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devidamente regularizadas a EMBASA, pelo prazo em que vigorar o convenio de
coopera93o e o presente Contrato;

SERVicos,

-

VI coibir o lan9amento de aguas pluviais no sistema de coleta e afastamento do esgoto
sanitario, inclusive apreciando as notifica96es de irregularidades feitas pela EMBASA;
VII - compelir todas as edifica95es permanentes urbanas a conectar-se ao sistema publico de
abastecimento de agua e de esgotamento sanitario disponivel e tecnicamente factivel;
VIII - repassar recursos financeiros ou bens de quaisquer entidades publicas, privadas,
nacionais ou intemacionais, que tenham sido destinados aos SERVICOS, inclusive
fmanciamentos;
w

»

IX - acompanhar e validar a
Contrato;

efetiva9&o

da reversSo de bens por ocasiSo da

extin9ao do

X - sistematizar e articular as informa96es municipals.de«pordo com o Sistema Nacional de
lnforma96es em Saneamento B&sico - SINISA; y
1

XI - conceder isen92o de todos os tributos incidentes nas areas e instala9oes operacionais
existentes a data de celebra92o do CONTRATO, que sera extensive! dquelas criadas durante
sua vigencia, e tambem de pre90s publicos relacionados ao uso de vias publicas, espa90 aereo
e subsolo, e ao uso de quaisquer outros bensmunicipais necessarios a execu92o dos servi9os;

XII - transferir para a EMBASA, a titulo gratuito, todas as informa9oes cadastrais referentes
a dados geograficos do municipio, banco de dados cadastrais de imoveis e clientes/usuarios
ecpnomia mista a que mantenha controle, mapas, e/ou
das empresas publicas ou
cadastre multifinalitarios conlpartitbados
©utras empresas publicas ou privadas a que
mantenha rela9§o.

»

CLAUSULA OITAVA (Dos direitos do Municipio). S2o direitos do MUNICIPIO:
I - receber relatorios previstos na Clausula Vigesima Terceira, com o objetivo de avaliar e
fiscalizar a evolu95o do objeto contratual e a garantia do equilibrio economico-fmanceiro;

-

II exigir que a EMBASA refa9a obras e SERViQOS 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 ORGAO
REGULADOR;
receber previa comunica9So da EMBASA sobre obras que serSo executadas em vias e
logradouros

III

publicos, ressalvados os casos de emergencia,
crescimento vegetativo;
IV

servi9os de manuten92o e

- ter acesso a toda documenta9§o relacionada a este Contrato, para consulta, auditoria e

fiscaliza9§o, na forma do paragrafo unico do art. 30 da Lei Federal n° 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, mediante prdvia solicita92o formal;
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V - participar da COMISSAO ESPECIAL prevista na Clausula Vigesima Quinta do presente
instrumento para o acompanhamento da execuÿo do presente Contrato, com acesso a toda
documentaÿSo relacionada ao mesmo, objetivando o controle social pela comunidade.

CLAUSULA NONA (Dos deveres dos usuarios). Sem prejulzo do estabelecido nas
NORMAS DE

REGULAR AO, s3o deveres dos usu&rios:

-

I pagar a TARIFA e outros PRECOS PUBLICOS NAO-TARIFARIOS, bem como as penalidades
decorrentes de mora ou inadimplemento;
II - contribuir para a permanencia das boas condi?8es dos bens afetados aos SERV1COS;
III - cumprir com o previsto nas
despejos industrials;

NORMAS DE REGULACAO,

especialmtente as referentes aos

-

IV responder perante a EMBASA pelos danos materiais ou pessoais causados em decorrencia
da ma utiliza9§o das instala98es ou dos SERVICOS colocados a sua disposi95o;

-

V consultar a EMBASA, anteriormente a instala9a0 de tubula9oes ipternas, quanto ao local do
ponto de entrega da agua tratada e o de coleta das aguas residuarias;
VI - solicitar a EMBASA autoriza95o para proceder a qualquer altera9ao que pretenda fazer no
ponto de entrega da agua ou no de coleta das &guas residuarias;

VII - autorizar a entrada de prepostos da EMBASA, dCvidamente credenciados, nos imoveis
que estejam ocupando para que possam ser executadas as a9oes de interesse dos SERVICOS, OU
os que sejam a ele coraplementares, inclusive a instala93o dos equipamentos necessarios a sua
respectiva presta9ao;
VIII - manter as instala9oes intemas, tais como caixa de agua,

tubula95es e conexSes, dentre

outras, sempre limpas e em condifSes de conserva93o e higiene adequadas;

IX - averiguar qualquer vazamento de agua existente nas
imediatamente;
X - manter as instalapoes de sua unidade nas
autoridades competentes;

instala9fies intemas, reparando-as

conduces de utiliza9ao estabelecidas

pelas

XI - nao lan9ar esgoto sanitario na rede de aguas pluviais ou aguas pluviais na rede de
esgotamento sanitario;
XII - nao fraudar qualquer tipo de equipamento,
EMBASA na presta9§o de SERVICOS;

instala9ao ou instrumento utilizado

pela

XIII - informar imediatamente a EMBASA sobre qualquer altera9§o cadastral relativa ao tipo
de utiliza93o do imovel e de acordo com classifica92o da EMBASA;
XIV - conectar o imovel ao sistema publico de abastecimento de agua e de esgotamento
sanit£rio dispom'vel e tecnicamente factivel;
14
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XV - projetar e executar, no imdvel de sua propriedade, as instances hidriiulicas, com
reservatbrio superior e reservatorio inferior, com sistema de eleva93o proprio, para os imoveis
com altura superior a 6 m;

XVI - atender ao Artigo 7° do Decreto Federal 7.217 de 21 de junho de 2010 e seus
paragrafos, que dispoe sobre a instala93o hidraulica predial ligada a rede publica de
abastecimento de 3gua que n3o podera ser tambÿm alimentada por outras fontes.

CLAUSULA DECIMA (Dos direitos dos usuarios). S3o direitos dos usuarios:
I - receber os SERVICOS em condi9fies adequadas;
11

interesses individuals ou coietdvos, bem
- receber todas as informa9oes para a defesadosdosservÿos
pfiWicos;

como as necessdrias para a eficiente utiliza9§o
111 - levar ao conhecimento do
venham a ter conhecimento;

6RGAO REGULADOR as

irregulatidades das quais

j

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

-

V ter acesso ao manual do usu&ioij

-

VI comunicar a EMBASA, por meio de sua ouvidoria, ou,' caso insuficiente a atua9ao desta,
ao ORGAO REGULADOR os atos ilicitos otr Irregulares porventura praticados pela
EMBASA OU seus prepostos na execu$fiq dos SERVicos;

