
DECRETO N° 030 / 2022, 

SE PLAN GE 
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GEST.AO. 

De 13 De Julho de 2022. 

DISPQE SOBRE A REGULAMENTA(;.AO DAS A(;QES E 
SERVl(;OS DE SANEAMENTO BASICO EM LOCALIDADES 
RURAIS OU DE PEQUENO PORTE DO MUNICiPIO DE 
BREJO SANTO/CEARA DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL 
N° 1160/2022. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceara, no uso de suas atribuicoes 
legais que lhe confere a Lei Organica do Municipio, 

• CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a operacionalizacao das acoes e 
services de saneamento basico em localidades rurais ou de pequeno porte deste 
Municipio, atraves da delegacao a ser conferida ao SISTEMA INTEGRADO DE 
SANEAMENTO RURAL DA BACIA HIDROGRAFICA DO SALGADO - BSA E SUAS 
ASSOCIA(;QES FILIADAS, nos termos da Lei Municipal n° 1160/2022 de 03 de 
Marero de 2022, mediante Acordo de Cooperacao a ser firmado com a referida 
organizacao da sociedade civil, conforme previsto na Lein° 13.019/2014, 

DEC RETA: 

TiTULO I 
DISPOSI<;OES PRELIMINARES 

CAPITULO I 

DO OBJETO 

Art. 1 °. Este Decreto define e estabelece normas e procedimentos para 
operacionalizacao das acoes e servicos de saneamento basico em localidades rurais ou de 
pequeno porte deste Municipio 

Paragrafo Primeiro: A delegacao dos services de que trata o caput sera formalizada mediante 
Acordo de Cooperacao com a associacao multicomunitaria e suas associacoes filiadas, com 
observancia ao disposto na Lei Municipal n° 1160/2022, e, especialmente, na Lei Federal n° 
13.019/2014 (Marco Regulat6rio das Organizacoes da Sociedade Civil). 

Paragrafo Segundo: A associacao multicomunitaria (SISTEMA INTEGRADO DE 
SANEAMENTO RURAL) firmara "Termo de Atuaerio em Rede" com as associaeroes 
comunitarias filiadas, que passara a integrar o Acordo de Cooperacao de que trata o 
paragrafo primeiro, para fins de eonsecuea« do seu objeto. 

CAPITULO II 

DAS DEFINl(;QES 

Art. 2°. Para os fins deste Decreto, considera-se: 
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I - titular do service: o Municipio de Brejo Santo/CE poder autorizante da realizacao das 
acoes e services de abastecimento de agua e esgotamento sanitario pela associacao 
multicomunitaria e suas filiadas, nas localidades de pequeno porte; 

II - organizacao da sociedade civil {OSC): entidade privada sem fins lucrativos que nao 
distribua entre os seus s6cios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores 
ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou liquidos, 
dividendos, isencoes de qualquer natureza, participacoes ou parcelas do seu patrimonio, 
auferidos mediante o exercicio de suas atividades, e que os aplique integralmente na 
consecucao do respective objeto social, de forma imediata ou por meio da coristituicao de 
fundo patrimonial ou fundo de reserva; 

III - associacao multicomunitaria {OSC): e o SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 
RURAL entidade que congrega as associacoes comunitarias de determinada Bacia 
Hidrografica, de direito privado e sem fins econ6micos, que adota por diretriz o 
desenvolvimento e o fortalecimento do modelo de gestao associativa e compartilhada na 
realizacao de acoes e services de saneamento rural; 

IV - associacoes filiadas {OSC): sao as associacoes cornunitarias de representacao das 
comunidades rurais locais, de direito privado e sem fins econ6micos, constituida na forma da 
lei e devidamente inscrita nos quadros associativos do SISTEMA INTEGRADO DE 
SANEAMENTO RURAL da Bacia Hidrografica correspondente; 

V - localidades rurais ou de pequeno porte: comunidades preponderantemente ocupadas por 
populacao de baixa renda, onde o modelo de concessao de prestacao dos services 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; 

