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conta do odor. 7 - Lindinalva, do Bairro de Itinga, sem identificatao. questionou se as

liga<;6es das redes de agua pluvial serao refeitas de forma corretas nas redes de esgotos.

Apos a fala dos participantes, a palavra retomou a mesa para as respostas cabiveis: 1- A

representante da EMBASA salientou da importancia da popula<;ao em relatar os

problemas e eles ja estSo com parcerias com o Secretario da SEINFRA, para poder fazer

a topografia, e vendo a necessidade de rebaixar o ramal e fazer a rede de esgoto. 2 - A

representante da EMBASA disse que mantera contato para fazer urn levantamento e dar

urn parecer. 3 - A representante da EMBASA informou que, por conta do rompimento de

uma linha de 600 mm. uma das vias de acesso ao bairro do Capelao ficou 03 (tres) dias

interditada por questao de seguranÿa, onde foi liberado somente um dos lados da via. para

a constru9ao do talude e reconstruÿao da via e que a previsao de conclusao da obra e 15

dezembro de 2019 a mesma informou tambem que. atraves da prefeitura nos bairros, foi

realizada uma palestra na comunidade explicando a situaÿo. 4 - A representante da

EMBASA requisitou o contato e informou que irao analisar para saber do que se trata. 5

- A representante da EMBASA salientou que nos ultimos 02 (dois) meses foram

realizadas, atraves da Prefeitura nos Bairros, varias reunioes para tratar de diversos

assuntos e informou que a Embasa esta disponivel para realizar reunioes especificas de

cunho social. A mesma informou ainda que a Lagoa dos Patos esta no projeto da Embasa,

pois ela faz parte de Ipitanga, que esta contemplada na META 1A, logo, assim que for

concluido o esgotamento de Vilas do Atlantico, Ipitanga e Buraquinho, Lagoa dos Patos

sera concluida tambem. Tambem foi informado que as obras terao inicio no ano que vem

(2020) e que ao longo do processo havera reunioes na comunidade para acompanhar o

andamento da obra e so entao tera acesso ao cronograma. 6 - A representante da

EMBASA informou que eles farao uma visita tecnica in loco para poder apresentar uma

reposta e soluÿo para os problemas. Ja com relaÿao a recomposi9§o do asfalto, foi

informado que a empresa esta adotando providencias para sanar esta situa93o. 7 - A

representante da EMBASA informou que irao corrigir o problema de esgoto na rede de

drenagem. Apos as perguntas e respostas. a palavra retomou para a Prefeita que, por sua

vez, questionou se ainda ha duvidas da popula9ao e se as repostas foram satisfatorias.

Como ningu&n se manifestou, a Prefeita prosseguiu informando que a Camara de

Vereadores aprovou a Lei Municipal N° 1.823 no dia 13 de novembro de 2019, que

permite a antecipa9ao de recursos oriundos do Fundo Municipal de Saneamento Basico

para a realiza9ao de obras de saneamento basico no Munidpio e informou que em

negocia9&o com a Embasa, foi colocado a possibilidade de antecipa9ao de R$
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i embasa
7.000.000,00 (sete milhOes de reais) dos valores destinados ao aludido Fundo para

execupSo de obras oriundas do Plano de Saneamento Basico. Apos a explana9ao, a

Prefeita perguntou se os presentes concordavani com a antecipa9ao e todos se

manifestaram pela aprova9§o. Por fim, a Prefeita perguntou se os presentes aprovavam a

Minuta do Contrato de Programa que sera firmado com a Embasa pelo prazo de 30 (trinta

anos) e todos se manifestaram pela aprova9ao. Questionados se alguem nao concordava

com os termos do contrato ou queria se abster e ninguem se manifestos A audiencia

publica foi entao declarada por encerrada as 22h:23min, devendo esta ata ser lida e

assinada por quern de direito, fazendo parte integrante desta ata a lista de presen9a.

CL
Lorena Oliveira de SWuza
Secretaria da Audiencia

Pablo Diego Reis Ferreira
Presidente da Comissao de Avali93o e Validavao
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CONTRATO DE PROGRAMA

Contrato de Programa que, nos termos autorizado em Convenio de Coopera9ao. o Munidpio
de Lauro de Freitas e a Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S.A. - EMBASA celebram
para a prestaÿao de servi?os publicos de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario
sob o regime de gestao associada.

