
LEI Nº 12.873, DE 24 DE OUTUBRO DE 2013. 

 

Art. 11.  Fica instituído o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água 
de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à Água - Programa 
Cisternas, com a finalidade de promover o acesso à água para o consumo 
humano e animal e para a produção de alimentos, por meio de implementação 
de tecnologias sociais, destinado às famílias rurais de baixa renda atingidas 
pela seca ou falta regular de água.   

Art. 12.  No âmbito do Programa Cisternas, a União, por intermédio do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, poderá firmar 
parceria com os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, os consórcios 
públicos constituídos como associação pública e as entidades privadas sem 
fins lucrativos, inclusive aquelas qualificadas como Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público, observado o disposto no art. 116 da Lei no 8.666, de 
21 de junho de 1993.   

Art. 13.  Para a execução do Programa Cisternas, os parceiros de que 
trata o art. 12 desta Lei poderão contratar entidades privadas sem fins 
lucrativos, mediante a realização de chamada pública daquelas previamente 
credenciadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.   

Art. 14.  O regulamento disporá sobre a implementação e a execução do 
Programa Cisternas, especialmente quanto:   

I - aos requisitos e à forma para o credenciamento de entidades privadas 
sem fins lucrativos, pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome;  

II - ao procedimento de chamada pública de que trata o art. 13 desta Lei;  

III - à possibilidade de adiantamento de parcela do valor do contrato;  

IV - aos requisitos para o recebimento do objeto contratado;   

V - ao plano de fiscalização do programa, com o objetivo de estabelecer 
as diretrizes e metas para a fiscalização do programa, coibir possíveis 
irregularidades, bem como adotar providências tempestivas visando a saná-
las;  

VI - a sistemática e instrumentos de controle social; e  

VII - a sistemática de divulgação de resultados, das metas alcançadas, 
dos investimentos realizados e da programação das atividades a serem 
realizadas no futuro imediato.   

Parágrafo único.  O regulamento conterá, ainda, cláusula de previsão de 
realização de processo de seleção observando os princípios da legalidade, 



impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, no caso de existência de 
mais de uma proposta apresentada no procedimento de chamada pública e 
impedimento locacional que inviabilize a execução concomitante pelas 
entidades privadas sem fins lucrativos de que trata o art. 12.  

Art. 15.  Com o objetivo de uniformizar a execução do Programa 
Cisternas, ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome disporá acerca de modelos de tecnologias sociais, valores de referência 
e instrumentos jurídicos a serem utilizados pelos parceiros de que trata o art. 
12 desta Lei.   

Art. 16.  A Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:   

“Art. 24.  ....................................................................... 

............................................................................................  

XXXIII - na contratação de entidades privadas sem fins lucrativos, para a 
implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água 
para consumo humano e produção de alimentos, para beneficiar as famílias 
rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água. 

...................................................................................” (NR)  

 


