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MINUTA DE RESOLUÇÃO Nº _____, de ____________.

Altera  a  resolução  109,  de  4  de  março  de 
2009,  que  dispõe  sobre  o  plano  de  contas 
padrão para a prestação de serviços públicos 
de  distribuição  de  água  tratada,  coleta  e 
tratamento de  esgotos sanitários no Estado 
do Ceará.

O  CONSELHO  DIRETOR  DA  AGÊNCIA  REGULADORA  DOS  SERVIÇOS 
PÚBLICOS  DELEGADOS  DO  ESTADO  DO  CEARÁ  (ARCE),  no  uso  de  suas 
competências legais e...

CONSIDERANDO os termos da Lei  Estadual  nº  9.499,  de 20 de julho de 
1971, que criou a Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE;

 CONSIDERANDO o disposto no artigo 18, da Lei Federal nº 11.445, de 05 de 
janeiro de 2007, que estabelece a instituição de regras e critérios de estruturação do 
sistema contábil e do respectivo plano de contas por parte da entidade de regulação,  
de  modo  a  garantir  que  a  apropriação  e  a  distribuição  de  custos  dos  serviços 
estejam em conformidade com as diretrizes estabelecidas na respectiva Lei;

CONSIDERANDO os termos da Lei Estadual nº 12.786, de 30 de dezembro 
de 1997, que instituiu a ARCE, bem como as suas alterações;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Estadual 14.394, de 7 de julho de 2009, 
que define a atuação da Arce em relação aos serviços públicos de saneamento 
básico;

CONSIDERANDO que a planificação contábil  padronizada,  por ocasião da 
prestação  de  informações  financeiras,  pelas  entidades  reguladas,  é  fundamental 
para  a  análise  do  custo  do  serviço  ofertado  à  sociedade,  para  o  estudo  da 
adequação  da  tarifa  cobrada  dos  usuários  e  para  a  redução  da  assimetria  de 
informações entre entidade regulada e regulador.

CONSIDERANDO a  necessidade  de  aperfeiçoar  e  racionalizar  os  títulos 
constantes da planificação contábil aplicável ao setor;

CONSIDERANDO o preceito contábil da primazia da essência sobre a forma.

RESOLVE:

Art.  1º  –  Fica  alterado  o  plano  de  contas  padrão  para  os  serviços  de 
tratamento  e  distribuição  de  água  tratada,  a  coleta  e  o  tratamento  de  esgotos 
sanitários, estabelecido por meio da Resolução ARCE nº 109, de 04 de março de 
2009,  o  qual  passar  a  ter  a  composição  e  estrutura  fixada  no  anexo  desta 
Resolução.
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Art. 2° - As dúvidas suscitadas na aplicação desta resolução serão resolvidas 
pelo Conselho-Diretor da ARCE.

Art. 3° - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 4° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

SEDE DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO 
ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos xxx dias do mês de xxxxx do ano de dois 
mil e xxxx (20___).

MARFISA MARIA DE AGUIAR FERREIRA XIMENES
Presidente do Conselho-Diretor da Arce

JOSÉ LUIZ LINS DOS SANTOS
Conselheiro-Diretor da Arce

HAROLDO RODRIGUES ALBUQUERQUE JUNIOR
Conselheiro-Diretor da Arce
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