§ 1°. Os casos omissos ou as duvidas surgidas no relacionamento com os usuarios, em
decorrencia da aplica92o das condÿSes previstas neste Contrato serSo resolvidos pelo
ORGAO REGULADOR, o qual poderd mediar conflitos entre usuarios e a EMBASA.
§ 2°. A EMBASA nao podera condicionar a liga93o ou religa93o da unidade do usuario ao
pagamento de valores nSo previstos nas NORMAS DE REGULACAO, bem como de debitos n3o
imputdveis ao usuario, ou, aihda, interromper a presta93o dos SERVICOS fora das hipoteses
previstas mjs NORMAS DE REGULACAO.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA (Das obras). A EMBASA ficara responsavel
pelo desenvolvimento e execu93o dos projetos basicos e executivos referentes 3s obras
previstas no PI, devendo disponibilizar ao ORGAO REGULADOR toda a
pertinente quando solicitada.

documenta93o

Pardgrafo unico - Para execu92o das obras, a EMBASA devera obter todas as Iicen9as que se
fizerem necessarias, bem como utilizar materials cuja qualidade seja compativel com as
normas editadas pelos orgaos tecnicos especializados e, ainda, cumprir todas as especifica9oes
e normas tecnicas brasileiras que assegurem integral solidez e SEGURANCA a obra, tanto na
sua fase de constru9§o, quanto nas fases de opera9§o e manuten9§o.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA (Das expropriates e serviddes
administrativas) A EMBASA, nos termos de declaraÿo de utilidade publica ou interesse
social, promovera desapropria9oes, instituira serviddes administrativas e ocupara
temporariamente os bens necessarios a execu9§o e conservaÿo de obras e servÿos 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 deverSo ser desapropriadas, ou nas quais se
instituird servidao administrativa.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA (Do apoio da Embasa \ A EMBASA

apoiard as revisdes do Plano Municipal de Saneamento Basipo - Servÿos de' Abastecimento
de Agua e de Esgotamento Sanitario.

CLAUSULA DECIMA QUARTA (Dos criterios, dos indicadores, das
formulas e dos parametros definidores da qualidade e continuidade dos
servigos). Para fins deste CONTRATO S£O adotadcfcos criterios, indicadores, fdrmulas e
parametros definidores da qualidade e continuidade atualmente em Vigor, independentemente
de terem sido editados por orgao ou enttdade municipal ou estadual, conforme defmi9oes
constantes no Anexo V deste instrumento.
Paragrafo unico

- Por meio de NORMA DE REGITLACXO, a AGERSA podera completar ou

alterar os criterios indicadores, ftumulas e parametros mencionados no caput, os quais
obrigarao a EMBASA imediaitamente e, caso impliquem em aumento ou diminui9ao
extraordinaria de custos, darao causa a REVISAO de TARIFA OU de PRECOS PUBLICOS NAOTARIFARIOS.

J

CLAUSULA DECIMA QUINTA (Das Metas de Atendimento e de Qualidade
dos Servigos). Na parte relativa ao objeto e drea de atua9ao deste Contrato, a EMBASA

devera observar os objetivos e metas de amplia9§o e manuten9§o dos sistemas de
abastecimento de &gua e esgotamento sanitario previstas no PI de acordo com a Clausula
Ddcima Sexta deste Contrato e no Plano Municipal de Saneamento Basico e suas altera96es
subseqilentes, estando as metas sistematizadas no Anexo V deste instrumento.
Paragrafo unico

- As Metas e Prazos dos SERVIGOS, constantes no Plano Municipal de

Saneamento Basico e no PI, poderdo ser revisados, concomitantemente a revisdo do Plano de
Saneamento, sendo assegurado o prazo mdximo de 6 (seis) meses da provoca9do de qualquer
dos contraentes para formaliza9ao de Termo Aditivo apos a entrada em vigor da nova lei do
PMSB, quando necessario, respeitado o equilibrio economico e financeiro dos contratos
vigentes e a exequibilidade dos servÿos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA (Do Plano de Investimentos). O Plano de

investimentos PI Anexo VI deste instrumento. elaborado pela EMBASA e aprovado pelo
MUNICIPIO, sempre em compatibilidade com o PLANO, devera atender ao conjunto de
16
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programas, projetos e agoes necessarias para atingir as metas de
no PLANO.

UNIVERSAL1ZACAO previstas

Paragrafo unico. As tarifas deverSo amortizar os investimentos em captagSes, barramentos e
outras solugdes hidricas construidas ou mantidas pela EMBASA para atender o abastecimento
do Munidpio, mesmo quando n3o previstas no PMSB ou Plano de Investimento, inclusive
quando em decorrencia de eventual revis3o.

CLAUSULA

DECIMA SETIMA {DO calculo de

tarifas e de outros pregos

publicos). A utilizagao ou disponibilidade dos servigos sera remunerada mediante a TARIFA
atualmente aplicada aos servigos Anexo IV deste instrumento, sendo que os servigos
complementares ou adicionais aos servigos publicos objeto deste Contrato serao remunerados
mediante PREGOS PUBLICOS NAO-TARIFARIOS, na forma defmida na regulag§o.
§ 1°. A TARIFA remunerara todos os custos e despesas, dfretos ou indiretos, para a prestag3o
regionalizada dos servigos, inclusive a amortizag§o dq® investimentos, depreciagao, os custos
operacionais e de regulagSo e fiscalizagao dos servigos e a rermineragao de capital.
§ 2°. A TARIFA mencionada no caput considerara toda a atuagSo da Contratada no Estado da
Bahia, de forma a assegurar a sustentabilidade e o equilibrio economico-fmanceiro da
EMBASA.
§ 3°. A estrutura tarifdria, a REVIÿAO, O REAJUSTE das TARIFAS e de outros PRE<;OS
PUBLICOS NAO-TARIFARIOS serifo alteiados mediante decisao da AGERSA ou de alteragao
da legislagSo ou dos regulÿÿntosÿsem a oecessidade de se formalizar alteragao ao presente
<4ÿ
instrumento.

—

§ 4°. O REAJUSTE das TARIFAS e de outros pregos publicos dar-se-a consoante disposigao do
artigo 39 da Lei federal tr, 1 1 .445,
5 de janeiro de 2007, a cada 12 (doze) meses, tendo
por data base a fixada pela AGERSA eTausente esta, o dia 1° de maio de cada ano, devendo o
ato que conceder o REAJUSTE ser publicado, no minimo, 30 (trinta) dias antes da data de sua
vigencia.
§ 5°. Para fins de aplicagSo de REAJUSTE, as despesas para a prestagao dos servigos serao
classificadas entre aquelas que estao sob direta gestao da EIMBASA (despesas administraveis) e
as que independent desta (despesas n3o administraveis), como os referentes a energia eletrica,
telecomunicagdes e outros. A parcela de despesas nao administraveis administradas sera
reajustada integralmente com a variagao de pregos verificada no periodo e a parcela de
despesas administraveis sera reajustada pela aplicag3o do INDICE NACIONAL DE PREGOS AO
CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, ou outro equivalente, nos termos em que decidir a AGERSA.
§ 6°. A TARIFA e todas as condigoes economico-fmanceiras deste Contrato ser3o revistas a
cada 4 (quatro) anos, atendendo o seguinte cronograma:
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Quadrienio

Data-limite para a

Cmbasa pleitear a
revisSo ordinaria

2020 - 2023
2024 - 2027
2028-2031
2032 - 2035
2036 - 2039
2040 - 2043
2044 - 2047
2048 - 2051

