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Cocal de Telha-PI, 15 de junho de 2016. 

"Cria a Agenda Regu!adora de Coca! de Teiha - ARCO, e dá 

outrasprovidência&" 

A EXCELENTiSSIMA SENILORA PREFEITA MUNICIPAL DE COCAL DE 
TELILA-PI, ANA CELIA DA COSTA E SILVA, no uso das atnbuiçOes legais faz saber que a 
Câmara Municipal de Cocal de Teiha aprovou e eu sanciona a seguinte Lei: 

TITULO I 

DAS DISPOSIOES PRELIMINARES 

CAPITULO I 

DA CRIAcAO E DO REGIME JURIDICO 

Art. 10  Fica criada a Agência Reguladora de Cocal de Teiha - ARCO, autarquia sob regime 
especial, entidade de fiscalizaçâo e regu1aço no ámbito do saneamento básico e resIduos 
sólidos, compondo a administração indireta, corn sede e foro no MunicIpio de Cocal de 
Teiha, que se regerá por esta Lei. 

Parágrafo ünico - Para o cumprimento de suas funçes e cornpetências, a ARCO está sujeita 
ao regime juridico-administrativo das entidades de regulação e fiscalizacäo de servicos 
püblicos de saneamento básico e residuos sólidos, conforme previsto nas Leis Federais n° 
11.445/2007 e 12.205/2010. 

CAPITULO II 

DOS PRINCIPIOS GERMS 

Art.2° 0 exercicio da funçao de regulacâo da ARCO atenderá aos seguintes pnncIpios: 

I- capacidade e independência decisória; 

II- transparência, tecnicidade, celeridade objetividade das decisôes; e 

Ill- no caso dos serviços coniratados, autonomia administrativa, orçamentária e financeira. 

CAP1TULO ifi 
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DOS OBJETIVOS 

SeçAo I 

Do objetivo da ARCO 

Art. 3° A ARCO tern como objetivo o exercicio da regulação e da fiscalizaçao dos serviços 
piiblicos de saneamento básico e resIduos sólidos do MunicIpio de Cocal de Teiha, dentro dos 
lirnites legais. 

Parágrafo ünico - 0 rnunicipio de Cocal de Teiha poderá celebrar, corn o Estados e 
rnunicIpios, convenios de cooperação e consórcios püblicos visando a gestAo associada de 
serviços püblicos de sanearnento básico e resIduos sólidos e a delegação das competéncias 
municipais de regulação e fiscalizaçâo. 

Secao II 

Dos Objetivos da Regulaçao e FiscalizaçAo 

Art.4° São objetivos gerais da regulaçäo e fiscalização: 

I- estabelecer padrOes e norrnas para a adequada prestação dos servicos e para a satisfação 
dos usuários; 

II- garantir o curnprirnento das condiçöes, objetivos e metas estabelecidas; 

Ill- prevenir e lunitar o abuso de atos discricionários pelos gestores municipais e o abuso do 
poder econôrnico de eventuais prestadores dos servicos contratados, ressalvada a 
competência dos órgãos integrantes do sisterna nacional de defesa da concorrência; 

IV - acompanhar, monitorar, controlar ou avaliar, no sentido de garantir o curnpnmento de 
nornias e regularnentos editados pelo poder pnhlico e a utilizacäo, efetiva ou potencial, do 
servico püblico. 

CAPITULO IV 

DAS COMPETNCIAS 

Art. 5° A ARCO são asseguradas as seguintes cornpetências: 

I - editar seu Regirnento Intemo; 

II- administrar seus bens; 
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Ill - administrar o seu quadro de pessoal; 

IV - arrecadar e aplicar suas receitas, inclusive o quantum recebido pelo exercIcio da 
regulação, controle e fiscalização, retribuiço relativa as suas atividades; 

V - celebrar convênios, acordos, contratos e instrumentos equivalentes; 

VI - estabelecer cooperaçâo corn órgAos ou entidades dos Estados ou do Distrito Federal 
para o adequado exercicio de suas competências; 

VII - apreciar ou propor ao Executivo Municipal projetos de lei e de regulamentos que tratem 
de matérias relacionadas a gestAo dos servicos püblicos de saneamento básico e resIduos 
sólidos; 

VIII - editar normas de regulacao técnica e instruçöes de procedimentos necessários para 
execuçäo das leis e regulamentos que disciplinam a prestaçäo dos servicos de sanearnento 
básico, que abrangeräo, pelo menos, os aspectos listados no Art.23°, da Lei Federal n° 
11.445/2007. 

