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MENSAGEM N° 004/2022

Senhor Presidente,
Senhores(as) Vereadores(as),

Temos  a  honra  de  submeter  para  deliberaeao  e  apreciaeao  dessa
Egtegia Casa de Leis, Mensagem e Projeto de Lei que "Autoriza o Chefe do Executivo
municipal  a  DELEGAR  ao  SISTEMA  INTEGRADO  DE  SANEAMENT0  RURAL  DA
BACIA  HIDROGRAFICA  DO  BANABUI0  E  SUAS  ASSOCIAC6ES  FILIADAS  as
ae6es  necessarias,  bern  como  a  prestaeao,  operaeao  e  a  gestao  dos  servi?os  de
saneamento   basico   de   abastecimento   de   agua   e   esgotamento   sanitario,   de
responsabilidade  privada  e  interesse  pdblico,  em  localidades  rurais  ou  de  pequeno
porte deste municipio".

A medida tern  por finalidade possibilitar que em  localidades  rurais ou
de  pequeno  porte,  nas  quais  a  prestaeao  dos  servieos  de  saneamento  basico  por
empresa concessionaria nao se mostre viavel, seja do ponto de vista econ6mico, seja
do  ponto  de vista  operacional,  a  pr6pria  comunidade  possa  realiza-los,  operando os
respectivos sistemas ja instalados e os que vierem a ser construidos, atrav6s de sua
associaeao multicomunitaria SISAR BBA, em conjunto com suas associag6es filiadas,
mediante     celebraeao     de     Acordo     de     Cooperaeao     com     o     municipio     de
Quixeramobim/CE.   Trata-se,   pois,   de   "servigos   de   saneamento   de   natureza   e
responsabilidade privada",  atraves da operagao e gestao associativa e compartilhada
de tais  servi?os  pelas  entidades  representativas,  caracterizadas  como  organiza?6es
da sociedade civil de direito privado e sem fins econ6micos.

Por consequencia, viabiliza-se o alcance a universalizagao do acesso
aos servieos   de   saneamento   basico   por  parte  das   popula?6es   de   baixa   renda,
possibilitando  sua  efetiva  prestaeao,  como  instrumento  de  promoeao  da  sadde  e  da
melhoria  da qualidade de vida das pessoas nas comunidades,  e ainda,  a ado?ao de
metodologias de opera?ao e gestao dos sistemas de saneamento basico adequado a
realidade rural do  Municipio,  capazes de garantir a qualidade e a modicidade tarifaria

pelos servi?os prestados.

A presente proposta respalda-se no arcaboueo legal vigente, em nivel
constitucional,  federal  e  estadual,  atendendo  aos dispositivos  atinentes  a  mat6ria,  a
saber:  o  art.  30,  inciso  I,  da  Constituigao  Federal de  1988;  o art.  5° da  Lei  Federal  n
11.445/07 que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento basico; os arts 2°,
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1°,  incisos I e 11, e 23,  jncjso 11, todos do Decreto n° 7.217 de 21  de junho de 2010, e o
art.  4°,  §  9°,  incs  I,  11  e  Ill,  do  Decreto  n°  10.588  de  24  de  dezembro  de  2020,  que
regulamentam a respectiva lei; a Lei Federal n° 13.019/2014 que estabelece o regime

juridico das parcerias entre a administraeao pdblica e as organizae6es da sociedade
civil;  a  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 Ceafa, em especial em seu Capitulo lx, 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, vej.amos:

Constitui9ao Federal 1988, inciso I, Art. 30:

Art. 30. Compete aos Municlpios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;

Lei Federal n° 11.445/2007

Art.  5° - Nao constitui servigo ptlblico a agao de saneamento executada
por meio de solu§6es  individuals,  desde  que  o  usuario  nao dependa  de
terceiros  para  operar  os  servi?os,  bern  como  as  ag6es  e  servi§os  de
saneamento  basico de responsabilidade  privada,  incluindo o  manejo de
residuos de responsabilidade do geradoi