01/10/2019
01/10/2023
01/10/2027
01/10/2031

01/10/2035
01/10/2039
01/10/2043
01/10/2047

Data-limite para a
AGERSA publicar a
dccisao sobre a
revisao ordinaria
31/03/2020
31/03/2024
31/03/2028
31/03/2032
31/03/2036
31/03/2040
31/03/2044
31/03/2048

Data dc inicio de
vigencia da tarifa
revisada

30/04/2020
30/04/2024
30/04/2028
30/04/2032

30/04/2036
30/04/2040
30/04/2044

30/04/2048

§ 7°. Sera realizada REVISAO extraordinaria de TARIFA sempre que, por fatos alheios ao
controle e influencia da EMBASA, seu valor torn! *se insuficiente para amortizar
integralmente e remunerar todos os custos operaciona$j le administrapio, de manutenpao,
investimentos e expansSo dos servigos.
§ 8°. Para efeito de faturamentos, usuarios ser2o classificados etn ipategorias de uso, na forma
da Tabela Tarifaria da EMBASA, aprovada pela AGERSA.
'

§ 9°. Desde que previsto nas NORMAS DE REGULACAQ,, grandes consumidores poder2o
celebrar contratos especiais com a EMBASA em que sejam estipuladas TARIFAS diferenciadas,
ouvido previamente, em cada caso, a AGERSA.
V
§ 10. A EMBASA devera
rjescritur'apSo contabil que permita a AGERSA a efetiva e
permanente fiscalizapao'
prestapao dos servipos complementares e
adicionais.
L

X

§ 11. A EMBASA podera cohrar toddÿsÿvalores de todos os servipos prestados, os debitos
vencidos e n5o pagos, incluindo-os nos instrumentos de cobranpa disponiveis, sempre
considerados os encargos financeiros 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°. 1 1.107, de 6 de abril de 2005, inclusive para fins
de previa amortizapjio e remunerapSo, seja dos bens pre-existentes e/ou dos demais
investimentos realizados.

CLAUSULA DECIMA OITAVA (Do sistema de cobranga). A EMBASA efetuara

as medipdes dos consumos de agua ou, para os casos de nao-hidrometrapSo, estimara os
consumos e emitira, com base em medipoes ou estimativas, a cobranpa dos valores devidos
aos respectivos usuarios, nos termos do estabelecido na Tabela Tarifaria da EMBASA,
aprovada pela AGERSA.

§ 1°. A remunerapSo pela prestapSo de servipos publicos de esgotamento sanitario podera ser
fixada com base no volume de 2gua cobrado pelo servi5o de abastecimento de agua, ou no
volume estimado de agua consumido pelo usuario, no caso dele se utilizar de fonte
altemativa. As NORMAS DE REGULAGAO poderSo prever a instala9ao de medidores de vaz5o
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de esgoto, para o fim de c&lculo da remunerate) devida pela
esgotamento sanitario.

utilizafSo dos servÿos de

§ 2°. Ser2o lan9ados nas contas de consumo dos usuarios, quando for o caso, os valores
correspondentes as multas e aos servÿos adicionais ou, com anuencia do usuario, dos serviÿos
complementares.

§ 3°. A EMBASA podera contratar empresas, instituipSo financeira ou n2o, para funcionar
como agentes arrecadadores das quantias mencionadas nesta clausula, bem como para exercer
as funpoes previstas no caput.

CLAUSULA DECIMA NONA (Dos recursos a serem aplicados na prestagdo
dos Servigos). As amplia95es, expansoes, implantapao, melhorias, reposipdes, operap2o e
manutenpao referentes aos SERVIGOS serao custeadas pelas tarifas arrecadadas. por outros
PRECOS PUBLICOS NAO-TARIFARIOS, por recursos
fmanciamento.

n§o

onerosos e por recUrsos de

"

-

Paragrafo unico As metas de universalizap2o do PLANO poderfio ser alcan9adas, em parte,
com recursos tarifarios e com outros PREgos PUBLIQQS NAO-TARIPARJOS de responsabilidade
da Embasa. A sua totalidade, conforme previsto no Estudo de Viabilidade Tecnica e
Econdmico-Financeira (EVTE), ficar& condicionada ao aporte de recursos extemos nSo
onerosos a Embasa, na forma do par&grafo 5° do Art. 39 dp Decreto Federal 7.217/2010, de
21 dejunho de 2010.

CLAUSULA VIGESIMA (Da participagao do Munidpio e do Estado da
Bahia na cuptagao de recursps). Alem clas TARIFAS e de outros PREQOS PUBLICOS NAOTARIFARIOS, a melhoria, amplia95o. pu expansSo dos SERVigos para alcan9ar as metas de
universaliza9So do PLANO poderao ser pusteados com recursos do tesouro do Municipio de
LAURO DE FREITAS e do Estado da5 “Bahia e com recursos captados junto ao Or9amento
Geral da UniSo - OGU e a orgaos e organismos de financiamento nacionais e intemacionais.

-

Paragrafo unico Havendo a hipotese acima, a regula92o tarifaria realizada pela AGERSA
devera considerar os valores investidos e as condÿoes 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 SERVigos.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA (Do finandamento). A EMBASA podera
celebrar opera9oes de credito com o objetivo de aplicar os seus recursos na expans2o ou
melhoria dos SERVigos objeto deste Contrato de Programa.
§ 1°. Nas opera95es de credito, poderao ser oferecidas em garantia os direitos emergentes da
presta92o dos SERVigos, at6 o limite prudencial defmido pelas NORMAS DE REGULAgAo.
§ 2°. As NORMAS DE REGULAgAo estabelecerSo as hipoteses em que o atraso, ou a
interrup92o, no fomecimento de recursos originados em opera96es de credito poderSo ser
consideradas como justificativa para o descumprimento de obriga96es relativas aos SERVigos.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA (Da regulagdo e da fiscalizagao dos
serviqos). A funÿo de regulaijao e de fiscaliza92o dos servifos publicos de abastecimento de
agua e de esgotamento sanitario foram delegadas pelo Convenio de Coopera93o, autorizado
pela Lei Municipal n° 1.706 de 25 de outubro e 2017, a Agencia Reguladora de Saneamento
Basico do Estado da Bahia - AGERSA.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA (Dos procedimentos que garantam
transparency da gestao econdmica e financeira de cada serviqo). A EMBASA

publicara relatorio anual informando o investido e o arrecadado no MUNICIPIO, atendendo
aos critrios seguintes:
Periodo de competencia
Janeiro a dezembro

Data-limite para divulgayiio do relatorio
Ate 30 de abril

-

Os relatorios mencionados no caput deverao serf encaminhados ao
6RGAO REGULADOR e ao MUNICIPIO e publicados no sitio da EMBASA na internet.
Paragrafo unico

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA (Do controle social) Cabe ao MUNICIPIO
instituir e regular o funcionamento de forum proprio ao exercicio do controle social, disposto
no artigo 47 da Lei Federal n° 11 ,445, de 5 dcJaneiro de 2007.

