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LEI  N° 2181  DE  1  DE DEZEMB

Autoriza
Municipal
servicos
localjdad
do   Muni
Sistema
Rural    d
Acarall  C
associag
providen

A   CAMARA   MUNICIPAL   DE   SOBRAL   apro
sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.  1°  Fica  o  Chefe  do  Poder  Executivo  autori
servieos de saneamento basico,  atrav6s do abas
do esgotamento sanitario  nas  localidades  de  pe
atrav6s  de Acordo  de  Cooperagao,  a  ser celebr
SISTEMA       INTEGRADO       DE       SANEAMENT
HIDROGRAFICA   DO  ACARAU   COREAU   -   SI
direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  inscrito  no C
86,   e   suas  ASSOCIACOES   FILIADAS,   nos  te
regulamentada pelo  Decreto  n° 7.217/2010,  em  s

e 23,  inciso  11, e pelo Decreto n°  10,588/2020 e
e  Ill  e  §10,  e  no  que  disp6e  a  Lei  Federal  n°  1

Complementar   Estadual   n°   162/2016   que   insti
Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanit
especial  em  seu  Capitulo  lx,  art.  28,  que  trata
Saneamento  Rural,  e o Decreto  Estadual  n° 32.0
que a regulamenta.

§1°  Nos termos do art.  31,  caput,  e seu  inciso  11,
o  procedimento  de  chamamento  pi]blico  previo
Cooperagao de que trata o caput deste artigo po
expedieao do correspondente ato administrativo.
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o    Chefe    do    Executivo
a   delegar   as   ac6es   e

e saneamento basico nas
s rurais de pequeno porte
ipio  de  Sobral/CE  para  o
ntegrado   de  Saneamento

Bacia    Hidrografica    do
read - SISAR  BAC e suas

es   filiadas,   e   da   outras
ias.

ou   e   o   Prefeito   Municipal

ado  a  delegar  as  ac6es  e
ecimento de agua potavel e
ueno  porte deste  Municipio,
do  especificamente  com  0

RURAL       DA      BACIA
AR   BAC,   entidade  civil  de
PJ  sob n° 01,090.080/0001-
mos   da   Lei   n°   11.445/07,
us arts.  2°,  §  1°,  incisos  I  e
seu art. 4°, em seus § 9o,  I,

3.019/14,  bern  como  na  Lei
uiu   a   Politica   Estadual   de
rio no Estado do Ceara, em
a  Politica  Estadual  para  o

4, de 29 de agosto de 2016

a  Lei  Federal  13.019/2014,
celebracao  do  Acordo  de

era ser inexigivel,  mediante

:{,
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§2°   Inclui-se   ao   disposto   no   caput   a   Deleg
saneamento basico destinadas a garantir a conti
manutencao  e  gestao  dos  sistemas  de  agua
localidades rurais ja executadas atraves de Orga

Art.  2°  Para  os  efeitos  desta   Lei,   considera
localidades   de   pequeno   porte   situadas   na
preponderantemente ocupada  por populaeao de
de  concessao  para  prestagao  dos  servigos  pd
agua  e  esgotamento  sanitario  nao  se  mostre  vi
econ6mico,   sei.a   do   ponto   de   vista   operacion
capacidade de pagamento dos usuarios.

Paragrafo  t]nico.  Demais  definic6es  e  normas  €
presente Lei serao regulamentadas em Decreto d

Art.  3°  A  partir  da  delegagao  municipal  de  que
multicomunifaria    SISAR    BAC    e    suas    associ€
responsaveis   pela  gestao   do  acervo   patrimoni
servieos,   podendo   realizar   as   contratag6es   d
necessarias   para   garantir   os   servigos   de   abe
esgotamento sanitario.

ego   quanto   as   ae6es   de
uidade da gestao, opera9ao,
esgotamento  sanitario  nas

izagao da Sociedade Civil .

-se  comunidades   rurais  as
ona    rural   dos    municipios,
baixa  renda,  onde o modelo
licos  de  abastecimento  de
vel,  seja  do  panto  de  vista
il,   e   incompativeis   com   a

itinentes  a  aplicabjlidade  da
) Poder Executivo.

[rata  esta  Lei,  a  associagao
ie6es   comunitarias   ficarao
al   disponibilizados   para   os
3   obras,   bens   e   servieos
stecimento   de   agua   e   de

suas  associag6es  filiadas  como  em  outros  que  |venham  a  ser  im
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para a boa realizagao dos servigos de saneame
ja tenham  sofrido a correspondente depreciagao
que foi objeto do investimento aportado.

