
GOVERNO MUNICIPAL 

FARIAS BRITO 
GABINETE DO PREFEITO 

LEI ORDIN.ARIA N° .1.522/2021. DE 18 DE JUNHO DE 2021. 

Altera Let Municipal n° 1.377/2013 e Rattjtca o 
Tercetro Termo Adtttvo ao Contrato de 
CONS6RCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE 
RESfDUOS S6LIDOS UNIDADE COMARES, 
inclusive modtjicando a sua denomtna�ao para 
CONS6RCIO DE GEST.AO INTEGRADA DE 
RESfDUOS S6LIDOS DO CARIRI-CGIRS-CARIRI, 
bem como autortza o Poder Executtvo a delegar 
concessao de seroicos publtcos de manejo de 
residuos soltdos, e dci outras provtdenctas. 

PREFEITO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - ESTADO DO 
CEARA, NO USO DE SUAS ATRIBUI<;OES LEGAIS, CONFERIDAS PELA 
LEI ORGANICA MUNICIPAL; 

CAPiTULO I 
Da Ratifica�io do Contrato de Oorisorcfo Publico· 

.Art. 1 ° Fica ratificado o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Cons6rcio 
Publico do Cons6rcio Municipal para Aterro de Residuos S6lidos - Unidade 
Crato (COMARES-UC), anexo unico desta Lei, inclusive modificando a sua 
denorninacao para Cons6rcio de Gestao Integrada de Residuos S6lidos do 
Cariri - CGIRS-CARIRI, cujo teor foi aprovado em Assembleia Geral do 
Cons6rcio realizada em 28 de novembro de 2019. 

Paragrafo Unico. Para o cumprimento das finalidades da gestao associada 
dos services de manejo de residuos s61idos estabelecida no ambito do 
C IRS-CARIRI, o Municipio podera aderir a plano intermunicipal ou 

gional de gerenciamento de residuos s6lidos. 
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CAPiTULO II 
Da Delega9ao dos Servi9os 

Art. 2° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a delegar, por meio do 
CGIRS-CARIRI, mediante concessao com um, patrocinada ou 
administrativa, a prestacao de services publicos de manejo de residuos 
s61idos, por meio de previa concorrencia publica, a ser promovida de 
acordo com a legislacao aplicavel, 

Paragrafo Unico. 0 objeto da concessao sera o conjunto das atividades 
relativas as etapas de transbordo, transporte, tratamento e destinacao final 
ambientalmente adequada dos residuos s61idos e disposicao final 
ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Art. 3° A concessao de services publicos de manejo de residuos s6lidos 
pressupoe a prestacao de service adequado, bem como a sustentabilidade 
econ6mico-financeira do respectivo contrato, nos termos das Leis federais 
n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007 e 
demais normas aplicaveis, 

Art. 4° A concessao de que trata esta Lei sera formalizada mediante 
contrato de concessao, a ser celebrado entre o CGIRS-CARIRI ea empresa 
concessionaria a ser constituida pelo licitante vencedor, na forma de 
sociedade de prop6sito especifico. 

Paragrafo Unico. 0 contrato de concessao contera todas as clausulas 
obrigat6rias e dispora sobre a remuneracao da concessionaria, os direitos e 
obrigacoes dos usuarios e a adequacao do service, conforme legislacao 
aplicavel. 

Art. 5° O prazo de duracao da concessao de services publicos de manejo de 
residuos solidos e as regras de eventual prorrogacao serao estabelecidos no 
contrato de concessao, devendo ser compativel com o prazo necessario 
para a amortizacao dos investimentos necessaries para universalizacao dos 
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servicos, observados eventuais limites relativos a modalidade a ser 
adotada. 

Art. 6° Serao estabelecidos no contrato de concessao os procedimentos e 
hip6teses referentes a aplicacao de penalidades a concessionaria e a 
extincao da concessao. 

Art. 7° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adotar as medidas 
necessarias para a constituicao de garantia, pelo CGIRS-CARIRI, se 
necessaria para fins assegurar as obrigacoes pecuniarias contraidas 
perante o contratado em caso de concessao patrocinada ou administrativa, 
mediante qualquer das modalidades previstas no artigo 8° da Lei federal n° 
11.079, de 30 de dezembro de 2004. 

CAPiTULO III 
Da Regula9io e da Fiscaliza9io dos Servi9os 

Art. 8° A regulacao da prestacao de servicos publicos de manejo dos 
residuos solidos sera exercida por entidade aut6noma e independente, nos 
termos da Lei federal n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007. 

Art. 9° Nos termos do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Cons6rcio 
Publico ratificado por meio desta Lei, o CGIRS-CARIRI podera delegar o 
exercicio das atividades de regulacao e de fiscalizacao dos services publicos 
de limpeza urbana e manejo de residues s6lidos a entidade apta para tais 
funcoes, por meio dos instrumentos juridicos pertinentes, estando o 
Municipio autorizado a firmar convenios para essa finalidade. 

Art. 10° A entidade reguladora dos services publicos de manejo de 
residues s61idos, o exercicio de suas funcoes devera atender aos seguintes 

. - . prmcipios: 

independencia decis6ria, incluindo autonomia administrativa, 
orcamentaria e financeira; 
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II - transparencia, tecnicidade, celeridade e objetividade das decis6es. 

Art. 11 ° Sem prejuizo da delegacao das atividades de regulacao e 
fiscalizacao a entidade reguladora autonorna e independente, o CGIRS- 
CARIRI, de que o Municipio e integrante, tambem podera exercer as 
atividades fiscalizat6rias cabiveis, nos termos do contrato de concessao. 

CAPiTULO IV 
Das Disposi�oes Finais 

Art. 12° Fica o Poder Executivo autorizado a praticar todos os atos que se 
fizerem necessaries para a efetivacao do disposto nesta Lei. 

Art. 13° Integra a presente Lei, na forma de anexo unico, o Terceiro Termo 
Aditivo de Alteracao do Contrato de Cons6rcio. 

Art. 14° Esta Lei altera a lei Municipal n° 1.377/2013 e entrara em vigor 
na data de sua publicacao, revogando-se as disposicoes em contrario. 

PUBLIQUE - SE 

GABINETE DO PEREIRA DA SILVA, 
2021. 

�·'-J...., AUSTRAGEZIO SALES 
Prefeito Municipal 

PA<;O OLEGARIO 
PREFEITO, EM 18 DE JUNHO 
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