§ 1°. Na forma da lei, o exercicio’ 4° contWfle social contara com representantes do
MUNICIPIO, do ORGAO REGULADOR, da EMBASA e da sociedade civil.
§ 2°. O f6rum instituidQ pelo MUNICIPIO para a efetiva9ao do controle social da presta9§o de
SERVioos publicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario contara com acesso as
informa9oes e documentos na forma prevista na legisla92o e neste Contrato, atendendo a
solicita96es nao inferiores a 15 (quinze) dias.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA (Da Comissao Especial). Os SERVICOS ser2o
anualmente fiscalizados por COMISSAO ESPECIAL, formada por dois representantes do
MUNICfPIO, por dois representantes da EMBASA e dois representantes dos usuarios, sendo
um deles dos usuarios ibdustriais e comerciais.
Paragrafo unico - Os critÿrios e forma de escolha dos representantes dos usuarios
mencionados no caput, bem como o periodo anual de fiscaliza9§o, serSo disciplinados por
NORMA DE REGULACAO.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA (Da protegao ambiental e dos recursos
hidricos) O MUNICIPIO podera exigir que a EMBASA, na vigencia deste instrument,
providencie, de acordo com o planejamento realizado pelos 6rg3os competentes, medidas
preventivas e/ou corretivas do meio ambiente e dos recursos hidricos, em decorrencia da
presta9ao dos SERVICOS, inclusive por intermedio de novas obras e servÿos n2o previstos no

1*1
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§ 1°. A EMBASA devera submeter-se a todas as medidas adotadas pelas autoridades
municipais, estaduais e federais com poderes de fiscaliza52o do meio ambiente e dos recursos
hldricos.
§ 2°. N2o configura inadimplencia contratual a
EMBASA quando motivada:

inexecu92o de SERViqos e obras a cargo da

1 - pela nao-liberaÿSo tempestiva de licen9as ambientais ou de outorgas de direito de uso dos
recursos hidricos;

-

II por demora do Judiciario no tramite de desapropria96es, servidSes ou
temporarias.

>

ocupa9oes

§ 3°. No caso do § 2°, o ORGAO REGULADOR deverao deferir prorroga9§o de prazos para
realiza9ao de metas e objetivos previstos neste instrumento.
§ 4°. Caso exigencias ambientais nao previstas venham alterar de forma relevante o equilibrio
economico-financeiro deste Contrato, sera este recoraposto mediante REVISAO extraordinaria.

Os riscos inerentes ou derivados
CLAUSULA VIGESIMA SETIMA (
da execu9&o deste Contrato serao da Embasa ou do Munitipio.
Paragrafo unico

- Durante o prazo de vigencia do presente Contrato devera ser mantida a

efetiva cobertura dos riscos inerentes k execu9ao das atiyidades relacionadas a presta9ao dos
SER vi<;os objeto deste Contrato, nos termos e condfydes disciplinadas nas NORMAS DE

REGULACAO.

.
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CLAUSULA VIGESIMA OITAVA (Das penalidades e de sua forma de
aplicagao). A falta de cumprimento, por parte da EMBASA, de qualquer clausula deste

Contrato de Programs e das NORMAS DE REGULACAO, sem prejuizo do disposto nas demais
clausulas, podera ensejar a apiica93o das seguintes penalidades:

- advertencia e
II - multa,

§ 1°. A penalidade no inciso “I” e a multa prevista no inciso “II”, respeitados os limites
previstos, ser2o aplicadas segundo a gravidade da inffa92o.
§ 2°. No caso de a EMBASA reincidir em conduta alvo de multa, ficara sujeita, ja na segunda
infra92o e dal por diante, a aplica9§o de san9ao em valor dobrado, na forma estabelecida nas
NORMAS DE REGULACAO.

§ 3°. As multas pecuniarias decorrentes de infra9des 2s Clausulas deste Contrato de Programa
ou de obriga9oes inerentes a presta9ao dos SERVICOS ser2o fixadas em conformidade com os
parametros propostos pelo ORGAO REGULADOR, e as NORMAS DE REGULACAO poderSo
evidenciar as hipoteses de incidencia e fixar o procedimento para a apura9ao de eventuais
inffa95es e para a aplica92o das penalidades.
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§ 4°. O simples pagamento da multa nao eximira a EMBASA da obrigaÿSo de sanar a falha ou
irregularidade a que deu origem.

§ 5°. Cabe ao 6GAOS REGULADOR regulamentar as hipoteses autorizantes de interven<;§o
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 aplica9§o das penalidades assegurara direito a
ampla defesa e contraditorio a EMBASA e tera inicio com a lavratura da Notifkaÿao de
Infra9§o, pelo agente responsavel pela fiscaliza9So, do qual constara tipifica9So da conduta,
norma violada, sendo instruldo com respectivo laudo de constata9ao tecnica, que indicara
metodos e criterios tecnicos de aferÿSo utilizados.

>

§ 7°. A pratica de duas ou mais
auto de infra9So.

infra9oes pela EMBASA podera ser apurada em

um mesmo

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

-

no caso de advertencia, anota9ao nos registros da EMBASA junto ao
REGULADOR;

I

6RGAO

11 - em caso de multa pecuniaria, obriga9ao de pagamento dentro do prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da notifica9ao de decisao irrecorrlvel pela EMBASA;

III - a repara9ao pecuniaria devida ao usuario, decorrente de reclama9ao sera feita em ate 30
(trinta) dias, contados do recebimento pela EMBASA da notifica9ao de decisao procedente
irrecorrlvel.

1

CLAUSULA V1GESIMA NONA (Da intervengdo). Sem prejulzo das penalidades
cablveis e das responsabilidades incidentes, o MUNICIPIO, nos termos do artigo 32 e seguintes
da Lei Federal na 8.987, de 13 dc fevereiro de 1995, podera intervir, excepcionalmente, e a
qualquer tempo, na exploravao dos SERVIÿOS objeto deste Contrato, com o fim de assegurar
sua adequada presta9ao, bem fcomo fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares
e legais pertinentes.

§1°. A interven9ao se dara por ato proprio e especlfico do poder concedente, com a indica9&o
de prazo, objetivos e limites da medida, devendo ser instaurado, em 30 (trinta) dias contados
do ato que determinar a interven93o, o indispensavel procedimento administrative.
§ 2°. Se o procedimento administrativo referido no § 1° acima ndo estiver concluldo em 180
(cento e oitenta) dias, considerar-se-d invalida a interven93o, devolvendo-se a EMBASA a
administra9So dos SERVICOS, sem prejulzo de indeniza9§o que lhe seja devida.
§ 3°. Se ficar comprovado que a interven9§o n&o observou os pressupostos legais e
regulamentares, sera declarada sua nulidade, devendo o servi9o ser imediatamente devolvido
a EMBASA, sem prejulzo do direito de indeniza9§o devida.
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§ 4°. Cessada a intervenÿSo, se nSo for extinto o Contrato, a administra93o do servi90 sera
devolvida a EMBASA, precedida de presta9ao de contas pelo interventor, que responderÿ pelos
atos praticados durante a sua gestSo.
§ 5°. Cabe ao 6RGAO REGULADOR regulamentar as hipoteses autorizantes e o devido
procedimento administrative para a interven93o.

