
LEI MUNICIPAL N° 1044/2019 
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De 17 de Junho de 2019. 
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AUTORIZA10 CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A DELEGAR 
A PRES.TA(;.AO DOS SERVI<;OS PUBLICOS DE 
ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO 
NAS LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE DO MUNICIPIO DE 
BREJO SANTO/ CEARA AO SISTEMA INTEGRADO DE 
SANEAMENTO RURAL DA BACIA HIDROGRMICA DO 
SALGADO L SISAR - BSA E SUAS ASSOCIA(;OES FILIADAS E 
DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso de suas atribuicces legais: 

FA<;O SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceara, 
aprovou o Projeto de Lei de autoria do Executive Municipal e eu sanciono a seguinte 

LE I: 

Art. 1 °. Esta Lei estabelece a definicao de acoes concementes a operacionalizacao do 
processo de prestacao dos services de abastecirnento de agua e de esgotamento sanitario 
nas localidades de pequeno porte do municipio de Brejo Santo / Ceara, nos termos do art. 
10, § 1 °, I, "b", da Lei n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes 
nacionais sabre saneamento basico; do Decreto Lein° 7.217 de 21 dejunho de 2010, que a 
regulamenta; da Lei Complementar Estadual n° 162, de 20 de junho de 2016, que institui a 
Politica Estadual de Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitario no Estado do 
Ceara; do Decreto Estadual n° 32.024, de 29 de agosto de 2016, que a regulamenta. 

§1 °- Para os efeitos da presente Lei, considera-se localidade de pequeno porte, a zona 
municipal preponderantemente ocupada por populacao de baixa renda, onde outras formas 
de prestacao apresentem custos de operacao e manutencao incompativeis com a 
capacidade de pagamento dos usuarios. 

§2°- 0 prazo de autorizacao para a prestacao dos services publicos de abastecimento de 
agua e esgotamento sanitario pelas Associacoes Cornunitarias locais em parceria com o 
SISAR - BSA sera de 30 (trinta) anos, renovaveis conforme especificacao estabelecida no 
Acorda de Cooperacao Tecnica, obedecendo aos dispositivos legais pertinentes. 



Art. 2°. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a delegar, mediante autorizacao, 
ao Sistema Integrado de Saneamento Rural da Bacia Hidrografica do Salgado - SISAR 
BSA, associacao civil sem fins lucrativos, a prestacao dos services publicos de 
abastecirnento de agua e de esgotamento sanitario em localidades de pequeno porte do 
Municipio de Brejo Santo [Ceexe. 

PARA.GRAFO UNICO: Com a autorizacao, o SISAR BSA ficara responsavel pela 
gestao do acervo patrimonial dos services, podendo realizar as contratacoes de obras, bens 
e services necessarias para garantir os services de abastecirnento de agua e de esgotamento 
sanitario. 

Art. 3° fICA autorizado, ainda, o Chefe do Poder Executivo a delegar, mediante 
autorizacao, a prestacao dos services publicos do abastecimento de agua e de esgotamento 
sanitario em localidades de pequeno porte deste Municipio a associacoes de moradores 
dessas localidades, desde que devidamente habilitadas. 

Paragrafo unico. Sao condicoes de habilitacao das associacoes de moradores de que trata o 
caput deste artigo: 

I - que sejam regularmente constituidas na forma da lei; 
II - que sejam legalmente filiadas ao SISAR BSA. 

Art. 4°. Em caso de revogacao da autorizacao, objeto desta Lei, todos os bens 
vinculados ao service publico, que trata esta Lei, deverao ser revertidos ao Municipio de 
Brejo Santo [Ceexe, conforme o disposto no Decreto que regulamentara esta Lei e no 
Acorda de Cooperacao firmado entre as partes. 

§ 1 ° Sao bens vinculados ao service publico, entre outros, redes de aducao e distribuicao de 
agua, hidr6metros, pocos, macromedidores, reservat6rios, casa de quimica e componentes 
do sistema de esgotamento sanitario coletivo e individual. 

§ 2° As autorizacoes de que tratam os arts. 2° e 3° deverao prever a obrigacao de transferir 
ao titular os bens vinculados aos services par meio de termo apropriado, com os especificos 
cadastros tecnicos, tendo por objetivo viabilizar o apoio tecnico e a gestao dos services de 
abastecimento de agua e de esgotamento sanitario. 

Art. 5°. Fica autorizado o Chefe do Executivo a delegar a ARCE a regulacao e 
fiscalizacao dos services de que trata esta Lei, que serao realizados mediante tecnicas 
compativeis com as peculiaridades do service. 

§ 1 ° Para custeio da atividade de regulacao e fiscalizacao dos services, a ARCE fara "jus" a 
repasse de regulacao, em valores suficientes diante das peculiaridades do service e 
adequados a capacidade econ6mica dos usuarios, conforme valores definidos no 
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instrumento de delegacao da regulacao, celebrado entre o Municipio e a ARCE, com a 
participacao dos respectivos prestadores de services do saneamento rural no municipio. 

§ 2° 0 instrumento de regulacao devera prever mecanismos de implementacao progressiva 
das atividades regulat6rias e de negociacao anual dos valores do repasse de regulacao. 

§ 3° Uma vez celebrado o instrumento de delegacao, o exercicio da atividade regulat6ria e o 
respective pagamento do repasse de regulacao somente serao devidos ap6s a publicacao do 
programa de trabalho regulat6rio elaborado pela ARCE para o municipio, precedida de 
consulta publica. 

Art. 6°. Visando a operacao e a gestao adequada dos services, e desde que haja 
disponibilidade financeira, o Municipio, devera, quando necessario, realizar 
desapropriacces para a implantacao ou ampliacao do sistema. 

Art. 7°. 0 Impasto sobre Services de Qualquer Natureza - ISSQN nao incide sobre os 
services de abastecimento de agua e esgotamento sanitario de que trata esta Lei, por se 
qualificarem como services publicos. 

Art. 8°. 0 Poder Executivo regulamentara a presente Lei, no que couber, cumprindo 
fielmente as disposicoes contidas na Lei Federal n° 11.445/2007, no Decreto Lei n° 
7.217 /2010, na Lei Complementar Estadual n° 162, de 20 de junho de 2016, no Decreto 
Estadual n° 32.024, de 29 de agosto de 2016, na Lei Orgarrica do Municipio de Brejo 
Santo /Ceara e nesta Lei Municipal autorizativa. 

Art. 9°. As despesas decorrentes da execucao da presente Lei correrao por con ta de 
dotacoes orcamentarias pr6prias. 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas todas as 
disposicoes em contrario. 

PA90 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO/CE, em 17 de Junho de 
2019. 
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TERESA MARIA LANDIM TAVARES 

Prefeita Municipal 


