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LEI MUNICIPAL N° 1160/2022 De 03 de Mar90 de 2022 

AUTORIZA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A DELEGAR AS 

A�OES E SERVI�OS DE SANEAMENTO BASICO EM LOCALIDADES 

RURAIS OU DE PEQUENO PORTE DO MUNICiPIO DE BREJO 

SANTO/CEARA PARA O SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 

RURAL DA BACIA HIDROGRAFICA DO SALGADO - BSA E SUAS 

ASSOCIA�OES FILIADAS, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso de suas atribuicoes 
legais, com poderes conferidos pela Lei Organica Municipal, 

FA�O SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do 
Ceara, aprovou o Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal e EU sanciono a seguinte 

LEI 

Art. 1°. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a delegar as acoes e 

services de saneamento basico, atraves do abastecimento de agua potavel e do esgotamento 

sanitario em localidades rurais ou de pequeno porte deste Municipio, atraves de Acorda de 

Cooperacao, a ser celebrado especificamente com O SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 

RURAL DA BACIA HIDROGRAFICA DO SALGADO - BSA e suas ASSOCIA<;OES FILIADAS, nos 

termos da Lein° 11.445/07, regulamentada pelo Decreto n° 7.217 /2010, em seus arts. 2°, § 

1°, incisos I e II, e 23, inciso II, e pelo Decreto n° 10.588/2020 em seu art. 4°, em seus § 9°, I, 

II e III e §10, e no que dispoe a Lei Federal n° 13.019/ 14, bem como na Lei Complementar 

Estadual n° 162/2016 que instituiu a Politica Estadual de Abastecimento de Agua e de 

Esgotamento Sanitario no Estado do Ceara, em especial em seu Capitulo IX, art. 28, que trata 

da Politica Estadual para o Saneamento Rural, e o Decreto Estadual n° 32.024, de 29 de 

agosto de 2016 que a regulamenta. 

§ 1° - Nos termos do art. 31, caput, e seu inciso II, da Lei Federal 13.019/2014, o 

procedimento de chamamento publico previo a celebracao do Acorda de Cooperacao de que 

trata o caput deste artigo podera ser inexigivel, mediante expedicao do correspondente ato 

administrativo. 

§ 2° - Inclui-se ao disposto no caput a Delegacao quanta as acoes de saneamento basico 

destinadas a garantir a continuidade da gestao, operacao, manutencao e gestao dos sistemas 
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de agua e esgotamento sanitario nas localidades rurais ja executadas atraves de Organizacao 

da Sociedade Civil. 

Art. 2°. Para os efeitos desta Lei, consideram-se localidades rurais ou de pequeno porte 

as comunidades situadas na zona rural ou urbana do municipio, preponderantemente 

ocu pada por populacao de baixa renda, onde o modelo de concessao para prestacao dos 

services publicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario nao se mostre viavel, seja 

do ponto de vista economico, seja do ponto de vista operacional, e incompativeis com a 

capacidade de pagamento dos usuarios. 

PARAGRAFO UNICO: Demais definicoes e normas atinentes a aplicabilidade da 

presente Lei serao regulamentadas em Decreto do Poder Executivo, 

Art. 3°. A partir da delegacao municipal de que trata esta Lei, a associacao 

multicomunitaria SISAR - BSA e suas associacoes cornunitarias ficarao responsaveis pela 

gestao do acervo patrimonial disponibilizados para os services, podendo realizar as 

contratacoes de obras, bens e services necessarias para garantir os services de abastecimento 

de agua e de esgotamento sanitario. 

§ 1 ° - A delegacao tera prazo de 30 (trinta) anos a con tar da data de celebracao do 

Acorda de Cooperacao, renovaveis conforme condicoes a serem estabelecidas referido 
instrumento. 

§ 2° - Para a realizacao dos services delegados por esta Lei, o SISAR - BSA esta 

autorizado a cobrar tarifa de agua, cujo valor sera definido pelas ASSOCIA<;OES FILIADAS em 

Assembleia Geral do SISAR - BSA. 

Art. 4°. Em caso de revogacao da delegacao, objeto desta Lei, todos os bens vinculados 

aos services de saneamento rural postos a disposicao do SISAR - BSA e suas Associacoes 
filiadas deverao ser revertidos ao Municipio, nas condicoes que serao dispostas em Decreto que 
regulamentara esta Lei e no Acorda de Cooperacao a ser firmado entre as partes. 

§ 1 ° - Caso o chefe do executivo municipal proceda a revogacao antecipada da delegacao 
de que trata esta Lei, devera ressarcir ao SISAR - BSA eventuais investimentos realizados tanto 

nos bens/ ativos postos a sua disposicao e de suas associacoes filiadas como em outros que 
venham a ser implantados para a boa realizacao dos services de saneamento, salvo quando os 

mesmos ja tenham sofrido a correspondente depreciacao inerente a natureza de ativo que foi 

objeto do investimento aportado. 
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§ 2° - Sao bens vinculados aos servicos, entre outros, redes de aducao e distribuicao de 

agua, hidr6metros, pocos, macromedidores, reservat6rios, casa de quimica e demais 

componentes do sistema de esgotamento sanitario coletivo e individual. 

Art. 5°. Fica autorizado o Chefe do Executivo a delegar a uma Agenda Reguladora, 

preferencialmente a ARCE, a regulacao e fiscalizacao das acoes e 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 Agenda 

Reguladora 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 

instrumento de delegacao da regulacao, celebrado entre o Municipio e a Agencia Reguladora 

com a participacao dos respectivos usuarios de services de saneamento rural nas localidades 

rurais de pequeno porte no municipio; 

§ 2° - O 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 respectivo pagamento do repasse de regulacao somente serao devidos ap6s a 

pu blicacao do programa de trabalho regulat6rio elaborado pela Agencia Reguladora delegada, 

precedida de consulta publica; 

Art. 6°. Visando a operacao, prestacao ea gestao adequada dos servicos de saneamento 

rural de que trata a presente Lei, o Municipio, devera, quando necessario, realizar 

desapropriacoes, obter doacoes ou permiss6es de uso das areas destinadas a implantacao ou 

ampliacao dos sistemas de abastecimento de agua e esgotamento sanitario. 

Art. 7°. Fica estabelecida, atraves desta norma, a isencao do Impasto sabre Services de 

Qualquer Natureza - ISSQN vinculado aos services de abastecimento de agua e esgotamento 

sanitario de que trata esta Lei, par se qualifi.carem coma services de interesse publico de 

relevante alcance social, voltados a promocao da saude e qualidade de vida das populacoes de 

baixa renda que habitam comunidades rurais mais vulneraveis, atraves do acesso a agua 

potavel e ao esgotamento sanitario, conforme previsto na Lei Complementar n° 116 de 31 de 

julho de 2003. 
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Art. 8°. 0 Poder Executive regulamentara a presente Lei, no que couber, cumprindo 

fielmente as disposicoes contidas no arcabouco juridico-legal que a fundamenta, e nesta Lei 

Municipal autorizativa. 

Art. 9°. As despesas decorrentes da execucao da presente Lei correrao por conta de 

dotacao orcamentaria pr6pria. 

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

disposicoes em contrario e especificamente a Lei Municipal n° 1044/2019, de 17 de junho de 

2019. 

PA�O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, CE, Em 03 de marco de 2022. 

� ��o-����h()�' 
MARI GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDI 
Prefeita Municipal 
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