CLAUSULA TRIGESIMA (Da extingdo do contrato). A extin9§o do presente
Contrato ocorrera nas seguintes hipoteses:

-

I advento do termo contratual;

-

II rescistfo decorrente de grave inadimplencia contratual;
III - dissolu9ao;

IV - privatiza93o da EMBASA, OU outra forma pela qual ela deixar de integrar a Administra93o
Indireta do Estado da Bahia;
V

- encampa9ao, mediante lei municipal autorizativa, desde que haja pagamento previo das

indeniza9<5es devidas;
VI - mutuo acordo.

§ 1°. Na hipotese de extin9ao do presente Contrato de Programa com fulcro no inciso V do
caput desta Clausula, sens qtiQ
concorrido com culpa ou dolo, a indeniza9§o
devida pelo MUNICIPIO 3 EMBASA sera no valor equivalente ao apurado e certificado pelo
ORGAO REGULADOR na formaprevista no § 2° do artigo 42 da LNSB, acrescida do valor
equivalente a 30% (trinta por cento) (leste mesmo saldo, referente aos investimentos em curso
e ainda nao reconhecidos pelo 6RGAO REGULADOR, atualizados monetariamente pelo
IPCA ate a data em que os services forem retomados pelo Contratante, bem como de juros de
mora a razSo de 2% (dois por cento) ao mes, calculados pro rata dies.
§ 2°. Caso o MUNICIPIO n8o tenha meios de realizar o pagamento previo das indeniza9oes
previstas no § 1°, a EMBASA podera ceder o direito referente a este credito para o Estado da
Bahia, que podera utilizar de todos os meios de cobran9a admitidos no Direito, inclusive o
previsto no artigo 160, paragrafo unico, inciso I, da Constituÿo Federal, tambem no que se
refere ao Imposto sobre Opera98es relativas 3 Circula93o de Mercadorias e Presta9ao de
Servi90s de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunica93o (ICMS).
§ 3°. A EMBASA permanecera prestando os SERVICOS nas mesmas bases deste Contrato de
Programa, enquanto necessario para assegurar a observancia do principio da CONTINUIDADE
do servi9o publico e os direitos dos usudrios.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA (Dos bens reversiveis) Integram os
SERVICOS todos os bens e direitos pre-existentes a este Contrato de Programa, afetados e
indispensaveis a presta9&o dos SERVICOS, bem como aqueles adquiridos ou construidos na
vigencia do presente instrumento.
23
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§ 1°. O MtJNiciPiO 6 o proprietario dos bens mencionados no caput, os quais estarSo
gravados pelo direito de explora9ao da EMBASA no prazo de vigencia deste Contrato.

§ 2°. No exercicio de seus direitos de explora9ao a EMBASA zelara pela integridade dos bens
vinculados a presta9§o dos SERVICOS, reformando-os, substituindo-os, conservando-os,
operando-os e mantendo-os em suas condÿoes normais de uso, de tal maneira que, mesmo
apos a extin93o deste Contrato, encontrem-se em seu estado normal de utiliza9ao, excetuado o
desgaste normal proveniente de seu funcionamento.
§ 3°. Os bens e direitos afetados ou indispensaveis a presta9ao dos SERVICOS nSo poderao ser
alienados ou onerados pela EMBASA sem previa anuencia do MUNICIPIO, e comunica9§o ao
6RGAO REGIJLADOR, permanecendo vinculados a presta9&o dos SERVICOS, mesmo na
hipotese de extin9§o deste Contrato.

>

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

\

§ 5°. Os prazos dos eventuais contratos celebrados peÿa Eivtaj|$A, que envolvam a explora93o
comercial dos bens afetos ou vinculados aos SERVICOS nab poderao ultrapassar o prazo
previsto na regula9&o e do presente Contrato.
§ 6°. Fica assegurado a EMBASA O direito de recuperar os inveslimentos realizados para
aquisÿao ou produ9ao de bens reverslveis mediante as receitas emergentes da presta93o dos
SERVICOS, ficando o MUNICIPIO responsavel por eventuais saldos nao amortizados.
§ 7°. N5o gerar5o cr&litos perante o MtJNiciPiO o bem adquirido ou produzido sem onus para
patcelamento do solo urbano ou os adquiridos por
a EMBASA, tais como
IVTPNftÿMO*
ou
com
do
prdprio
recursos
inclusive os obtidos mediante transferencias
doa9ao
voluntarias da Uniao ou do Estado.
§ 8°. Os investimentos realizados pete EMBASA, OS valores amortizados pelas receitas
emergentes da prestaÿao dos SE&vicos e os respectivos saldos serao anualmente auditados e
certificados pelo 6RGAO REGULADOR.
§ 9°. Os cr6ditos devidamente certificados poderao constituir garantias de emprestimos a
EMBASA. desde que contratados para viabilizar investimentos previstos no PI.
§ 10°. NORMAS DE REGLILACAO disciplinarao o disposto nesta Clausula.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA (Da reversao dos bens). Na extiÿao do
Contrato extinguem-se os direitos de explora93o da EMBASA sobre os bens afetados pela
presta93o dos SERVICOS, permanecendo estes sob a gestao da EMBASA enquanto incumbir a
esta manter a CONTINUIDADE dos SERVICOS.
§ 1°. Na data de extiÿao do contrato os saldos relativos aos investimentos n3o amortizados
pelas receitas emergentes da presta9ao dos SERVICOS serao imediatamente exigiveis,
passando a incidir corre9ao monetaria mediante aplica93o do IPCA - IBGE, bem como juros
de mora a raz3o de 2% (dois por cento) ao mes, calculados pro rata dies.
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§ 2°. Fica facultado ao MUNICIPIO, 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 EM B AS A a entregar os bens afetados pelo servifo em condÿoes regulares de
operacionalidade, utiliza95o e manuten9§o, sem prejuizo do normal desgaste resultante do seu
uso, inteiramente livres e desembara9ados de quaisquer onus ou encargos.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA (jDa alteragdo bilateral do Contrato
de Programa). A EMBASA e o TITULAR DOS SERVIQOS, de comum acordo, poderao alterar
obriga98es previstas no presente Contrato de Programa, que deverao ser previamente
comunicadas ao ORGAO REGULADOR.

I

-

Paragrafo unico Somente podera ser realizado aditamento ao presente Contrato mediante
decisao do ORGAO REGULADOR, que reconhe9a que a altera92o pretendida exige
acrescimo, supress§o ou altera92o do Contrato de Programa.

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA (Da publicatfo e registro deste
Contrato de Programa). Dentro de vinte dias em que se seguirem a assinatura deste
Contrato de Programa, o MUNicfPiO e a EMBASA providenciarSo a sua publica9§o mediante
extrato na imprensa oficial e nos sitios que mantem na internet.

§ 1°. A EMBASA deveri encaminhar copra: autfintica do Contrato ao ORGAO
REGULADOR
§ 2°. Tanto o MuNiciPio como a EMBASA deverao arquivar via autentica do presente
instrumento.

