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§ 5°. Para fins de aplicaÿo de REAJUSTE, as despesas para a prestaÿSo dos serviÿos serdo
classificadas entre aquelas que estdo sob direta gestdo da EMBASA (despesas administraveis) e
as que independem desta (despesas ndo administraveis), como os referentes a energia eletrica,
telecomunica(?5es e outros. A parcela de despesas ndo administraveis administradas sera
reajustada integralmente com a variafSo de preÿos verificada no periodo e a parcela de
despesas administraveis sera reajustada pela aplica<?2o do INDICE NACIONAL DE PRECOS AO

CONSUMIDOR AMPLO-IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica -
IBGE, ou outro equivalente, nos termos em que decidir o ORGAO REGULADOR.

§ 6°. A TARIFA e todas as conduces economico-financeiras deste Contrato serdo revistas a
cada 4 (quatro) anos, atendendo o seguinte cronograma:

Quadrienio Data-limite para a
Embasa pleitear a
revisdo ordinaria

Data-limite para o
Orgdo Regulador
publicar a decisao

sobre a revisdo
ordinaria

Data de inicio de
vigencia da tarifa

revisada

01/10/2018 31/03/2019 30/04/20192019-2022
01/10/2022 31/03/2023 30/04/20232023- 2026
01/10/2026 31/03/2027 30/04/20272027- 2030

31/03/2031 30/04/203101/10/20302031 -2034
31/03/2035 30/04/20352035-2038 01/10/2034

30/04/203901/10/2038 31/03/20392039-2042
30/04/204301/10/2042 31/03/20432043 - 2046

§ 7°. Sera realizada REVISAO extraordindria de TARIFA sempre que, por fatos alheios ao
controle e influencia da EMBASA, seu valor tomar-se insuficiente para amortizar
integralmente e remunerar todos os custos operacionais, de administra9§o, de manuten?ao,

investimentos e expansdo dos servÿos.

§ 8°. Para efeito de faturamentos, usudrios serdo classificados em categorias de uso, na forma
da Tabela Tarifaria da EMBASA, aprovada pelo 6RGAO REGULADOR.

§ 9°. Desde que previsto nas NORMAS DE REGULACAO, grandes consumidores poderao

celebrar contratos especiais com a EMBASA em que sejam estipuladas TARIFAS diferenciadas,

ouvido previamente, em cada caso, o 6RGAO REGULADOR.

§ 10. A EMBASA deverd manter escritura<?ao contabil que permita ao 6rgao REGULADOR a
efetiva e permanente fiscalizaÿdo dos resultados da prestaÿdo dos servi90S complementares e

adicionais.

§ 11. A EMBASA podera cobrar todos os valores de todos os servÿos prestados, os debitos

vencidos e ndo pagos, incluindo-os nos instrumentos de cobran9a disponiveis, sempre

considerados os encargos fmanceiros legais.

§ 12. A EMBASA poderd auferir receitas decorrentes de fontes altemativas, 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°. 11.107, de 6 de abril de 2005, inclusive para fins

de previa amortiza9do e remunera9do, seja dos bens pre-existentes e/ou dos demais

investimentos realizados.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA (Do slstema de cobranga). A EMBASA efetuara

as medÿSes dos consumos de agua ou, para os casos de ndo-hidrometra9do, estimara os

consumos e emitird, com base em medi95es ou estimativas, a cobran9a dos valores devidos

respectivos usuarios, nos termos do estabelecido na Tabela Tarifdria da EMBASA,

aprovada pelo 6RGAO REGULADOR.

§ 1°. A remunera92o pela presta9do de servi90i ptiblicos de esgotamento sanitdrio poderd ser

fixada com base no volume de dgua cobrado pelo servi9o de abastecimento de agua, ou no

volume estimado de dgua consumido pelo usudrio, no caso dele se utilizar de fonte

altemativa. As NORMAS DE REGULACAO poderdo prever a instaÿdo de medidores de vazdo

de esgoto, para o fim de cdlculo da remuneraQdo devida pela utiliza9do dos servÿos de

esgotamento sanitdrio.

§ 2°. Serdo lan9ados nas contas de consume dos usudrios, quando for o caso, os valores
correspondentes as multas e aos servÿos adicionais ou, com anuencia do usudrio, dos servi90s
complementares.

§ 3°. A EMBASA poderd contratar empresas, instituÿao fmanceira ou ndo, para funcionar
como agentes arrecadadores das quantias mencionadas nesta cldusula, bem como para exercer
as funcdes previstas no caput.

aos

CLAUSULA DECIMA NONA (Dos recursos a serem aplicados na prestagao

dos Servigos). As amplia9Ses, expansdes, implanta9do, melhorias, reposi9<5es, opera9do e

manutencao referentes aos SERVIGOS serdo custeadas pelas tarifas arrecadadas, por outros

PRECOS PUBLICOS NAO-TARIFARIOS, por recursos ndo onerosos e por recursos de
fmanciamento.

