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MUNICfPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria de Infracstrutura/Coordenaÿao de Edifica?6es Publicas
Rua Manoel Silvestre Leite, s/n°, Centro, Lauro de Freitas

Bahia -CEP 42.700-000. Tel.: 3288-8780

Memorando 047/2018-SEINFRA

Lauro de Freitas, 18 de janeiro de 2018.

4A-JJL .j v.
s S t

A CLElTObtS. LOBO
Ass/ÿcmco

fVal/PMLF
Procuradoria Geral do Muniripio

llmo. Senhor Ki'vio Dias Barbosa Lopes
Procur;

Mat. 56204

Assunto: Encaminhamento Minuta do Contrato da EMBASA

Prezado,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos Minuta do Contrato a ser celebrado
entre Municlpio de Lauro de Freitas e a Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S.A -
Embasa ap6s o estudo de viabilidade tecnica, financeira e submissao de consulta e audiencias
publicas, para parecer jurfdico j£ que trata-se de contrato de elevada importSncia e de vig£ncia
de 30 anos.

Aceitem nossos sinceros votos de considerapao e estima. v_

Atenciosamente,

Joao Vitor Barreto de Souza
Diretor de Edificagdes

Vidigal Galvao C
Secretario Municipal de Infraestrutura
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CONTRATO DE PROGRAMA

Contrato de Programa que, nos termos de

autorizado em Convenio de Cooperaÿo, o

Municipio de Lauro de Freitas e a

Empresa Baiana de Aguas e Saneamento

S.A. - EMBASA celebram para a presta9§o

de servi90s publicos de abastecimento de
2gua e de esgotamento sanitario sob o

regime de gestao associada.

CONSIDERANDO que o Convenio de CooperasSo entre Entes Federados, celebrado aos 04

de dezembro de 2017, pelo Municipio de Lauro de Freitas e pelo Estado da Bahia, autorizou
nos termos do art. 241 da Constituÿao Federal, a gestao associada de servi9os publicos de

abastecimento de agua e esgotamento sanitario;

CONSIDERANDO que o Convenio de Coopera92o entre Entes Federados se encontra

plenamente valido e eficaz, porque atende'ao requisito de estar disciplinado por lei editada por

cada urn dos Entes da Federa92o cooperantes (Lei estadual n° 11.172, de 1° de dezembro de

2008, e Lei municipal n° 1.706 de 25 de outubro de 2017, como previsto no art. 241 da
Constituÿao Federal e nos arts. 2°, caput, VIII, infine, 31, § 4°, ambos do Decreto federal n°
6.017, de 17 de janeiro de 2007);

CONSIDERANDO que nos termos do previsto no art. 13, § 5°, da Lei federal n° 11.107, de 6
de abril de 2005, o Convenio de Coopera9So entre Entes Federados, por meio de sua Clausula
Primeira, autorizou a Prefeita do Municipio de Lauro de Freitas e a Empresa Baiana de
Aguas e Saneamento S/A - Embasa a celebrarem Contrato de Programa com o objetivo de
disciplinar a presta9&o dos servÿos publicos tendo como objeto a gestao associada;

CONSIDERANDO que foi atendido o disposto no incisoIdo caput do art. 11 da Lei federal
n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007 - Lei National de Saneamento Basico (LNSB), tendo em
vista que foi editado o Plano Municipal de Saneamento Basico (AnexoIdeste instrumento),
aprovado pela Lei municipal n° 1.721 de 28 de dezembro de 2017;

CONSIDERANDO que foi atendido o disposto no inciso II do caput do art. 11 da LNSB, uma
vez que foi elaborado o Estudo de Viabilidade Tecnica e Economico-Financeira - EVTE
(Anexo II deste instrumento) da presta9&o de servi90, nos termos do Plano Municipal de
Saneamento Basico;
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CONSIDERANDO que foi atendido o disposto no inciso III do art. 11 da LNSB, por meio da
Clausula Segunda, Paragrafo Unico, do Convenio de Coopera?3o entre Entes Federados
(Anexo HI deste instrumento), que designou a Agenda Reguladora de Saneamento Basico
do Estado da Bahia - AGERSA como entidade de regula?ao e fiscalizaÿao dos serviÿos
publicos a serem prestados em execu9§o ao presente Contrato de Programa;

CONSIDERANDO que foi atendido o disposto no inciso IV do caput do art. 1 1 da LNSB,
visto que a minuta do presente Contrato de Programa foi submetida a Consulta Publica
realizada entre os dias xx de xxxxxx de xxxx, bem como a Audiencia Publica realizada aos xx
de xxxxxx de xxxx.

0 MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico intemo,
inscrita no C.N.P.J. sob n° 13.927.819/0001-40, neste ato representado por sua Prefeita
Municipal, a Sr8. Moema Isabel Passos Gramacho, e a EMPRESA BAIANA DE AGUAS E
SANEAMENTO S/A - EMBASA pessoa juridica de direito privado, inscrita no C.N.P.J.
Sob n°. 13.504.675/0001-10, neste ato representada por seu Presidente, o Sr. Rogerio Cedraz,
e por seu Diretor de Operaÿo do Interior, o Sr. Jose Ubiratan Cardoso Matos, celebram o

presente CONTRATO DE PROGRAMA. que se regera pela Lei federal n° 11.445, de 5 de

Janeiro de 2007 (Lei Nacional de Saneamento Basico - LNSB), pela Lei federal n°. 11.107, de
6 de abril de 2005 (Lei de Consdrcios Publicos), pela Lei federal 8.987, de 13 de fevereiro de
1995 (Lei de ConcessSes e PermissSes da PrestafSo de Serviÿos Publicos) pelo Decreto
federal n° 6.017, de 17 de janeiro de 2007 (Regulamento da Lei de Consbrcios Publicos), pelo
Decreto federal n° 7.217, de 21 de junho de 2010 (Regulamento da Lei Nacional de
Saneamento Basico), pela Lei estadual n° 11.172, de 1° de dezembro de 2008 (Lei da Politica
Estadual de Saneamento Basico), pela Lei municipal n° 1.706 de 25 de outubro de 2017, que
autorizou o Convenio de CooperaÿSo e pelas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA (Das definigoes) Para os efeitos deste contrato, considera-
se:

