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necessidade dos usu&rios, visando cumprir plenamente com os objetivos e metas deste

Contrato de Programa:

XXI - GENERAI.IDADE . universalidade da prestagao 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 - CORTES,A vv PRESTACAO DOS SERVIC'OS. tratamento aos usuarios com civilidade e
urbanidade, assegurando o acesso facilitado e imediato as informagSes sobre os SERVICOS,
bem como para a apresentagao de reclamagoes;

XXIII - MOD1CIDADE - a justa correlagao entre os encargos decorrentes da prestagSo dos
SERVICOS, a remuneragao da EMBASA, e as contraprestagSes pecuniarias pagas pelos
usuarios;

XXIV - TITULAR - o ente da Federagilo a quern compete prover o servigo publico,
especialmente por meio de planejamento. regulagSo, fiscalizagao e prestagSo direta ou
indireta.

CLAUSULA SEGUNDA (Do objeto e da area de prestacdo)- O objeto do

presente contrato 6 a prestagao de SERVICOS Pl BUCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA e de
SERVICOS PI BLIC'OS DE ESGOTAMENTO SAMTARK) pe|a EMPRESA RAIANA DE AGUAS E

SANEAMENTO S/A - EMBASA, sob o regime de gestito associada, na integralidade do territorio
do municipio de Lauro de FreitasJ.

[PI] ComentcirJo: Ksta clftusula esti cm
conflito com os arttgos 6°. I e 11. 7*. I c art

21 do PV1SB, scnao vejamos

§ 1°. Os SERVICOS mencionados no capui deverao atender de forma progressiva a todas as
condigoes de prestagao e de qualidade previstas nas NORMAS DE REGliLACAO dos
SERVICOS, confotme Resolugio n° 002. de 1 7 de julho de 201 7. da AGERSA.

An 6U A Politics Municipal dc Saneaniento
BAsico ortentar-se-a. pnncipalmcnte. pelos
5cgumtcs prmcipios

I - umvotsaluayfio c cqmdade dc acesso,

§ 2°. A prestagao dos SERVICOS prevista no capui engloba a realizag3o de investimentos e
obras necessaries a efetivag5o da UNIVERSALIZACAO, a serem implementadas de acordo com
as metas previstas nos PQMIs.

II * integralidade dos servÿos de
sancamcnto hasico,

Art 7° Sflo objetivos expressos da Politica
Municipal dc Saneumctito Basico

§ 3°. As disposigdes do pi-ANO ou de suas revisoes, quando posteriores ao presente Contrato,
somente serao eficazes em relagao a EMBASA mediante a preservagao do equilibrio
economico-financeiro.

1 - obter sistema dc osgotameuto santtario

publico eficienie na lotalidade do temiorto

do municipio:

Art 21 < )

l * prestoedo dos SCTMVOS publicos de
abastccimcnto dc agun t de csgotamenio
saninuio cm toda a area do Municipio
permitnia a subcontraiaÿo, mclusivc
medtante parcena publico-privnda ou
locacao dc ativos por prazo superior a emeo
anos. medumte autonzavSo por mcio de Let
Municipal cspecit'ica.

CLAUSULA TERCEIRA (Do prazo)- 0s SKRVICOS contratados serao prestados pelo
prazo de 20 (vintel 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 amortizagao dos investimentos realizados pela EMBASA.

§ 2°. O presente contrato permanecera vigente pelo prazo necessario para o cumprimento das
obrigagoes dele derivadas.

Portunto, o semen devera ser prcMndo
cm toda si irca do Municipio.

[P2] Comentÿrio: Inclutr a Resoluvfr*
n° 002ÿ2017 da AGERSA

[P3] Comentÿrio: Atenpto para u
viubilidadc econnmico-financeira Aguardai
enviodo EVTH

CLAUSULA QliARTA (Do modo, daforma e das condifdes de prestagdo dos
servifOS)- 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

[P4] Comentar io: l>e acordo com »» an
,21. II, o Prazo devero cstar limitado a 30
anos Sugestik) e firmar o convetuo por 20
anos, podendo-se prumvgar par muis 10
anos
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nas NORMAS DE RFGULACAO, com este contrato, e que possuam condigoes efetivas de
REGULARIDADE, CONTINUIDADE. EFJCltNCIA, SEGURANCA, ATUAL1DADE, GENERALIDADE e
CORTESIA na sua prestagSo e MODICIDADE das TARIFAS cobradas dos seus usuirios.

§ P. NSo se caracteriza como descontinuidadc, a interrupgiio dos SERVicos pela EMBASA, em
situagio de emergencia oil apos prdvio aviso, nas seguintes hipoteses: [P5] ComentArio: i;alta mubetacer

praeos cmeiosde divulga$3o

1 - razoes de ordem tecnica ou de SEGURANCA nas instalagoes:

II - necessidade de efetuar reparos, modificagSes ou melhorias de qualquer natureza nas
instalagoes e infraestruturas componentes do servigo;

III - realizagao de servigos de manutengdo e de adequagao dos sistemas visando atendimento
do crescimento vegetativo;

IV - negativa do usuario em permitir instalagao de dispositivo de medigilo de agua consumida,

mesmo apos ter sido previamente notificado;

V - manipulagao indevida de qualquer tubuIagSo, medidor ou outra instalagao da EMBASA.
por parte do usuario;

VI - relativamente aos servigos de abastecimento de agua por inadimplemento do usuario, na
forma e prazo estipulado no artigo 40 da Lei federal 1 1 .445, de 5 de janeiro de 2007;

VII - declaragao de regime de escassez, suspense, restrigao de uso ou racionamento de
recursos hidricos, decorrentes de insuficiencia de quantidade ou de qualidade, pela autoridade
responsavel por sua gestSo;

VIII - eventos de forga maior ou por caso fortuito, plenamente justificados e aceitos pelo
ORGAO REGULATOR.

§ 2° A interrupg§o motivada por razoes de ordem tecnica devera ser previamente comunicada
ao 6RGAO REGULATOR e aos usuarios, com antecedencia compativel fixada na regulagSo,
salvo nos casos de iminente ameaga ou comprometimento da SEGURANCA de instalagdes ou
pessoas, a juizo da EMBASA, devendo o fato ser comunicado incontinente ao 6rgao
REGULATOR. fP61 Cc ): Estabelccer t> prazo J

§ 3° Cabe a EMBASA, em qualquer uma das hipoteses previstas no paragrafo acima, adotar as
providencias cabiveis, no sentido de reduzir a descontinuidade dos SERVICOS ao prazo
estritamente necessario.

§ 4°. A EMBASA prestara os SERVICOS tao logo a instalagao do usuirio estiver interligada k
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 pi BI.ICOS NAO.TARJFARIQS uma vez decorrido o prazo para a ligagJo compulsoria k
rede, independentemente da interligag3o efetiva, desde que a rede Ihe esteja disponivel.

§ 5°. A EMBASA poderd recusar a execugao dos SERVICOS ou interrompe-los sempre que
considerar a instalagao, ou parte dela, insegura, inadequada ou n3o apropriada para receber os
SERVICOS, ou que interfira com sua CONTINUIDADE OU qualidade, na forma que dispuser as
NORMAS DE REGULACAO.
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§ 6°. A EMBASA, de acordo com as normas ambientais dos orgSos de controle e fiscal iza?3o,
podera exigir que o usudrio 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 6R(*AO

REGULADOR. NO ATO DA ASSINATl RA IK) CONTRATO (SIGESTAO)

§ 8°. As disposi9des deste Contrato aplicam-se as ligapoes de agua e esgoto existentes na data
de sua entrada em vigor, bem como as que vierem a ser executadas ou cadastradas
posteriormente.

[P7] ComentArio: 0 pnun porn
disporubili/.iivilo dcvc ser esiabelcctdo

CLAUSULA QUINTA (Das obrigafdes da Embasa) S3o obrigaf5es da EMBASA;

I - praticar TARIFAS e pre90s conforme a estrutura tarif&ria estabelecida pelo 6Rf;AO
REGCEADOR, pelos SERVICOS, e ainda por outros relacionados com os seus objetivos;

II - executar os SERVICOS na forma e especifica95o das NORMAS DE REGGLACAO. demais
normas tecnicas vigentes e dos PQMl's, visando a progressiva expansao dos SERVICOS, a
melhoria de sua qualidade e o desenvolvimento da salubridade ambiental na area de
prestaqao contratual:; [P8] ComentArio: Bdemon normal

t&nicas c dos PQMl

HI - 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 imobili&rios de qualquer natureza e de responsabilidade de
empreendedores, bem como elaborar termos de recebimento em doa9ao para o |V|t NK iPlO e a
cessSo deste a EMBASA para opera9ao e manuten95o;

VI - encaminhar ao 6RGAO REGI I.ADOR, no prazo de at£ 120 (cento e vinte) dias apos o
encerramento do exercicio fiscal, relatorios anuais de desempenho economico-financeiro,
gerencial, operacional e do ativo imobilizado, visando a atualizacao, avalia9fio e fiscaliza9So
da evolu93o do objeto contratual e a garantia do equilibrio economico-financeiro;