CONSIDERANDO que o Convenio de Cooperatÿo entre Entes Federados, celebrado aos 04
de dezembro de 2017, pelo Munidpio de Lauro de Freitas e pelo Estado da Bahia, autorizou
nos termos do art. 241 da Constituiÿao Federal, a gestao associada de serviÿos publicos de
abastecimento de agua e esgotamento sanitario;

CONSIDERANDO que o Convenio de Cooperaÿao entre Entes Federados se encontra

plenamente vdlido e eficaz, porque atende ao requisito de estar disciplinado por lei editada por
cada um dos Entes da Federaÿao cooperantes (Lei Estadual n° 11.172, de 1° de dezembro de
2008, e Lei Municipal n° 1.706 de 25 de outubro de 2017, como previsto no art. 241 da
ConstituÿSo Federal e nos arts. 2°, caput, VIII, infine, 31, § 4°, ambos do Decreto federal n°
6.017, de 17 de janeiro de 2007);

CONSIDERANDO que nos termos do previsto no art. 13, § 5°, da Lei Federal n° 11.107, de 6
de abril de 2005, o Convenio de Coopera9§o entre Entes Federados. por meio de sua Clausula
Primeira, autorizou a Prefeita do Munidpio 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 presta9&o de servi9o, 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 Coopera95o entre Entes Federados
(Anexo III deste instrumento). que designou a Agenda Reguladora de Saneamento Basico
do Estado da Bahia - AGERSA como entidade de regula9ao e fiscaliza9So dos servÿos
publicos a serem prestados em execu9ao ao presente Contrato de Programa;

CONSIDERANDO que foi atendido o disposto no inciso IV do caput do art. 11 da LNSB,
visto que a minuta do presente Contrato de Programa foi submetida a Consulta Publica
realizada entre os dias 29 de outubro de 2019 e 13 de novembro de 2019, bem como &
Audiencia Publica realizada em 14 de novembro de 2019.
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O MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico interno,

inscrita no C.N.P.J. sob n° 13.927.819/0001-40, neste ato representado por sua Prefeita
Municipal, a Sr1. Moema Isabel Passos Gramacho, e a EMPRESA BAIANA DE AGUAS E

SANEAMENTO S/A - EMBASA pessoa juridica de direito privado. inscrita no C.N.P.J.
Sob n°. 13.504.675/0001-10, neste ato representada por seu Presidente, o Sr. Rogerio Cedraz,

e por seu Diretor de Operaÿo da RegiSo Metropolitana de Salvador, o Sr. Carlos Ramirez
MagalhSes Brandao. celebram o presente CONTRATO DE PROGRAMA. que se regera
pela Lei Federal n° 11 .445, de 5 de janeiro de 2007 (Lei Nacional de Saneamento Basico -
LNSB). pela Lei Federal n°. 11.107. de 6 de abril de 2005 (Lei de Consorcios Publicos). pela
Lei Federal 8.987. de 13 de fevereiro de 1995 (Lei de Concessoes e Permissoes da PrestaÿSo
de Servÿos Publicos) pelo Decreto federal n° 6.017, de 17 de janeiro de 2007 (Regulamento
da Lei de Consorcios Publicos), pelo Decreto federal n° 7.217, de 21 de junho de 2010
(Regulamento da Lei Nacional de Saneamento Basico), pela Lei Estadual n° 11.172, de 1° de
dezembro de 2008 (Lei da Politica Estadual de Saneamento Basico), pela Lei Municipal n°
1.706 de 25 de outubro de 2017, que autorizou o Convenio de Cooperaÿao e pelas clausulas
seguintes:

CLAUSULA PRIMLIRA (Das definigdes) Para os efeitos deste contrato. considera-
se:

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

II - SERVICOS-Os servipos publicos de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario,
conforme defmidos pelos artigos 4° e 9° do decreto federal 7.217 de 21 de junho de 2010,
respectivamente;

III - SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - A distribuÿao de
agua potavel mediante ligaqao predial, incluindo eventuais instrumentos de mediqao, bem
como, quando vinculadas a esta finalidade. as atividades de reservaÿao de agua bruta,
capta9§o. adu9ao de agua bruta, tratamento de agua, adu9ao de agua tratada e reserva9*lo de
agua tratada;