VI - operadores e prestadores de services de saneamento rural nas localidades de pequeno 
porte: associacao multicomunitaria (SISAR - BSA) e suas filiadas; 

VII - acordo de cooperacao: instrumento previsto na Lei Federal n° 13.019/2014, por meio do 
qual sao formalizadas as parcerias estabelecidas pela administracao publica com 
organizacoes da sociedade civil para a consecucao de finalidades de interesse publico e 
reciproco que nao envolvam a transferencia de recursos financeiros; 

VIII - chamamen to pu blico: procedimen to previsto na Lei Federal n ° 13.O19/2014, destinado 
a selecionar organizacao da sociedade civil para firmar parceria por meio de Acorda de 
Cooperacao, no qual se garanta a observancia dos principios da isonomia, da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, 
da vinculacao ao instrumento convocat6rio, do julgamento objetivo e dos que lhes sao 
correlates; 
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IX - plano de trabalho - instrumento previsto na Lei Federal n° 13.019/2014, componente 
anexo ao Acorda de Cooperacao, que estabelece acoes, cria parametros e estabelece diretrizes 
concementes aos services de saneamento basico nas comunidades rurais; 

X - prestacao de service de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario: atividade, 
acompanhada ou nao de execucao de obra, com objetivo de permitir aos usuarios acesso ao 
service de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario com caracteristicas e padr6es 
de qualidade determinados pela Iegislacao, planejamento ou regulacao. 

XI - sistema de abastecimento de agua: instalacao composta par conjunto de infraestruturas, 
obras civis, materiais e equipamentos, destinada a producao e a distribuicao canalizada de 
agua potavel para populacoes; 

XII - agua potavel: agua para consumo humano cujos parametros microbiol6gicos, fisicos e 
quimicos atendam ao padrao de potabilidade estabelecido pelas normas do Ministerio da 
Saude 

XII - sistema de esgotamento sanitario: constituido pelas atividades, infraestruturas e 
instalacoes operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposicao final adequado dos 
esgotos sanitaries, desde as ligacoes prediais ate o seu lancamento final no meio ambiente; 

XIV - regulacao: atividade de normatizacao, mediacao, definicao de tarifas, fiscalizacao e 
controle dos services de interesse publico, realizadas par entidade dotada de independencia 
decis6ria, autonomia administrativa, orcarnentaria e financeira, transparencia, tecnicidade, 
celeridade e objetividade das decis6es; 

XV - entidade reguladora - entidade cuja atribuicao, dentre outras, e a de editar normas 
relativas as dimens6es tecnica, econ6mica e social de prestacao dos servicos publicos de 
saneamento basico; 

XVI - fiscalizacao: atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou avaliacao, no 
sentido de garantir o cumprimento de normas e regulamentos editados pelo poder publico ea 
utilizacao, efetiva ou potencial, dos services publicos: 

XVII - planejamento: as atividades atinentes a identificacao, qualificacao, quantificacao, 
organizacao e orientacao de todas as acoes, publicas e privadas, por meio das quais o servico 
de saneamento basico rural deve ser operado pela associacao multicomunitaria e suas 
filiadas; 

XVIII - custos dos services: precos a serem pagos pelos usuarios pela utilizacao dos services: 
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XX - universalizacao: ampliacao progressiva do acesso de todos os domicilios ocupados ao 
saneamento basico. 