I- LNSB - Lei federal n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007 - Lei Nacional de Saneamento
B&sico;

II - SERVICOS
_ Os serviÿos publicos de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario,

conforme definidos pelos artigos 4° e 9° do decreto federal 7.217 de 21 de junho de 2010,

respectivamente;

III - SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - A distribuÿo de

agua potavel mediante ligaÿSo predial, incluindo eventuais instrumentos de medico, bem

como, quando vinculadas a esta finalidade, as atividades de reserva<?ao de &gua bruta,

captaÿSo, adu?So de dgua bruta, tratamento de agua, adufSo de agua tratada e reservaÿo de

agua tratada;

IV - SERVICOS PUBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO-Constituidos por uma

ou mais das seguintes atividades: coleta, inclusive ligaÿo predial, dos esgotos sanitarios;

transporte dos esgotos sanitarios; tratamento dos esgotos sanitarios; e disposiÿSo final dos

esgotos sanitarios e dos lodos origin&rios da opera?So de unidades de tratamento coletivas ou

individuals, inclusive fossas septicas;
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V - UNIVERSALIZACAO - Amplia9So progressiva do acesso de todos os domicilios

ocupados aos servicos de abastecimento de 3gua e esgotamento sanitario;

VI - TARIFA - Remunerac3o devida pelo usudrio a EMBASA pela utilizacao efetiva ou

potencial dos SERVICOS de natureza contlnua;

VII - PRECO PUBLICO NAG-TARTARIC) - Remuneracao devida pelo usudrio a

EMBASA por servi90s complementares ou adicionais aos de natureza continua, tais como taxa

de liga9ao, taxa de religa9ao, emissao de segunda via de fatura etc;

VIII - REAJUSTE - Atualiza9ao da expressao monetaria da TARIFA e de PRECOS
PUBLICOS NAO-TARIFARIOS, a ser realizada anualmente, salvo nos anos em que

ocorrer REVISAO;

IX - REVISAO - Reavalia9ao das condicfles tdcnicas e economico-financeiras, bem como da

distribui93o dos onus economicos da amplia98o e manuten93o dos servi9os entre as varias

categorias de usudrios e faixas de consumo, assegurada a relacao encargos-remunera93o

prevista neste Contrato de Programa;

X - PLANO DE SANEAMENTO BASICO - Plano que engloba todos os servi9os publicos
de saneamento bdsico ou alguns destes, abrangendo: o diagndstico da situa93o local e seus

impactos nas condicSes de vida; objetivos e metas para UNIVERSALIZACAO dos SERVICOS;

programas, projetos e acSes necessarias para atingir os objetivos e as metas; a96es de
emergencia e contingencia; e, mecanismos e procedimentos de avaliacdo da execu93o do que
foi planejado;

XI - PQMI - Plano Quadrienal de Metas e Inve6timentos, instrumento de planejamento da
EMBASA, com o objetivo de atender as metas de universaliza93o previstas no PLANO e no
Contrato de Programa;

XII - 6RGAO REGULADOR - E a Agfincia Reguladora de Servi9os de Saneamento Bdsico do
Estado da Bahia - AGERSA, ou 6rg3o ou entidade que vier a sucede-la ou substitui-la;

XIII- COMISSAO ESPECIAL - A constituida por dois representantes do MUNICIPIO, por dois
representantes da EMBASA e por dois representantes dos usu6rios, que tern como objetivo
fiscalizar os SERVICOS, conforme previsto no art. 33, XIV, do Decreto federal n° 6.017, de
17 de janeiro de 2007;

XIV - NORMAS DE REGLLACAO - As normas legais e administrativas editadas pelo 6RGAO
REGULADOR, com o objetivo de disciplinar a presta93o de SERVICOS ou sua remunera93o,
incluindo as Condi9des Gerais na prestavao e utiliza93o dos Servÿos Publicos de
Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitdrio da Embasa e suas altera96es;

XV - IPCA - IBGE - Indice Nacional de Pre90s ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatlstica - IBGE;

XVI - REGULARIDADE - A prestacao dos servicos publicos nas condicSes estabelecidas na
legislacao, nos regulamentos, no Convenio de Cooperacao e neste Contrato de Programa e em
outras normas tÿcnicas em vigor;
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XVII - CONTINUIDADE - A manuten9ao, em carater permanente e ininterrupto da prestaÿao
dos SERVICOS e de sua oferta a populaÿSo, em condÿoes de REGULARIDADE;

XVIII - EFICI£NCIA - A execu93o dos SERVICOS de acordo com as normas tecnicas
aplicaveis e em padrdes satisfatorios estabelecidos na regulaÿo, que assegurem, qualitativa e
quantitativamente, o cumprimento das Metas, pelo menor custo possivel;

XIX - SEGURANÿA - A execuqao dos SERVICOS de forma a garantir a seguranqa dos usuarios,
dos trabalhadores da EMBASA, da comunidade e do meio ambiente;