Lei Federal n° 13.019/2014

Art. 2° Para os fins desta Lei, considera-se:
VIIl-A -acordo de cooperagao: instrumento por meio do qual sao formalizadas
as parcerias estabelecidas pela  administragao  poblica  com  organizag6es da
sociedade  civil  para  a  consecugao  de  finalidades  de  interesse  poblico  e
reciproco que nao envolvam a transterencia de recursos financeiros

Decreto Federal n° 7.217/2010:

Art. 2° - Para os fins deste Decreto, consideram-se:
/..J
§ |°-  Nao constituem servico ptlblico:
I-as   a§6es   de   saneamento   executadas   por   meio   de   solug6es
individuals,  desde que o  usuario  nao dependa de terceiros para  operar os
servi?os; e
11  -as  ag6es  e  servicos  de  saneamento  b6sico  de  responsabilidade
privada, incluindo o manejo de reslduos de responsabilidade do gerador.

Art. 23.   0  titular  dos  servigos  formulafa   a   respectiva   politica   pd
saneamento basico, devendo, para tanto:
'..J
11 -prestar diretamente os servieos ou at+torfear a swa de/caac6o..

Decreto Federal n° 10.588/2020:
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Art.  40  (...)

§ 9° Nao constituem servigo pl]blico de saneamento basico:
I  -  as  ac6es  de  saneamento  basico  executadas  por  meio  de  solug6es
individuals,  desde  que  o  usuario  nao  dependa  de  terceiros  para  operar  os
servigos,  incluida  a  presta?ao  de servi§os  realizados  por associa¢6es
comunitarias criadas para esse tim que possuam compct6ncia na gestao
do   saneamento   rural,   desde   que   delegadas   ou   autorizadas   pelo
respectivo titular, na forrna prevista na legisla¢ao
11 - as ag6es e os servigos de saneamento basico de responsabilidade
privada, .Incluido o manejo de residuos de responsabilidade do gerador
Ill  -  as  a§6es  e  os  servi¢os  de  saneamento  basico  operados  pelos
pr6prios    usuarios,    por    meio    de    associa§6es    comunit6rias    ou
multicomunitarias.

Lei Complementar Estadual n° 162/2016:

Alr\.  28.   Os  servigos  de  abastecimento  de  agua  e  de  esgotamento
sanitario na zona rural e em localidades de pequeno ports do Estado do
Ceafa podefao ser prestados por associa¢6es comunifarias organizadas
em federagao,  criadas para este fim,  que possuam  competencia  na gestao
do  saneamento  rural,  desde  que  delegadas  pelo  respectivo  municipio,  na
forma da legisla?ao.

Enfatizamos que o objeto da autorizaeao tern relevante alcance social,
tendo  em  vista  que  a  gestao,  a  operaeao  e  manuteneao  dos  sistemas  de  agua  e
esgotamento  sanitario  realizado  pela  associagao  multicomunitaria  SISAR  BBA,  em

parceria com suas associae6es filiadas, garante o acesso a agua segura e limpa e ao
esgotamento sanitario nas comunidades rurais mais vulnefaveis.

Neste   escopo,   vislumbra-se   que   as   ae6es   e   os   servigos   de
saneamento rural realizados nas ditas localidades de pequeno porte, atrav6s de uma
rede associativa,  unindo as associae6es locais a Associa?ao multicomunitaria que as
congrega,  garantifa  a  obteneao  de  escala  e  eficiencia  na  realizaeao  dos  citados
servi?os,   destacando-se   a   experiencia   bern-sucedida   do   Sistema   lntegrado   de
Saneamento    Rural   -   SISAR,    na   gestao   e   operaeao   das   infraestruturas   de
saneamento basico em areas rurais