IV - SERVICOS PUBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO Constituidos por
ou mais das seguintes atividades: coleta, inclusive liga9ao predial, dos esgotos sanitarios;
transporte dos esgotos sanitarios; tratamento dos esgotos sanitarios; e disposi9ao final dos
esgotos sanitarios e dos lodos originarios da opera9§o de unidades de tratamento coletivas
individuals, inclusive fossas septicas;

V - UNIVERSALIZACAO - Amplia9§o progressiva do acesso de todos os domidlios
ocupados aos servÿos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario;

VI - TARIFA - Remunera9ao devida pelo usuario a EMBASA pela utiliza9So efetiva ou
potencial dos SERVICOS de natureza continua;

VII - PRECO PUBLICO NAO-TARIFARIO - Remunera92o devida pelo usuario a
EMBASA por servi9os complementares ou adicionais aos de natureza continua, tais como taxa
de liga9So, taxa de religa9ao, emissao de segunda via de fatura etc;

uma

ou
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VIII - REAJUSTE - Atualiza9So da expressSo monet£ria da TARIFA e de PRECOS
PUBLICOS NAO-TARIFARIOS. a ser realizada anualmente, salvo nos anos em que
ocorrer REVISAO:

IX - REVISAO - Reavalia9§o das condiÿoes tecnicas e economico-financeiras, bem como da
distribuiÿao dos onus economicos da ampliaÿao e manutenÿao dos servÿos entre as varias
categorias de usuarios e faixas de consumo, assegurada a relaÿao encargos-remunera9ao

prevista neste Contrato de Programa;

X - PMSB - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - Plano que engloba
todos os servi9os publicos de saneamento basico ou alguns destes. abrangendo: o diagnostico
da situa9ao local e seus impactos nas condÿdes de vida: objetivos e metas para
UNIVERSALIZACAO dos SERVICOS; programas. projetos e a9oes necessarias para atingir os
objetivos e as metas; a9oes de emergencia e contingencia; e, mecanismos e procedimentos de

avalia93o da execu9§o do que foi planejado;

XI - PI - Plano de Investimentos, instrumento de planejamento da EMBASA, com o objetivo
de atender as metas de universaliza9&o previstas no PLANO e no Contrato de Programa;

XII - 0RGA0 REGULADOR. £ a Agenda Reguladora de Servÿos de Saneamento Basico do
Estado da Bahia -AGERSA, ou orgao ou entidade que vier a sucede-la ou substitui-la;

XIII- Colv,,SSAO ESPEC,AL - E constituida por dois representantes do MUNICIPIO. por dois
representantes da EMBASA e por dois representantes dos usuarios, que tern como objetivo
fiscalizar os SERVIÿOS, conforme previsto no art. 33, XIV. do Decreto federal n° 6.017, de
17 de janeiro de 2007;

XIV - NORMAS DE REG IJ LAGAO - As normas legais e administrativas editadas pelo 0RGAO
REGULADOR, com o objetivo de disciplinar a presta9§o de SERVIQOS ou sua remunera9So,
incluindo as Condi9oes Gerais na presta9§o e utiliza9&o dos Servÿos Publicos de
Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitario da EMBASA e suas altera9oes;

XV - IPCA - IBGE - Indice Nacional de Pre90s ao Consumidor Amplo - 1PCA, divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE;

XVI - REGULARIDADE . A presta9ao dos servÿos publicos nas condÿoes estabelecidas na
legisla9So, nos regulamentos, no Convenio de Coopera9ao e neste Contrato de Programa e em
outras normas tecnicas em vigor;

XVII - CONT,Nl,1DADE - A manuten93o. em carater permanente e ininterrupto da presta9ao
dos SERVICOS e de sua oferta a popula9ao. em condi96es de REGULARIDADE;

XVIII - EEltiENCiA - A execu9ao dos SERV19OS de acordo com as normas tecnicas
aplicaveis e em padroes satisfatorios estabelecidos na regula93o, que assegurem. qualitativa e
quantitativamente. o cumprimento das Metas, pelo menor custo possivel:

XIX - SEGERANCA - A execu9ao 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 - A™ALIDADE - Modemidade das tecnicas. dos equipamentos e das instates, sua

conserva9So e manuten9ao. bem como a melhoria e expansao dos SERVICOS na medida da

necessidade dos usuarios. visando cumprir plenamente com os objetivos e metas deste

