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EST ADO DO CEA RA unlC 
De 12 de dezembro de 2000. 

EMENTA- Cria o Service Autonomo de Agua e Esgotos do 
Municipio de Brejo Santo, Estado do Ceara, e da outras 
providencias. 

-·---� -···- _. - - - 

LEI N. 0 367/00 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceara, no uso de suas 
atribuicoes legais, 

F A<;O SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do 
Ceara, aprovou e eu sanciono a seguinte 

LE I: 

· ;..;... 

I- Os nomes indicados, se detentores de mandatos eletivos ou ocupantes 
de cargos cornissionados ou de confianca, em qualquer esfera de 
poder, deverao se afastar imediatamenre dos cargos que ocupem; 

Paragrafo Unico - As receitas da SAAEBS serao consideradas receitas proprias do 
Municipio. 
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Art. I - Fica criado- o 'Servico Autonorno de Agua e Esgotos da cidade de Brejo 
Santo, Estado do Ceara, que devera ser reconhecido pela sigla SAAEBS, corn autonornia 
adrninistrativa e financeira, a ser regido por regularnento proprio que sera aprovado pelo 
Poder Legislativo Municipal. 

Art. i - 0 SAAEBS sera subordinado diretarnente ao Gabinete do Poder 
Executivo Municipal, que tera os poderes para nomear e destituir a Diretoria Executiva do 
Orgao, ou optar pela contratacao de sua gestao, por ernpresa especializada que se proponha 
administra-la, dentro de crirerios indicadores e desempenhos exigidos pelos orgaos de 
fiscalizacao sanitaria e a legislacao pertinente a materia, atendidas, tambern, as exigencias 
da Lei Federal 8.666/93 - Lei das Licitacao Publicas, suas alteracoes e a Lei Municipal 
80/90- LOMBS. 

§ 1° - No caso de norneacao da Diretoria do SAAEBS, deverao ser observados os 
seguintes criterios: 



Paragrafo Unico - As taxas serao pagas atraves da rede bancaria. 

Art. i - 0 SAAEBS tera controle orcamentario e financeiro pr6prio, com 
organizacao contabil descentralizada, sendo obrigado a: 
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publicar, via afixacao, balancetes e relatorios rrimesrrais das operacoes 
financeiras e contabeis do orgao 

apresentar ao Poder Executivo ate o dia 15 do mes subseq uente, o 
balancete sintetico da Receita e da Despesa Geral, acompanhado da 
documentacao comprobaroria da rcceita e da Despesa. 

ter orcamento pr6prio aprovado pela Camara Municipal; 
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§ 2. 0 
- 0 cargo de Diretor Presidente tera remuneracao e status, correspondente ao 

de Secretario Municipal e os cargos de Diretor Administrativo - Financeiro e Diretor 
Operacional serao correspondentes ao cargo de Coordenador. 

Art. 3° - A destituicao da Diretoria sera feita por ato do Foder Executivo Muni; 1�·,:�, 
observadas as circunstancias no Regularnento pr6prio do orgao, aprovado pelo Poder 
Legislativo Municipal. 

II- A Diretoria do SAAEBS sera composta dos seguintes membros, de 
comprovada experiencia nas respectivas areas: 
a) 01 (um) Diretor Presidente; 
b) Ol(um) Diretor Administrativo - Financeiro; 
c) 01 (um) Diretor Operacional. 

Art. 6° - Podera o SAAEBS, atraves do Poder Executivo Municipal, e com 
aprovacao do Poder Legislativo, celebrar convenios com orgaos dos Govemos Federal e 
�J...od;�,00 &mbito dos objetivos e programas do orgao.. , 
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Art. 4 - As taxas a serem pagas pelos usuarios dos services do SAAEBS, serao 
fixadas em seu Regulamento, devendo o superavit ser aplicado em investimentos de 
l'ff\.·.1it:1JtiJ.r.#f) .-.::pansl:!.e e melhorias no Sistema de Producao, Armazenamento e 
Distribuicao. 

Art. 5° - Podera o SAAEBS, receber recurses do municipio sob o criterio de 
subvencao economica, para custeio operacional e expansao dos Sistemas mencionados no 
Mftg�" ftt>�, ;;,-, limite das dotacoes especificas consignadas no Orcarnento Municipal, 
aprovado pelo Foder Legislative. 
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x Art. 11 - 0 ingresso no quadro de pessoal do SAAEBS, (efetivo), dar-se:-a por 
nomeacao mediante concurso publico, na forma da Lei, de carater competitivo, eliminatorio 
e classificatorio, de acordo com o grau de atribuicoes e responsabilidades de cada caso, nos 
termos do Edital do Concurso. 

· !:1.'1(1 .• , 

PACO DA PREFEITU,RA MUNICIPAL DE BREJO SANTO(CE), Em 12 de 
dezembro de 2000. 

IV- enviar na forma da Lei a Camara Municipal, os Balancetes relativos a 
aplicacao dos recursos recebidos e arrecadados. 

Paragrafo Unico - 0 Regime Juridico que disciplinara a relacao contratual e o 
CELETISTA. 

Art. 8° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a nomear uma 
Diretoria Provis6ria, constituida de 03 membros, pelo prazo de ate 120 ( cento e vinte) dias, 
para gerir o SAAEBS e baixar o Regulamento Interno do orgao. 

Art. 9° - A Diretoria Provisoria, nomeada nos termos do artigo s' desta Lei, 
apresentara, no prazo de ate 60 (sessenta) dias ao Chefe do Executivo Municipal, Minuta do 
Regulamento do SAAEBS, estabelecendo regras para seu funcionamento, que o remetera a 
CAMARA MUNICIPAL, na forma de Projeto de Lei, para ser apreciado. 

Art. 10 - Fica extinta o cargo de Coordenador de Agua e Esgotos de Brejo Santo, da 
Estrutura _ da Secretaria Municipal de Agricultura e Recursos Hidricos, passando toda a 
infra-estrutura fisica e de pessoal ( efetivo) para o SAAEBS. 

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes 
em contrario. 