VII - obter todas as licen9as que se fizerem necessarias para execu9§o das obras e SERVICOS
objeto deste Contrato e utilizar materiais de qualidade compativel com as normas editadas
pelos org5os tecnicos especializados, cumprindo as especifica96es e normas tecnicas
brasileiras, visando garantir solidez e SEGCRANCA das referidas obras. tanto na fase de
constru9ao, quanto nas de opera9So e manuten9ao;

[P9] Comentario: A frequincia devena
ser mensal, coincidrndo com as inlomiaeoes
prcstadas a COSAB c ACjHRSA. em
consonjncia com o an 21 §3°

An, 21
I I

§4C A Fmtiosa tlevera mfomtar ao orgfio
central dc sancamcnto basico do municipto,
mensal mcntc, as reccttas e dcsposas das
suns oiJcnifOcs no municipto

VIII - refazer obras e SERVICOS julgados defeituosos, desde que comprovado em laudo
tecnico fundamentado. assegurando a EMBASA direito a ampla defesa e contraditorio em
procedimentos administrativos proprio. determinados pelo 6rgao REGULADOR;

IX - cientificar previamente o Ml'NlcfPlo sobre as obras que pretenda executar em vias e
logradouros publicos, ressalvados os casos de emergencia:

[P10] Comentario: EsSe procedimcnto
podcrA onorar demasiadumentc o muntcipio

com a conrrstatfo dc nnpresa tccmca
cspecmltiUKia para elaborate de laudo
iccnico
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X - disponibilizar em sua sede, para consulta. auditoria e fiscal izaijao, toda documenta93o
relacionada a este Contrato, atendendo a previa solicitafao formal. N5o sendo posslvel

conceder o acesso imediato, este devera ser disponibilizado em prazo n3o superior a 15
(quinze) dias;

XI - apresentar ao MUNlCiPtO, em tempo habit, todos os elementos e documentos necessarios
a declaragao de utilidade publica dos imoveis a serem desapropriados ou sobre os quais serSo
institufdas servidSes administrativas, nos termos da legislag5o vigente;

XII - conduzir os processos desapropriatorios ou de instituig3o de servidOes administrativas,
responsabilizando-se por todos os custos relacionados a estes, incluindo os referentes 3
aquisigao dos imoveis e ao pagamento de indenizagdes ou de quaisquer outras compensagSes
decorrentes da desapropriagSo ou da instituigSo de servidoes ou de outros onus ou encargos
relacionados, considerando, ainda, eventual uso temporario de bens imoveis ou a realocagSo
de bens ou pessoas, bem como as despesas com custas processuais, honorarios advocaticios e
de peritos;

XIII - promover e assumir dnus decorrentes de desapropriag&es ou imposigao de servidSes
administrativas, Iimita96es administrativas de carater geral e autoriza96es provisorias 3
ocupa93o de bens imoveis necessarios 3 prestagilo dos SERV1COS e obras de interesse deste
Contrato, cujos valores ser3o considerados para fins de apura93o e manuten9§o do equilfbrio
economico-financeiro;

XIV - indicar motivadamente e com 60 (sessenta) dias de antecedencia ao MWWClno as
areas que deverao ser declaradas de utilidade publica para fins de desapropria93o ou
instituidas como serviddes administrativas, dos bens im6veis necessarios 3 execugao e
conservagSo dos SERVICOS e obras objeto deste Contrato, para que sejam tempestivamente
editados os necessarios decretos;

XV - informar ao 6Rf,*° REGULATOR e ao MUNICIPIO a respeito do tramite de processos
administrativos ou judiciais relativos a desapropriagfies, informando valores indenizalorios
pagos aos expropriados. em acordo ou decisSo judicial;

XVI - proceder, nos termos da legisla93o aplicavel. a devolu93o dos valores eventualmente
arrecadados de forma indevida;

XVII - proceder ao recolhimento de todos os tributes que forem devidos, explicitando-se os
casos de possivel isen93o ou imunidade;

XVIII - notificar o 6Rf;AO REGULADOR, imediatamente, quando constatado o desequilibrio
economico-financeiro.

[Pit] Comentario: Foi *diaonoJo etc

memo para que asobngaefies da EMBASA
dialoguera com aClausula Vtgestma
Tercetra queestd sendo prupostn relaliva j

rocorttpostÿfc do puvimenlo

[P12]
Art II
composifdo de instruinemos

Comentario:XIX - obedecer ao Caderno de Normas para Execugao de Obras, Reparos e Sen190s em
Vias Publicas estabelecido pelo Municfpio, quando da escava93o nas vias publicas para
abertura de valas para 0 reparo de tubulagftes e outros equipamentos compouentes das redes
de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario. bem como. proceder o reaterro e a
recomposi93o do pavimento original.

XX — pmceder a transferencia de valores para o Fundo Municipal de Saneamento Basico. no
montante de 3%(tres por cento) sobre a receita operacional Ifquida da Embasa. 110 Municipio.
por mes que for superavitario. para atendimento das final idades previstas na Lei Municipal n°
1 .721 de 28 de dezembro de 2017 (PMSB).

Fica mstiruido n seguinte

fundo municipal dc saneamento btbu’o
- FUMSAB;

Art 21 ( )
1 >
VI -a transfcrincta dc valores para o Fundo
Municipal deSaneamento Basico. no
montante de ftrfs por cento) sobre a
rcccita operacional liquids da Embasa. no
Municipio. por mes que for superavitario.
para atendimento das fmalidades previsuis



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

I - cobrar todos os debitos vencidos e nao pagos, ressalvadas as hipoteses legalmente

previstas;

II - auferir receitas decorrentes de fontes altemativas, complementares, acessorias ou de

projetos associados, consoante art. 1 1 da Lei Federal n°. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e
art. 13 da Lei Federal n°. 1 1.445, de 5 de janeiro de 2007, inclusive para fins de amortizagilo

dos investimentos realizados;

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

IV - receber em cessao, do MUNlclPlO, todas as servidQes administrativas e de passagem ja
instituidas e as que indicar a instituigao, 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 ampliagao e implantagao de novos loteamentos, conjuntos habitacionais e
instalagao de novas industrias;

VII - deixar de executar os SERVICOS, ou interrompe-los, sempre que considerar as
respectivas instances, no todo ou parte delas, irregular, insegura, inadequada ou
inapropriada, nos tennos regulamentados pelo ORG*O REGtHLADORe demais normas tecnicas
vigentes, assegurado direito a ampla defesa e contraditorio ao usuario; (sugestao)

VIII - condicionar a prestagiio dos SERVICOS a previa verificagao de conformidade das
instalagdes com as normas estabelecidas pela Associagtio Brasileira de Normas Tecnicas -
ABNT e demais autoridades competentes;

IX - exigir dos usuirios a realizagSo de pre-tratamento de efluentes em desconformidade,
antes do recebimento destes pela estagSo de tratamento de esgotos, tudo de acordo com as
normas ambientais ou de regulaÿo dos SERVICOS;

X - receber informaÿao sobre qualquer alteraijao cadastral do imovel;

XI - receber em repasse os recursos financeiros ou bens que quaisquer entidades publicas,
privadas, nacionais ou internacionais, destinarem aos SERVICOS, inclusive financiamentos;

XII - opor defesa ao 6RGAO REGULADOR pelo n3o cumprimento do PQMI quando
comprovada a interferencia de terceiro. [P13] ComentArio: sugestao de

exc!us3o desse inciso

XIII - a EMBASA podera contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes,
acessorias ou complementares aos servÿos previstos, bem como a implantapao de projetos
associados, e outras formas de contratagao, em conformidade com o previsto na legislagHo
correlata.

XIV - em situagSo critica de escassez motivada por estiagem, contaminagao de recursos
hidricos ou outro fato extraordinary que obrigue a adogSo de racionamento ou redugSo de
produgSo a rn'veis n3o compativeis com o sistema, alem das medidas previstas na legislagao

[P14] Comcntorio: 0 prazo para
disponibilizqydo deve ser estobdocido
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em vigor e deniais normas regulamentadoras, podera ser adotada tarifa especial de
contingency. com o objetivo de restringir o consumo e cobrir eventuais custos adicionais
decorrentes delas, garantindo o equilibrio economico-financeiro da prestaÿo dos services, de

acordo com o org§o regulador.

§ 1°. O disposto no inciso XIII do caput nao se aplica as contratafoes de operaÿao de credito,

emiss3o de debentures, de subconcessoes, de parcerias publico-privadas, de locagao de ativos

com cessSo de recebiveis e de outras avenÿas assemelhadas, hipoteses em que devera ser
observado o disposto no art. 26, caput e §§, da Lei federal n“ 8.987, de 1 3 de fevereiro de
1995.