XX - ATLALIDADE - Modemidade das tecnicas, dos equipamentos e das instalaqoes, sua

conserva9So e manuten9So, bem como a melhoria e expansSo dos SERVICOS na medida da
necessidade dos usuarios, visando cumprir plenamente com os objetivos e metas deste
Contrato de Programa;

XXI - GENERALIDADE - universalidade da presta92o dos SERVICOS, OU seja, assegurado o

direito de acesso aos SERVICOS a todos os tipos e categorias de usuarios, observado o
Programa de Metas;

XXII - CORTESIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS - tratamento aos usuarios com civilidade e

urbanidade, assegurando o acesso facilitado e imediato as informa96es sobre os SERVICOS,

bem como para a apresenta9ao de reclama9oes;

XXIII - MODICIDADE - a justa correlaqiio entre os encargos decorrentes da prestaqSo dos

SERVICOS, a remunera9So da EMBASA, e as contrapresta96es pecuniarias pagas pelos
usuarios;

XXIV - TITULAR - o ente da Federa9ao a quern compete prover o servi9o publico,

especialmente por meio de planejamento, regula92o, fiscaliza92o e presta9§o direta ou

indireta.

CLAUSULA SEGUNDA (Do objeto e da area de prestagao). O objeto do

presente contrato 6 a presta92o de SERVICOS PLBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA e de

SERVICOS PIJBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO pela EMPRESA BAIANA DE AGLAS E

SANEAMENTO S/A - EMBASA, sob o regime de gestao associada, nas areas urbanas do

municipio de Lauro de Freitas.

§ 1°. Os SERVICOS mencionados no caput deverfio atender de forma progressiva a todas as

condÿSes de presta9ao e de qualidade previstas nas NORMAS DE REGULACAO dos

SERVICOS.

§ 2°. A presta9§o dos SERVICOS prevista no caput engloba a realiza92o de investimentos e

obras necessarios a efetiva9So da LNIVERSALIZACAO, a serem implementadas de acordo com

as metas previstas nos PQMIs.

§ 3°. As disposi9Ses do PLANO OU de suas revisQes, quando posteriores ao presente Contrato.

somente serSo eficazes em relaÿo k EMBASA mediante a preservaÿSo do equilfbrio

economico-fmanceiro.
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CLAUSULA TERCEIRA {DO prazo). Os SERVICOS contratados ser§o prestados pelo

prazo de xx (xxxx) anos, contados a partir da data de sua assinatura.

§ 1°. O prazo previsto no caput podera ser prorrogado por meio de termos aditivos, por

periodo suficiente a plena amortizafSo dos investimentos realizados pela EMBASA.

§ 2°. 0 presente contrato permanecera vigente pelo prazo necessario para o cumprimento das

obriga95es dele derivadas.

CLAUSULA QUARTA {Do modo, daforma e das condigdes deprestagdo dos

servigos). A EMBASA, durante todo o prazo da vigencia deste Contrato, devera prestar

SERVICOS adequados, entendido estes como aqueles que estejam de acordo com o disposto

nas NORMAS DE REGULACAO, com este Contrato, e que possuam condÿSes efetivas de
REGULARIDADE, CONTINIJIDADE, EFICifeNCIA, SEGURANCA, ATUALIDADE, GENERALIDADE e

CORTESIA na sua presta<;5o e MODICIDADE das TARIFAS cobradas dos seus usuarios.

§ 1°. N3o se caracteriza como descontinuidade, a interrup92o dos SERVICOS pela EMBASA, em

situa9ao de emergencia ou apos previo aviso, nas seguintes hipoteses:

I- razOes de ordem tecnica ou de SEGURANCA nas instala95es;

II - necessidade de efetuar reparos, modifica9fies ou melhorias de qualquer natureza nas

instala9Ses e infra-estruturas componentes do servl9o;

III - realizac&o de servÿos de manuten9So e de adequa9So dos sistemas visando atendimento
do crescimento vegetativo;

IV - negativa do usuario em permitir instala9&o de dispositivo de medi9§o de consumida,
mesmo ap6s ter sido previamente notificado;

V - manipula93o indevida de qualquer tubula9fio, medidor ou outra instala93o da EMBASA,
por parte do usuario;

VI - relativamente aos servÿos de abastecimento de agua por inadimplemento do usudrio, na
forma e prazo estipulado no artigo 40 da Lei federal 11.445, de 5 de janeiro de 2007;

VII - declara9§o de regime de escassez, suspensSo, restrÿao de uso ou racionamento de
recursos hidricos, decorrentes de insuficiSncia de quantidade ou de qualidade, pela autoridade
responsavel por sua gestSo;

VIII - eventos de for9a maior ou por caso fortuito, plenamente justificados e aceitos pelo
6RGAO REGULADOR.

§ 2° A interrup9ao motivada por raz6es de ordem tecnica devera ser previamente comunicada
ao 6RGAO REGULADOR e aos usuarios, com antecedencia compativel fixada na regula93o,
salvo nos casos de iminente amea9a ou comprometimento da SEGURANCA de instala9oes ou
pessoas, a juizo da EMBASA, devendo o fato ser comunicado incontinente ao 6RGAO
REGULADOR.
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§ 3° Cabe a EMBASA, em qualquer uma das hipoteses previstas no paragrafo acima, adotar as
providencias cabfveis, no sentido de reduzir a descontinuidade dos SERVICOS ao prazo
estritamente necessdrio.

§ 4°. A EMBASA prestara os SERVICOS tSo logo a instala9ao do usuario estiver interligada a
rede publica de abastecimento de agua ou de coleta de esgotos, desde que ja disponha de
infraestrutura local adequada. Os usuarios estarao sujeitos ao pagamento de TARIFAS e outros

PRECOS PUBLICOS NAO-TARJFARIOS uma vez decorrido o prazo para a ligaiÿao compulsoria a
rede, independentemente da interligaÿo efetiva, desde que a rede lhe esteja disponivel.

