
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 104/2022 DE 29 DE ABRIL DE 2022. 

 

AUTORIZA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

POTÁVEL NO DISTRITO DO NÚCLEO 

TRITÍCOLA, MUNICÍPIO DE FREI 

ROGÉRIO/SC, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

ANDRÉ DA ROLD, Prefeito do Município de Frei Rogério em Exercício, Estado de Santa 

Catarina, no uso de suas atribuições e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, 

submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte Projeto de Lei: 

 

Art. 1º - Fica a Associação dos Consumidores de Água do Núcleo Tritícola - ACANT, 

inscrita no CNPJ sob nº 07.152.198/0001-78, com sede na Comunidade do Núcleo Tritícola 

município de Frei Rogério, titular do sistema de abastecimento e tratamento de água, 

reservatórios e rede de adução e distribuição da área urbana do Distrito do Núcleo Tritícola, 

AUTORIZADA a prestar o serviço de abastecimento de água potável aos usuários 

estabelecidos e/ou residentes no âmbito do perímetro urbano do Distrito do Núcleo Tritícola, 

Município de Frei Rogério, através de seus sistemas próprios, nos termos da Lei Municipal 

Complementar nº 045, de 24 de fevereiro de 2012, que estabelece sobre a Política Municipal 

de Saneamento Básico, da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece as 

Diretrizes Nacionais para o Saneamento  Básico, e suas recentes alterações, Decreto nº 

10.588, de  24 de dezembro de 2020, e da Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914, de 12 de 

dezembro de 2011, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da 

qualidade de água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

 

Art. 2º O serviço deverá ser disponibilizado a todos os usuários da área de abrangência do 

sistema, satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade e generalidade. 

 

Art. 3º A tarifa a ser cobrada dos usuários deverá incorporar os custos do fornecimento do 

serviço e investimentos, e não poderá ser superior aos valores praticados regionalmente. 

  

Art. 4º A prestação do serviço se sujeita às regras de regulação e fiscalização estabelecidas 

pelo município e/ou agência reguladora. 

 

Art. 5º O Termo firmado entre as partes estabelecerá as demais condições a serem observadas 

na prestação do serviço. 



 

Art. 6º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Frei Rogério, 29 de abril de 2022. 

 

 

 

ANDRE DA ROLD 

Prefeito Municipal em Exercício 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

 

MINUTA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE FREI ROGÉRIO E A ASSOCIAÇÃO DOS CONSUMIDORES DE ÁGUA DO 

NÚCLEO TRITÍCOLA - ACANT. 

 

  

Pelo presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, e na melhor forma de direito, o MUNICÍPIO 

DE FREI ROGÉRIO, inscrito no CNPJ sob nº 01.616.039/0001-09, com sede na Rua 

Adolfo Soletti, nº 750, CEP: 89530-000, neste ato representado por seu prefeito municipal 

Sr. Andre Da Rold, inscrito no CPF sob o nº 017.731.709-45, e portador da Cédula de 

Identidade nº 3.349.886, AUTORIZA a ASSOCIAÇÃO DOS CONSUMIDORES DE 

ÁGUA DO NÚCLEO TRITÍCOLA - ACANT, inscrita no CNPJ sob nº 07.152.198/0001-

78, com sede no Distrito do Núcleo Tritícola, no município de Frei Rogério/SC, CEP: 

89530-000, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Rodrigo Novacoski, em 

conformidade com a Lei Complementar Municipal n. XX de ___ de _____ de 2022, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O objeto do presente termo é a autorização para a prestação dos serviços de abastecimento 

de água potável aos usuários e/ou residentes no âmbito do Distrito do Núcleo Tritícola. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO 

 

O prazo da presente autorização é de 30 (trinta) anos, podendo ser renovada se for de 

interesse das partes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES 

 

São condições para a manutenção da autorização: 

I – seja assegurado o acesso aos serviços de abastecimento de água potável tratada a todos os 

usuários, estabelecidos e/ou residentes no âmbito do Distrito do Núcleo Tritícola; 

II – utilização da tecnologia apropriada para a prestação dos serviços; 

III – prestar serviço adequado, assim considerado, aquele que satisfaz as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e modicidade das 

tarifas; 



IV – observar as normas de regulação estabelecidas, ou que vierem a ser estabelecidas para o 

setor. 