[P15] ComentArio: A AOEKSA dive
homologar o plnno de racionamento,

conform® mtdig*>ncui do an 1 12.§ 3°.da

RESOLUCAO N*002, DE 17 DE JULHO
2(717 da AGERSA

[P16] Comentano: An 26 £
admitida a subconcessio. nos termos
pcevlslos no conlralo de concessAo.
desde que expressamenle autonzada
pelo poder concedente
§ 1‘ A outorga de subconcessAo sera
sotnpre precedlda de concofrtnaa
$ 2’0 subconcessionaho se sub-
roqara lodos os direltos e obngaqAes
da subconcedente dentro dos limiles da
subconcessSo

§ 2°. A anuencia do MUNICIPIO, prevista no art. 26 da Lei federal n° 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, devera se dar mediame autorizayao por meio de l.ei Municipal especffica
podera se dar pcla aprovagao de PQMI que preveja os contratos previstos no § 1° ou forma de
financiamento dos investimentos planejados.

J
CLAUSULA SETIMA (Das obriguÿoes (lo Municipio) Sao obriga<;6es do
IVIiiNiriPiO;

[P17] ComentArio: E«»em conHito
21, 1, do FM$8, scnilo vcfomosconvoan

An 21 ( )

I - prcMrtgflo dos scrvivos publicos dc
abastucimenio dc acini edc cscotamento i
saniUmocm todn A Area do Municipio.
permmda a subcontraiaffto, inclusive
mcdianie parccna publioo-pnvada ou

Jode ativos por pra» superior a cineo

ant*. mediame autori/acilo nor meio df

I - providenciar cessao a E'mvSA das infraeslruturas necessarias as expansoes dos SERVICOS
decorrentes de parcelamentos do solo e loteamentos, empreendimentos imobiliarios de
qualquer natureza. de responsabilidade dos respectivos empreendedores, com vistas a
opera<;ao e manutenÿSo. ate efetiva reversao ao MtsidPlO, p0r ocasiao da extingao
contratual;

II - comunicar formalmente ao ORCAO REGULADOR a ocorrencia da presta?ao dos SERVICOS
pela Kmbasa, em desconformidade tecnica, operacional, contabil, economica, financeira.
tarifaria, de atendimento aos usuarios, solicitando ado?ao das medidas administrativas
cabiveis;

III - declarer bens imoveis de utilidade publica, em carater de urgencia, para fins de
desapropria?ao ou instituiÿao de servidSo administrativa. cabendo-lhe. ainda, permitir que a
EMBASA promova as aÿSes administrativas ou judiciais necessarias a efetivaÿo das
desapropriai;6es ou servid5es;

IV - estabelecer I ini itaffies administrativas e autorizar ocupagoes temporarias de bens
imoveis, com a final idade de assegurar a realizagao, bem como a conservaÿao, de servigos e
obras vinculadas a prestagao 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 implantagao dos mesmos
SKR\ ICOS, devidamente regularizadas a EMBASA( pelo prazo em que vigorar o convenio de
cooperate) e o presente Contrato;

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

VII - compelir todas as edificagSes permanentes urbanas a conectar-se ao sistema publico de
abastecimento de agua e de esgotamento sanitario disponfvel e tecnicamente factivel;
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VIII - repassar recursos financeiros ou bens de quaisquer entidades publicas. privadas,
nacionais ou intemacionais, que tenham sido destinados aos SERVK’OS, inclusive
financiamentos, bein como, repassar os recursos do Fundo Municipal de Saneamento Basico -
FUMSAB;

[P18] ComentSrio: E recursos do
FUMSAB.

Ait. 1 1 Flea instituido a seguinte
composite dc instrumentos
( >
IV - fundo municipal de saneamento basico
-FUMSAB,IX - acompanhar e validar a efetivagao da reversao de bens por ocasiao da extingao do

Contrato;
Art 21 ( |
( )

X - sistematizar e articular as informagoes municipais de acordo com o Sistema Nacional de
Informagoes em Saneamento Basico-SINISA;

VI - a transferencia de valores para o Fundo
Municipal de Saneamento Btaco. no
montantc de 3°'o (tit?s por cento) sobie a
reccita opcracional liquida da tinbasa, no
Municipio. par mes que for superavitario.
para atendimento das finaltdades previstas

nesta Lei

XI - conceder isengao de todos os tributos incidentes nas areas e instalagdes operacionais
existentes a data de celebragao do CONTRATO, que sera extensivel aquelas criadas durante
sua vigencia. e tanibem de pregos publicos relacionados ao uso de vias publicas, esparto aereo
e subsolo, e ao uso de quaisquer outros bens municipais necessarios a execugao dos servigos;

[P19] Comentario: 0 COSAB sera o
pnncipal interlocutor.

.Art 12 Fica instituida, na estrutura da
sccictaria dc mffaestruturH-SEINFRA. a

coordenacdo de saneamento basico,

ideniificada pela sigla “COSAB", drgfio
central do saneamenio basico do municipio.

responsive! pela gestSo. planejamento e
acompnnhamento do piano e da politico
municipal de saneamento basico

XII - transferir para a EMBASA, a tituio gratuito. todas as informagoes cadastrais referentes a
dados geogr£ficos do municipio, banco de dados cadastrais de imoveis e clientes/usuarios das
empresas publicas ou sociedades de economia mista a que niantenha controle, mapas, e/ou
cadastro multifinaiitarios compartilhados com outras empresas publicas ou privadas a que
mantenha relagao.

§1° Fica cnadoocargo de coordenador de
saneamento basico. grau equivalente Q

DAS4B. vincuiado a secretary de
mfracstrutura. a ser promovido mediante
nomcafflo pela prefeua municipal

CLAUSULA OITAVA (Dos direitos do Municipio) Sao direitos do MGNIC1PIO:

I - receber relatorios previstos na Clausula Vigesima Terceira, com o objetivo de avaliar e
fiscalizar a evolugao do objeto contratual e a garantia do equilibrio economico-financeiro:

§2" Compete a COSAB. dentre outras

atribuie&es

I * executor os estudos e projdos para
viabilizar a capiaÿdo dc recursos para o
saneamento basico municipal,

II - exigir que a EMBASA refaga 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 ORG'Ao REGULADOR; IT - ser o interlocutor tocmco do municipio

com as pessoas juridicas de direito publico
ou pnvodo que exert;am atividades no
municipio relacionados ao saneamento

bisico.
Ill - receber previa comunicagao da EV|BASA sobre obras que serao executadas em vias e
logradouros publicos, ressalvados os casos de emergencia, servigos de manutengao e
crescimento vegetativo; (Estabelecer Prazo) 111 - acompanhar, avaliar e auxiltar, no que

couber

IV - ter acesso a toda documentagao relacionada a este Contrato, para consulta, auditoria e
fiscalizagao, na forma do paragrafo unico do art. 30 da Lei Federal n° 8.987. de 13 de
fevereiro de 1995, mediante previa solicitagao formal; (Estabelecer Prazo)

V - participar da COM,SSAO ESPECIAL prevista na Cl&usula Vigesima Quinta do presente
instrumento para o acompanhamento da execugao do presente Contrato, com acesso a toda
documentagao relacionada ao mesmo, objetivando o controle social pela comunidade.

§ 1”. A Coordenngao de Saneamento Basico-COSAB, orgao central do saneamento basico
do municipio, institufda na estrutura da S&retaria: de Infraestrutura -SEINFRA, por forga do
an. 12 caput, do PMSB. dentre outras fungdes, sera o principal interlocutor tecnico do
municipio com o QRGAO REGt-LADOR e a EMliAS.v

a) a rcgulatpSo c fiscal uaeSo da AGF.RSA,

b) as anv idaclcs da Embasa no nnibito da
prestacSo dos servifos dc auua c
esgoUnnenio samtitno,

c) junto a sccretana de services publicos
SESP. as atividades relacionas ao piano
municipal dc gcstAc mtegruda dc residues
sdlidos;

d) junto a sccretana de mfraestrutura-
SEINFRA. as aydes relative a drenagem
urbana,

e) junto a Dctcsa Civil Municipal, as avocs
de emergcncias c contingent:ms
rclactonadas ao saneamento basico;

f) as atividades da Camara TAcnica dc
Saneamento Basico e Ambtental. derrtro do
Consdho da Cidade,CLAUSULA NONA (Dos deveres dos usuiirios)- Sem prejuizo do estabelecido nas

NORMAS DE REGULACAO, sao deveres dos usuarios:
IV - revisar a coda quadnemo o Plano
Municipal de Saneamento Basico co LiJ 1
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I - pagar a TARIFA e outros PRECOS PUBLIC os NAO.TARIFARIOS, bem como as penalidades
decorrentes de mora ou inadimplemento;

II - contribuir para a permanencia das boas condigSes dos bens afetados aos SERVIÿOS;

HI - cumprir com o previsto nas NORMAS DF. REGULACAO, especialmente as referentes aos
despejos industrials;

IV - responder perante a EMBASA peios danos materials ou pessoais causados em decorrencia
da ma utilizagao das instalagSes ou dos SERMCOS colocados a sua disposigao;

V - consultar a EMBASA, anteriormente a instalagao de tubulagoes intemas, quanto ao local do
ponto de entrega da agua tratada e o de coleta das aguas residuarias;

VI - solicitar a EMBASA autorizagao para proceder a qualquer alteragao que pretenda fazer no
ponto de entrega da dgua ou no de coleta das aguas residuarias;

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

os que sejam a ele complementares, inclusive a instalagao dos equipamentos necessarios a sua
respectiva prestagSo;

VIII - manter as instalagoes intemas, tais como caixa de agua, tubulagSes e conexdes, dentre
outras, sempre limpas e em condigSes de conservagao e higiene adequadas;

IX - averiguar qualquer vazamento de agua existente nas instalagoes internas, reparando-as
imediatamente;

X - manter as instalagoes de sua unidade nas condigSes de utilizagao estabelecidas pelas
autoridades competentes;

XI - nao langar esgoto sanitario na rede de aguas pluviais ou aguas pluviais na rede de
esgotamento sanitario;

XII - n3o fraudar qualquer tipo de equipamento, instalagao ou instrument utilizado pela
EMBASA na prestagao de SERVICOS;

XIII - informar imediatamente a EMBASA sobre qualquer alteragao cadastral relativa ao tipo
de utilizagao do imoveI e de acordo com classificagao da EMBASA;

XIV - conectar o imovel ao sistema publico de abastecimento de agua e de esgotamento
sanitArio disponivel e tecnicamente factivel;

XV - projetar e executar, no imSvel de sua propriedade, as instalagSes hidraulicas, com
reservatorio superior e reservatorio inferior, com sistema de elevagao 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 paragrafos, que
dispSe sobre a instalagao hidraulica predial ligada a rede publica de abastecimento de agua
que n3o podera ser tambem alimentada por outras fontes.