§ 5°. A EMBASA podera recusar a execuÿo dos SERVICOS OU interrompe-los sempre que
considerar a instalaqÿo, ou parte dela, insegura, inadequada ou nSo apropriada para receber os
SERVICOS, ou que interfira com sua CONTINUIDADE OU qualidade, na forma que dispuser as

NORMAS DE REGULACAO.

§ 6°. A EMBASA, de acordo com as normas ambientais dos orgSos de controle e fiscalizaÿao,
podera exigir que o usuario realize, as suas proprias expensas, pre-tratamento de efluentes
gerados que se apresentem incompativeis com o sistema de esgotamento sanitario existente.

§ 7°. A EMBASA disponibilizara Manual do usuario, devidamente aprovado pelo 6RCAO
REGULADOR.

§ 8°. As disposifdes deste Contrato aplicam-se as liga9des de agua e esgoto existentes na data
de sua entrada em vigor, bem como as que vierem a ser executadas ou cadastradas
posteriormente.

CLAUSULA QUINTA {Das obrigagoes da Embasa). S3o obriga9des da EMBASA:

I - praticar TARIFAS e pre90s conforme a estrutura tarif&ria estabelecida pelo 6rgao

REGIJLADOR, pelos SERVICOS, e ainda por outros relacionados com os seus objetivos;

II - executar os SERVICOS na forma e especifica93o das NORMAS DE REGULACAO, visando a

progressiva expansao dos SERVICOS, a melhoria de sua qualidade e o desenvolvimento da

salubridade ambiental na area deprestagao contratual;

III - desenvolver e executar projetos basicos e executivos pertinentes a execu9§o das obras e

SERVICOS objeto deste Contrato;

IV - cumprir com todas as obriga9oes de presta9§o de contas, planejamento e apoio ao

desenvolvimento institucional dos SERVICOS;

V - propor diretrizes, analisar e aprovar projetos, verificar a conformidade aos projetos das

respectivas obras de expansao de SERVICOS oriundos de parcelamento de solo, loteamentos,

empreendimentos imobiliarios de qualquer natureza e de responsabilidade de

empreendedores, bem como elaborar termos de recebimento em doa9ao para o MuNiciPiO e a

cess3o deste a EMBASA para opera9ao e manuten93o;
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VI - encaminhar ao 6rgAo REGULADOR, no prazo de atb 120 (cento e vinte) dias apos o

encerramento do exercfcio fiscal, relatbrios anuais de desempenho economico-fmanceiro,

gerencial, operacional e do ativo imobilizado, visando a atualiza9So, avalia9So e fiscaliza98o
da evolu98o do objeto contratual e a garantia do equilibrio economico-fmanceiro;

VII - obter todas as licen9as que se fizerem necessarias para execu98o das obras e SERVICOS

objeto deste Contrato e utilizar materiais de qualidade compativel com as normas editadas

pelos 6rg8os tbcnicos especializados, cumprindo as especifica9des e normas tecnicas
brasileiras, visando garantir solidez e SEGURANCA das referidas obras, tanto na fase de

constru98o, quanto nas de opera98o e manuten9fio;

VIII - refazer obras e SERVICOS julgados defeituosos, desde que comprovado em laudo

tecnico fundamentado, assegurando a EMBASA direito a ampla defesa e contraditdrio em

procedimentos administrativos proprio, determinados pelo ORGAO REGULADOR;

IX - cientificar previamente o MuNiciPlQ sobre as obras que pretenda executar em vias e

logradouros publicos, ressalvados os casos de emergencia;

X - disponibilizar em sua sede, para consulta, auditoria e fiscaliza95o, toda documenta93o
relacionada a este Contrato, atendenda a prdvia solicita93o formal. N8o sendo possivel
conceder o acesso imediato, este deverii ser disponibilizado em prazo n3o superior a 15
(quinze) dias;

XI - apresentar ao MuNiciPio, em tempo hdbil, todos os elementos e documentos necessarios
a declara95o de utilidade publica dos imdveis a serem desapropriados ou sobre os quais serSo

instituidas servidoes administrativas, nos termos da Iegisla93o vigente;

XII - conduzir os processos desapropriatbrlos ou de instituÿao de serviddes administrativas,
responsabilizando-se por todos os custos relacionados a estes, incluindo os referentes a
aquisi9ao dos imbveis e ao pagamento de indeniza96es ou de quaisquer outras compensa9oes

decorrentes da desapropria93o ou da institui9fio de serviddes ou de outros onus ou encargos
relacionados, considerando, ainda. eventual uso temporario de bens imoveis ou a realoca98o
de bens ou pessoas, bem como as despesas com custas processuais, honorarios advocaticios e
de peritos;

XIII - promover e assumir onus decorrentes de desapropria9bes ou imposÿao de serviddes
administrativas, limita9<5es administrativas de carater geral e autoriza9oes provisorias a
ocupa93o de bens imoveis necessarios 8 presta93o dos SERVICOS e obras de interesse deste
Contrato, cujos valores serdo considerados para fins de apura93o e manuten9ao do equilibrio
economico-fmanceiro;

XIV - indicar motivadamente e com 60 (sessenta) dias de antecedencia ao MUNICIPIO as
areas que deverao ser declaradas de utilidade publica para fins de desapropria9ao ou
instituidas como serviddes administrativas, dos bens imdveis necessarios a execucao e

conserva93o dos SERVICOS e obras objeto deste Contrato, para que sejam tempestivamente
editados os necessarios decretos;

XV - informar ao 6RGAO REGULADOR e ao MUNICIPIO a respeito do tramite de processos
administrativos ou judiciais relativos a desapropria9des, informando valores indenizatorios
pagos aos expropriados, em acordo ou decisflo judicial;
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XVI - proceder, nos termos da legislaÿo aplicavel. a devoluÿao dos valores eventualmente
arrecadados de forma indevida;

XVII - proceder ao recolhimento de todos os tributos que forem devidos, explicitando-se os
casos de possivel isensSo ou imunidade;

XVIII - notificar o ORGAO REGULADOR, imediatamente, quando constatado o desequilibrio
economico-fmanceiro.