 

CLÁUSULA QUARTA – ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA AUTORIZATÁRIA 

 

São encargos e obrigações da autorizatária os seguintes: 

I – obter junto aos órgãos competentes, as licenças inclusive as ambientais necessárias à 

execução dos serviços, responsabilizando-se pelo pagamento dos custos correspondentes; 

II – fornecer ao ente de regulação ou fiscalização, instituído ou credenciado pelo Município 

todas as informações disponíveis relacionadas ao serviço; 

III – acatar as recomendações dos órgãos de fiscalização do serviço; 

IV – informar os usuários a respeito de interrupções programadas do serviço e seu 

restabelecimento; 

V – permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso às estruturas e equipamentos 

vinculadas à prestação de serviço; 

VI – manter as estruturas que fazem o fornecimento da água sempre limpas especialmente os 

reservatórios; 

VII – fazer a manutenção das estruturas com recursos próprios sempre que for necessário. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA TRANSFERÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO 

 

A presente Autorização é intransferível. Podendo, entretanto, a Autorizatária terceirizar 

atividades meio necessárias a prestação dos serviços de forma adequada. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO 

 

A presente Autorização poderá ser cancelada, em caso de: 

I – prática de infração grave na prestação dos serviços; 

II – transferência da Autorização para terceiros; 

III – má prestação do serviço com o fornecimento de água inadequada para o consumo 

humano. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA 

 

Este Termo terá vigência a partir da publicação da Lei que o autoriza. 

 

Frei Rogério, 29 de abril de 2022. 

 

 

 



_______________________________             ____________________________________ 

MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO                   ASSOCIAÇÃO DOS CONSUMIDORES 

Prefeito em Exercício Andre Da Rold              DE ÁGUA DO NÚCLEO TRITÍCOLA 

Autorizante                         Autorizatária 

  

 

TESTEMUNHAS: 

 

1.__________________________________________, CPF n. _______________. 

 

2.__________________________________________, CPF n. ________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES 

 

 

JUSTIFICATIVA – APROVAÇÃO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 

104/2022. 

 

 

Senhor Presidente,   

Senhoras Vereadoras, 

Senhores Vereadores. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

  

Tenho a honra de submeter à consideração dessa Egrégia Corte de Leis, para fins de 

apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos que disciplinam o Processo 

Legislativo, Projeto de Lei que autoriza a Associação dos Consumidores de Água do Núcleo 

Tritícola – ACANT a prestar o serviço de abastecimento de água potável ratada aos residentes no 

Distrito do Núcleo Tritícola. 

É público e notório que no âmbito do Município de Frei Rogério nenhuma empresa 

de abastecimento de água demonstrou interesse na prestação dos serviços, haja vista a dificuldade 

na captação da água para posterior distribuição aos moradores/estabelecimentos. Importante 

mencionar que as empresas até poderiam efetuar a prestação do serviço, contudo, em virtude das 

peculiaridades do município, o custo para a prestação do serviço seria de elevada monta, o que se 

tornaria inviável para a população. 

A execução direta pelo Município também encontra-se comprometida, por limites 

técnicos, operacionais e financeiros, haja vista a necessidade de elevados investimentos, de modo 



que o Município teria que possuir não só uma estrutura material, mas também de pessoal 

disponível para poder operar o sistema. 

A Associação que pleiteia a autorização para prestar o serviço de abastecimento de 

água no Distrito do Núcleo Tritícola, há anos já efetua com excelência o serviço de distribuição de 

água aos moradores e demais estabelecimentos daquele Distrito, com a captação da água por 

poços artesiano e tratada com flúor e cloro. 

Sabe-se que é possível que referida autorização seja dada pelo Município, detentor da 

obrigação da prestação do serviço, com base no que menciona os §§ 9º e 10 do artigo 4º do 

Decreto nº 10.588/2020, vejamos: 

“Art. 4º A alocação de recursos públicos federais e os financiamentos 

com recursos da União ou com recursos geridos ou operados por 

órgãos ou entidades da União, de que trata o art. 50 da Lei nº 11.445, 

de 2007, serão feitos em conformidade com as diretrizes e os objetivos 

estabelecidos nos art. 9º, art. 48 e art. 49 da referida Lei e com os 

planos de saneamento básico, e ficarão condicionados: 

(...) 

§ 9º Não constituem serviço público de saneamento básico: 

I - as ações de saneamento básico executadas por meio de soluções 

individuais, desde que o usuário não dependa de terceiros para 

operar os serviços, incluída a prestação de serviços realizados por 

associações comunitárias criadas para esse fim que possuam 

competência na gestão do saneamento rural, desde que delegadas ou 

autorizadas pelo respectivo titular, na forma prevista na legislação; 

II - as ações e os serviços de saneamento básico de responsabilidade 

privada, incluído o manejo de resíduos de responsabilidade do 

gerador; e 

III - as ações e os serviços de saneamento básico operados pelos 

próprios usuários, por meio de associações comunitárias ou 

multicomunitárias. 

§ 10. Os Municípios poderão autorizar a execução das ações de 

saneamento básico a que se refere o § 9º às associações comunitárias 

criadas para esse fim. 

(...)” 



Verifica-se que o §10 prevê a possibilidade de o Município autorizar Associações 

criadas para este fim, a executar os serviços de abastecimento de água. Assim, requeremos a 

Vossas Senhorias a análise do presente Projeto de Lei, pugnando pela sua aprovação, com a 

sistemática atenção que sempre foi dispensada por esta Casa Legislativa, aproveitando para 

externar protestos de estima e consideração. 

 

Atenciosamente  

 

 

ANDRE DA ROLD 

Prefeito Municipal em Exercício 

 