CLAUSULA DECIMA (Dos direitos dos usuarios). S3o direitos dos usuarios:

I - receber os SERVICOS em condiÿOes adequadas;

11 - receber todas as informafoes para a defesa dos interesses individuals ou coletivos, bem
como as necessarias para a eficiente utiliza93o dos servÿos publicos;

III - levar ao conhecimento do Orgÿ° REGULATOR as irregularidades das quais venham a
ter conhecimento;

IV - fiscalizar os SERVICOS, inclusive por meio da C°MISSAo ESPEC,AL 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 atuaQao desta,

ao 6rgao REGDLADOR 0s atos ilicitos ou irregulares porventura praticados pela EMBASA ou
seus prepostos na execu9ao dos SERVICOS;

§ 1°. Os casos omissos ou as duvidas surgidas no relacionamento com os usuarios, em
decorrencia da aplica9ao das condi96es previstas neste Contrato serao resolvidos pelo 6RGAO
REGULADOR, o qual podera mediar conflitos entre usuarios e a EMBASA.

§ 2°. A EMBASA nao podera condicionar a liga9ao ou religa9ao da unidade do usuario ao
pagamento de valores n3o previstos nas NORMAS DE REGLl.ACAO, bem como de debitos n3o
imputaveis ao usuario, ou, ainda, interromper a presta9£to dos SERVICOS fora das hipoteses
previstas nas NORMAS DE REGULACAO.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA (Das obras) A EMBASA f1Cara responsavel

pelo desenvolvimento e execu93o dos projetos basicos e executivos referentes as obras
previstas nos PQMIs, devendo disponibilizar ao 6RGA0 REGULADOR toda a documenta9ao
pertinente quando solicitada.

Paragrafo Unico. Para execu9ao das obras, a EMBASA devera obter todas as licen9as que se
fizerem necessarias, bem como utilizar materiais cuja qualidade seja compativel com as
normas editadas pelos orgaos tecnicos especializados e, ainda, cumprir todas as especifica96es
e normas tecnicas brasileiras que assegurem integral solidez e SEGURANCA a obra, tanto na
sua fase de constnfoSo, quanto nas fases de opera9ao e manuten9ao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA (Das expropriates e serviddes
administrativas) A EMBASA, nos termos de declara95o de utilidade publica ou interesse
social, promoverti desapropria96es, instituirÿ serviddes administrativas e ocupara
temporariamente os bens necessarios a execu9ao e conserva9ao de obras e servi90s vinculados
ao objeto deste instrumento, arcando com os onus decorrentes.

Paragrafo unico. Para que sejam promovidas as respectivas declara9oes de utilidade publica
ou de interesse social, devera a EMBASA indicar ao Municipio, de forma justificada, com 60
(sessenta) dias de antecedencia, as areas que deverilo ser desapropriadas. ou nas quais se
instituira servidao administrativa.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA (Do apoio da Embasa) A EMBASA

apoiara as revisbes do Plano Municipal de Saneamento Basico - Servigos de Abastecimento

de Agua e de Esgotamento Sanitario. (O apoio devera ser detalhado no corpo do contrato)

CLAUSULA DECIMA QUARTA (Dos criterios, dos indicadores, das

formulas e dos pardmetros definidores da qualidade e continuidade dos
servifOS)- Para fins deste CONTRATO sgo adotados os criterios. indicadores. formulas e

parametros definidores da qualidade e continuidade atualmente em vigor, independentemente

de terem sido editados por orggo ou entidade municipal ou estadual.

Paragrafo unico. Por meio de NORMA DE REGILA<;:AO, 0 ORGAO REGULATOR podera
completar ou alterar os criterios indicadores, formulas e pargmetros mencionados no caput, os
quais obrigarao a EMBASA imediatamente e, caso impliquem em aumento ou diminuiggo
extraordinaria de custos, dargo causa a REVISAO de TARlFA ou de pRECOS pCBLICOS NAO-
TARIFARIOS.

[P20] Comentario: Os indicadores
serflo disenminados no ANEXO I

CLAUSULA DECIMA QUARTA (Dos criterios, dos indicadores, das

formulas e dos parametros definidores da qualidade e continuidade dos
servitÿos) As metas progressivas e graduais de expansSo dos servigos, de qualidade. de

eficiencia e de uso racional da agua e de outros recursos naturais ser3o aferidos por meio dos
indicadores definidos no Anexo 1 deste contrato e demais normas regulamentares.

I - a EMBASA dever4 apresentar reIatorios anuais de medi?3o dos indicadores referentes a

cada contrato de presta?ao de servigos de abastecimento de agua ou de esgotamento sanitario.

integrantes do Sistema,

II - A EMBASA devera apresentar relatorios anuais de mediggo dos valores medios dos

indicadores de todo o Sistema. relatives ao seu desempenho.

Ill -As metas dos indicadores poderao ser estabelecidas por meio de resoluggo da AGERSA.

observados os parametros definidos pelo Convenio de Cooperaggo celebrado entre o Estado

da Bahia e Municipio de Lauro de Freitas.

IV - Os relatorios com os resuitados dos indicadores devem ser encaminhados a AGERSA.

anualmente, ate 31 de margo do ano subsequente ao do exercicio a que se referirem.

V -Os indicadores de qualidade serao revistos nas mesrnas datas das revisSes tarifarias por

comissao instituida para este fim, sendo composta por servidores da EMBASA, da AGERSA

e representantes do municipio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA (Das Metas de Atendimento e de Qualidade
dos Serviqos) Na parte relativa ao objeto e area de atuaggo deste Contrato. a EMBASA

[P21] Comentario: A I MBASA dovera
atuorna totBlidade do usritono do
Municipio, conlbrmc devera copstar na
C&usula Segunda
A sugestflo e exchnr o trecho marcado



devera observar os objetivos e metas de ampliaÿSo e manutenfSo dos sistemas de

abastecimento de agua e esgotamento sanitdrio previstas no PQM1 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 altera96es subsequentes.

Paragrafo Unico - As Metas e Prazos dos SERVIQOS, constantes no Plano Municipal de
Saneamento Basico e no PQMI, serdo revisados a cada quatro (4) anos, concomitantemente a
revis8o do Plano de Saneamento. sendo assegurado o prazo maximo de 6 (seis) meses para

formaliza95o de Termo Aditivo ap6s a entrada em vigor da nova lei do PMSB, quando
necessdrio, respeitado o equilibrio economico e financeiro dos contratos vigentes e a
exequibilidade dos serves.

CLAUSULA DECIMA SEXTA (Do PQMI) O PQMI. a ser elaborado pela

gMBASA e aprovado pelo Ml|NIC'pl°. sempre em conipatibilidade com o PÿANO, devera
estabelecer o conjunto de programas, projetos e a9$es necess£rias para atingir as metas de

UNIVERSALIZACAO previstas no PLANO, de acordo com o montante de recursos financeiros
previstos para o perlodo de 4 (quatro) anos.

§ 1°. S3o dispositivos obrigatorios do PQMI:

I - metas e cronograma de investimentos, com a identifica92o e or9amento estimativo das
obras e outras a9fies para o alcance das metas de UNIVERSALIZACAO de acesso aos SERVICOS,

bem como das metas de meihoria de sua qualidade, de forma regional izada. a fim de permitir
a popula9§o reconhecer os efeitos dos investimentos em rela9ao a situa93o de salubridade da
regido do Ml!N,cip,° atendida pela EMBASA;

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

III - a previsao de aportes financeiros para a realiza93o dos programas. projetos e acOes
previstos, dentre eles os originarios de:

a) tarifas;

b) opera96es de credito;

c) emissao de debentures:

d) contrata9ao de parcerias publico-privadas;

e) fundos publicos e privados;

f) or9amento da Unido. Estado ou Municipio;

g) outras formas de custeio do flnanciamento.