CLAUSULA SEXTA (Dos direitos da Embasa). S3o direitos da EMBASA:

I - cobrar todos os ddbitos vencidos e nSo pagos, ressalvadas as hipoteses legalmente
previstas;

II - auferir receitas decorrentes de fontes alternativas, complementares, acessorias ou de
projetos associados, consoante art. 11 da Lei Federal n°. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e

art. 13 da Lei Federal n°. 11.445, de 5 de janeiro de 2007, inclusive para fins de amortiza92o
dos investimentos realizados;

III - adotar providencias previstas neste Contrato, objetivando assegurar o equilibrio
economico-fmanceiro durante toda sua vigencia;

IV - receber em cessSo, do MUNICIPIO, todas as servidSes administrativas e de passagem ja
instituidas e as que indicar a instituiÿo, sem qualquer onus e pelo prazo em que vigorar este

Contrato;

V - utilizar sem onus, vias publicas, estradas, caminhos e terrenos de dominio municipal;

VI - deliberar sobre disponibilidade de agua e possibilidade de escoamento de esgotos

sanitarios para a amplÿao e implanta9§o de novos loteamentos, conjuntos habitacionais e

instala9So de novas industrias;

VII - deixar de executar os SERVICOS, ou interrompe-los, sempre que considerar as

respectivas instala9Ses, no todo ou parte delas, irregular, insegura, inadequada ou

inapropriada, nos termos regulamentados pelo ORGAO REGULADOR, assegurado direito a

ampla defesa e contraditorio ao usuario;

VIII - condicionar a presta95o dos SERVICOS a previa verifica9ao de conformidade das

instala9oes com as normas estabelecidas pela Associa92o Brasileira de Normas Tunicas -
ABNT e demais autoridades competentes;

IX - exigir dos usuarios a realiza9So de pre-tratamento de efluentes em desconformidade,

antes do recebimento destes pela esta93o de tratamento de esgotos, tudo de acordo com as

normas ambientais ou de regula92o dos SERVICOS;

X - receber informa9ao sobre qualquer altera9ao cadastral do imovel;
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XI - receber em repasse os recursos financeiros ou bens que quaisquer entidades publicas,

privadas, nacionais ou intemacionais, destinarem aos SERVIGOS, inclusive fmanciamentos;

XII - opor defesa ao 6rgAo REGULADOR pelo n3o cumprimento do PQMI quando

comprovada a interferencia de terceiro.

XIII - a EMBASA podera contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes,

acessdrias ou complementares aos serviÿos previstos, bem como a implantaÿao de projetos

associados, e outras formas de contrata9aa, cm conformidade com o previsto na legislaÿo

correlata.

XIV - em situa<?ao critica de escassez motivada por estiagem, contamina<;ao de recursos

hi'dricos ou outro fato extraordindrio que obrigue a ado?ao de racionamento ou redu93o de

produ?ao a nfveis n3o compativeis com o sistema, aldm das medidas previstas na legislaÿao

em vigor e demais normas regulamentadoras, podera ser adotada tarifa especial de

contingencia, com o objetivo de restringir o consumo e cobrir eventuais custos adicionais

decorrentes delas, garantindo o equilfbrio econfimico-fmanceiro da prestaqdo dos servigos, de

acordo com o 6rg5o regulador.

§ 1°. O disposto no inciso XIII do caput n3o se aplica as contrata95es de opera93o de credito,

emissdo de debentures, de subconcessSes, de parcerias publico-privadas, de loca93o de ativos
com cessdo de recebiveis e de outras aven9as assemelhadas, hipbteses em que deverd ser

observado o disposto no art. 26, caput e §§, da Lei federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de
1995.

§ 2°. A anuencia do MUNICIPIO, prevista no art. 26 da Lei federal n° 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, poderd se dar pela aprova98o de PQMI que preveja os contratos previstos
no § 1° ou forma de financiamento dos investimentos planejados.

CLAUSULA SETIMA (Das obrigagdes do Municipio) Sao obriga9oes do
MUNICIPIO:

I- providenciar cessao a EMBASA das infraestruturas necessdrias as expansSes dos SERVIGOS
decorrentes de parcelamentos do solo e loteamentos, empreendimentos imobilidrios de
qualquer natureza, de responsabilidade dos respectivos empreendedores, com vistas a
opera93o e manuten93o, atd efetiva reversfio ao MUNICIPIO, por ocasiao da extin93o
contratual;

II - comunicar formalmente ao 6rgao REGULADOR a ocorrencia da presta93o dos SERVIGOS
pela EMBASA, em desconformidade tdcnica, operacional, contabil, economica, financeira,
tarifaria, de atendimento aos usudrios, solicitando ado93o das medidas administrativas
cablveis;

