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DECREro N2 440 DE

03 DE OU'l'UBRO D.-.
J.!t

"'' •ct

1. 978..!..

112 ·6S2~ ele 20 de
Setembro ele 1978, para,o ª~f Y,,~$
tamento daa águas do Corrégo 9.Re-oan to e aprovação e execução ·do /(~·
.Projeto Recanto".
('
,...,,.ft-.tc~ ..

"Regulamenta a Lei

MANOEL SAMA.R.TIN, Prefeito do IilunioÍpio de Nova Odes '· '

aa Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legaie
nos termos do art. gg da Lei n2 682/70, e,

e

CONSIDERANDO a potencialidade do aproveitamento das
águas do Córrego Recanto pelo Serviço Autônomo de Água e E~go

,.

to ,Para atender o creeoimento da demanda de conswoo d'água do
J,;unicÍpio;

f

CONSIDERANDO ainda que o Projeto Recanto, objeto do
processo F'L;JlO nQ 1471/78, elaborado pelo

s.o. U.

desta .Prefei-

tura atende os objetivos preconizados na Lei n2 682/78;
CONJIDERAN.DO ainda mais a .necessidade de se aumen-

tar a capacidade de captação e tratamento da água diatribuida
à população,

. ..
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:•

DECRE1 A
1

AnT, 12 )- Fica aprovado o Projeto Recanto·, confcrme

plantas, memoriais e orçamentos constantes dq . processo H.~Im /
n2 1471/ 78, destinado
a p~omover o represamento, captação, /
!
adução e tratamerto das águae do córreg~ Ileoanto, para ser e-

xecutado, por a~nistração direta ou indireta pelo Serviço

Autô~omo

de

Águale

Esgoto de Nova

dade . com as disp siçÕes da Lei

.,

AHT.

n2

Otlesaa~3AAENÓ,

de confornd-

682/ 78.

2º)- I'ara a re a li zação elo Jrojeto Recant,o se-

rão utilizados pelo SAAENO, rec.u rsos provenientes de subvenções e partioipaçõea
ART.

previ~tas

J!2 )- Nos

na Lei n2

682/7~

t aru10.'3 das J ispoaiç õ es IJre~istas no

ai·L 50 e se us pn.ni i:;r :1fos da Le i n ç 682/78 , fic.'.l de t e rmim1. ~ a
n co ut r i\Jul çã o de ~ill( q uat r o Utti da.1.l es Padr aão ele Capital ,

--

•
para ca da. r.~o ta do d i s po1'11 b i. l i.acle~ de á 9ú õ. 1 r esuJ.t an te da e.xeL..

•
tltfUDl~

<:

/ll11.11icipal ~g ~ôtJri
ESTADO OE SAO rAULO

O~esscs.
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-f'ls. 2-0Decreto n2 440/78)
"' do Projeto Hecanto, tomamlo-se por base para essa fixacuçao

çffo, o custo total ~a obra no valor de 27.355,45 UI~s(vinte e
eete mil, trezentos e oincoenta e cinco vírgula quarenta e

/

cinco Unidades Padrão de Capital) , a produção menaal de

/

1)6.677,21m3(oento e trinta e sais mil, seiscentos e setenta
e sete vírgula vinte

e wn

metros cúbicos) de água aduzida e,o

atendimento de 6.8JJ(seis mil, oitocentos e trinta e três) e~
tas de disponibilidades, cabendo a cada cota mensalmente,20m3
(vinte metros cúbicos) de água.
§
lQ)- Cada loteador ou pvoprietário de loteama_!!
to ou incorporador de habitações coletivas, para serem benefi

---

ciatloa com a disponibilidade de água resultante da execução /
do Irojeto Hecanto, contribuirá com o pagamento

qua

~s..Pa~ão de Q~.W.te.J,1 por cota de disponibilid~de,/

pela demanda que sua propriedade ou empreendimento exigir,

/

através de adesão ao 1-Tojeto, mediante contrato com o SAAE110.