CAPiTULO III 

DOS SERVI(;OS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E 
ESGOTAMENTO SANITARIO EM LOCALIDADE DE PEQUENO PORTE 

Art. 3°. A gestao, a operacao e a execucao <las acoes e services de abastecimento de 
agua e de esgotamento sanitario de responsabilidade privada nas comunidades rurais deste 
Municipio, aplicam-se os principios, conceitos, padr6es de potabilidade, hip6teses de 
interrupcao, regulacao e fiscalizacao, politica tarifaria, revisao e reajuste de tarifas previstos 
na Iegislacao atinente a materia, em especial o disposto na Lei Federal n° 11.445/2007, na 
Lei Complementar Estadual n° 162/2016 e Lei Municipal n° 1160/2022. 
§ 1 ° - A atuacao do SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL (SISAR -BSA) fica 

condicionada ao compartilhamento da gestao e operacao das acoes de abastecimento de agua 
potavel e esgotamento sanitario com uma ASSOCIA<;AO FILIADA, regularmente constituidas 
na forma da lei e legalmente filiada ao SISAR - BSA; 

§ 2° - A responsabilidade da associacao multicomunitaria (SISAR) no que se refere ao 
controle da qualidade da agua nao prejudica a vigilancia da qualidade da agua para o 
consume humano por parte da autoridade de saude publica. 

§ 3° - A associacao multicomunitaria e suas associacoes filiadas locais, conjuntamente, 
devem informar e orientar a populacao sobre os procedimentos a serem adotados em caso de 
situacoes de ernergencia que oferecam risco a saude publica, atendidas as orientacoes fixadas 
pela autoridade competente. 

CAPiTULO IV 

DO ACORDO DE COOPERA(;.A.O 

Art 4° - Para a celebracao do Acorda de Cooperacao com as organizacoes da sociedade 
civil objetivando a gestao, a operacao e a prestacao de services de saneamento rural em 
localidades rurais ou de pequeno porte deste Municipio, sera inexigivel a realiza�io do 
procedimento de chamamento publico, de acordo com a previsao disposta no art. 31, 
caput, e seu inciso II, da Lei Federal 13.019/2014 e, ainda, a autorizacao para delegacao de 
tais services ao SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA 
HIDROGRAFICA DO SALGADO e suas ASSOCIA<;OES FILIADAS conferida pela Lei 
Municipal n° 1160/2022. 

Art. 5°. Obrigatoriamente, o Acorda de Cooperacao, tera como clausulas essenciais: 

I- a descricao do objeto pactuado; 
II- as obrigacoes das partes; 
III- a vigencia e as hip6teses de prorrogacao; 
IV- a obrigacao de prestar contas <las acoes e services realizados, com definicao de forma, 
metodologia e prazos, a forma de monitoramento e avaliacao, com a indicacao dos recurses 
humanos e tecnol6gicos que serao empregados na atividade; 
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V- a obrigatoriedade, quando o encerramento da delegacao, da restituicao ao Municipio de 
todos os bens e infraestrutura dos sistemas de abastecimento de agua e esgotamento 
sanitario; 
VI- a prerrogativa atribuida a administracao publica para assumir ou transferir a 
responsabilidade pela execucao do objeto, no caso de paralisacao imotivada, de modo a evitar 
sua descontinuidade; 
VII- o livre acesso dos agentes da administracao publica, do controle interno e do Tribunal de 
Contas correspondente as atividades desenvolvidas, bem como aos locais de execucao do 
respectivo objeto; 
VIII- a faculdade dos participes rescindirem o instrumento, a qualquer tempo, com as 
respectivas condicoes, sancoes e delimitacoes claras de responsabilidades, alem da 
estipulacao de prazo minimo de antecedencia para a publicidade dessa intencao, que nao 
podera ser inferior a 360 (trezentos e sessenta) dias; 
X- a indicacao do foro para dirimir as duvidas decorrentes da execucao da parceria, 
estabelecendo a obrigatoriedade da previa tentativa de solucao administrativa; 
XI- a responsabilidade exclusiva da organizacao da sociedade civil pelo gerenciamento 
administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito as despesas 
de custeio, de investimento e de pessoal; 
XII- a responsabilidade exclusiva do SISAR - BSA e suas Filiadas pelo pagamento dos 
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relacionados a execucao do objeto 
previsto no Acordo de Cooperacao, nao implicando responsabilidade solidaria ou subsidiaria 
da administracao publica municipal a inadimplencia da organizacao da sociedade civil em 
relacao ao referido pagamento, os onus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos 
decorrentes de restricao a sua execucao. 