III - declarar bens imdveis de utilidade publica, em carater de urgencia, para fins de
desapropria93o ou instituÿao de servidao administrativa, cabendo-Ihe, ainda, permitir que a
EMBASA promova as a96es administrativas ou judiciais necessarias a efetiva93o das
desapropria9Ses ou servidCes;
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IV - estabelecer limitafoes administrativas e autorizar ocupafSes temporarias de bens
imoveis, com a finalidade de assegurar a realiza9iio, bem como a conserva9ao, de servi9os e
obras vinculadas a presta9§o dos SERVICOS e ao cumprimento dos PLANOS e metas de
interesse deste Contrato;

V - ceder gratuitamente as areas afetas aos SERVICOS existentes na data da assinatura do
Contrato de Programa, bem como as que receber gratuitamente pela implanta9ao dos mesmos
SERVICOS, devidamente regularizadas 2 EMBASA, pelo prazo em que vigorar o convenio de
coopera9§o e o presente Contrato;

VI - coibir o lan9amento de aguas pluviais no sistema de coleta e afastamento do esgoto
sanitario, inclusive apreciando as notifica95es de irregularidades feitas pela EMBASA;

VII - compelir todas as edifica9<5es permanentes urbanas a conectar-se ao sistema publico de
abastecimento de agua e de esgotamento sanitdrio disponivel e tecnicamente factivel;

VIII - repassar recursos financeiros ou bens de quaisquer entidades publicas, privadas,
nacionais ou intemacionais, que tenham sido destinados aos SERVICOS, inclusive
fmanciamentos;

IX - acompanhar e validar a efetiva9So da revers2o de bens por ocasi2o da extin9ao do
Contrato;

X - sistematizar e articular as informa95es municipais de acordo com o Sistema Nacional de

Informa9des em Saneamento Basico-SINISA;

XI - conceder isen9tk> de todos os tributos incidentes nas areas e instala9oes operacionais
existentes a data de celebra9&o do CONTRATO, que sera extensivel aquelas criadas durante
sua vigencia, e tambem de pre90s publicos relacionados ao uso de vias publicas, espa90 aereo

e subsolo, e ao uso de quaisquer outros bens municipais necessdrios a execu92o dos servi9os;

XII- transferir para a EMBASA, a tltulo gratuito, todas as informa9oes cadastrais referentes a

dados geograficos do municlpio, banco de dados cadastrais de imbveis e clientes/usuarios das

empresas publicas ou sociedades de economia mista a que mantenha controle, mapas, e/ou

cadastro multifinalitarios compartilhados com outras empresas publicas ou privadas a que

mantenha rela9So.

CLAUSULA OITAVA (Dos direitos doMunicipio) SSo direitos do MUNICIPIO:

I- receber relatorios previstos na Cldusula Vigdsima Terceira, com o objetivo de avaliar e

fiscalizar a evolu92o do objeto contratual e a garantia do equilibrio economico-fmanceiro;

II - exigir que a EMBASA refa9a obras e SERVICOS defeituosos, desde que comprovado por

laudo tecnico fundamentado, assegurando a EMBASA O amplo direito de defesa e contraditorio

observados o procedimento administrative proprio, determinados pelo 6rgaoREGULADOR:

III - receber previa comunica9So da EMBASA sobre obras que serSo executadas em vias e

logradouros publicos, ressalvados os casos de emergencia, servi90s de manuten9ao e

crescimento vegetativo;

13



Jo

embasa

IV - ter acesso a toda documenta<?fio relacionada a este Contrato, para consulta, auditoria e

fiscalizaÿSo, na forma do pardgrafo unico do art. 30 da Lei Federal n° 8.987, de 13 de

fevereiro de 1995, mediante prdvia solicita9fio formal;

V - participar da COMISSAO ESPECIAL prevista na Clausula Vigdsima Quinta do presente

instrumento para o acompanhamento da execu?5o do presente Contrato, com acesso a toda

documentaÿo relacionada ao mesmo, objetivando o controle social pela comunidade.

CLAUSULA NONA {Dos deveres dos usudrios). Sem prejuizo do estabelecido nas

NORMAS DE REGULACAO, S3O deveres dos usudrios:

I - pagar a TARIFA e outros PRECOS PIBUCOS NAO-TARIFARIOS, bem como as penalidades

decorrentes de mora ou inadimplemento;

II- contribuir para a permanSncia das boas condifdes dos bens afetados aos SERVICOS;

III - cumprir com o previsto nas NORMAS DE REGULACAO, especialmente as referentes aos

despejos industrials;

IV - responder perante a EMBASA pelos danos materials ou pessoais causados em decorrencia
da md utilizasdo das instala(?6es ou dos SERVICOS colocados a sua disposÿdo;

V - consultar a EMBASA, anteriormente d instalaÿSo de tubula9des intemas, quanto ao local do
ponto de entrega da dgua tratada e o de coleta das dguas residudrias;

VI - solicitar d EMBASA autoriza9do para proceder a qualquer altera9do que pretenda fazer no

ponto de entrega da dgua ou no de coleta das dguas residudrias;

VII - autorizar a entrada de prepostos da EMBASA, devidamente credenciados, nos imoveis
que estejam ocupando para que possam ser executadas as a96es de interesse dos SERVICOS, ou

os que sejam a ele complementares, inclusive a instala9do dos equipamentos necessdrios a sua

respectiva presta9do;

VIII - manter as instances intemas, tais como caixa de dgua, tubula95es e conexfies, dentre
outras, sempre limpas e em conduces de conserva9do e higiene adequadas;

IX - averiguar qualquer vazamento de dgua existente nas instances intemas, reparando-as
imediatamente;

X - manter as instala9Ses de sua unidade nas condi95es de utiliza9So estabelecidas pelas
autoridades competentes;

XI - ndo lan9ar esgoto sanitdrio na rede de dguas pluviais ou aguas pluviais na rede de
esgotamento sanitdrio;