§

~ntrato

2Q)- ror ocasião da celebração do

de

adesão, o intoreesado no benefício optará pela for1~1 d~ paga-

mento de eua contribuição, <.lentro doe planos eegUintes:
clia.a
.
a)- em trinta ( 30) ua data da assinatura do rea
pec tivo contrato tle adesão, com valores ela UlC 'do trimestre;

b)- em seis(6) parcelas mensais

e sucessivas;

1
sujei tas as alterações dos vfloI·eo elas UI'{; e;

c)- em doze(l2) parcelas mensais e sucessivas,

sujeltas as alterações <los

+lor~~

elas UPCs;
cl)- em clezoito(H3) parcelas mensais e suces-

sivas, sujeitas as alte~ações <los valores elas UFCs.
~
32 )- O atraso · no pa6umento elas pres ta.ções

nos

seus vencimentos, acarretará a.o devedor, a multa ue 20'/a(vinte
por ce nto) elo valor de ca.clu. uma, calcul::i.cla s obr~ o valor
UP: vls,entc no dia. do pas<>:toento.

'

6

~ rrro 1~1- No c f\.:;o do .intere ~~ª.º·' f.\/ ClP s

., .

5 lrmRDO o
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PAULO

-Fls. 3-(Pecreto n2 440/70)
contra to, deixar de !>fotuar o pagamento de três pa_r:ceJas, ou-

tenüo optado pelo pagamento no prazo ele trinta(JO) dias, não

ofetu~-lo at6 seseenta(60) dias do vencimento ~o prazo, eeri
uo naiderado não cumprido o contra to, podendo o :JAA.ENO cobrar
o valor do mesmo da Prefeitura I·Wiicipal de Nova Odeesa, a /
fim de evitar a descontinuidade da execução do Proje"tfb por /

falta de recursos, eubrogaudo-se esta, nos direitos de exeou
çã.o do devedor.
PAR.ÚNICO)- Transferido os direitos do contrato pa
ra a Prefeitura, poderá esta, para ressarcimento do pagamento
efetuado ao SAAEM>, executar o devedor, utilizando-se da caução efetuada em garantia d~ execução de obras de infra-estrutura, nos termos do art. 17 e parágrafos, da Lei n2 ?74 de JO

de

de 1978.

Jwil10

All1'. 512 )- Os recursos ~!ovenientes de · contribuições

de beneficiários do Projeto Recanto, serão contabilizados pe-

lo SAAENO em conta de fundo especial do Projeto e

utiliza~pe

para a sua exeou9ão.

TAR,Ó.NICO)- No caso doe recursos previstos no "ca.plit"
ele.ate artigo excederem ao do custo elo Projeto, em r .a zão da

/

1

util!zação pelo 3AAENO de receitas próprias e subvenções do

poder pÚblioo mun.ioipal, será o exc1aante levado à conta de
Fundo ....Especial
destinado ao custeio de ou-troa projetos de am.
~

pliaçÕ.ês elos serviços de captação e tratamento de água •
.~ ;.

r

•j

-

' AICT. 6Q )- Para o desenv:olvimento e execuçao do Pro-

jato Hecanto, o SAAENO coll'tratará a realização de suas obras
.
.
,
com a Comuunhin <le Desenvolvimento <le Nova Odessa-CODEN, ate
~

0 valor total de 27.355,45 UPCt:i, q11e será pago por medição de

serviços exeouta<loe e aceitos, por conta dos recursos previs_,
· cl o
tos om loi, o b euec1

0

fluxo1:ra1na
de execuçuo e <lese1.1bolso /
u

'.'

de recursos.
f Aíl. ú}.nco
)- No c~~so de contra,,,...-t~c~o
t9 tal ou paRcial
r
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440.Ó?Ü )

da obru pelo 3AAENO com outros, o contrato somente poderá ser

oelebrado a ·hé o limi·te doe recursos próprios e subvençõee nru.uioipaist previetoe em oada exercício.
AH'.r, 7g )- Este Decreto entrará em vigor na ela ta de

sua publicação.
Prefeitura Mwrloipal de Nova Odeesa, 03 de Outubro
de 1.978.

l'ublicado 11a .Secreta.ria <lesta Irefei tura na mesma

data.
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