Paragrafo unico. Constara como anexo do Acordo de Cooperacao o Plano de Trabalho, que 
dele sera parte integrante e indissociavel 

CAPiTULO V 

DO PLANEJAMENTO 

Art. 6°. 0 Planejamento respeitara o que se encontra estabelecido no Plano Regional 
de Saneamento Basico, cujas disposicoes prevalecerao sobre aquelas constantes dos Planos 
Municipais, quando existirem, nos termos do art. 17 da Lei n° 11.445/2007, com a nova 
redacao conferida pela Lein° 14.026/2020. 

CAPiTULO VI 

DA REGULA<;;Ao E FISCALIZA<;;Ao 

Art. 7°. 0 exercicio da funcao de regulacao e fiscalizacao dar-se-a conforme 
estabelecido no art.5° da Lei Municipal 1160/2022. 

Art. 8°. Alern daqueles fixados na legislacao federal e estadual, sao objetivos da 
regulacao e fiscalizacao: garantir que os precos dos services de saneamento basico nas 
localidades rurais ou de pequeno porte assegurem tanto o equilibrio econ6mico e financeiro 
de sua utilizacao, como a modicidade de seus valores, mediante mecanismos que induzam a 
eficiencia e eficacia dos services e que permitam a apropriacao social dos ganhos de 
produtividade. 
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§ 1 °- A estrutura de rateio de custos inicial constara coma anexo no Acorda de Cooperacao. 

§ 2°- As revis6es da estrutura de rateio de custos devera ser aprovada em Assernbleia Geral 
Ordinaria da associacao comunitaria, 

§ 3°- Ap6s aprovacao da estrutura de rateio, os novas valores deverao ser cornunicados a 
Agenda Reguladora. 

CAPiTULO VII 

DISPOSI(;C>ES GERAIS 

Art. 9°. Os hens publicos vinculados a prestacao dos services de abastecimento de 
agua e esgotarnento sanitario, relacionados a este Decreto, reverterao ao Municipio, ap6s o 
prazo estabelecido na Lei Municipal, neste Decreto e no Acorda de Cooperacao, inclusive corn 
os seus acrescimos, direitos e privilegios anteriorrnente transferidos, hem coma a irnediata 
assuncao do service pelo poder autorizante, realizando-se, ap6s os levantarnentos, avaliacoes 
e liquidacoes necessarias. 

§ 1 °- Sera de responsabilidade conjunta do Municipio, do SISAR - BSA e de suas associacoes 
filiadas, a elaboracao do inventario fisico/financeiro de que trata o caput deste artigo, no 
prazo de 18 (dezoito) meses a contar da data da assinatura do Acorda de Cooperacao. 
§ 2°- 0 inventario fisico/financeiro dos hens publicos vinculados a prestacao dos services de 
abastecimento de agua e esgotarnento sanitario devera integrar o Acorda de Cooperacao coma 
anexo. 

§ 3°- Os investirnentos realizados pelo SISAR - BSA e/ou suas associacoes filiadas deverao 
ser registrados em relat6rios anuais, que serao apresentados ao representante do executivo 
municipal e a Agenda reguladora. 

§ 4°- Os investirnentos de que trata o paragrafo anterior constituirao creditos a serern 
indenizados ou cornpensados, caso ocorra a extincao da autorizacao especifica antes do 
prazo de 30(trinta) anos conforme previsto na Lei Municipal 1160/2022, e nas 
condi�oes estabelecidas em seu art. 4°, § 1 °, bem como no Acordo de Cooperaeao, 

Art. 10 Este Decreto entrara em vigor na data da sua publicacao, revogadas as 
disposicoes em contrario. 

PA(;O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO/CE, aos 13 de Julho de 
2022. 

. �[)OJ.'�6-�� �ou-D 
""'MARI&(< GISLAINE SANTANA SAMPAIO LAN-DIM 

Prefeita Municipal de Brejo Santo/CE 
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