Contrato de Programa;

XXI - GENERALI DADE . universalidade da presta9ao dos SERVICOS, 0u seja, assegurado o

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

XXII - CORTESIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS. tratamento aos usuarios com civilidade e
urbanidade, assegurando o acesso facilitado e imediato as informa9oes sobre os SERVICOS.
bem como para a apresenta9§o de reclama9oes;

XXIII - MODICIDADE - a justa correla9§o entre os encargos decorrentes da presta9ao dos

SERVICOS. a remunera9ao da EMBASA, e as contrapresta9<5es pecuniarias pagas pelos
usuarios;

XXIV - TITULAR - o ente da Federa9§o a quern compete prover o servi9o publico.
especialmente por meio de planejamento, regula9ao. fiscaliza9ao e presta9§o direta ou
indireta.

CLAUSULA SEGUNDA (Do objeto e da area de prestaqao)• O objeto do

presente contrato e a prestacao de SERVICOS PLBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA e de
SERVICOS PLBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO pela EmpreSA BAIANA DE AGUAS E

SANEAMENTO S/A - sob o regime de gest§o 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
condÿoes de presta9ao e de qualidade previstas nas NORMAS DE REG L LACAO dos
SERVICOS, conforme Resolu95es da AGERSA.

§ 2°. A presta9ao dos SERVICOS prevista no caput engloba a realiza9ao de investimentos e
obras necessarios a efetiva9§o da ENIVERSALIZACAO, a serem implementadas de acordo com
as metas previstas no Plano de Investimento - PI.

§ 3°. As disposi9oes do PMSB ou de suas revisoes, quando posteriores ao presente Contrato,
somente serao eficazes em rela9So a EMBASA mediante a preserva9ao do equilibrio
economico-financeiro.

CLAUSULA TERCEIRA (Do prazo) Os SERVICOS contratados serao 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 amortiza9ao dos investimentos realizados pela EMBASA.

§ 2°. O presente contrato permanecera vigente pelo prazo necessario para o cumprimento das
obriga9oes dele derivadas.
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CLAUSULA QUARTA (Do modo, forma e das condigdes de prestagdo dos

servigos) A EIV1BASA, durante todo o prazo da vigencia deste Contrato, devera prestar

SERVicos adequados. entendido estes como aqueles que estejam de acordo com o disposto
NORMAS DE REGULACAO, com este Contrato, e que possuam condÿoes efetivas de

REGULARIDADE, CONTINUIDADE. EFICIENC1A, SEGURANCA, ATUALIDADE. GENERALIDADE e
CORTESIA na sua presta9ao e MODICIDADE das TARIFAS cobradas dos seus usu&rios.

§ 1°. Nao se caracteriza como descontinuidade. a interrupÿao dos SERVICOS pela EMBASA, em
situaipao de emergencia ou apos previo aviso, nas seguintes hipoteses:

nas

- razdes de ordem tecnica ou de SEGIIRANCA nas instala9des;

II - necessidade de efetuar reparos, modifica9oes ou melhorias de qualquer natureza nas

instala9des e infraestruturas componentes do servi9o;

III - realiza9ao de servi90s de manuten9ao e de adequa9ao dos sistemas visando atendimento
do crescimento vegetativo;

IV - negativa do usuario em permitir instala9ao de dispositivo de medi9ao de agua consumida,
mesmo ap6s ter sido previamente notificado;

V - manipula9ao indevida de qualquer tubula9ao, medidor ou outra instala9ao da EMBASA,

por parte do usuario;

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 - declara92o de regime de escassez, suspensao, restri9ao de uso ou racionamento de
recursos hidricos, decorrentes de insuficiencia de quantidade ou de qualidade, pela autoridade
responsavel por sua gestSo;

VIII - eventos de for9a maior ou por caso fortuito, plenamente justificados e aceitos pelo
QRGAO REGHLADOR.