§ 2°. A ausencia ou disponibiliza93o parcial de fontes de recursos publicos previstos, alem de
altera9oes radicals das condi96es economicas que afetem as condi9Ses de oferta de credito e
captacSo de recursos junto ao mercado financeiro e de capitais, implicarSo desequilibrio
economico do contrato.

[P22] Comentario: Tcndoern vista qite

de acordo com a CLAl'SUIÿ

TLRC LIRA o contrato de programs
devera vigwir por 20 anos. dever3o ser
excluidos o? PQMVs 6, 7 e 8

§ 3°. Havera urn PQMI a cada 4 (quatro) anos. desde que vigente o presente Contrato,
prevendo-se o seguinte cronograma para sua elabora9ao, aprova95o e execu93o:
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Periodo de execuySo
do PQMI

Data-limite para o
Titular dos Serviyos

Data-limite para a
Embasa propor o

PQMI

PQMI

publicar o ato de
aprovayao do PQMI*

2018-202230/06/201830/04/2018PQMI 1

2022-202630/06/202230/04/2022PQMI 2

30/06/2026 2026-203030/04/2026PQMI 3

2030-203430/04/2030 30/06/2030PQMI 4

2034-203830/04/2034 30/06/2034PQMI 5

2038-204230/06/2038PQMI 6 30/04/2038

30/04/2042 30/06/2042 2042-2046PQMI 7

30/06/204630/04/2046 2046-2048PQMI 8

*(As datas scriio ajustadas quando da assinatura do contrato de programa)

§ 4°. O ORCAO REGULADOR devera disponibilizar a qualquer Ido povo pessoa,
independentemente da demonstray2o de interesse, o acesso integral de todos os PQMIs. por
meio do sitio que mantem na internet.

TP231 Comentario:

§ 5°. A n3o apresentayao e avaliayilo dos PQMIs, dentro dos prazos estabelecidos, nao afetara
a continuidade do contrato. [P24J Comentano: A sugcstSoc

exchm-

§ 6°. As tarifas deverSo amortizar os investimentos em captaySes, barramentos e outras
soluySes hidricas construidas ou niantidas pela 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 utilizayao ou disponibilidade dos serviyos sera remunerada mediante a TARIFA

atualmente aplicada aos serviyos (Anexo IV deste instrumento). sendo que os serviyos
complementares ou adicionais aos serviyos publicos objeto deste Contrato serko remunerados
mediante pRty os pt BLicos NAO.TARIFARIOS, na forma definida na regulay§o.

§ 1°. A TARIFA remunerara todos os custos e despesas, diretos ou indiretos, para a prestaydo
dos serviyos, inclusive a amortizayao dos investimentos, depreciaydo, os custos operacionais e
de regulayao e fiscal izaySo dos serviyos e a remuneraySo de capital.

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

§ 3°. A estrutura tarifaria. a REVISAO, 0 REAJUSTE das TARIFAS e de outros PRF.COS
pi BMCOS MAO.TARIFARIOS serao alterados mediante decisio do QRGAO REGI LADOR 0u de
alteraySo da legislaySo ou dos regulamentos, sem a necessidade de se formalizar alterayito ao
presente instrumento.

§ 4°. O REAJUSTE das TARIFAS e de outros preyos publicos dar-se-a consoante disposiyflo do
artigo 39 da Lei Federal n°. 1 1 .443, de 5 de janeiro de 2007, a cada 12 (doze) meses, tendo
por data base a fixada pelo QRÿAo REGU.ADOR e ausente esta. o dia 1° de maio de cada ano,
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devendo o ato que conceder o REAJUSTE ser publicado, no minimo, 30 (trinta) dias antes da
data de sua vigencia.

§ 5°. Para fins de aplicaiftto de REAJUSTE, as despesas para a presta?5o dos servi?os serao
classificadas entre aquelas que estdo sob direta gestSo da EMBASA (despesas administraveis) e
as que independem desta (despesas n3o administraveis), como os referentes a energia el&rica,

telecomunica?6es e outros. A parcela de despesas nSo administraveis administradas sera
reajustada integralmente com a varia?3o de pre<;os verificada no periodo e a parcela de
despesas administraveis ser& reajustada pela aplicaÿdo do jNDICE jvjACIONAL DE pRF-COS AO

CONSDMIDOR AMHI O_|PCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica -
IBGE, ou outro equivalente, nos termos em que decidir o 0RGA0 REGULADOR,

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

Quadrienio Data-limite para a
Embasa pleitear a
revisdo ordin&ria

Data-limite para o
Orgao Regulador
publicar a decisao

sobre a revis5o
_ordinaria

Data de inicio de
vigencia da tarifa

revisada

2019 -2022 01/10/2018 31/03/2019 30/04/2019
2023 - 2026 01/10/2022 31/03/2023 30/04/2023
2027 - 2030 01/10/2026 31/03/2027 30/04/2027
2031 -2034 01/10/2030 31/03/2031 30/04/2031
2035 -2038 01/10/2034 31/03/2035 K) 04 2035
2039 - 2042 01/10/2038 31/03/2039 30/04/2039
2043 - 2046 01/10/2042 31/03/2043 30/04/2043

§ 7°. Sera realizada REVisAo extraordinaria 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 administra9ao, de manuteng2o,
investimentos e expansao dos servi90s.

§ 8°. Para efeito de faturamentos, usuarios serao classificados em categorias de uso, na forma
da Tabela Tarifaria da EMBASA, aprovada pelo ORGAo REGULADOR.

§ 9°. Desde que previsto nas NORMAS DE REGILACAO, grandes consumidores poderao
celebrar contratos especiais com a EMBASA em que sejant estipuladas TARIPAS diferenciadas.
ouvido previamente, em cada caso, o REGULADOR.

§ 10. A EMBASA devera manter escritura9ao contabil que permita ao 6RGAO REGULADOR a
efetiva e permanente fiscaliza93o dos resultados da presta9ao dos servi90s complementares e
adicionais.

§ 11. A EMBASA podera cobrar todos os valores de todos os servÿos prestados, os debitos
vencidos e n2o pagos, incluindo-os nos instrumentos de cobran9a disponiveis, sempre
considerados os encargos financeiros legais.

§ 12. A EMBASA podera auferir receitas decorrentes de fontes altemativas, complementares,
acessorias ou de projetos associados consoante art. 1 1 da Lei Federal n°. 8.987. de 13 de
fevereirode 1995 e art. 1 3 da Lei Federal n°. 1 1.107, de 6 de abril de 2005, inclusive para fins



de previa aniortizaÿSo e remunerate, seja dos bens pre-existentes e/ou dos demais
investimentos realizados.

CLAUSULA DECIMA OITAVA (Do sistema de cobranqd) A EMBASA efetuari

as medi$5es dos consumos de agua ou, para os casos de nao-hidrometraijao, estimara os
consumos e emitira, com base em medi?5es ou estimativas, a cobranfa dos valores devidos
aos respectivos usuarios, nos termos do estabelecido na Tabela Tarifaria da EMBASA,

aprovada pelo ('jRUAO RKGILADOK.

§ 1°. A remunerato pela prestaÿSo de servÿos publicos de esgotamento sanitirio podera ser
fixada com base no volume de igua cobrado pelo servifo de abastecimento de £gua, ou no
volume estimado de agua consumido pelo usuario, no caso dele se utilizar de fonte
alternativa. As NORMAS DE REGULACAO poderao prever a instalai;ao de medidores de vazao
de esgoto, para o fim de calculo da remunerato devida pela utilizaiÿao dos servÿos de
esgotamento sanitario.

§ 2°. Serao lan9ados nas contas de consumo dos usuarios, quando for o caso, os valores
correspondentes as multas e aos servi9os adicionais ou, com anuencia do usuario, dos serves
complementares.

§ 3°. A EMBASA podera contratar empresas, instituto financeira ou n3o, para funcionar
como agentes arrecadadores das quantias mencionadas nesta clausula, bem como para exercer
as fuÿSes previstas no caput.

CLAUSULA DECIMA NONA (Dos recursos a serem apliaidos na presta(do
dos Servifos) As amplia9des. expanses, implanta9So, melhorias, repostes, opera9ao e

manuteito referentes aos SERVIÿOS seriio custeadas pelas tarifas arrecadadas, por outros
PREQOS PUBLICOS NAO.TARIFARIOS, por recursos nllo onerosos e por recursos de
financiamento.

Paragrafo unico. As metas de universaliza9ao do PLANO poderSo ser alcan9adas, em parte,
com recursos tarifarios e com outros PRECOS PUBLICOS NAO.TARIFARIOS de responsabilidade
da Embasa. A sua totalidade, conforme previsto no Estudo de Viabilidade Tdcnica e
Economico-Financeira (EVTE), ficar£ condicionada ao aporte de recursos externos n3o
onerosos a Embasa.

CLAUSULA VIGESIMA (Da participant do Municipio e do Estado da
Bahia na captaqao de recursos). Alem das TARIFAS e de outros PRECOS PUBLICOS NAO.

TARIFARIOS, a melhoria. ampliacao ou expansSo dos SERVIQOS para alcan9ar as metas de
universalizaqao do PLANO poderSo ser custeados com recursos do tesouro do Municipio de
Lauro de Freitas e do Estado da Bahia e com recursos captados junto ao Or9amento Geral da
Uniao-OGU e a orgSos e organismos de financiamento nacionais e intemacionais.

Paragrafo linico. Havendo a hipotese acima, a regula93o tarifaria realizada pelo 6RGAO
REGI LADOR devera considerar os valores investidos e as condÿSes de repasse dos ativos
deles resultantes, visando a MODICIDADE tarifaria, quando for o caso, para o adequado calculo
dos valores das TARIFAS e registro dos bens vinculados aos SERVICOS.
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CLAUSULA VIGESIMA PR1MEIRA (Do fmanciamento) A EMBASA podera

celebrar opera<;des de credito com o objetivo de aplicar os seus recursos na expansSo ou
melhoria dos SERVICOS objeto deste Contrato de Programa.

§ 1". Nas operates de credito, poder§o ser oferecidas em garantia os direitos emergentes da
prestagSo dos SERVICOS, aid o limite prudencial definido pelas NORMAS OF, REGlJLACAO.

§ 2°. As NORMAS DE REGHLACAO estabelecerilo as hipoteses em que o atraso, ou a
interrup92o, no fomecimento de recursos originados em operates de credito poderao ser
consideradas como justificativa para o descumprimento de obriga9Ses relativas aos SERVICOS.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA (Da regulacao e da fiscalizaÿao dos
servicos)- Compete ao 6RGAO REGULADOR;

I - exercer as atividades previstas pela Lei federal n° 1 1.445, de 5 de janeiro de 2007, pela Lei
estadual n° 1 1.172, de 1 de dezembro de 2008 e pelo Convenio de Coopera<;ao autorizado pela
Lei municipal n° 1.706 de 25 de outubro de 2017;

II - promover e zelar pelo cumprimento da Politica Municipal de Saneamento Basico, bem
como pelo atendimento ao previsto na legislagSo e regulamentos federais e estaduais;

III - estabelecer padroes e normas para a adequada presta<p3o dos SERVICOS e para a

satisfafio dos usuarios;

IV - reajustar e. apos processos de consulta e audiencia publica e a oitiva de org2o colegiado
de controle social, revisar as TARIFAS, de modo a permitir a sustentabilidade economico-
financeira da prestaÿSo dos SERVICOS, observada a MODICIDADE tarifaria;

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

VI - prevenir e reprimir o abuso do poder economico, ressalvada a competencia dos org2os
integrantes do Sistema Nacional de Defesa da Concorrencia;

VII - atuar em cooperaÿo com os 6rg2os e entidades integrantes da Administraÿao Publica
Municipal:

VIII - editar normas que disciplinem a execu<;5o e interpreta9§o dos dispositivos do presente
Contrato de Programa e dos dele dependentes ou derivados;

IX - estipular parametros. criterios, formulas, padrOes ou indicadores de mensura9ao e
aferi'920 da qualidade dos SERVICOS e do desempenho da EMBASA, zelando pela
observancia e pela promo92o da CNlVERSALlDADE. CONTINUIDADE, REGHEARIDADE,
SEGI RANCA ATI AUDADF e EFicifiNClA, bem como CORTES1A em sua presta92o e
MODICIDADE TARIFARIA;

sua

[P25] Comentirlo: Esse inciso precisa

Aaiesn com i < I ;|-.l i>r. :r- i in ,

X - fiscalizar a prestav'Ao dos SERVICOS, e ter acesso 2s informa95es necessarias para esse fim,
tais como dados referentes 2 administra92o, contabilidade, recursos tecnicos, economicos e
financeiros desses SERVICOS;



XI - aplicar as sanÿSes pertinentes, previstas na legislaÿo e regulamentaÿao. 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 lhe tenham sido delegadas, dirimindo, em sede

administrative, as divergencias eventualmente existentes, podendo se valer de auxllio tecnico
especialmente designado;

XIN - fiscalizar o presente Contrato de Programa, inclusive quanto ao cumprimento das

disposiÿdes dos respectivos PLANOS de saneamento basico:

XIV - estabelecer os prazos e criterios necessarios a preserva93o das condifdes minimas de
manutengSo da saude a serem observados pela EMBASA em caso de interrup?3o ou restri9ao
do fornecimento de dgua por inadimplencia de estabelecimentos de saude, de instituiÿdes
educacionais e de interna?ao coletiva de pessoas e de usuario residencial de baixa renda
beneficiario de TARIFA social.

§ 1°. A fiscalizapSo a ser exercida pelo 6RGAO REGULADOR abrangera o acompanhamento
das afdes da EMBASA nas areas tecnica, operacional, contabil, economica, fmanceira, tarifaria
e de atendimento aos usuarios.

§ 2°. As reclamafdes individuals de usuarios feitas diretamente ao MtMc iPio 0u ao 6RGA0
REGHLADOR deverao ser notificadas em 15 (quinze) dias a EMBASA, para que esta, em prazo
igual, apresente sua manifestaijao.

§ 3°. O ORGAO REGULADOR, em contrapartida &s suas funÿdes de regula?So e
fiscalizaÿSo, fara jus a remuneraÿao correspondente de 0,5% (cinco decimos por cento) do
total arrecadado no Municipio, com a exclusao dos impostos incidentes sobre o faturamento. [P26J Comentario: Sugnrto dc Inwrir

B paiavrn impostos

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA (Da escavatfo, do reaterro e da

recomposu;do do pavimento). A escava9&o nas vias publicas para abertura de valas para

o reparo de tubulaÿdes e outros equipamentos componentes das redes de abastecimenlo de

agua e de esgotamento sanitario, bem como o reaterro e a recomposiÿao do pavimento

original devem obedecer ao Caderno de Normas para Lxecuvao de Obras, Rcparos e

Servifos em N ias Publicas estabelecido pelo Municipio. anexo a este Contrato.

I - a escavaÿSo devera ser previamente informada ao Municipio para que designe, a seu

criterio, equipe de acompanhamento dos servi9ps, exceto na hipotese de urgencia e

emergencia, caso em que o Municipio sera informado era ate 6h do ocorrido.

II - apos a escavÿSo, devem ser providenciadas as diversas reposigbes, reconstitutes e

reparos, de qualquet natureza. de modo a tornar o executado mclhor. ou. no minimo. igual ao

que foi removido. demolido ou rompido.



Ill - finalizados os servipos de recuperapSo do pavimento. toda a area afetada pela execupSo

da obra deve ser limpa, removendo-se da via publica toda a terra solta. entulho e demais

materiais nAo utilizados, deixados ao longo das mas e dos logradouros onde foram execulados

os servipos.

IV - restaurado o trecho objeto de escavapAo e de posterior reparo e limpeza, a fiscaltzapAo da

Prefeitura realizara vistoria inicial a fim de observar a sua adequapao. Quaisquer

divergencias era relapAo aos parametros estabelecidos no Caderno de Normas, obrigarAo a

Embasa a refazer tndo quanto apresente det'eito, As suas expeusas. N8b apresentadas

divergencias. sera emitido recebimento provisorio e decorrido periodo de observapAo de 15

(quinze) dias. sera feita vistoria final e, nada havendo a reparar, sera procedido recebimento

definitivo, mediante termo expedido pela fiscalizapao do municipio. Tcndo liavido

divergencias na vistoria inicial e sendo realizados novos reparos. reinieia-se o cicl.o das

vistorias (inicial e final), ate que, finalmente. se de a aceitaptio dos servipos executados. [P27] Comentario: Itnpre-scmdlvcl a
prcvisdo destA clausula. para gursntir o

rustabelccimemo ao cstado qw> (am

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA (Dos procedimentos que garantam
transparency da gestdo econdmiea e financeira de cada servigo)- A EMBASA
pubiicara relatorio ntensal informando o investido e o arrecadado no MUNICIPIO. atendendo
aos criterios seguintes:

{P28J Comentario: Bsu clausula tcri
que dialogar com a clausula quinta. VI.
logo, a fiequineia devera ser mensal ncssa
comunicacao, em concorddncia com o art
21,

Periodo de competencia Data-limite para divulgapio do relatorio
Janeiro a dezembro Ate 30 de abril Art 21 ( )

<.J
H

Paragrafo unico. Os relatorios mencionados no caput deverAo ser encaminhados ao 6RGAO
Rtt>! i ADOK e ao MUNICIPIO e publicados no sitio da EMBASA na internet.

A Embasa devent mformar ao ArgSo central
de saneomento basico do municipio,
mensalnwnte, as receitas e despesasdas
suas operoebes no mumctpio

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA (Do controle social) Cabe ao MUNICIPIO
instituir e regular o funcionamento de f6mm proprio ao exercicio 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 exercicio do controle social contarA com representantes do
Ml NiciPio, do 6RGAG RF.GIII.ADOR da EMBASA e da sociedade civil.

§ 2”. O forum instituido pelo M, '’|( ii>|° para a efetivapAo do controle social da prestapAo de
SERVICOS publicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario contara com acesso As
informapoes e documentos na forma prevista na legislapAo e neste Contrato, atendendo a
solicitapoes nao inferiores a 15 (quinze) dias.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA (Da Comissdo Especial) Os SERVES SerAo
anualmente fiscalizados por C°MISSAO ESPECIAL formada por dois representantes do
MUNICIPIO. por dois representantes da EMBASA e dois representantes dos usuarios, sendo
um deles dos usuarios industrials e comerciais.