Ainda  que   nao  caracterizado   como   servigo   ptlblico,   e   inegavel   e
not6rio o interesse pdblico que perpassa tais ae6es e servieos de saneamento basico,
em especial o abastecimento de agua e esgotamento sanitario, que serao prestados,
operados   e   geridos   pela   associaeao   multicomunitaria   SISAR   8
compartilhada  com  as  suas  filiadas,  haja  vista  que  os  mesmos  se
direitos humanos essenciais para o pleno gozo da vida, bern como fat

de   forma
istituem  em

r de promogao
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da sadde dos nossos municipes. Assim sendo, mister se faz que os mesmos estejam
condicionados a pfevia autorizaeao do Municipio aos operadores privados,  bern como
que sejam regulados porAgencia a ser designada.

A  regulaeao  de  tais  servieos,   ainda  que  caracterizados  como  de
natureza   e   de   responsabilidade   privada,   mostra-se   imprescindivel   no   intuito   de
estabelecer padr6es e normas para sua adequada prestaeao no tocante aos aspectos
tecnicos   e   econ6mico-financeiros,   de   fiscaliza-los   por   meio   de   indicadores,   de
contribuir com as associae6es comunitarias na composi?ao e definieao da tarifa pelos
servigos   de   saneamento,   buscando   assegurar   tanto   o   equilibrio   econ6mico   e
financeiro  dos  contratos  como  a  modicidade  tarifaria,   mediante  mecanismos  que
induzam a eficiencia  e eficacia dos servieos,  que permitam a apropriagao social  dos
ganhos de produtividade.

A  legislagao   estadual   atrav6s  da   Lei   Complementar  n°   162/2016
estdbelece em seu art.17 que "a regula?ao dos servigos pablicos na Politica Estadual
de  Abastecimento  de  Agua  e  de   Esgotamento   Sanitario  sera   preferencialmente
atribuida a Agencia Reguladora de Servi?os Pablicos Delegados do Estado do Ceafa
- ARCE, .

Em razao do que se explanou, bern como das raz6es ja expostas, que
busca criar urn marco no desenvolvimento das politicas pdblicas de abastecimento de
agua  potavel  e  esgotamento  sanitario  em  localidades  rurais  ou  de  pequeno  porte
neste  municipio,  com  vistas  a  assegurar  melhor  qualidade  de  vida  a  populagao,
atendendo  as  diretrizes  das  leis  federal,  estadual  e  municipal,  encaminhamos  este
PROJETO DE LEI com pedido de tramitaeao em REGllvIE DE URGENCIA SIMPLES.

Face   ao   exposto,   na   certeza  de  contar  com   o   apoio   de  Vossas
Excelencias na aprovaeao da presente propositura, aproveito o ensejo para renovar os
protestos de estima e consideragao, subscrevendo-nos,

Paeo da Prefeitura Municipal de Quixeramobim,19 de janeiro de 2022.

Atenciosamente,

CIRILO ANTONIO PIMENTA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
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PROJET0 DE LEI N°. 004/2022 DE 19 DE JANEIR0 DE 2022.

AUTORIZA   0   CHEFE    DO   EXECUTIVO

gEURNJ#oASL3ED:LEEAREANSTOAC8%ic5
EM     LOCALIDADES     RURAIS     OU     DE
PEQUENO   PORTE   DO   MUNIcipIO   DE
QUIXERAMOBI M/CEARA          PARA          0
SISTEIVIA                 INTEGRAD0                  DE
SANEAMENT0      RURAL      DA      BACIA
HIDROGRAFICA  DO  BANABUIU,  E  SUAS