Paragrafo unico. As metas de universaliza9lo do PLANO poderdo ser alcan9adas, em parte,
com recursos tarifdrios e com outros PREQOS pfJBLICOS NAO-TARIFARIOS de responsabilidade
da Embasa. A sua totalidade, conforme previsto no Estudo de Viabilidade Tecnica e
Econfimico-Financeira (EVTE), ficara condlcionada ao aporte de recursos extemos ndo
onerosos a Embasa.

CLAUSULA VIGESIMA (Da participagdo do Municipio e do Estado da
Bahia na captagao de recursos). Aldm das TARIFAS e de outros PRECOS PUBLICOS NAO-
TARIFARIOS, a melhoria, amplia9do ou expansdo dos SERVIGOS para alcan9ar as metas de
universaliza9do do PLANO poderdo ser custeados com recursos do tesouro do Municipio de
Lauro de Freitas e do Estado da Bahia e com recursos captados junto ao Orcamento Geral da
Unido-OGU e a 6rgdos e organismos de flnanciamento nacionais e intemacionais.

Paragrafo Unico. Havendo a hipotese acima, a regula9do tarifdria realizada pelo ORGAO
REGULADOR devera considerar os valores invcstidos e as condi95es de repasse dos ativos
deles resultantes, visando d MODICIDADE tarifdria, quando for o caso, para o adequado calculo
dos valores das TARIFAS e registro dos bens vinculados aos SERVIGOS.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA fmanciamento). A EMBASA poderi •

celebrar opera?6es de credito com o objetivo de aplicar os seus recursos na expansao ou
melhoria dos SERVICOS objeto deste Contrato de Programa.

§ 1°. Nas operates de credito, poderSo ser oferecidas em garantia os direitos emergentes da
presta9§o dos SERVICOS, ate o limite prudencial definido pelas NORMAS DE REGULACAO.

§ 2°. As NORMAS DE REGULACAO estabeleceriio as hipoteses em que o atraso, ou a
intemip9ao, no fomecimento de recursos originados em opera95es de credito poderSo ser
consideradas como justificativa para o descumprimento de obriga9des relativas aos SERVICOS.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA {Da regulagao e da fiscalizagao dos
servigos). Compete ao 6RGAO REGULADOR:

I - exercer as atividades previstas pela Lei federal n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007, pela Lei
estadual n° 11.172, de 1 de dezembro de 2008 e pelo Convenio de Coopera93o autorizado pela
Lei municipal n° 1.706 de 25 de outubro de 2017;

II - promover e zelar pelo cumprimento da Polltica Municipal de Saneamento Basico, bem
como pelo atendimento ao previsto na legisla9&o e regulamentos federais e estaduais;

III - estabelecer padrOes e normas para a adequada presta93o dos SERVICOS e para a

satisfa93o dos usu2rios;

IV - reajustar e, apos processos de consulta e audiencia publica e a oitiva de orgSo colegiado
de controle social, revisar as TARIFAS, de modo a permitir a sustentabilidade economico-
financeira da presta93o dos SERVICOS, observada a MODICIDADE tarifaria;

V - garantir o cumprimento das condi96es e metas estabelecidas pelo planejamento dos
SERVICOS;

VI - prevenir e reprimir o abuso do poder economico, ressalvada a competencia dos org3os

integrantes do Sistema Nacional de Defesa da Concorrencia;

VII - atuar em coopera93o com os 6rg3os e entidades integrantes da Administra92o Publica
Municipal;

VIII - editar normas que disciplinem a execu93o e interpreta9ao dos dispositivos do presente

Contrato de Programa e dos dele dependentes ou derivados;

IX - estipular parametros, criterios, fdrmulas, padrdes ou indicadores de mensura92o e

aferi93o da qualidade dos SERVICOS e do desempenho da EMBASA, zelando pela sua

observancia e pela promo92o da UNIVERSALIDADE, CONTINUIDADE, REGULARIDADE,

SEGURANCA, ATU ALIDADE e EFICIENCIA, bem como CORTESIA em sua presta93o e

MODICIDADE TARIFARIA;

X - fiscalizar a presta93o dos SERVICOS, e ter acesso 2s infomuÿfles necessarias para esse fim,

tais como dados referentes a administra93o, contabilidade, recursos tÿcnicos, economicos e

financeiros desses SERVICOS;
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XI - aplicar as san95es pertinentes, previstas na legistdo e regulamenta9do, inclusive na Lei

federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e na Lei federal n° 11.445, de 5 de janeiro de

2007;

XII - executar as atividades que Ihe tenham sido delegadas, dirimindo, em sede

administrativa, as divergences eventualmente existentes, podendo se valer de auxllio tecnico

especialmente designado;

XIII - fiscalizar o presente Contrato de Programa, inclusive quanto ao cumprimento das
dispostes dos respectivos PLANOS de saneamento bdsico;

XIV - estabelecer os prazos e critdrios necessdrios a preserva9do das condi98es minimas de

manuten9ao da saude a serem observados pela EMBASA em caso de interrup9ao ou restri9ao
do fomecimento de agua por inadimplencia de estabelecimentos de saude, de institutes
educacionais e de intema9do coletiva de pessoas e de usuario residencial de baixa renda
beneficiario de TARIFA social.