[P29] Comentario: Prntu pura u
constrtmc&o da comtssflo
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Par&grafo unico. Os criterios e forma de escolha dos representantes dos usuarios

mencionados no caput, bem como o pen'odo anual de fiscal izaÿSo, serao disciplinados por
NORMA DE REGULACAO.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA (Da proteqdo ambiental e dos recursos
hidricos) O MlNldPio poderd exigir que a EMBASA, na vigencia deste instrumento,

providencie, de acordo com o planejamento realizado pelos orgSos competentes, medidas
preventivas e/ou corretivas do meio ambiente e dos recursos hidricos, em decorrencia da

prestagSo dos SERVICOS, inclusive por intermedio de novas obras e servipos n3o previstos no
PQMI.

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

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

I - pela nao-liberaÿao tempestiva de Iicen9as ambientais ou de outorgas de direito de uso dos
recursos hidricos;

II - por demora do Judiciario no tramite de desapropriaÿdes, servidoes ou ocupa9des
temporarias.

§ 3°. No caso do § 2°, o 6RGAO REGULADORÿ em parcel ia com o Municfpio, devera deferir
prorroga9So de prazos para reaIiza9ao de metas e objetivos previstos neste instrumento.
(sugestao de acrÿscimo)

§ 4°. Caso exigencias ambientais n3o previstas venham alterar de forma relevante o equilibrio
economico-fmanceiro deste Contrato, sera este recomposto mediante REVisAo extraordinaria.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA (Dos riscos) Os riscos inerentes ou derivados
da execu9§o deste Contrato ser3o da Embasa ou do Municipio.

Paragrafo unico - Durante o prazo de vigencia do presente Contrato devera ser mantida a
efetiva cobertura dos riscos inerentes a execu93o das atividades relacionadas a presta93o dos
SERVICOS objeto deste Contrato. nos termos e condi96es disciplinadas nas NORMAS DE

REGU1.AGAO,

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA (Das penalidades e de sua forma de
aplicuQdo)- A falta de cumprimento. por parte da EMBASA, de qualquer clausula deste
Contrato de Programa e das NORMAS DE REGI;LACAOI sem prejuizo do disposto nas demais
clausulas, podera ensejar a aplica93o das seguintes penalidades:

I - advertencia e

II - multa,
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§ 1°. A penalidade no inciso “I” e a multa prevista no inciso “II”, respeitados os limites

previstos, ser5o aplicadas segundo a gravidade da infraÿao.

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

infinite e dai por diante, a aplicaijao de sanfSo em valor dobrado, na forma estabelecida nas
NORMAS DE REGltl.ACAO.

§ 3". As multas pecuniarias decorrentes de infragoes as Clausulas deste Contrato de Programa

ou de obriga96es inerentes h prestaijto dos SERVIC'OS serao fixadas em conformidade com os
parametros propostos pelo 6R«A<> REGUI.ADOR, e as NORMAS DE REGULACAO poderSo

evidenciar as hipoteses de incidencia e fixar o procedimento para a apura?ao de eventuais

infra96es e para a aplicaQao das penalidades.

§ 4". O simples pagamento da multa n5o eximira a EMBASA da obriga93o de sanar a falha ou
irregularidade a que deu origem.

§ 5°. Cabe ao ORGAO REGI LADOR regulamentar as hipoteses autorizantes de interven9iSo 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 aplica93o das penalidades assegurara direito a
ampla defesa e contraditorio a EMBASA e teri inlcio com a lavratura da Notifica93o de
Infra9ao, pelo agente responsavel pela fiscaliza93o, do qual constant tipifica93o da conduta,
norma violada, sendo instruido com respectivo laudo de constata93o tecnica, que indicara
metodos e criterios tecnicos de aferi9ao utilizados.

§ 7°, A pratica de duas ou mais infra96es pela EMBASA podera ser apurada em um mesmo
auto de infra9ao.

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

I - no caso de advertencia, anota93o nos registros da EMBASA junto ao 6RGAO REGULADOR;

II - em caso de multa pecuniaria, obriga95o de pagamento dentro do prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da notifica9ao de decisao irrecorrivel pela EÿBASA;

III - a repara93o pecuniaria devida ao usuario, decorrente de reclama93o sera feita em ate 30
(trinta) dias, contados do recebimento pela EMBASA da notifica93o de decisao procedente
irrecorrivel.

CLAUSULA VIGESIMA NONA (Du intervenq&o) Sem prejulzo das penalidades
cablveis e das responsabilidades incidentes, o |VfUNIClPIOt nos termos do artigo 32 e seguintes
da Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, podeti intervir, excepcionalmente, e a
qualquer tempo, na explora9ao dos SERVICOS objeto deste Contrato, com o fim de assegurar
sua adequada presta9ao. bem como fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares
e legais pertinentes.

§1°. A interveri93o se dara por ato proprio e especifico do poder concedente, com a indica9ao
de prazo, objetivos e limites da medida, devendo ser instaurado, em 30 (trinta) dias contados
do ato que determinar a interven9§o, o indispensavel procedimento administrative.
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§ 2°. Se o procedimento administrative referido no § 1° acima nSo estiver concluido em 180

(cento e oitenta) dias, considerar-se-a invalida a interven?§o, devolvendo-se a EMBASA a

administragao dos SERVICOS, sem prejuizo de indenizagSo que Ihe seja devida.

§ 3®. Se ficar comprovado que a intervengao nao observou os pressupostos legais e

regulamentares, sera declarada sua nulidade, devendo o servigo ser imediatamente devolvido
a EMBASA, sem prejuizo do direito de indenizagao devida.

§ 4°. Cessada a intervengao, se n3o for extinto o Contrato, a administrate do servigo sera
devolvida a EMBASA, precedida de prestagio de contas pelo interventor, que respondent pelos

atos praticados durante a sua gestiSo.

§ 5®. Cabe ao 6R(;AO REGULADOR regulamentar as hipoteses autorizantes e o devido
procedimento administrative para a intervengao.

CLAUSULA TRIGESIMA (Da extinqdo do contrato) A extingao do presente

Contrato ocorrera nas seguintes hipoteses:

I - advento do termo contratual;

II - rescisSo decorrente de grave inadimplencia contratual;

III -dissolugao;

IV - privatizagao da EMBASA, ou outra forma pela qual ela deixar de integrar a Administrate
lndireta do Estado da Bahia;

V •encampato. mediante lei municipal autorizativa, desde que haja pagamento previo das
indenizagdes devidas;

VI - mutuo acordo.

§ 1®. Na hipotese de extinto do presente Contrato de Programa com fulcro no inciso V do
caput desta Clausula, sem que a EMBASA tenha concorrido com culpa ou dolo, a indenizato
devida pelo MUNidPiO & EMBASA sera 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 curso
e ainda n§o reconhecidos pelo 6RGÿ° REGIILADOR, atualizados monetariamente pelo 1PCA
at6 a data em que os serviÿos forem retomados pelo Contratante, bem como de juros de mora
a razao de 2% (dois por cento) ao mes, calculados pro rata dies.

§ 3®. Caso o Ml'NKiPio n3o tenha meios de realizar o pagamento previo das indenizagSes
previstas no § 1°, a EMBASA podera ceder o direito referente a este erddito para o Estado da
Bahia, que podera utilizar de todos os meios de cobranga admitidos no Direito, inclusive o
previsto no artigo 160, paragrafo unico, inciso I, da Constituig3o Federal, tambem no que se
refere ao Imposto sobre Operagoes relativas k CirculagSo de Mercadorias e PrestagSo de
Servigos de Transporte lnterestadual e Intermunicipal e de Comunicagdo (ICMS).

§ 4". A EMBASA permanecera prestando os SERVIGOS nas mesmas bases deste Contrato de
Programa, enquanto necessario para assegurar a observancia do principio da CONTINUIDADE
do servigo publico e os direitos dos usuarios.
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CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA (Dos bens reversiveis) lntegram os

SERVICOS todos os bens e direitos pre-existentes a este Contrato de Programa, afetados e

indispensaveis a prestafSo dos SERVICOS, bem como aqueles adquiridos ou construidos na
vigencia do presente instrumento.

§ 1°. Ante as disposiÿoes relativas a reversSo de bens necessaries a garantia da continuidade e

atualidude dos servifos, e criada a relagao inicial dos bens aludidos, suscetiveis de leversSo.
consoante inventario constante do ANEXO II. que assinado pelas partes passa a integrar este

instrumento. para os devidos fins.!

§ 1°. O M, NI(iP|0 <s o proprietario dos bens mencionados no caput, os quais estarSo
gravados pelo direito de explorafSo da EMBASA no prazo de vigencia deste Contrato.

§ 2°. No exercicio de seus direitos de exploraÿao a EMBASA zelara pela integridade dos bens
vinculados a prestafdo dos SERVICOS, reformando-os, substituindo-os, conservando-os.
operando-os e mantendo-os em suas condi?5es normais de uso, de tal maneira que, mesmo
apos a extinijao deste Contrato, encontrem-se em seu estado normal de utiliza95o, excetuado o
desgaste normal proveniente de seu fiincionamento.