§2°  Sao  bens  vinculados  aos  servigos,   entre
distribuigao   de   agua,   hidr6metros,   pogos,   rna
casa de quimica e demais componentes do siste
coletivo e individual.

Art.   5°   Fica  autorizado  o  Chefe  do   Executivo
Reguladora,  preferencialmente a ARCE, a regula
e  servigos  de  que  trata  esta  Lei,  que  serao  r
compativeis com as peculiaridades do servigo.

§1°  Para  custeio  da  atividade  de  regulagao  e
Agencia  Reguladora  fara j.us  a  repasse  de regul
diante  das  peculiaridades  do  servigo  e  adequad

to, salvo quando os mesmos
inerente a natureza de ativo

outros,   redes  de  adueao  e
romedidores,   reservat6rios,
a de esgotamento sanitario

a  delegar  a  uma  Agencia
ao e fiscalizagao das ae6es
alizados  mediante  t6cnicas

fiscalizagao  dos  servigos,  a
eao,  em  valores suficientes
is  a  capacidade  econ6mica

§2° 0 instrumento de regulagao devera prever mecanismos de implementagao
ciagao anual dos valores do

;ao,  o exercicio da atividade
de regulagao somente serao
`o regulat6rio elaborado pela
ulta  pt,blica:

D adequada  dos servigos de
t  Municipio,  devefa,  quando
;6es  ou  permiss6es  de  uso
`pliaeao   dos   sistemas   de

tureza - ISSQN  nao incidira
5gotamento sanitario de que
stagao  de  servigo  pt]blico  e
]bi,coderelevantea`cpr

progressiva das atividades  regulat6rias e de neg(
repasse de regulaeao;

§3°  Uma vez celebrado o instrumento  de delegai
regulat6ria e o respectivo pagamento do repasse
devidos ap6s a publicagao do programa de traball
Agencia Reguladora delegada, precedida de cons

Art. 6° Visando a operagao,  prestaeao e a gesta
saneamento  rural  de  que  trata  a  presente  Lei,  {
necessario,  realizar  desapropriae6es,  obter  doat
das    areas    destinadas    a    implantacao    ou    an
abastecimento de agua e esgotamento sanitario.

Art. 7° 0 lmposto sobre Servigos de Qualquer N€
sobre os servieos de abastecimento de agua e e
trata  esta  Lei,  por  nao  se  constituirem  como  pre
por  se  qualificarem  como  ae6es  de  interesse  p
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social,  voltado a  promogao da  saude e qualidad
baixa  renda  que  habitam  comunidades  rurais
acesso a agua  potavel  e ao  esgotamento sanita
Complementar N° 116, de 31  de julho de 2003.

Art.  8° As  despesas  decorrentes  da  execugao
conta de dotaeao oreamentaria pr6pria.

Art.  9°  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  s
disposig6es em contrario.

PACO    MUNICIPAL    PREFEITO   JOSE    EUC
JUNIOR, em 1  de dezembro de 2021.

Omes
DE SOBR
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de vjda das populag6es de
ais  vulnefaveis,  atraves  do
io,  conforme  previsto  na  Lei

a  presente  Lei  correrao  por

a  publicaeao,  revogadas  as

IDES    FERREIRA    COMES

V'STO
Munlcfplo de Sobral

Rodrlgo Mesqulta Araajo
Procurador Geral do Municiplo -OAB/CE  N! 20.301
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SANCAO PREFEITURAL NO

Ref. Projeto de Lei N° 198/2021
Autoria: Poder Executivo Municipal.

Ap6s analise do Projeto de Lei em epigrafe, o qual "
Municipal a delegar as a96es e servigos de sanea
rurais de  pequeno  porte do  Municipio de Sobral/
de Saneamento Rural da  Bacia Hidrogfafica do A
suas  associac6es  filiadas,  e  da  outras  provide
Camara  Municipal  de  Sobral,   pronunciamo-nos  po
lRRESTRITA.

Publique-se.

pAeo MUNlcipAL pREFEiTO josE EucLIDEs F[
1  de dezembro de 2021.

vo Ferreira Comes
EFEITO DE SOBRA

2147/2021

utoriza o Chefe do Executivo
ento basico has localidades
E para o Sistema lntegrado
arad Coreatl - SISAR BAC e

C:::"'sipNr%V^a8°EPxeiaLi%#XstE

COMES JUNloR, em

V'ST0
Munlclpio de Sobral

Rodrlgo Mesqulta Ara¢|o
Procurador Geral do  Munlclplo -OAB/CE NB 20.301
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