XII - ndo fraudar qualquer tipo de equipamento, instala93o ou instrumento utilizado pela
EMBASA na presta93o de SERVICOS;

14



XIII - informar imediatamente a EMBASA sobre qualquer alteraÿo cadastral relativa ao tipo
de utilizaÿSo do imdvel e de acordo com classifica92o da EMBASA;

XIV - conectar o imovel ao sistema publico de abastecimento de agua e de esgotamento
sanitario dispomvel e tecnicamente facti'vel;

XV - projetar e executar, no imdvel de sua propriedade, as instala95es hidraulicas, com
reservatorio superior e reservatorio inferior, com sistema de eleva9So proprio, para os imoveis
com altura superior a 6 m;

XVI - atender ao Artigo 7° do Decreto 7.217 de 21 junho de 2010 e seus pardgrafos, que
dispoe sobre a instala9ao hidraulica predial ligada a rede publica de abastecimento de agua
que nSo podera ser tambÿm alimentada por outras fontes.

CLAUSULA DECIMA (Dos direitos dos usudrios). S2o direitos dos usuarios:

I- receber os SERVICOS em condi96es adequadas;

II - receber todas as informa9des para a defesa dos interesses individual ou coletivos, bem
como as necessdrias para a eficiente utiliza93o dos servi90s publicos;

III - levar ao conhecimento do 6rgao REGLLADOR as irregularidades das quais venham a

ter conhecimento;

IV - fiscalizar os SERVICOS, inclusive por meio da COMISSAO ESPECIAL prevista na Clausula
Vigesima Quinta;

V - ter acesso ao manual do usuario;

VI - comunicar a EMBASA, por meio de sua ouvidoria, ou, caso insuficiente a atua9§o desta,

ao ORGAO REGLLADOR os atos ilfcitos ou irregulares porventura praticados pela EMBASA OU

seus prepostos na execu9&o dos SERVICOS;

§ 1°. Os casos omissos ou as duvidas surgidas no relacionamento com os usuarios, em

decorrencia da aplica9&o das condi95es previstas neste Contrato serSo resolvidos pelo 6RGAO
REGLLADOR, O qual podera mediar conflitos entre usudrios e a EMBASA.

§ 2°. A EMBASA nao podera condicionar a liga9do ou religa95o da unidade do usuario ao

pagamento de valores nSo previstos nas NORMAS DE REGLLACAO, bem como de debitos nao

imputaveis ao usuario, ou, ainda, interromper a presta9So dos SERVICOS fora das hipoteses

previstas nas NORMAS DE REGULACAO.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA (Das obras). A EMBASA ficara responsavel

pelo desenvolvimento e execu93o dos projetos basicos e executivos referentes as obras

previstas nos PQMIs, devendo disponibilizar ao 6RGAO REGLLADOR toda a documenta9§o

pertinente quando solicitada.
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Paragrafo Unico. Para execugAo das obras, a EMBASA devera obter todas as licengas que se

fizerem necessArias, bem como utilizar materials cuja qualidade seja compativel com as

normas editadas pelos orgAos tecnicos especializados e, ainda, cumprir todas as especificagSes

tAcnicas brasileiras que assegurem integral solidez e SEGURANCA a obra, tanto na

sua fase de construgAo, quanto nas fases de operagAo e manutengAo.
e normas

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA (Das expropriates e serviddes
administrativas) A EMBASA, nos termos de declaragAo de utilidade publica ou interesse

social, promovera desapropriagSes, instituirA servidfies administrativas e ocupara

temporariamente os bens necessArios a execugfto e conservagAo de obras e servigos vinculados

ao objeto deste instrumento, arcando com os 6nus decorrentes.

Paragrafo unico. Para que sejam promovidas as respectivas declarag8es de utilidade publica

ou de interesse social, devera a EMBASA indicar ao Munidpio, de forma justificada, com 60

(sessenta) dias de antecedencia, as areas que deverAo ser desapropriadas, ou nas quais se

instituirA servidAo administrativa.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA {Do apoio da Embasa) A EMBASA

apoiarA as revisSes do Plano Municipal de Saneamento Basico - Servigos de Abastecimento

de Agua e de Esgotamento Sanitario.

CLAUSULA DECIMA QUARTA {Dos criterios, dos indicadores, das

formulas e dos par&metros defmidores da qualidade e continuidade dos

servigos). Para fins deste CONTRATO sflo adotados os critdios, indicadores, formulas e

parametros defmidores da qualidade e continuidade atualmente em vigor, independentemente
de terem sido editados por 6rg3o ou entidade municipal ou estadual.

Pardgrafo unico. Por meio de NORMA DE REGULACAO, O 6RGAO REGULADOR podera
completar ou alterar os criterios indicadores, formulas e par&metros mencionados no caput, os

quais obrigarSo a EMBASA imediatamente e, caso impliquem em aumento ou diminuigSo
extraordinaria de custos, darSo causa 4 RKVISAO de TARIFA OU de PRECOS PIIBLICOS NAO-
TARIFARIOS.

CLAUSULA DECIMA QUINTA {Das Metas de Atendimento e de Qualidade
dos Servigos). Na parte relativa ao objeto e Area de atuagSo deste Contrato, a EMBASA
deverA observar os objetivos e metas de ampliagAo e manutengAo dos sistemas de
abastecimento de agua e esgotamento sanitArio previstas no PQMI de acordo com a Clausula
Decima Sexta deste Contrato e no Plano Municipal de Saneamento Basico (Lei Municipal
1.721 de 28 de dezembro de 2017) e suas alterag&es subsequentes.