[P30] Comentario: E imprwcirdi™]
realism o mveotirio dos bens

§ 3°. Os bens e direitos afetados ou indispensaveis a prestagao dos SERVICOS n3o poderao ser
alienados ou onerados pela EMBÿSA sem previa anuencia do e comunica?3o ao
6RGAO REGIILADOR. permanecendo vinculados a presta?ao dos SERVICOS, mesmo na
hipotese de extinÿao deste Contrato.

§ 4°. N3o ser3o admitidas atividades que deteriorem os bens vinculados aos SERVICOS por
agentes poluidores de qualquer natureza.

§ 5°. Os prazos dos eventuais contratos celebrados pela E',BASA. que envolvam a exploratjao
comercial dos bens afetos ou vinculados aos SERVICOS n3o poderao ultrapassar o prazo
previsto na regulaÿao e do presente Contrato.

§ 6°. Fica assegurado a EV,BASA O direito de recuperar os investimentos realizados para
aqutsÿao ou produ?ao de bens reversiveis mediante as receitas emergentes da prestaÿao dos
SERVICOS, ficando o MIMCIPIO responsavel por eventuais saldos n3o amortizados.

§ 7”, Nao gerarao creditos perante o Ml'NldPlO 0 bem adquirido ou produzido sem onus para
a EMBASA, tais como os decorrentes do parcelamento do solo urbano ou os adquiridos por
doa9ao ou com recursos do proprio Ml’NiciPio, inclusive os obtidos mediante transferencias
voluntarias da Uni3o ou do Estado.

§ 8°. Os investimentos realizados pela EMBASA, os valores amortizados pelas receitas
emergentes da presta<fao dos SERVICOS e os respectivos saldos ser3o anualmente auditados e
certificados pelo 6«G \o REGULADOR.

§ 9°. Os creditos devidamente certificados poderao constituir garantias de empr&timos a
EMBASA, desde que contratados para viabilizar investimentos previstos no PQMI.

§ 10°. NORMAS I)E REGULACAO disciplinarao o disposto nesta Clausula.



CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA (Da reversao dos bens) Na extingSo do

Contrato extinguem-se os direitos de exploragSo da EMBASA sobre os bens afetados pela

prestagSo dos SERVIC'OS, permanecendo estes sob a gestao da EMBASA enquanto incumbir a
esta manter a CONTINK1DADE dos SERMC.OS

§ r. Na data de extingao do contrato os saldos relativos aos investimentos n3o amortizados
pelas receitas emergentes da prestagSo dos SERVICOS ser2o imediatamente exigiveis,
passando a incidir corregSo monetaria mediante apIicagSo do IPCA IBGE, bem como juros
de mora a razito de 2% (dois por cento) ao mes, calculados pro rata dies.

§ 2°. Fica facultado ao MUNltlPlO, mediante decisao 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 servigo em condigdes regulares de
operacionalidade, utilizagSo e manutengiio, sem prejuizo do normal desgaste resultante do seu
uso, inteiramente livres e desembaragados de quaisquer onus ou encargos.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA (Da alteratfo bilateral do Contrato
de Programa)•A EMBASA e o T|TI;I.AR oosSERVICOS, de comum acordo, poderSo alterar

obrigagdes previstas no presente Contrato de Programa, que deverSo ser previamente
comunicadas ao 6R*;AO REGULADOR.

Paragrafo unico. Somente podera ser realizado aditamento ao presente Contrato mediante
decisSo do 6Rt;AO REGU ADOR, que reconhega que a alteragao pretendida exige acrÿscimo,
supressio ou alteragSo do Contrato de Programa.

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA (Da publicaÿdo e registro deste
Contrato de Programa)- Dentro de vinte dias em que se seguirem a assinatura deste
Contrato de Programa, o Mi'NtcfPlo e a EV1BASA providenciar3o a sua publicagSo mediante
extrato na imprensa oficial, em jornal de grande circulagSo e nos sitios que mantem na
internet.

§ 1°. O MUNictPio providenciara a remessa de c6pia autentica deste Contrato de Programa ao
Tribunal de Contas responsavel pela sua fiscalizag2o no prazo de cinco dias, a contar da data
de sua assinatura; no mesmo prazo a E%,BA!>A devera encaminhar copia autentica do Contrato
ao Tribunal de Contas do Estado e ao 6R(;ÿ° REGULADOR.

§ 2°. Tanto o MUNicfPlo como a EA1BASA, no ambito de suas respectivas procuradorias
juridicas, deverSo arquivar via autentica do presente instrumento.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA (Da MediagQo). Qualquer controversia
decorrente da interpretagSo, da execugfio ou da extingSo do presente contrato ser& resolvida
por mediagSo, cujo procedimento sera processado pelo Comite de Mediagao. a ser instituido e
coordenado pelo OrgSo Regulador.
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§ 1“. A instaura?5o da media?ao sera comunicada formalmente a EMBASA e ao MUNICiPIO
que, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da comunica?ao,

indicarao seus representantes junto ao Comite de Mediaÿo.

§ 2°. O Comite de Mediaÿdo, fundamentado nos documentos e estudos oferecidos pelas

partes, propora soIu?3o amigavel nao vinculante, cuja aceita?3o findara a controversia
debatida.

§ 3°. A media£§o sera considerada prejudicada se:

I - a parte se recusar a participar do procedimento;

II - n3o houver indica?3o do representante no prazo pactuado;

III - a apresenta?§o da proposta do Comite de Media93o exceder o prazo maximo de 90
(noventa) dias, contados da data da sua efetiva constituiÿao.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA (Do Foro) As divergences surgidas em raz3o

do presente Contrato, caso n3o dirimidas por meio da mediai;3o, ser3o submetidas ao Foro
previsto na alinea ‘j’, do inciso I, do art. 123, da Constitui93o do Estado da Bahia, caso sejam
conexas 3s estabeiecidas no Convenio de Coopera93o entre Entes Federados, e ao Foro da
Capital do Estado da Bahia, para as que n3o possuam tal conex3o.

CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA (Das dtsposifdesgerais) Integram o
presente instrument© 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 Tecnica e Economico-Financeira - EVTE;

III -Convenio de Coopera93o entre Entes Federados;

IV-Tarifa atualmente aplicada aos servÿos.

E, por estarem de acordo, as PARTES assinam o presente contrato, em 05 (cinco) vias, de
igual teor e forma, na presen9a das testemunhas abaixo assinadas.

[P31] Comentano: Realcioniirtoclos< s

documentos de forma taxativs

Menciooar o ANEXO 1,
mdicodores t p ANEÿCO

inventario dos bens

que tratH

11 que tram do

Cidade de Lauro de Freitas, de de 2018.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

Rogdrio Cedraz
Presidente da Embasa

Jose Ubiratan Cardoso Matos
Diretor de Operaeio do Interior

Testemunha CPF n“ Testemunha CPF n"
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O COSAB sera o principal interlocutor.

Art. 12 Fica institulda, na estrutura da secretaria de infraestrutura - SEINFRA, a coordena?3o de

saneamento basico, identificada pela sigla '‘COSAB’', orgSo central do saneamento basico do municlpio,

responsdvel pela gestao, planejamento e acompanhamento do piano e da politica municipal de

saneamento basico.

§1° Fica criado o cargo de coordenador de saneamento basico, grau equivalente a DAS4B, vinculado a
secretaria de infraestrutura, a ser promovido mediante nomeacÿo pela prefeita municipal.

§2° Compete a COSAB, dentre outras atribuiÿOes:

I - executar os estudos e projetos para viabilizar a capta?2o de recursos para o saneamento basico
municipal:

II - ser o interlocutor tecnico do municipio com as pessoas jurldicas de direito publico ou privado que
exerÿam atividades no municlpio relacionados ao saneamento basico;

111 - acompanhar, avaliar e auxiliar, no que couber:

a) a regulaÿo e fiscaliza?5o da AGERSA;

b) as atividades da Embasa no ambito da presta93o dos serviÿos de agua e esgotamento sanitario;

c) junto a secretaria de servi90s publicos-SESP, as atividades relacionas ao piano municipal de gestao
integrada de reslduos solidos:

d) junto a secretaria de infraestrutura- SEINFRA, as a9<3es relativas a drenagem urbana;

e) junto a Defesa Civil Municipal, as a9&es de emergences e contingencies relacionadas ao saneamento
basico;

0 as atividades da Camara Tdcnica de Saneamento Basico e Ambiental, dentro do Conselho da Cidade;

IV - revisar a cada quadrienio o Plano Municipal de Saneamento Basico com corpo tecnico
multidisciplinar do proprio municlpio;

V - organizar a cada trienio o F6rum Municipal de Saneamento Basico - FOS;

VI - gerir o Sistema Municipal de lnforma9des do Saneamento Basico - SISBA;

VII - acompanhar. avaliar e auxiliar o Gestor do Fundo Municipal de Saneamento Basico;

VIII - Gerir a Escola de Saneamento Basico - ESBA.