SR%3LJ£&8FASs.F'L'ADAS,EDAouTRAs

0  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  QUIXERAMOBIM,  ESTADO  D0  CEARA,  faeo  saber

que a Camara Municipal de Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1° Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a delegar as ae6es e servieos de
saneamento  basico,  atrav6s  do  abastecimento  de  agua  potavel  e  do  esgotamento
sanitario  em  localidades  rurais  ou  de  pequeno  porte  deste  Municipio,  atrav6s  de
Acordo   de   Cooperaeao,   a   ser   celebrado   com   0   SISTEMA   INTEGRADO   DE
SANEAMENTO   RURAL   DA   BACIA   HIDROGRAFICA   DO   BANABUIU   e   suas
ASSOCIAe6ES  FILIADAS,  nos termos  da  Lei  Federal  n°  11.445/07,  regulamentada

pelo  Decreto  Federal  n° 7.217/2010,  em  seus arts.  2°,  §  1°,  incisos  I  e  11,  e 23,  inciso
11, e pelo Decreto Federal n°  10.588/2020 em seu art. 4°, em seus § 9°,I,11 e Ill e §10,
e no que disp6e a Lei Federal n° 13.019/14, bern como na Lei Complementar Estadual
n°   162/2016   que   instituiu   a   Politica   Estadual   de  Abastecimento   de   Agua   e   de
Esgotamento Sanifario no Estado do Ceafa, em especial em seu Capitulo  lx, 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,  capuf,  e  seu  inciso  11,  da  Lei  Federal  13.019/2014,  o
procedimento de chamamento ptlblico pfevio a celebraeao do Acordo de Cooperaeao
de  que  trata  o  capuf  deste  artigo  podefa  ser  inexigivel,   mediante  expedigao  do
correspondente ato administrativo.

§2°:  lnclui-se  ao  disposto  no  capuf a  Delegaeao  quanto  as  ae6
basico  destinadas  a  garantir  a  continuidade  da  gestao,  operae

de  saneamento
o,  manuteneao  e
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gestao  dos  sistemas  de  agua  e  esgotamento  sanitario  nas  localidades  rurais  ja
executadas atrav6s de Organizaeao 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  ocupada  por  populaeao  de  baixa  renda,  onde  o  modelo  de
concessao   para   prestaeao   dos   servieos   ptlblicos  de   abastecimento   de   agua   e
esgotamento sanitario  nao  se  mostre viavel,  seja do  ponto de vista  econ6mico,  seja
do ponto de vista operacional, e incompativeis com a capacidade de pagamento dos
usuarios.

Pafagrafo Onico:  Demais definie6es e normas atinentes a aplicabilidade da presente
Lei sefao regulamentadas em Decreto do Poder Executivo,

Art.   3°  -  A  partir  da   delegaeao   municipal   de   que  trata   esta   Lei,   a   associaeao
multicomunitaria  SISAR  BBA e  suas  associae6es  comunitarias ficarao  responsaveis

pela gestao do acervo patrimonial disponibilizados para os servieos,  podendo realizar
as contratag6es de obras,  bens e servieos necessarias para garantir os servi?os de
abastecimento de agua e de esgotamento sanitario.

§1°:  A delegaeao  podefa  ter  prazo  de  ate  30  (trinta)  anos  a  contar  da  data  de
celebraoao  do  Acordo  de  Cooperagao,  renovaveis  conforme  condie6es  a  serem
estabelecidas referido instrumento.

§2°:   Para  a  realizagao  dos  servieos  delegados  por  esta  Lei,  o  SISAR  BBA  esta
autorizado  a  cobrar  tarifa  de  agua,  cujo  valor  sera  definido  pelas  ASSOCIAeoES
FILIADAS em Assembleia Geral do SISAR BBA.

Art.  4°-  Em  caso  de  revogaeao  da  delegaeao,  objeto  desta  Lei,  todos  os  bens
vinculados  aos  servieos de  saneamento  rural  postos a  disposieao  do  SISAR  BBA e
suas Associae6es  filiadas  devefao  ser  revertidos  ao  Municipio,  nas  condie6es  que
serao dispostas em  Decreto que regulamentafa esta Lei e no Acordo de Cooperagao
a ser firmado entre as partes.