Paragrafo Unico * As Metas e Prazos dos SERVIGOS, constantes no Plano Municipal de
Saneamento BAsico e no PQMI, serSo revisados a cada quatro (4) anos, concomitantemente a
revisAo do Plano de Saneamento, sendo assegurado o prazo maximo de 6 (seis) meses para
formalizagAo de Termo Aditivo ap6s a entrada em vigor da nova lei do PMSB, quando
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necessario, respeitado o equilibrio economico e financeiro dos contratos vigentes
exequibilidade dos servÿos.

e a

CLAUSULA DECIMA SEXTA (Do PQMI). O PQMI, a ser elaborado pela
EMBASA e aprovado pelo MUNICIPIO, sempre em compatibilidade com o PLANO, devera
estabelecer o conjunto de programas, projetos e aÿSes necessarias para atingir as metas de
UNIVERSAL1ZA£A0 previstas no PLANO, de acordo com o montante de recursos financeiros
previstos para o periodo de 4 (quatro) anos.

§ 1°. Sao dispositivos obrigatorios do PQMI:

I- metas e cronograma de investimentos, com a identifica93o e or9amento estimativo das
obras e outras a96es para o alcance das metas de UNIVERSALIZACAO de acesso aos SERVICOS,
bem como das metas de melhoria de sua qualidade, de forma regionalizada, a fim de permitir
a popuIa9do reconhecer os efeitos dos investimentos em rela93o 3 situa9So de salubridade da
regiao do MUNICIPIO atendida pela EMBASA;

II - metas de redu9§o das perdas, em especial das perdas fisicas de dgua;

III - a previs2o de aportes financeiros para a realiza93o dos programas, projetos e a9des
previstos, dentre eles os originarios de:

a) tarifas;

b) opera9des de credito;

c) emissao de debentures;

d) contrata93o de parcerias publico-privadas;

e) fundos publicos e privados;

f) or9amento da UniSo, Estado ou Municipio;

g) outras formas de custeio do financiamento.

§ 2°. A ausencia ou disponibiliza92o parcial de fontes de recursos publicos previstos, al6m de

altera9des radicals das condÿSes economicas que afetem as condi9Ses de oferta de credito e

capta95o de recursos junto ao mercado financeiro e de capitais, implicar3o desequilibrio
economico do contrato.

§ 3°. Haverd urn PQMI a cada 4 (quatro) anos, desde que vigente o presente Contrato,

prevendo-se o seguinte cronograma para sua elabora93o, aprova93o e execu93o:

Periodo de execu9ao
do PQMI

Data-limite para o

Titular dos Servÿos
publicar o ato de

aprovayao do PQMI*

Data-limite para a

Embasa propor o

PQMI

PQMI

2018-202230/06/201830/04/2018PQMI 1
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2022-202630/06/202230/04/2022PQMI2
2026-203030/06/202630/04/2026PQMI3

2030-203430/06/203030/04/2030PQMI4
2034-203830/06/203430/04/2034PQMI5
2038-204230/06/203830/04/2038PQMI6

2042-204630/06/204230/04/2042PQMI 7

2046-204830/06/204630/04/2046PQMI 8

*(As datas serfio ajustadas quando da assinaturs do contrato de programa)

§ 4°. O 6RGAO REGULADOR deverd disponibilizar a qualquer do povo, independentemente da

demonstraÿao de interesse, o acesso integral de todos os PQMIs, por meio do sitio que

mantem na internet.

§ 5°. A nao apresenta93o e avalia?ao dos PQMIs, dentro dos prazos estabelecidos, nao afetara
a continuidade do contrato.

§ 6°. As tarifas deverao amortizar os investimentos em captaffles, barramentos e outras

solutes hidricas construldas ou mantidas pcla EMBASA para atender o abastecimento do
Municipio, mesmo quando n3o previstas no PMSB ou Plano de Investimento.

CLAUSULA DECIMA SETIMA (Do cdlculo de tarifas e de outros pregos
publicos). A utilizaijao ou disponibilidade dos serviÿos serd remunerada mediante a TARJFA

atualmente aplicada aos servÿos (Anexo IV deste instrumento), sendo que os serviÿos
complementares ou adicionais aos servifos piiblicos objeto deste Contrato serdo remunerados
mediante PRECOS PUBLICOS NAO-TARIFARIOS, na forma definida na regula93o.

§ 1°. A TARIFA remunerard todos os custos e despesas, diretos ou indiretos, para a prestaÿSo
dos servifos, inclusive a amortiza93o dos investimentos, deprecia93o, os custos operacionais e
de regula93o e fiscaliza93o dos servi9os e a remunera93o de capital.

§ 2°. A TARIFA mencionada no caput considcrard toda a atua93o da Contratada no Estado da
Bahia, de forma a assegurar a sustentabilidade e o equilibrio economico-financeiro da
EMBASA.

§ 3°. A estrutura tarifaria, a REVTSAO, O REAJUSTE das TARIFAS e de outros PRECOS
PUBLICOS NAO-TARIFARIOS serdo alterados mediante decisao do 6rgao REGULADOR OU de
altera93o da legisla93o ou dos regulamentos, sem a necessidade de se formalizar altera93o ao
presente instrumento.

§ 4°. O REAJUSTE das TARIFAS e de outros pre90s publicos dar-se-d consoante disposi93o do
artigo 39 da Lei Federal n°. 11.445, de 5 de janciro de 2007, a cada 12 (doze) meses, tendo
por data base a fixada pelo 6RGAO REGULADOR e ausente esta, o dia 1° de maio de cada ano,
devendo o ato que conceder o REAJUSTE ser publicado, no mmirno, 30 (trinta) dias antes da
data de sua vigencia.

18


