
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DECRETO EXECUTIVO N° 088, DE 01 DE OUTUBRO DE 2018.

Define procedimentos que deverão ser
observados para aprovação de projetos
e implantação de sistema de tratamento
de esgoto do tipo fossa séptica e filtro
anaeróbico com posterior ligação na
redepluvial.

o PREFEITO DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 53 da Lei
Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO um melhor controle e ordenamento urbanístico,
orientações do Ministério Público, Plano de Saneamento Básico e as implicações de
ordem ambiental

O E C R E TA:

Art. 1° Em novas construções somente será admitida a implantação de
sistema de tratamento composto por fossa séptica e filtro anaeróbico com ligação na
rede pluvial existente, quando não houver outra possibilidade de sistema a ser
implantado, devidamente justificado pelo responsável técnico, atendendo ao disposto
na NBR 13969/1997 e 7229/1992.

Parágrafo único. Após o filtro anaeróbico deverá ser implantada uma
caixa de cloração, conforme NBR 13969/1997.

Art. 2° A verificação da localização da rede existente, seu
dimensionamento, deposição final da rede e capacidade de suporte do sistema de
tratamento a ser implantado juntamente com a contribuição da bacia será de
responsabilidade do interessado, devidamente esclarecido através de declaração.

Art. 3° Em caso da rede existente não suportar a vazão a ser implantada,
o interessado deverá executar a rede necessária, às suas expensas, devendo
encaminhar ao órgão competente o devido projeto.

Art. 4° Após a execução da ligação deverá ser apresentado laudo
fotográfico comprovando a implantação do sistema para que seja possível a emissão
da Carta de Habitação.
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Art. 50 Os projetos, justificativas e memonas de cálculo, citados nos
artigos anteriores, deverão obrigatoriamente ser encaminhados ao Município para
conhecimento e análise, a ser realizada por um engenheiro ambiental, engenheiro civil
e/ou arquiteto.

Art. 60 A necessidade de complementação do sistema de tratamento de
esgoto após o filtro, bem como o controle posterior da eficiência do sistema de
tratamento implantado deverão ser comprovados ao órgão ambiental competente
conforme solicitação do mesmo.

Art. 70 A reposição de pavimento e/ou correção da via deverá atender ao
disposto no Art. 19 da Lei Complementar nO03/85.

Art. 80 Quando da definição do sistema individual de tratamento de
esgoto deverá ser observada a melhor localização para facilitar a futura ligação do
esgoto à rede pública coletiva, no momento de sua implantação.

Art. 90 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de outubro de 2018.
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Lori Luiz Bolesi a
Secretário da dministração
SEPLAN/DDV
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