IX - fiscalizar a prestacäo dos serviços, inclusive mediante inspeçAo in loco; 

X - aplicar, nos liniites da delegaçâo de que trata o caput deste artigo, as sançOes pertinentes; 

XI - fiscalizar os contratos de programas que tenham por objeto a prestação dos serviços 
püblicos de saneamento bãsico e residuos sólidos; 

XII — arbitrar e dirimir conflitos entre os agentes regulados e entre estes e os usurios, nos 
termos de scu Regimento Interno. 

XJJI - acompanhar e auditar as mformaces contábeis, patrimoniais e operacionais dos 
prestadores dos serviços; 

XIV - realizar audiências e consultas pnhlicas; 

XV - clefinir a pauta e conduzir os processos de análise e apreciação bern corno deliberar, 
mediante parecer tócnico conclusivo, sobre proposiçôes de reajustes ou de revisôes periódicas 
de taxas, tarifas e outros precos püblicos dos serviços de saneamento básico e resIduos 
sólidos; 

XVI - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgäos 
integrantes do Sistema Nacional de Defesa da Concorrncia; 	

Y51 
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XVII - instituir ou aprovar regras e critérios de estruturaco do sistema contábil e respectivo 
piano de contas e dos sistemas de informaçôes gerenciais adotados pelos prestadores dos 
serviços, visando o cumprimento das norrnas de reguiação, controle e fiscalizaçâo; 

XVIII - garantir o cumprimento das condicöes e metas estabelecidas pelo PMSB e 
PMGIRS; 

XIX - coordenar os processos de revisão periódica do PMSB e PMGIRS ou dos pianos 
especfficos dos serviços, inclusive sua consolidaçäo, bern como rnomtorar e avaliar 
sistematicamente a sua execuçào; 

XX - apreciar e opinar sobre as propostas orçamentárias anuais e piurianuais relativas a 
prestação dos servicos; 

XXI - apreciar e deliberar conclusivamente sobre recursos interpostos peios usurios, 
reiativos a reciamaçoes que, a juizo dos mesmos, não sido suficientemente atendidas peios 
prestadores dos serviços; 

XXII - apreciar e emitir parecer conclusivo sobre estudos e pianos diretores ou suas revisöes, 
relativos aos serviços de saneamento básico e resIduos sólidos, bern como fiscaiizar a 
execuçäo dos mesmos; 

XXIII - asses sorar o Executivo Municipal em açôes relacionadas a gestâo dos serviços de 
saneamento básico e residuos sólidos; 

XXIV - gerir o sistema municipal de informaçôes sobre saneamento básico - SMISB, e 
residuos sólidos- SMIRS e 

XXV - divulgar anualmente relatório detaihado das atividades realizadas, indicarido os 
objetivos e resultados alcançados. 

Parágrafo tnico - Compreendern-se nas atividades de reguiaçao dos serviços de sanearnento 
básico e resIduos sólidos a interpretaçâo e a fixaçAo de critérios para execuçao dos contratos e 
dos serviços e para coneta administraçao de subsIdios. 

Art.60 Os prestadores de serviços páblicos de saneamento básico deverâo fomecer a entidade 
reguladora e fiscalizadora todos os dados e informaçôes necessários para o desempenho de 
suas atividades. 