>

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA (Da Mediaqao). Qualquer controversia
decorrente da interpretaÿto, da eXecu9§o ou da extin9ao do presente contrato sera resolvida
por media9ao, cujo procedimento sera processado pelo Comite de Media9ao, a ser instituido e
coordenado pelo ORGAO REGULADOR.
§ 1°. A instaura9ao da media9ao sera comunicada formalmente a EMBASA e ao MUNICIPIO
que, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da comunica9§io,
indicarao seus representantes junto ao Comite de MedÿSo.
§ 2°. O Comite de Media92o, fundarnentado nos documentos e estudos oferecidos pelas
partes, propora solu9§o amigdvel n2o vinculante, cuja aceita9ao findard a controversia
debatida.

§ 3°. A media9ao sera considerada prejudicada se:

-

I a parte se recusar a participar do procedimento;

-

II nao houver indica9§o do representante no prazo pactuado;
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apresentaQao da proposta do Comite de Mediapao exceder o prazo maximo de 90

(noventa) dias, contados da data da sua efetiva constitui9ao.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA (Do Foro). As divergences surgidas em razao
do presente Contrato, caso nao dirimidas por meio da media9§o, serao submetidas ao Foro
previsto na alinea ‘j’, do inciso I, do art. 123, da Constituÿo do Estado da Bahia, caso sejam
conexas as estabelecidas no Convenio de Coopera93o entre Entes Federados, e ao Foro da
Capital do Estado da Bahia, para as que nao possuam tal conexao.

CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA (Das disposigoes gerais). Integram o
presente instrument os seguintes documents:
1 - 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;

V - Plano de Metas;
VI - Plano de Investimentos - PI;

E, por estarem de acordo, as PARTES assinam o presente contrato, em 03 (tres) vias, de igual
teor e forma, na presen9a das testemunhas abaixo assinadas.
Cidade de Lauro de Freitas,

de

de

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

ft
Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
>•'

Carlos Ramirez MagalhSes Brandao
Diretor de Opera9ao da RMS

Rogerio Costa Cedraz
Presidente

Testemunhas:
CPF n°:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

mik

LAURO DE FREITAS

GABINETE DA PREFEITA
Processo Administrative n° 009579/2019
Assunto: MINUTA DE PROGRAMA A SER CELEBRADO ENTRE O MUNICiPIO DE
LAURO DE FREITAS E A EMBASA.
Interessado: SEINFRA.

DESPACHO
Ao Secret£rio de Infraestrutura do Municipio,
Recomendo realizar reuniao com a EMBASA a fim de discutir as recomendapoes

%

apontadas pela Procuradoria Geral

no Despacho de fls 1 9 e 20. Apos, devolver processo com

manifestap§o.

Lauro de Freitas, Bahia, 16 de setembro de 2019.

IS
Kivic>a)ias Barbosa Lopes

Proÿurador Geral do Municipio

»

Gabinete da Prefeita - Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
Pra<;a Joao Tiago dos Santos, s/n, centro, Lauro de Freitas - BA
CEP. 42700-000. Tel. 3328-8613
r>/

—
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m
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS
Secretaria de Infraestrutura
Rua Manoel Silvestre Leite, s/n°, Centro, Lauro de Freitas
Bahia - CEP 42.700-000. Tel.: 3288-8780

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0957/2018
ASSUNTO: ANALISE DA MINUTA DO CONTRATO DE PROGRAMA DA EMBASA
Lauro de Freitas, 14 de outubro de 2019.

Ao Senhor
Klvio Dias Barbosa Lopes
Procurador Geral do Municipio
R. Silvandir F.Chaves, n°108,
42700000 - Lauro de Freitas - Ba
Assunto: Solicitaÿao de analise acerca da vers3o final da Minuta do Contrato de Programa.

Senhor Procurador,
Cumprimentando-o cordialmente, em virtude da reuniao ocorrida no dia 23/09/19. entre a PGM.
SEINFRA e o corpo tecnico/juridico da Embasa, que teve como pauta principal a discussao das
sugestoes, oriundas do Municipio, de alteraÿao de algumas cldusulas da minuta do contrato de
programa, informarmos que as nossas consideraÿoes foram acolhidas, tudo conforme se infere do
conteudo da anexa Minuta do Contrato de Programa.

Posto isso, encaminhamos o texto revisado da Minuta do Contrato de Programa e seus anexos para
aprecia<?ao e posterior validaÿSo, por parte desta PGM.
Em tempo, asseveramos que, apos a validaÿao, por parte da PGM, devemos submeter a aludida
minuta a Consulta Publica, bem como. devemos realizar uma Audiencia Publica, em atendimento
ao quanto disposto no inciso IV do caput do art. 1 1 da Lei 1 1.445/07 (Lei Nacional de Saneamento
Basico), senao vejamos:
Art. 1 1. Sao condones de validade dos contratos que tenham por
objeto a prestaÿao de serviÿos publicos de saneamento basico:
(...)
IV - a realizav'ao previa de audiencia e de consulta publicas sobre o
edital de licitaÿao, no caso de concessao, e sobre a minuta do
contrato.

Aceitem nossos sinceros votos de considera?ao e estima, ao passo que nos colocamos a vossa
disposi9ao para quaisquer outros esclarecimentos que se ftzerem necessarios.

Pabl

legp Reis Ferreira
Coordenador

4

Cesar Augiisto Sampaio
Secretario de Infraestrutura
1
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CONTRATO DE PROGRAMA
Contrato de Programa que, nos lermos autorizado em Convenio de Cooperaÿao, o Municipio
de Lauro dc Freitas e a Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S.A. EMBASA celebram
para a presta9So de servÿos publicos de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario sob
o regime de gestao associada.

-

CONSIDERANDO que o Convenio de Coopera9ao entre Entes Federados, celebrado aos 04 de
dezembro de 2017, pelo Municipio de Lauro de Freitas e pelo Estado da Bahia, autorizou nos
termos do art. 241 da Constituÿao Federal, a gestao associada de servi90s publicos de
abastecimento de agua e esgotamento sanitario;
CONSIDERANDO que o Convenio de Coopera9ao entre Entes Federados se encontra
plenamente valido e eficaz, porque atende ao requisito de estar disciplinado por lei editada por
cada um dos Entes da Federa9ao cooperantes (Lei Estadual n° 1 1.172, de 1° de dezembro de
2008, e Lei Municipal n° 1.706 de 25 de outubro de 2017, como previsto no art. 241 da
Constitui9ao 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 Coopera9ao entre Entes Federados, por meio de sua Clausula
Primeira. autorizou a Prefeita do Municipio de Lauro de Freitas e a Empresa Baiana de Aguas
e Saneamento S/A - EMBASA a celebrarem Contrato de Programa com o objetivo de disciplinar
a presta9§o dos servÿos publicos tendo como objeto a gestao associada;
CONSIDERANDO que foi atendido o disposto no 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 presta9ao de servi90, 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. Paragrafo Unico, do Convenio de Coopera9So entre Entes Federados
(Anexo III deste instrumento), que designou a Agenda Reguladora de Saneamento Basico do
Estado da Bahia - AGERSA como entidade de regula9£o e fiscal iza9ao dos serv'ÿos publicos a

serem prestados em execu9ao ao presente Contrato de Programa;

