, todas as 
prerrogativas,  isenção,  favores  fiscais  e  demais  vantagens  que  os  serviços  municipais 
gozem e que lhes caibam por lei.

Art.  18 -  Ao DAE caberá  a  análise  e  a  aprovação  dos  projetos  de  instalações 
domiciliares de água e esgoto, que farão parte componente dos processos arquitetônicos 
que forem submetidos à aprovação da Prefeitura Municipal. Será de responsabilidade do 
DAE,  igualmente  a  fiscalização  da  execução  dessas  instalações,  e  a  sua  conseqüente 
liberação, ?????  parte componente do processo de concessão do “habite-se”, por parte da 
Prefeitura.

Art.  19 -  A  implantação  de  novas  redes  de  água  e  esgoto  ou  extensão  das  já 
existentes serão comunicadas mensalmente pelo DAE à Secretaria da Fazenda Municipal.

Art. 20 - A Secretaria da Fazenda Municipal comunicará,  mensalmente ao DAE 
todas as alterações que influam nos lançamentos dos serviços da água e esgoto, facilitando-
se ainda as informações que forem necessárias obter no cadastro imobiliário.

Art.  21º  -  O  DAE  submeterá  anualmente,  à  apreciação  do  Prefeito 
Municipal, um relatório de suas atividades que conterá, também, a prestação de contas do 
exercício anterior. Esse relatório deverá ser completo e previamente submetido á apreciação 



do  Conselho  Deliberativo.  A  Prefeitura  Municipal  ?????  a  prestação  de  contas  acima 
referida ao balanço geral do Município.

 “Art. 21 – O DAE submeterá, anualmente, à apreciação do Prefeito Municipal, um 
relatório  de  suas  atividades  que  conterá,  também,  a  prestação  de  contas  do  exercício 
anterior, a qual será reunida no balanço geral do Município.”

Redação alterada pela lei nº 2038, de 10 de junho de 1986.

Art. 22 - O total da receita e o total da despesa do DAE deverão entrar no orçamento 
geral do Município.

Art. 22 revogado lei nº 2.038, de 10 de junho de 1.986

Art. 23 - O Prefeito Municipal expedirá dentro de sessenta (60) dias da vigência 
deste Decreto-Lei os atos necessários à sua completa regulamentação, decretando inclusive, 
o Regulamento Interno do DAE, dando forma a sua estrutura e regulamentando o sistema 
de  estabelecimento  das  tarifas,  taxas,  e  contribuições  incidentes  sobre  os  usuários  ou 
beneficiários, dos sistemas de esgoto sanitário e de abastecimento de água. 

Art. 24 - O DAE deverá estar instalado até 31 de dezembro de 1969, de modo que 
possa assumir a execução dos serviços que lhe são afetos em primeiro de janeiro de 1970. 

Art. 25 - Os casos omissos neste Decreto-Lei serão resolvidos pelo Diretor Geral; 
ouvidos os órgãos competentes, após parecer do Conselho Deliberativo. 

Art. 26 - Este Decreto-Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Sant’Ana do Livramento, 23 de setembro de 1969.
 

 Gen. Antonio Moreira Borges
                                                                                                  Prefeito Municipal

 Engº. Cláudio Ribeiro Pedroso
                                                                                                    Diretor Técnico do DAE

 
Registre-se e Publique-se:

                                                                                                     Cláudio Costa Fernandes
   Secretário de Administração
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