§1°:   Caso  o   chefe  do  executivo   municipal   proceda  a   revogaeao  antecipada  da
delegaeao   de   que   trata   esta   Lei,   devefa   ressarcir   ao   SISAR   BBA   eventuais
investimentos  realizados  tanto  nos  bens/ativos  postos  a  sua  disposieao  e  de  suas
associae6es  filiadas  como  em  outros  que  venham  a  ser  impl
realizaeao dos servieos de saneamento, salvo quando os mesmo
correspondente   depreciaeao   inerente   a   natureza   de   ativo
investimento aportado.

ntados  para  a  boa
ja tenham sofrido a

foi   objeto   do
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§2°:  Sao  bens vinculados aos servieos,  entre outros,  redes de adueao e distribuieao
de  agua,   hidr6metros,   po?os,  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 Agencia  Reguladora,
preferencialmente a ARCE,  a  regulaeao e fiscaliza?ao  das ae6es e  servieos  de  que
trata   esta   Lei,   que   sefao   realizados   mediante   t6cnicas   compativeis   com   as
peculiaridades do servieo.

§  1°  Para  custeio  da  atjvidade  de  regulaeao  e fiscaliza?ao  dos  servjeos,  a Agencia
Reguladora  fa fa  jus  a   repasse  de  regulaeao,   em  valores  suficientes  diante  das
peculiaridades   do   servigo   e   adequados  a   capacidade   econ6mica   dos   usuarios,
conforme  valores  definidos  no  instrumento  de  delegaeao  da  regulaeao,  celebrado
entre   o   Municipio   e  a  Agencia   Reguladora   com   a   participagao   dos   respectivos
usuarios de servieos de saneamento rural nas localidades rurais de pequeno porte no
municipio;

§  2°  0  instrumento  de   regulaeao  devefa  prever  mecanismos  de   implementaeao
progressiva das atividades regulat6rias e de negociaeao anual dos valores do repasse
de regulaeao;

§  3°   Uma  vez  celebrado  o   instrumento  de  delegaeao,   o  exercicio  da  atividade
regulat6ria e o respectivo pagamento do repasse de regulaeao somente sefao devidos
ap6s  a   publicagao   do   programa  de  trabalho   regulat6rio   elaborado   pela  Agencia
Reguladora delegada, precedida de consulta pdblica;

Art.  6°.  Visando  a  opera?ao,   prestaeao  e  a  gestao  adequada  dos  servieos  de
saneamento   rural   de   que   trata   a   presente   Lei,   o   Municipio,   devefa,   quando
necessario, realizar desapropriae6es, obter doae6es ou permiss6es de uso das areas
destinadas  a  implantaeao  ou  ampliaeao  dos  sistemas  de  abastecimento  de  agua  e
esgotamento sanitario.

Art. 7°.  Fica estabelecida, atrav6s desta norma, a iseneao do lmposto sobre Servieos
de Qualquer Natureza - lssQN vinculado aos servieos de abastecimento de agua e
esgotamento  sanitario  de  que  trata  esta  Lei,  por  se  qualificarem  como  servieos  de
interesse  ptlblico  de  relevante  alcance  social,   voltados  a  promogao  da  sadde  e
qualidade  de  vida  das  populae6es de  baixa  renda  que  habitam
mais  vulnefaveis,  atrav6s  do  acesso  a  agua  pofavel  e  ao  es
conforme previsto na Lei Complementar n° 116 de 31  de julho de

munidades  rurais
tamento  sanitario,
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Art.  8°  0  Poder Executivo  regulamentafa a  presente  Lei,  no  que couber,  cumprindo
fielmente  as  disposie6es  contidas  no  arcabougo juridico-legal  que  a  fundamenta,  e
nesta Lei Municipal autorizativa.

Art. 9°. As despesas decorrentes da execueao da presente Lei correrao por conta de
dota?ao ongamentaria pr6pria.

CIRILO ANTONIO PIMENTA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM