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

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

§ 4°. A EV1BASA prestara os SERVICOS tao logo a instala9ao do usuario estiver interligada a
rede publica de abastecimento de agua ou de coleta de esgotos, desde que ja disponha de
infraestrutura local adequada. Os usuarios estarao sujeitos ao pagamento de TARIFAS e outros
pRE(,os piJBLicos ]\AO.TARIFARIOS uma vez decorrido o prazo para a liga9ao compulsoria a
rede, independentemente da interliga9ao efetiva, desde que a rede lhe esteja dispomvel.
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§ 5°. A EMBASA podera recusar a execuÿao dos SERMCOS 0u interrompe-los sempre que

considerar a instala9ao. ou parte dela, insegura, inadequada ou nao apropriada para receber os

SERVICOS. ou que interfira com sua CONTINUIDADE 0u qualidade. na forma que dispuser as
NORMAS DE REGIJLACAO.

§ 6°. A E1V1BASA, de acordo com as normas ambientais dos orgaos de controle e fiscaliza9§o,

podera exigir que o usu<irio realize, as suas proprias expensas, pre-tratamento de efluentes

gerados que se apresentem incompativeis com o sistema de esgotamento sanitdrio existente.

§ 7°. A EMBASA disponibilizari Manual do usuario, devidamente aprovado pelo 6RGAO
REGDLADOR, no ato da assinatura do presente contrato.

§ 8°. As disposi9des deste Contrato aplicam-se as Iiga9oes 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 obrigaÿdes da Embasa) Sao obriga9oes da EMBASA:

I - praticar TARIFAS e pre90s conforme a estrutura tarifaria estabelecida pelo 0RGAO
REGULADOR. pelos SERVICOS, e ainda por outros relacionados com os seus objetivos;

II - executar os SERVIQOS na forma e especifica93o das NORMAS DE REGULACAO, demais
normas tecnicas vigentes e do PI. visando a progressiva expansao 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
SERVIC’OS objeto deste Contrato, em conformidade com o quanto estabelecido pela legisla9ao
Municipal vigente acerca da materia;

IV - cumprir com todas as obriga96es de presta9§o de contas, planejamento e apoio ao
desenvolvimento institucional dos SERVICOS;

V - propor diretrizes, analisar e aprovar projetos, verificar a conformidade aos projetos das
respectivas obras de expansao de SERVICOS oriundos de parcelamento de solo, loteamentos,
empreendimentos imobiliarios de qualquer natureza e de responsabilidade de
empreendedores, bem como elaborar termos de recebimento em doa9ao para o M1,NICIPIO e a
cessao deste a EMBASA para opera9§o e manuten9§o;

VI - encaminhar ao 0RGAO REGULADOR? no prazo de afo 120 (cento e vinte) dias apos o
encerramento do exercicio fiscal, relatorios anuais de desempenho economico-financeiro,
gerencial, operacional, indicadores e do ativo imobilizado, visando a atualiza9ao. avalia9ao e
fiscaliza9§o da evolu9ao do objeto contratual e a garantia do equilibrio economico-financeiro:

VII - obter todas as licen9as que se fizerem necessarias para execu9ao das obras e SERVICOS
objeto deste Contrato e utilizar materiais de qualidade compativel com as normas editadas
pelos orgaos tecnicos especializados, cumprindo as especifica9des e normas tecnicas
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brasileiras. visando garantir solidez e SEGURANCA das reteridas obras, tanto na fase de

construct), quanto nas de opera9&o e manuten<;ao;

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

tecnico fimdamentado do orgSo central de saneamento do Municipio. assegurando a EÿBASA

direito a ampla defesa e contraditorio em procedimentos administrativos proprio,

determinados pelo 6RGAO REGULADOR

IX - cientiftcar previamente o Municipio sobre as obras que pretenda executar em vias e
logradouros publicos, ressalvados os casos de emergencia;

X - disponibilizar em sua sede, para consulta, auditoria e fiscalizaÿao, toda documenta9ao
relacionada a este Contrato, atendendo a previa solicita9ao formal. Nao sendo posslvel
conceder o acesso imediato. este devera ser disponibilizado em prazo nao superior a 15
(quinze) dias;

XI - apresentar ao Municipio. em tempo habil. todos os elementos e documentos necessarios
a declara9&o de utilidade publica dos imoveis a serem desapropriados ou sobre os quais ser§o

instituidas servidoes administrativas, nos termos da legisla9&o vigente;