§ 1°. A fiscaliza9ao a ser exercida pelo ORGAO REGULADOR abrangera o acompanhamento
das a98es da EMBASA nas dreas tdcnica, operacional, contabil, economica, fmanceira, tarifaria
e de atendimento aos usudrios.

§ 2°. As reclama90es individuais de usuarios feitas diretamente ao MUNICIPIO ou ao 6rgAo

REGLLADOR deverdo ser notificadas em 15 (quinze) dias d EMBASA, para que esta, em prazo
igual, apresente sua manifesta9do.

§ 3°. O 6RGAO REGULADOR, em contrapartida as suas flutes de regula9§o e
fiscaliza9do, fara jus d remunera9§o correspondente de 0,5% (cinco decimos por cento) do
total arrecadado no Municipio, com a exclusfio dog incidentes sobre o faturamento.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA (Dos procedimentos que garantam
transparency da gest&o econdmiea e flnanceira de cada servigo). A EMBASA
publicara relatdrio anual informando o investido e o arrecadado no MUNICIPIO, atendendo
aos critdrios seguintes:

Perlodo de competgncia Datadimite para divulga9do do relatorio
Atd 30 de abrilJaneiro a dezembro

Paragrafo unico. Os relatorios mencionados no caput deverdo ser encaminhados ao 6rgao

REGULADOR C ao MUNICIPIO e publicados no sltio da EMBASA na internet.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA {Do controle social) Cabe ao MUNICIPIO
instituir e regular o funcionamento de f6rum prdprio ao exerclcio do controle social, disposto
no artigo 47 da Lei Federal n° 1 1.445, de 5 de janeiro de 2007.

§ 1°. Na forma da lei, o exerclcio do controle social contara com representantes do
MUNICIPIO, do 6RGAO REGULADOR, da EMBASA e da sociedade civil.
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§ 2°. 0 forum instituido pelo MUNICIPIO para a efetiva93o do controle social da presta9§o de
SERVICOS publicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario contara com acesso as
informa95es e documentos na forma prevista na legisÿSo e neste Contrato, atendendo
solicita9oes n3o inferiores a 15 (quinze) dias.

a

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA (Da Comissao Especial). Os SERVICOS serao
anualmente fiscalizados por COMISSAO ESPECIAL, formada por dois representantes do
MUNICIPIO, por dois representantes da EMBASA e dois representantes dos usuarios, sendo
urn deles dos usuarios industriais e comerciais.

Paragrafo unico. Os critdrios e forma de escolha dos representantes dos usuarios
mencionados no caput, bem como o periodo anual de fiscaliza92o, serao disciplinados por
NORMA DE REGULACAO.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA (Da protegao ambiental e dos recursos
hidricos). 0 MUNICIPIO poderd exigir que a EMBASA, na vigencia deste instrumento,
providencie, de acordo com o planejamento realizado pelos orgaos competentes, medidas
preventivas e/ou corretivas do meio ambiente e dos recursos hidricos, em decorrencia da
presta93o dos SERVICOS, inclusive por intermedio de novas obras e servi9os n3o previstos no
PQMI

§ 1°. A EMBASA devera submeter-se a todas as medidas adotadas pelas autoridades
municipais, estaduais e federais com poderes de fiscaliza93o do meio ambiente e dos recursos
hidricos.

§ 2°. NSo configura inadimplencia contratual a inexecu93o de SERVICOS e obras a cargo da
EMBASA quando motivada:

I - pela n3o-libera93o tempestiva de licen9as ambientais ou de outorgas de direito de uso dos
recursos hidricos;

II - por demora do Judicidrio no tramite de desapropria96es, servidSes ou ocupa9bes

temporarias.

§ 3°. No caso do § 2°, o 6rgao REGULADOR devera deferir prorroga9§o de prazos para

realiza9ao de metas e objetivos previstos neste instrumento.

§ 4°. Caso exigencias ambientais nSo previstas venham alterar de forma relevante o equilibrio

economico-fmanceiro deste Contrato, serd este recomposto mediante REVISAO extraordinaria.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA (Dos riscos). Os riscos inerentes ou derivados

da execu9&o deste Contrato serao da Embasa ou do Municipio.

Paragrafo unico - Durante o prazo de vig&icia do presente Contrato devera ser mantida a

efetiva cobertura dos riscos inerentes a execu93o das atividades relacionadas 2 presta9ao dos

SERVICOS objeto deste Contrato, nos termos e condi9oes disciplinadas nas NORMAS DE

REGULACAO.
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CLAUSULA VIGESIMA OITAVA (Das penalidades e de sua forma de

aplicagdo). A falta de cumprimento, por parte da EMBASA, de qualquer clausula deste

Contrato de Programa e das NORMAS DE REGULACAO, sem prejuizo do disposto nas demais
cldusulas, poderA ensejar a aplicaÿao das segulntes penalidades:

I - advertencia e

II - multa,

§ 1°. A penalidade no inciso “I” e a multa prevista no inciso "11", respeitados os limites
previstos, serSo aplicadas segundo a gravidade da infraÿao.

§ 2°. No caso de a EMBASA reincidir em conduta alvo de multa, ficara sujeita, ja na segunda

infra9ao e dai por diante, a aplica9ao de san9ao em valor dobrado, na forma estabelecida nas
NORMAS DE REGULACAO.

§ 3°. As multas pecuniarias decorrentes de infixes as Cldusulas deste Contrato de Programa
ou de obriga95es inerentes a presta93o dos SERVifOS serao fixadas em conformidade com os
parametros propostos pelo ORGAO REGULADOR, e as NORMAS DE REGULACAO poder3o
evidenciar as hipoteses de incidencia e fixar o procedimento para a apura93o de eventuais

infra96es e para a aplica9ao das penalidades,

§ 4°. 0 simples pagamento da multa n3o eximird a EMBASA da obriga93o de sanar a falha ou
irregularidade a que deu origem.

§ 5°. Cabe ao 6rgAo RECULADOR regulamentar as hipoteses autorizantes de interveÿao e
caducidade, constantes os artigos 32 e 35, inciso III da Lei federal n°. 8.987 de 13 de
fevereiro de 1995.

§ 6°. O procedimento administrative para a aplica9ao das penalidades assegurara direito a
ampla defesa e contraditdrio a EMBASA e teri inlcio com a lavratura da Notifica9ao de
Infra93o, pelo agente responsavel pela fiscaliza93o, do qual constara tipifica93o da conduta,
norma violada, sendo instruido com respectivo laudo de constata93o tÿcnica, que indicara
mÿtodos e criterios tdcnicos de aferi93o utllizados.

§ 7°. A pratica de duas ou mais infra9des pela EMBASA podera ser apurada em urn mesmo
auto de infra93o.

§ 8°. Ao final do processo administrative e confirmada a penalidade, os efeitos dela advindos
ser3o os seguintes:

I - no caso de advertencia, anota93o nos registros da EMBASA junto ao 6rgao RECULADOR:

II - em caso de multa pecuniaria, obriga98o de pagamento dentro do prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da notifica93o de decis3o irrecorrivel pela EMBASA;
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III - a repara9§o pecuniaria devida ao usudrio, decorrente de reclama92o sera feita em ate 30
(trinta) dias, contados do recebimento pela EMBASA da notifica92o de decisao procedente
irrecorrivel.

CLAUSULA VIGESIMA NONA {Da intervengao). Sem prejuizo das penalidades
cablveis e das responsabilidades incidentes, o MUNICIPIO, nos termos do artigo 32 e seguintes
da Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, podera intervir, excepcionalmente, e a
qualquer tempo, na explora9§o dos SERVICOS objeto deste Contrato, com o fim de assegurar
sua adequada presta9§o, bem como fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares
e legais pertinentes.

§1°. A interven9So se dara por ato prdprio e especffico do poder concedente, com a indica93o
de prazo, objetivos e limites da medida, devendo ser instaurado, em 30 (trinta) dias contados
do ato que determinar a interven?2o, o indispensavel procedimento administrative.

§ 2°. Se o procedimento administrative referido no § 1° acima n5o estiver concluldo em 180
(cento e oitenta) dias, considerar-se-i inv&lida a interveÿSo, devolvendo-se a EMBASA a
administra9So dos SERVICOS, sem prejuizo de indeniza92o que lhe seja devida.

§ 3°. Se ficar comprovado que a interven9So nSo observou os pressupostos legais e
regulamentares, sera declarada sua nulidade, devendo o servi90 ser imediatamente devolvido
a EMBASA, sem prejuizo do direito de indeniza9ik> devida.

§ 4°. Cessada a interven9fio, se nSo for extinto o Contrato, a administrafSo do servi90 sera
devolvida a EMBASA, precedida de prestasSo de contas pelo interventor, que respondera pelos
atos praticados durante a sua gestSo.

§ 5°. Cabe ao 6RGAO REGULADOR regulamentar as hipoteses autorizantes e o devido
procedimento administrative para a interven92o.

CLAUSULA TRIGESIMA {Da extingdo do contrato) A extiÿSo do presente

Contrato ocorrera nas seguintes hipoteses:

I - advento do termo contratual;

II - rescisSo decorrente de grave inadimplSncia contratual;

III -dissolu9So;

IV - privatiza9ao da EMBASA, OU outra forma pela qual ela deixar de integrar a Administra9ao
Indireta do Estado da Bahia;

V - encampa9§o, mediante lei municipal autorizativa, desde que haja pagamento previo das

indeniza96es devidas;

VI - mutuo acordo.
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§ 1°. Na hipotese de extin?ao do presente Contrato de Programa com fulcro no inciso V do

caput desta Cteusula, sem que a EMBASA tenha concorrido com culpa ou dolo, a indeniza<?ao
devida pelo MUNICIPIO a EMBASA serd no valor equivalente ao apurado e certificado pelo

6RGAO REGULADOR na forma prevista no § 2° do artigo 42 da LNSB, acrescida do valor

equivalente a 30% (trinta por cento) deste mesmo saldo, referente aos investimentos em

e ainda n3o reconhecidos pelo ORGAO REGULADOR, atualizados monetariamente pelo IPCA

ata a data em que os servigos forem retomados pelo Contratante, bem como de juros de mora

a raz3o de 2% (dois por cento) ao mes, calculados pro rata dies.

§ 3°. Caso o MUNICIPIO nSo tenha meios de realizar o pagamento previo das indeniza?6es
previstas no § 1°, a EMBASA podera ceder o direito referente a este crddito para o Estado da

Bahia, que podera utilizar de todos os meios de cobran9a admitidos no Direito, inclusive o

previsto no artigo 160, pardgrafo unico, inciso 1, da ConstituÿSo Federal, tambem no que se

refere ao Imposto sobre OperaifSes relatival & Circulapdo de Mercadorias e Prestaÿo de

Serviÿos de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunica<?ao (ICMS).

§ 4°. A EMBASA permanecerd prestando os SERVICOS nas mesmas bases deste Contrato de

Programa, enquanto necessdrio para assegurar a observancia do princlpio da CONTINUIDADE

do servi90 publico e os direitos dos usudrios.

curso

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA (Dos bens reversiveis) Integram os

SERVICOS todos os bens e direitos prd-existentes a este Contrato de Programa, afetados e
indispensaveis d presta9do dos SERVICOS, bem como aqueles adquiridos ou construldos na
vigencia do presente instrumento.

§ 1°. O MUNICIPIO 6 o proprietdrio dos bens mencionados no caput, os quais estardo
gravados pelo direito de explora9do da EMBASA no prazo de vigSncia deste Contrato.

§ 2°. No exerdcio de seus direitos de explora9&o a EMBASA zelard pela integridade dos bens
vinculados a presta9§o dos SERVICOS, reformando-os, substituindo-os, conservando-os,
operando-os e mantendo-os em suas conduces normais de uso, de tal maneira que, mesmo
apos a extin9do deste Contrato, encontrem-se em seu estado normal de utiliza9do, excetuado o
desgaste normal proveniente de seu funcionamento.

§ 3°. Os bens e direitos afetados ou indispensaveis a presta9So dos SERVICOS n5o poder§o ser
alienados ou onerados pela EMBASA sem previa anuencia do MUNICIPIO, e comunica93o ao
6RGAO REGULADOR, permanecendo vinculados a presta9ao dos SERVICOS, mesmo na
hipdtese de extin93o deste Contrato.

§ 4°. NSo ser3o admitidas atividades que deteriorem os bens vinculados aos SERVICOS por
agentes poluidores de qualquer natureza.

§ 5°. Os prazos dos eventuais contratos celebrados pela EMBASA, que envolvam a explora9ao
comercial dos bens afetos ou vinculados aos SERVICOS n3o poder3o ultrapassar o prazo
previsto na regulacao e do presente Contrato,

§ 6°. Fica assegurado a EMBASA O direito de recuperar os investimentos realizados para
aquisi93o ou produ93o de bens reversiveis mediante as receitas emergentes da presta93o dos
SERVICOS, ficando o MUNICIPIO respons3vel por eventuais saldos n3o amortizados.
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§ 7°. Nao gerargo creditos perante o MUNICIPIO o bem adquirido ou produzido sem onus para
a EMBASA, tais como os decorrentes do parcelamento do solo urbano ou os adquiridos por
doa<;ao ou com recursos do proprio MUNICIPIO, inclusive os obtidos mediante transferences
voluntarias da Unigo ou do Estado.

§ 8°. Os investimentos realizados pela EMBASA, os valores amortizados pelas receitas
emergentes da presta?§o dos SERVICOS e os respectivos saldos sergo anualmente auditados e
certificados pelo ORGAO REGULADOR.

§ 9°. Os creditos devidamente certificados podergo constituir garantias de emprestimos a
EMBASA, desde que contratados para viabilizar investimentos previstos no PQMI.

§ 10°. NORMAS DE REGULACAO disciplinargo o disposto nesta Clausula.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA {Da reversdo dos bens). Na extin?go do
Contrato extinguem-se os direitos de explora?go da EMBASA sobre os bens afetados pela
prestafgo dos SERVICOS, permanecendo estes sob a gestgo da EMBASA enquanto incumbir a
esta manter a CONTINUIDADE dos SERVICOS.

§ 1°. Na data de extin9go do contrato os saldos relativos aos investimentos ngo amortizados
pelas receitas emergentes da presta9go dos SERVICOS sergo imediatamente exigiveis,
passando a incidir corre9go monetgria mediante aplica9go do IPCA - IBGE, bem como juros
de mora a razgo de 2% (dois por cento) ao mes, calculados pro rata dies.

§ 2°. Fica facultado ao MUNICIPIO, mediante decisgo unilateral, prorrogar o prazo de vigencia
deste Contrato, com o objetivo de propiciar receitas que venham a amortizar integralmente o
valor mencionado no § 1°.

§ 3°. Obriga-se a EMBASA a entregar os bens afetados pelo servi9o em condi9des regulares de
operacionalidade, utiliza9go e manuten9go, sem prejufzo do normal desgaste resultante do seu
uso, inteiramente livres e desembara9ados de quaisquer dnus ou encargos.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA {Da alteraqiw bilateral do Contrato
de Programa) A EMBASA e o TITULAR DOS SERVICOS, de comum acordo, podergo alterar
obriga96es previstas no presente Contrato de Programa, que devergo ser previamente
comunicadas ao 6RGAO REGULADOR.

Paragrafo unico. Somente poderg ser realizado aditamento ao presente Contrato mediante
decisgo do ORGAO REGULADOR, que reconhe9a que a altera9go pretendida exige acrgscimo,

supressgo ou altera9go do Contrato de Programa.

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA {Da publicat;do e registro deste

Contrato de Programa). Dentro de vinte dias em que se seguirem a assinatura deste

Contrato de Programa, o MUNICIPIO e a EMBASA providenciargo a sua publica9go mediante

extrato na imprensa oficial, em jomal de grande circula9go e nos sitios que mantem na

internet.
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§ 1°. 0 MUNICIPIO providential a remessa de cdpia autentica deste Contrato de Programa ao

Tribunal de Contas respons&vel pela sua flscalizaÿao no prazo de cinco dias, a contar da data

de sua assinatura; no mesmo prazo a EMBASA dcvera encaminhar cdpia autentica do Contrato

ao Tribunal de Contas do Estado e ao 6RGAO REGIILADOR.

§ 2°. Tanto o MUNICIPIO como a EMBASA, no ambito de suas respectivas procuradorias
juridicas, deverSo arquivar via autentica do presente instrumento.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA (Da Mediagao). Qualquer controversy

decorrente da interpretagSo, da execute ou da extin?ao do presente contrato sera resolvida
por mediapSo, cujo procedimento sera processado pelo Comite de Media<?2o, a ser instituido e
coordenado pelo 6rg2o Regulador.

§ 1°. A instaura<?3o da mediaÿao sera comunicada formalmente a EMBASA e ao MUNICIPIO
que, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da comunica9ao,
indicarao seus representantes junto ao Comitfi de Media9lIo.

§ 2°. O Comite de Media9ao, fundamentado nos documentos e estudos oferecidos pelas
partes, propord solu9ao amigdvel n2o vinculante, cuja aceita9ao findara a controversia
debatida.

§ 3°. A media9ao sera considerada prejudicada se:

I - a parte se recusar a participar do procedimento;

II - n&o houver indicaedo do representante no prazo pactuado;

III - a apresenta93o da proposta do ComitS de Media92o exceder o prazo maximo de 90
(noventa) dias, contados da data da sua efetiva constituÿSo.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA {Do Foro). As divergences surgidas em raz§o

do presente Contrato, caso nSo dirimidas por meio da media9§io, serao submetidas ao Foro
previsto na alinea *j\ do inciso I, do art. 123, da ConstituieSo do Estado da Bahia, caso sejam
conexas as estabelecidas no Convenio de CooperaeSo entre Entes Federados, e ao Foro da
Capital do Estado da Bahia, para as que nflo possuam tal conexSo.

CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA {Das disposigdes gerais). Integrant o
presente instrumento os seguintes documentos:

I - Plano Setorial de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario, parte integrante do
Plano Municipal de Saneamento Basico;

II - Estudo de Viabilidade Tÿcnica e Econdmico-Financeira - EVTE;

III -Convenio de CooperaeSo entre Entes Federados;

IV-Tarifa atualmente aplicada aos servieos.
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E, por estarem de acordo, as PARTES assinam o presente contrato, em 05 (cinco) vias, de
igual teor e forma, na present das testemunhas abaixo assinadas.

Cidade de Lauro de Freitas, de de 2018.

Rogerio Cedraz
Presidente da Embasa

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

Jos£ Ubiratan Cardoso Matos
Diretor de OperaÿSo do Interior

Testemunha CPF n°Testemunha CPF n°
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PROCESSO ADMINISTRATIVE) N°: 0957/2018

ASSUNTO: MINUTA CONTRATO EMBASA

INTERESSADO: SE1NFRA

DESPACHO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA,

Trata-se de consulta formulada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura

(SEINFRA), .para manifestagSo desta Procuradoria acerca de possibilidade e legalidade da

celebra9ao do Contrato de Programa com a EMBASA.

Foram juntados aos autos,

• Memorando SEINFRA;

• Minuta do Projeto de Contrato.

Autuado e instruido o procedimento, os autos foram encaminhados a esta

Procuradoria para pronunciamento. E o breve relato.

Antes de examinar as questoes faticas e juridicas do caso concreto, deve-se salientar

que a presente manifestaÿao toma por base, exclusivamente, os elementos que constant ate a

presente data nos autos do processo administrative em epigrafe, pois a este orgao incumbe

prestar consultoria sob o prisma estritamente juridico. nao lhe competindo adentrar a

convenience e a oportunidade dos atos praticados no ambito do Municlpio nem analisar aspectos

de natureza eminentemente tecnico-administrativa.

