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DECRETO Nº.: 1.802/2020 

 

ALTERA O DECRETO Nº 1.378/2016 E 

CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, na forma dos artigos 

67, incisos IX, XIV, XXIV e XXV, e 95, inciso I, alíneas “e” e “f”, da Lei Orgânica 
Municipal, DECRETA: 

 

 

Art. 1° - O artigo 4º do Decreto nº 1.378/2016 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 4º - O Município, como titular dos serviços públicos de saneamento, 
deverá prestá-los diretamente ou por meio de concessão, autorizada em lei. 

 

§1º - Até que lei específica que crie órgão local para regulação de serviços 
públicos a regulação e a fiscalização do contrato de concessão será feita pela 
Secretaria Municipal de Governo, sendo à mesma atribuídas estas funções 
por força deste Decreto, com fundamento na alínea “f”, inciso I, do art. 95, 
da Lei Orgânica Municipal. 

 

§2º - A prestação de serviços públicos de saneamento básico por entidade 
que não integre a administração do titular depende da celebração de 
contrato, sendo vedada a sua disciplina mediante convênios, termos de 
parceria ou outros instrumentos de natureza precária. 

 

§3º – Os contratos de concessão para prestação de serviços públicos de 
saneamento estabelecerão as condições de seu controle e fiscalização pelo 
poder concedente, término, reversão dos bens e serviços, direitos dos 
concessionários, prorrogação, caducidade e remuneração, que permitam o 
atendimento das necessidades de saneamento da população e que 
disciplinem os aspectos econômico-financeiros dos contratos. 

 

§4º - A delegação, organização, regulação, fiscalização e a prestação dos 
serviços de saneamento básico pelo Município poderão adotar a forma 
prescrita nos termos do art. 241, da Constituição Federal e da Lei Federal nº 
11.107, de 6 de abril de 2005. 
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