Parágrafo ünico. Incluem-se entre os dados e informaçôes a que se refere o caput aqueles 
produzidos por empresas ou profissionais contratados para executar servicos ou fomecer 
materiais e equiparnentos. 
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Art. 70  A ARCO poderá firmar Termo de Ajustamento de Conduta corn o agente regulado, 
mediante o qual o mesmo se cornprometerá a cessar as práticas infracionais, oferecendo 
contrapartidas ou compensacöes, a reparar os danos dela decorrentes, ou a cumprir metas 
superiores âquelas eventualmente descumpridas. 

Art. 8° E assegurado aos agentes da ARCO, desde que no estrito exercIcio de suas funcöes, o 
pleno acesso as instalaçOes integrantes dos serviços, bern como aos dados técnicos, 
econômicos, contábeis e fmanceiros dos entes regulados, alem de outros que se entendam 
relevantes ao desenvolvimento de suas atividades. 

Art. 9° Poderá a ARCO contratar serviço técnicos especializados para o auxiio de suas 
funçôes. 

TITULO II 

DA ARCO 

CAPITULO I 
DA 0RGANIZAçA0 

Art. 10 A ARCO possui a seguinte estrutura básica: 

I - Consetho Consultivo; 

II - Diretoria Executiva da ARCO 

a) Diretor Geral, que a presidirá; 
b) Diretor Administrativo e Financeiro; 
c) Diretor de Norrnatização, FiscalizacAo e Ouvidoria 

Parágrafo ünico - 0 Regitnento Interno da ARCO disporá sobre sua organizaçao e sobre as 
atribuiçoes dos órgâos que a compöem, respeitadas as disposicôes desta Lei. 

Secao I 

Do Conseiho Consultivo 

Art. 11 0 Conselho Consultivo e composto pelos integrantes do Conseiho Municipal do 
Saneamento Básico e de ResIduo Sólidos, e tern por objetivo formular as direirizes gerais da 
Politica Municipal de Sanearnento Básico e Politica Municipal de ResIduos Sólidos garantidos o 
controle e a participacAo social 

Art. 12 A competéncia do Conseiho Consultivo envolve especificamente temas acerca da 
regulacäo do serviço de saneainento básico e residuos sólidos, próprios de sua função de órgâo 
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superior de representação e participaçao da sociedade, dentre eles os relacionados a qualidade do 
servico prestado, regulação técnica, universalizaçäo do serviço, regras tarifárias, eficiência na 
prestacâo do serviço e atendimento ao usurio. 

SeçAo H 

Da Diretoria Executiva 

Art. 13 Os membros da Diretona serão nomeados pelo Poder Executivo Municipal dentre cidadäos 
brasileiros. 

Art. 14 E vedada a norneaçäo de Diretor que: 

I - exerça ou tenha exercido, ate 01 (urn) ano antes da data da nomeaçAo, qualquer cargo ou 
funçAo de controlador, diretor, adminisirador, gerente, preposto, rnandatário, consultor ou 
empregado de qualquer ente regulado pela ARCO; 

II - receba, a qualquer titulo, quantias, descontos, vantagens ou benefrios de qualquer ente 
regulado pela ARCO; 

Ill - seja ou tenha sido, ate 01 (an) ano antes da data da norneacão, sócio, cotista ou acionista 
de qualquer ente regulado pela ARCO; 

1V - seja cônjuge, companlEiro ou tenha qualqner parentesco por consanguinidade ou afinidade, 
em linha reta ou colateral ate o terceiro grau, corn dirigente, adminisirador ou conseiheiro de 
qualqner ente regulado pela ARCO, ou, anida, corn pessoas que detenham mais de 1% (urn 
por cento) do capital social dessas entidades. 

Art. 15 E vedado aos ex-Diretores, direta ou indiretainente, ate 06 (seis) meses após deixar o 
cargo: 

I - exercer qualquer cargo ou função de conirolador, diretor, administrador, gerente, preposto, 
mandatário, consultor ou empregado de qualquer entidade regulada; 

II- pairocinar interesses desta junto a ARCO; 

Ill - fu-mar qualqner espécie de contrato corn a Agência Reguladora, seja corno pessoa fisica ou 
airavés de pessoa jurklica, em que figure como socio, associado, conirolador, diretor, 
administrador, gerente, preposto, mandatàrio, consultor ou empregado. 