CONSIDERANDO que foi atendido o disposto no inciso IV do caput do art. 1 1 da LNSB. visto
que a minuta do presente Contrato de Programa foi submetida a Consulta Publica realizada
entre os dias 24 de outubro de 2019 e 08 de novembro de 2019, bem como a Audiencia Publica
realizada em 14 de novembro de 2019.
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O MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico intemo,
inscrita no C.N.P.J. sob n° 13.927.819/0001-40. neste ato representado por sua Prefeita
Municipal, a Sr8. Moema Isabel Passos Gramacho, e a EMPRESA BAIANA DE AGUAS E
SANEAMENTO S/A - EMBASA pessoa juridica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. Sob
n°. 13.504.675/0001-10, neste ato representada por seu Presidente, o Sr. Rogerio Cedraz, e por
seu Diretor de Opera9ao da Regiao Metropolitana de Salvador, o Sr. Carlos Ramirez Magalhaes
Brandao, 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°. 1 1.107, de 6 de abril de 2005 (Lei de Consorcios Publicos), pela Lei Federal 8.987.
de 1 3 de fevereiro de 1995 (Lei de Concessoes e Permissoes da Prestaÿao de Servÿos Publicos)
pelo Decreto federal n° 6.0 1 7, de 17 de janeiro de 2007 (Regulamento da Lei de Consorcios
Publicos), pelo Decreto federal n° 7.21 7, de 21 de junho de 2010 (Regulamento da Lei Nacional
de Saneamento Basico), pela Lei Estadual n° 1 1 . 1 72, 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 Cooperaÿao e pelas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA (Das definigdes) Para os efeitos deste contrato, considerase:
I - LNSB - Lei Federal n° 1 1.445. 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 I)E ABASTECIMENTO DE AGUA A distribuÿao de agua
potavel mediante ligasao predial, incluindo eventuais instrumentos de medÿao, bem como.
quando vinculadas a esta finalidade, as atividades de reservaÿao de agua bruta, capta<;ao, adu93o
de agua bruta. tratamento de agua. adu93o de agua tratada e reserva93o de agua tratada;
IV - SERVICOS PUBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO - Constituidos por uma
ou mais das seguintes atividades: coleta, inclusive liga9ao predial, dos esgotos sanitarios;
transporte dos esgotos sanitarios; tratamento dos esgotos sanitarios; e disposÿao final dos
esgotos sanitarios e dos lodos originarios da opera93o de unidades de tratamento coletivas ou
individuals, inclusive fossas septicas;
V - UNIVERSALIZACAO - Amplia9ao progressiva do acesso de todos os domicilios
ocupados aos servÿos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario;

-

VI - TARIFA Remunera9ao devida pelo usuario a EMBASA pela
potencial dos SERVICOS (je natureza continua;

utiliza9ao

efetiva ou

-

VII PRECO PUBLICO NAO-TARIFARIO - Remunera9ao devida pelo usuario a EMBASA
por servi9os complementares ou adicionais aos de natureza continua, tais como taxa de liga9ao,
taxa de religa9ao, emissao de segunda via de fatura etc;
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- REAJUSTE -

da express2o monetaria da TARIFA e de PRECOS
PUBLICOS NAO-TARIFARIOS. a ser realizada anualmente, salvo nos anos em que ocorrer
REVISAO:

VIII

Atualiza9ao

-

-

IX REVISAO ReavaliaÿSo das condi95es tdcnicas e economico-financeiras, bem como da
distribuÿao dos onus economicos da amplia9ao e manuten92o dos servÿos entre as varias
categorias de usuarios e faixas de consumo, assegurada a rela92o encargos-remunera9ao
prevista neste Contrato de Programa;

-

-

X - PMSB PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO Plano que engloba
todos os servi90s publicos de saneamento basico ou alguns destes, abrangendo: o diagnostico
da situa9ao local e seus impactos nas condÿoes de vida; objetivos e metas para
LNIVERSALIZACAO dos SERVICOS; programas, projetos e a9oes necessarias para atingir os
objetivos e as metas: a9oes de emergencia e contingencia; e, mecanismos e procedimentos de
avalia92o da execu92o do que foi planejado;

XI - PI - Plano de Investimentos. instrumento de planejamento da EMRASA. com o objetivo de
atender as metas de universaliza92o previstas no PLANO e no Contrato de Programa;

-

XII ORGAO REGHLADOR - Ea Agenda Reguladora de Servi9os de Saneamento Basico do
Estado da Bahia - AGERSA, ou org2o ou entidade que vier a sucede-la ou substitui-la;
XIII- Colv,,ssAo ESPECIAL . E constituida por dois representantes do MUNICIPIO, por dois
representantes da EMBASA e por dois representantes dos usuarios, que tern como objetivo
fiscalizar os SERVKÿOS, conforme previsto no art. 33, XIV, do Decreto federal n° 6.017, de
17 dejaneiro de 2007;

- NOR|y,AS DE REGLLACAO

_

As normas legais e administrates editadas pelo 6RGAo
o objetivo de disciplinar a presta92o de SERVICOS ou sua remunera92o,
incluindo as Condi9oes Gerais na presta92o e utiliza92o dos Servi90s Publicos de
Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitario da EMBASA e suas altera9des;

XIV

REGIJLADOR,

Com

-

-

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

-

XVI - REGLLAR1DADE . A presta92o dos servÿos publicos nas condÿoes estabelecidas na
legisla92o, nos regulamentos, no Convenio de Coopera92o e neste Contrato de Programa e em
outras normas tecnicas em vigor;

-

XVII CONTIWIDADE . A manuten92o, em carater permanente e ininterrupto da presta92o dos
SERVICOS e de sua oferta a popula92o, em condi95es de REGliLARIDADE;

-

XVIII EPIClfcNCIA . A execu92o dos SERVICOS de acordo com as normas tecnicas aplicaveis
e cm padroes satisfatorios estabelecidos na regula92o, que assegurem, qualitative e
quantitativamente, o cumprimento das Metas, pelo menor custo possivel;

-

XIX - SEGlJRANC'A A execu92o dos SERVICOS de forma a garantir a seguran9a dos usuarios,
dos trabalhadores da EMBASA, da comunidade e do meio ambiente;
9
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XX

e das instala9oes, sua
- ATUALIDADE . Modernidade das tecnicas, dos equipamentosSERVICOS

na medida da
conservaÿSo e manuten9ao. bem como a melhoria e expansao dos
Contrato
deste
metas
e
objetivos
os
com
usuarios,
plenamente
cumprir
dos
visando
necessidade
de Programa;

-

-

XXI GENERAUDADE universalidade da prestacSo dos SERVICOS, 0u seja. assegurado o
direito de acesso aos SERVIQOS a todos os tipos e categorias de usuarios, observado o Programa
de Metas;

XXII - CORTESIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS . tratamento aos usuarios com civilidade e
urbanidade. assegurando o acesso facilitado e imediato as informa9oes sobre os SERVICOS, bem
como para a apresenta9ao de reclama9oes;

-

XXIII - MODICIDADE a justa correla9ao entre os encargos decorrentes da prestagao dos
remunera93o da EMBASA, e as contrapresta9oes pecuniarias pagas pelos usuarios;

SERVICOS, a

-

XXIV - TITULAR o ente da Federa93o a quern compete prover o servi90 publico,
especialmente por meio de planejamento, regula9ao, fiscaliza9ao e presta93o direta ou indireta.