Apos analise, foram feitas algumas sugestoes de alteraÿoes. exclusao e inclusao de

algumas clausulas da referida minuta. Vale ressaltar que estas sugestoes foram realizadas em

conjunto com a SEINFRA, e que seguem em forma de nota ao lado da minuta do contrato.

A minuta original foi produzida e encaminhada pela EMBASA, motivo pelo qual as

referidas sugestSes de alteraÿo, exclusao e inclusao de clausulas devenio ser apresentadas e

discutidas com o setor de contratos da referida empresa.

iRua Silvandir F. Chaves, n° 108, sala 327, Empresarial Torres Business, Loteamento Jardim Aeroporto, Caji -
Lauro de Freitas- Ba, Tel. 3369-4151
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Apos finaliza9ao das tratativas e fechamento das clausulas do referido contrato,

necessaria sera a realizafao de consulta publica, de acordo com o que preceitua o artigo 1 1 da

Lei Nacional de Saneamento Basico-Lei n° 1 1.445, de 5 de janeiro de 2007.

Nesta senda, encaminhamos os autos a esta SEINFRA, no sentido de viabilizar a

conclusao do presente documento.

Por oportuno, junta-se aos autos copia da Lei Municipal n° 1721/2017, Lei Municipal

n° 1.706/2017, Convenio de Coopera9§o entre entes Federados e Minuta do Contrato com as

sugestoes.

Apos finaliza9ao devem os autos retomar a esta especializada para emissao de

parecer, conforme requerido no documento inaugural.

Por fim, antes do prosseguimento do feito e considerando o quanto disposto na

Comunica9§o Interna 06/2017 - PGM, devem os autos seguir para o Procurador Geral ou

para seu substituto legal para aprccia9ao e dcliberavao da materia.

Lauro de Freitas (BA), 28 de novembro de 2018.

DA"SlLVA SANTOS CRUSOE
Procuradora Municipal

CIDA

Rua Silvandir F. Chaves, n° 108, sala 327, Empresarial Torres Business, Loteamento Jardim Aeroporto, Caji - 2
Lauro de Freitas- Ba, Tel. 3369-4151
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CONTRATO DE PROGRAMA

Contrato de Programa que, nos termos de autorizado em Convenio de CooperaÿSo. o
Municfpio de Lauro de Freitas e a Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S.A. -
EMBASA celebram para a prestafio de servÿos publicos de abastecimento de agua e de
esgotamento sanitario sob o regime de gestao associada.

CONSIDERANDO que o Convenio de Cooperate entre Entes Federados, celebrado aos 04
de dezeinbro de 2017, pelo lYlunicipio de Lauro de Freitas e pelo Estado da Bahia, autorizou
nos termos do art. 241 da Constituÿao Federal, a gestao associada de servifos publicos de

abastecimento de agua e esgotamento sanitario;

CONSIDERANDO que o Convenio de Cooperacao entre Entes Federados se encontra

plenamente vaiido e eficaz, porque atende ao requisito de estar disciplinado por lei editada por
cada urn dos Entes da Federa?ao 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

Constituifao 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
° 1 1.107, de 6 de abril de 2005, o Convenio de Cooperagao 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 prestafSo dos servi?os publicos tendo como objeto a gestao
associada;

CONSIDERANDO que foi atendido o disposto no inciso I do caput do art. 1 1 da Lei federal
n° 1 1.445, de 5 de janeiro de 2007 - Lei Nacional de Saneamento Basico (LNSB), tendo em
vista que foi editado o Plano Municipal de Saneamento Basico (Anexo I deste 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. 1 1 da LNSB, uma
vez que foi elaborado o Estudo de Viabilidade Tecnica e Economico-Financeira - EVTE
(Anexo II deste instrumento) da prestafio de servifo, nos termos do Plano Municipal de
Saneamento Basico;

CONSIDERANDO que foi atendido o disposto no inciso III do art. 1 1 da LNSB, por meio da
Clausula Segunda, Par&grafo Unico, do Convenio de CooperagSo entre Entes Federados
(Anexo III deste instrumento), que designou a Agenda Reguladora de Saneamento Basico
do Estado da Bahia - AGERSA como entidade de regulaÿo e fiscal iza?3o dos serviÿos
publicos a serem prestados em execuÿSo ao presente Contrato de Programa;
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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 real izada aos xx
de xxxxxx de xxxx.

O MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico intemo,

inscrita no C.N.PJ. sob n° 13.927.819/0001-40, neste ato representado por sua Prefeita
Municipal, a Sr". 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 Operafao do Interior, o Sr. Jose Ubiratan Cardoso Matos, celebram o
presente CONTRATO DE PROGRAMA, que se regera pela Lei federal n° 1 1.445, 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 Consorcios Publicos), pela Lei federal 8.987, de 13 de fevereiro de
1995 (Lei de ConcessSes e Permissdes da Presta?3o de Servÿos Publicos) pelo Decreto
federal n° 6.017, de 17 de janeiro de 2007 (Regulamento da Lei de Consdrcios 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 Coopera?sSo e pelas clausulas seguintes:

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

I - LNSB - Lei federal n° 11.445. de 5 de janeiro de 2007 - Lei Nacional de Saneamento
Basico;

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 distribuÿSo de
agua potavel mediante ligaÿo predial, incluindo eventuais instrumentos de medipSo, bem
como. quando vinculadas a esta finalidade, as atividades de reservafao de agua bruta,
captaÿSo. aduÿSo de agua bruta, tratamento de agua, adu9§o de agua tratada e reserva93o de
agua tratada;

IV - SERVICOS PUBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO - Constituidos por
ou mais das seguintes atividades: coleta, inclusive liga93o predial, dos esgotos sanitarios;
transporte dos esgotos sanitarios; tratamento dos esgotos sanitarios; e disposi9ao final dos
esgotos sanitarios e dos Iodos originarios da operate de unidades de tratamento coletivas ou
individuals, inclusive fossas septicas;

V - UNIVERSALIZACAO - Amplia93o progressiva do acesso de todos os domicilios
ocupados aos servÿos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario;

VI - TARIFA - Remunera9ao devida pelo usudrio a EMBASA pela utiliza9i$o efetiva ou
potencial dos SERVICOS de natureza continua;

VII - PRECO PUBLICO NAO-TARIFARIO - RemunenufSo devida pelo usudrio a
EMBASA por servi90s complementares ou adicionais aos de natureza continua, tais como taxa
de liga9So, taxa de religa9§o, emissdo de segunda via de fatura etc;

unia
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VIII - REAJUSTE - Atualizag3o da expressao monetaria da TARIFA e de PRECOS
PUBLICOS NAO-TARIFARIOS, a ser realizada anualmente, salvo nos anos em que
ocorrer REVISAO;

IX - REVISAO - Reavaliagao das condigdes tecnicas e economico-financeiras, bem como da
distribuig3o dos onus economicos da ampliagao e manuteng3o dos servigos entre as varias
categorias de usuarios e faixas de consumo, assegurada a relagSo encargos-remunerag3o
prevista neste Contrato de Programa;

X - PLANO DE SANEAMENTO BASICO - Plano que engloba todos os serves publicos
de saneamento basico ou alguns destes, abrangendo: o diagnostico da situag3o local e seus
impactos nas condigSes de vida; objetivos e metas para I'NIVERSALIZACAO dos SERVICOS}
programas, projetos e ag6es necessarias para atingir os objetivos e as metas; agSes de
emergencia e contingencia; e, mecanismos e procedimentos de avaliag3o da execugao do que
foi planejado;

XI - PQMI - Plano Quadrienal de Metas e Investimentos, instrumento de planejamento da
EMBASA, com o objetivo de atender as metas de universalizag3o previstas no PLANO e no
Contrato de Programa;

XII - 6Rf;\o REGILADOR.Ea Agenda Reguladora de Servigos de Saneamento Basico do
Estado da Bahia - AGERSA, ou orgao ou entidade que vier a sucede-la ou substitui-la;

XlII-COMissAo ESPECIAL.A constituida por dois representantes do MUNICIPIO, por dois
representantes da EMBASA e por dois representantes dos usuarios, que tern como objetivo
fiscalizar os SERVIÿOS, conforme previsto no art. 33, XIV, do Decreto federal n° 6.017, de
17 dejaneiro de 2007;

XIV - NORMAS l)E REGIILACAO. As normas legais e administrativas editadas pelo 6R(;Ao

REGULADOR, com o objetivo de disciplinar a presta?ao de SERVICOS ou sua remuneragao,
incluindo as Condi?oes Gerais na prestagio e utilizagao dos Servigos Publicos de
Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitario da Embasa e suas alteragdes;

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

XVI - REGI LARIDADE . A prestag§o dos servigos publicos nas condigdes estabelecidas na
legislagao, nos regulamentos, no Convenio de Cooperagao e neste Contrato de Programa e em
outras normas tecnicas em vigor;

XVII - CONTINDIDADE. A manutengao, em carater permanente e ininterrupto da prestagao
dos SERVICOS e de sua oferta a populagSo, em condigfies de REGULARIDADE;

XVIII - EÿCltNClA . A execugao dos SERVICOS de acordo com as normas t&nicas
aplicaveis e em padroes satisfat6rios estabelecidos na regulag3o, que assegurem, qualitativa e
quantitativamente, o cumprimento das Metas, pelo menor custo possivel;

XIX - SEGURANCA.A execug3o dos SERVICOS de forma a garantir a seguranga dos usuarios,
dos trabalhadores da EMBASA, da comunidade e do meio ambiente;

XX - ATI ALIDADE . Modemidade das tecnicas, dos equipamentos e das instalagoes, sua
conservag3o e nianuteng3o, bem como a melhoria e expansao dos SERVICOS na medida da