Parágrafo ünico - E vedada, aiixla, aos ex-Diretores a utilimcao de informacoes privilegiadas 	" t' 

obtidas em deconência do exercio do cargo. 
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CAPITULO II 
DO RELATORIO ANUAL DE A'HVIDADES 

Art. 16 A ARCO deverá elaborar relatóno anual das atividades desenvolvidas, nele 
destacando o cumprimento da politica do setor, defmida pelo Poder Executivo e no Piano 
Municipal de Saneamento Básico e Piano Municipal de Residuos Sólidos. 

Parágrafo ünico - 0 relatório anual de atividades deverá ser encaminhado a Prefeitura 
Municipal e Câmara Municipal de Cocal de Teiha, no prazo de ate 90 (noventa) dias após 0 

encerramento do exercicio. 

CAPITULO III 
DO PATRIMONIO E DAS RECEITAS 

Art. 17 Constituem o patrimônio da ARCO: 

I - Os hens, direitos e valores que, a qualquer tItulo, the sejam adjudicados, transferidos ou 
doados; 

II - o saldo dos exercicios fmanceiros, iransferidos para sun conta patrimonial; 

Ill - o que vier a ser constituldo, na forma legal. 

§ 10 Os bens, direitos e valores seräo utiizados exciusivamente no cumprimento dos seus 
objetivos, permitida, a critério da Diretoria, a sua aplicacao ou destinacao para a obtencão de 
rendas, corn vistas ao atendimento de sun finalidade. 

§ 2° Em caso de extincâo cia ARCO, seus bens se reverterão ao patrirnônio do MunicIpio de 
Cocal de Tetha. 

Art. 18 Constituem receitas da ARCO: 

I - recursos provenientes de dotacôes orcainenthrias; 

II - rendas patrimoniais e as provenientes dos seus servicos, bens e atividades; 

Ill - doaçôes, legados, subvencôes e contribuiçöes de qualquer natureza, realizados por 
entidade näo regulada; 

IV - transferência de recursos consignados nos orçamentos cia Uniâo, do Estado e do 
MunicIpio; 

V - rendas patrirnoniais provenientes de juros e dividendos; 

Rua Francisco Alves Mendes, no  149 - Centro - CEP: 64.278-000 - Coca! de Teiha/PI 
CNPJ nO  01.612.574/0001-83E-mail: pm.coca1dete1ha.pichotmai1.com  Telefones :(86)3263 0238/0157 

www.prefeituradecocaldetelha.pi.gov.br  



PREFEITURA MUNICIPAL OF 
Estado do Piaui C CAL 	Prefeitura Municipal de Cocal de Teiha 

Gabinete da Prefeita 

VI - recursos provenientes de convenios, acordos ou contratos celebrados corn órgos de 
direito piblico ou entidades privadas, nacionais, estrangeiras e internacionais; 

VII - outras receitas previstas em Lei e no Regimento Interno da Agência. 

Art.19 Fica criada a Taxa de Regulaçäo e Fiscalizacão dos serviços de sanearnento básico e 
de residuos sólidos. 

§ 1 0  Constitui fato gerador da Taxa de Regulaçào e Fiscalizaçào o exercIcio da regulacâo, 
fiscalizaçao e conirole cia prestação dos servicos püblicos de sanearnento básico e residuos 
sólidos atribuido a ARCO. 

§ 2° SAo contribuintes cia Taxa de RegulaçAo e FiscalizaçAo os explorarn, ou venharn a 
explorar, por meio de concessäo, permissAo ou autorizaçAo, serviços pnhlicos de saneamento 
básico do MunicIpio de Cocal de Teiha. 

§ 3° A base de cálculo é a receita tarifária bmta de cada delegatária. 

Art.20 0 valor cia Taxa de Regulaçäo e Fiscalizaçäo será obtido pela aplicaçao cia alIquota 
maxima de 5% (cinco por cento) sobre a receita tarifária bmta, de acordo corn os percentuais 
fixados nos respectivos contratos firmados corn cada delegatária. 

ParIgrafo tnico - A alIquota maxima de 51/o (cinco por cento) sobre a receita tarifária bruta 
da delegatária poderá ser reduzida em função do incremento da demanda. 

Art.21 A Taxa de Regulaçâo e Fiscalização será recoihida a ARCO através de conta 
especIflca por esta inforrnada. 

Art.22 0 nao pagamento cia Taxa de Regu1aco e Fiscalizaçâo, ate o dia 30 (trinta) de cada 
més, sujeitará a concessionària, permissionária ou autorizatéria inadimplente: 

I - ao pagamento de multa correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor devido, 
bern como de juros de 1% (urn por cento) ao rnês, calculado pro rata die, sobre o valor 
principal atualizado monetariamente, na forma da legislaçäo em vigor, a contar do cia 
seguinte ao do vencimento; 

II—a inscrição no cadastro de contribuintes devedores; 

III—a procedimento judicial de execuçäo; 

IV - a declaraçâo de caducidade da concessão, permissào ou autorizaçao. 
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CAPITULO lv 

DA FIscALIzAçAo 

Art. 23 Todas as atividades relativas a Prestaçao de Serviço Püblico Municipal, bern corno 
todas as partes envolvidas, inclusive Os usuários, seräo fiscalizados pela ARCO, desde que 
solicitado pela concessionária ou pela permissionária. 

Art. 24 0 servidor da ARCO que tiver conhecirnento de infracão cornetida por empresa 
concessionária, perrnissionária ou autorizatária de servicos püblicos e obrigado a informar os 
fatos ao seu superior imediato, circunstancialmente, sob pena de co-re sponsabiidade. 

Art. 25 Sempre que, para efetivar a fiscalizaçäo, for necessário o emprego da força policial, o 
fiscal a requisitará, nos termos da le4  especiahnente nos casos de resistência, desobediência e 
desacato. 

CAPITULO V 

DA REGuLAcA0 

Art. 26 A regulaçAo dos servicos pñblicos municipais tern por escopo: 

I - elaborar normas e padrôes para a adequada prestacão dos servicos e satisfacao dos 
usuários; 

II - fiscalizar a execuçäo dos serviços piiblicos municipais para que os concessionários, 
pennissionários ou autorizatários cumprarn as condiçôes e metas estabelecidas no 
planejamento; 

ifi - prevenir e reprimir o abuso do poder económico, respeitando as competências dos 
órgâos integrantes do sistema nacional de defesa da concorréncia; e, 

IV - dar publicidade aos reajustes tarifários e conduzir a revisão tarifária, nos termos e 
condiçôes previstos no contrato de concessão e no Regularnento do Servico, visando 
contribuir para que as tarifas assegurem tanto o equilIbrio econômico-financeiro dos 
contratos quanto a prestaçAo adequada dos serviços piiblicos municipals delegados. 

Art. 27 Sern prejuizo do disposto no artigo 23, cia Lei Federal n° 11.445/07, e sempre 
observando os termos e condiçoes estabelecidos no contrato de concessäo e de seus anexos, a 	/fj) 
ARCO poderá editar normas relativas as dimensôes técnica, econômica e social cia prestacAo 
dos serviços pitblicos, abrangendo, no minirno, os seguintes aspectos: 

I - procedirnento para avaliar a eficiência e eflcácia dos serviços prestados; 
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II - indice de qualidade da prestacAo dos servicos piiblicos; 

Ill - padrão de operaçâo e manutençâo dos sistemas; 

IV - metas progressivas de expansäo de qualidade dos servicos e os respectivos prazos para 
cumprimento; 

V - aplicar o regime e a estrutura tarifária, assim como os mecanismos e prazos de sua 
fixação, reajuste e revisão, que estiverem previstos no conirato de concessão e no 
Regulamento do Serviço; 

VI— subsjdios diretos ou indiretos; e, 

VII - padröes de atendimento ao püblico e mecanismos de participaçäo e iriformaçâo. 

CAPITULO VI 

DAS sANçOEs  ADMINISTRAT1VAS 

Art. 28 Os prestadores de serviços regulados pela ARCO que venham descumprir a previsao 
das leis, regiilamentos, coniratos, e, ainda, ordens, instrucôes e resoluçöes da Agência, serào 
objeto das sanç&s cabIveis previstas nesta Lei, nos respectivos instrumentos delegatários dos 
servicos regulados. 

Art. 29 Sem prejuIzo de outras penalidades de natureza civil, penal e administrativa, a 
inobservãncia desta Lei ou das demais normas aplicáveis, bern como dos deveres decorrentes 
dos instrumentos de outorga dos serviços, sujeitará os infratores as seguintes sancôes, 
aplicáveis pela ARCO, observando-se sempre n devido processo legal. 

I - advertncia; 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatóno ou no contrato ou demais 
disposiçoes notmativas relativas a ARCO; e, 

ifi - suspensão temporãria de participação em licitaçâo e impedimento de contratar corn a 
Administraçao Püblica Municipal, por prazo nAo superior a 2 (dois) anos. 

§ 10 0 valor da multa deverá ser fixado levando ern consideraçäo a condicao econômica do  
infrator e a proporcionalidade entre a gravidade da infraçâo e a intensidade da sanço, em 	r 
observáncia aos princIpios da razoabilidade e proporcionalidade, sempre motivada pela 
ARCO. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

Estado do Piaui 

C 4 CAL 	Prefeitura Municipal de Cocal de Teiha 
Gabinete da Prefeita 

RUM 1EPO DE TRAUAWOE DVEVAETQ 

§ 20  Quando da verificaçäo das hipóteses cabIveis no contrato de concesso e no regulamento 
do servico concedido e somente após a observãncia de todos os procedimentos cabIveis e 
motivaço aplicável, a ARCO poderá opinar, ao poder concedente sobre a encampação da 
concessAo, nos termos do artigo 9°, VII, da Lei Federal no 11.445/07. 

Art. 30 0 Regimento Interno da ARCO indicará as autoridades responsáveis para lavrar auto 
de infraço e instaurar o processo administrativo. 

Art. 31 As infraces serão apuradas em processo administrativo, que deverá conter os 
elementos suficientes para determinar a natureza da infracâo, a individualizaçâo e a gradaçâo 
da penalidade, assegurado o direito de ampla defesa e do contraditório. 

Art. 32 A existência de sancão anterior poderá ser considerada como agravante na aplicaçâo 
de outra sançäo. 

CAPITULO VII 
DAS DIsposIcOEs FINAlS E TRANSITORIAS 

Art. 33 A ARCO dará publicidade aos relatórios, estudos, decisôes e instrumentos 
equivalentes que se refiram a regulaçao ou a fiscalizacao dos serviços, bem como aos direitos 
e deveres dos usuários e prestadores, a eles podendo ter acesso qualquer cidadâo, 
independentemente da existência de interesse direto. 

§1' Excluem-se do disposto no caput os documentos considerados sigilosos em razäo de 
interesse piiblico relevante, mediante prévia e motivada decisäo da entidade reguladora e 
fiscalizadora. 

§20  A publicidade a que se refere o caput deverá se efetivar, preferencialmente, por meio de 
sitio mantido na internet. 

Art. 34- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Cocal de Teiha, Estado do Piaui, aos 15 (quinze) dias do més de 
junho do ano de 2016 (dois mil e dezesseis). 

ANA CELIA BA COSTA SIL VA 
Frefeita Municipal 

Nuinerada e publicada a presente Lei aos 15 (quinze) dias do més de junho do ano de 
2016 (dois mil e dsseis). 

IVAN MONTEM BE OLIVEIRA 
Secrethrio Municipal de Administraçâo e Planejamento 
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