CLAUSULA SEGUNDA ( Do objeto e da area de prestaqdo) O objeto do presente
contrato e a presta9So de SERviCOS PLBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA e de SERV«COS
PLJBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO pela EMPRESA JJAIANA DE AGI AS E SANEAMENTO
S/A - EMBASA. Sob o regime de gestao associada. na integralidade das areas urbanas do
Municipio de Lauro de Freitas.

§ 1°. Os SERVICOS mencionados no caput deverao atender de forma progressiva a todas as
condi9c5es de presta9ao e de qualidade previstas nas NORMAS DE REGULACAO dos SERVICOS,
conforme Resolu9oes da AGERSA.
§ 2°, A presta9ao dos SERVICOS prevista no caput engloba a realiza9ao de investimentos e obras
necessarios a efetiva9ao da UNIVERSALIZACAO, a serem implementadas de acordo com as
metas previstas no Plano de Investimento - PI.

§ 3°. As disposi9oes do PMSB ou de suas revisdes, quando posteriores ao presente Contrato,
somente ser3o eflcazes em rela93o a EÿBASA mediante a preserva9ao do equilibrio economicofinanceiro.

CLAUSULA TERCEIRA (Do prazo ) Os SERVICOS contratados seriio prestados pelo
prazo de 30 (trinta) 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 amortiza92o dos investimentos realizados pela EMBASA.
§ 2°. O presente contrato permanecera vigente pelo prazo necessario para o cumprimento das
obriga9des dele derivadas.
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CLAUSULA QUARTA (Do modo, da forma e das condigoes de prestagao dos

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

SERVICOS adequados, entendido estes como aqueles que estejam de acordo com o disposto nas
NORMAS DE REGULACAO, com este Contrato, e que possuam condÿoes efetivas de
REGULARIDADE, CONTINU1DADE, EFIC'lfcNCIA, SECURANCA, ATUALIDADE, GENERAUDADE e
CORTESIA na sua prestaÿao e MODICIDADE das TARIFAS cobradas dos seus usuarios.
§ 1°. Nao se caracteriza como descontinuidade, a interrupÿao dos SERVIGOS pela EMBASA. em
situafSo de emergencia ou apos previo aviso, nas seguintes hipoteses:

I - razdes de ordem tecnica ou de SEGURANCA nas instala9oes;

II

de efetuar reparos, modifica95es ou melhorias de qualquer natureza nas
- necessidade
e infraestruturas componentes do servi9o;

instala9Ses

-

III realiza95o de servÿos de
do crescimento vegetativo;

manuten9So e de adequa9ao dos sistemas visando atendimento

-

IV negativa do usuario em permitir instalav'ao de dispositivo de medi9ao de agua consumida,
mesmo apos ter sido previamente notificado;

-

V manipula92o indevida de qualquer tubula92o, medidor ou outra
parte do usuario;

instala95o da EMBASA, por

-

VI relativamente aos servÿos 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

- declara9ao de regime de escassez, suspens2o. restri9ao de uso ou

racionamento de

recursos hidricos, decorrentes de insuficiencia de quantidade ou de qualidade. pela autoridade
responsavel por sua gestao;
VIII

- eventos de for9a maior ou por caso fortuito, plenamente justificados e aceitos pelo

ORGAO REGULADOR.

§ 2° A interrup9ao motivada por razoes de ordem tecnica devera ser previamente comunicada
ao ORGAO REGULADOR e aos usuarios. com antecedencia compativel fixada na forma da
norma regulatoria vigente, salvo nos casos de iminente amea9a ou comprometimento da
SEGURANCA
instala9oes ou pessoas, a juizo da EMBASA? devendo o fato ser comunicado
incontinente ao 6RGAO REGULADOR.

§ 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 instala93o do usuario estiver interligada a rede
publica de abastecimento de agua ou de coleta de esgotos, desde que ja disponha de
infraestrutura local adequada. Os usuarios estarSo sujeitos ao pagamento de TARIFAS e outros
pRE<;os pUBLicos NAO.TARIFARIOS urna vez decorrido o prazo para a liga92o compulsoria a
rede, independentemente da interliga9§o efetiva, desde que a rede Ihe esteja disponivel.
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§ 5°. A EMBASA podera recusar a execiNjao dos SERVICOS 0u interrompe-los sempre que
considerar a instalaÿao. ou parte dela. insegura, inadequada ou n3o apropriada para receber os
SERVICOS, ou que interfira com sua CONTINUIDADE 0u qualidade, na forma que dispuser as
NORMAS DE REGULACAO.
§ 6°. A EMBASA, de acordo com as normas ambientais dos orgaos de controle e fiscal iza9§o,
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 QRGAO
REGULADOR, no ato da assinatura do presente contrato.
§ 8°. As disposigoes deste Contrato aplicam-se as Iiga95es de agua e esgoto existentes na data
de sua entrada em vigor, bem como as que vierem a ser executadas ou cadastradas
posteriormente.

CLAUSULA QUINTA ( Das obrigagdes da Embasa ) Sao obriga9oes da EMBASA:

-

praticar TARIFAS e pre90s conforme a estrutura tarifaria estabelecida pelo QRGAo
REGULADOR, pelos SERVICOS, e ainda por outros relacionados com os seus objetivos;

I

-

II executar os SERVICOS na forma e especifica95o das NORMAS DE REGULACAO, demais
normas tecnicas vigentes e do PI, visando a progressiva expans3o dos SERVICOS, a melhoria de
sua qualidade e o desenvolvimento da salubridade ambiental na area de prestaqao contratual:
III - desenvolver e executar projetos basicos e executivos pertinentes a execu9ao das obras e
SERVICOS objeto deste Contrato, em conformidade com o quanto estabelecido pela legislacÿo
Municipal vigente acerca da materia;

-

IV cumprir com todas as obriga9oes de presta93o 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 expans3o 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 doa93o para o MGN,cÿp,0 e a cess2o deste a
EMBASA para opera93o e manuten9ao;
VI

- encaminhar ao ORGAO REGULADOR,

no prazo de ate 120 (cento e vinte) dias apos o
encerramento do exerclcio fiscal, relatorios anuais de desempenho economico-financeiro.
gerencial, operacional, indicadores e do ativo imobilizado, visando a atualiza9§o, avalia93o e
fiscaliza9ao da evolu9ao do objeto contratual e a garantia do equili'brio 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 compatlvel com as normas editadas pelos
orgSos tecnicos especial izados, cumprindo as especifica95es e normas tecnicas brasileiras.
visando garantir solidez e SEGURANCA das referidas obras, tanto na fase de consmÿSo, quanto
nas de opera9ao e manuten9ao;
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