XII - conduzir os processos desapropriatorios ou de instituÿSo de servidoes administrativas,
responsabilizando-se por todos os custos relacionados a estes, incluindo os referentes a
aquisi9So dos imoveis e ao pagamento de indeniza96es ou de quaisquer outras compensa9Ses
decorrentes da desapropria9ao ou da institui9§o de servidoes ou de outros onus ou encargos
relacionados, considerando. ainda, eventual uso temporario de bens imdveis ou a realoca92o
de bens ou pessoas. bem como as despesas com custas processuais, honorarios advocaticios e
de peritos;

XIII - promover e assumir onus decorrentes de desapropria9oes ou imposi9ao de serv'idoes
administrativas, limita9oes administrativas de carater geral e autoriza9Ses provisorias a
ocupa9ao de bens imoveis necessarios a presta9§o dos SERVICOS e obras de interesse deste
Contrato, cujos valores serao considerados para fins de apura9ao e manuten9§o do equilibrio
economico-financeiro;

XIV - indicar motivadamente e com 60 (sessenta) dias de antecedencia ao Municipio as areas
que deverao ser declaradas de utilidade publica para fins de desapropria9ao ou instituidas
como servidoes administrativas, dos bens imoveis necessarios a execu9§o e conserva9ao dos
SERVICOS e obras objeto deste Contrato, para que sejam tempestivamente editados os
necessarios decretos:

XV - informar ao 6rgaO REGULADOR e ao Municipio a respeito do tramite de processos
administrativos ou judiciais relativos a desapropria9oes, informando valores indenizatorios
pagos aos expropriados, em acordo ou decisao judicial:

XVI - proceder. nos termos da legisla9ÿo aplicavel, a devolu9ao dos valores eventualmente
arrecadados de forma indevida;

XVII - proceder ao recolhimento de todos os tributos que forem devidos, explicitando-se os
casos de possivel isen9ao ou imunidade;
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XVIII - notificar o 0R(;AO REGLLADOR imediatamente, quando constatado o desequih'brio
economico-financeiro;

XIX - informar. trimestralmente, ao orgSo central de saneamento basico da municipalidade.
um resumo mensal das receitas e despesas das suas operates no Municipio. em
conformidade com a contabilidade regulatoria;

XX - enviar previa comunica<?ao. em ate 5 (cinco) dias uteis, para o Municipio sobre obras.
manuten96es preventivas e crescimento vegetativo, executadas em vias e logradouros
publicos, que possam causar transtomos a mobilidade e ao funcionamento regular da cidade.
ressalvados os servÿos de emergencia e de manutenÿo corretiva, que deverao ser
comunicados ao Orgao Central de Saneamento tao logo seja de conhecimento da EMBASA;

XXI - A escavaÿao nas vias publicas para abertura de valas para o reparo de tubula9oes e

outros equipamentos componentes das redes de abastecimento de agua e de esgotamento
sanitario, bem como o reaterro e a recomposiÿao do pavimento original devem obedecer ao
Anexo IX.

XXII * A EMBASA se compromete a efetuar a recuperaÿao de pavimentapao asfaltica apos a

reaIiza9ao de interven9oes nas vias publicas do Municipio;

XXIII - As obriga9oes constantes nos incisos XXI e XXII poderao ser transmitidas para o
Municipio mediante celebra9ao de Termo de Coopera9ao T6cnica e Financeira onde restarao
delineadas obriga96es nuituas. inclusive, no que se refere as obriga9oes tributarias.
trabalhistas e previdenciarias de todo o pessoal utilizado na execu9So.

XXIV - transferir para o Municipio. a titulo gratuito. todas as informa9oes cadastrais
referentes a dados geograficos da EMBASA. banco de dados cadastrais de imoveis e
clientes/usuarios das empresas publicas ou sociedades de economia mista a que mantenha
controle, mapas, e/ou cadastro multifinalitarios compartilhados com outras empresas publicas
ou privadas a que mantenha rela95o.

CLAUSULA SEXTA (Dos direitos da Embasa) SSo direitos da EMBASA;

I - cobrar todos os debitos vencidos e nao pagos. ressalvadas as hipoteses legalmente
previstas;

II - auferir receitas decorrentes de fontes alternativas, complementares, acessorias ou de
projetos associados. consoante art. 11 da Lei Federal n°. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e
art. 13 da Lei Federal n°. 1 1.445, de 5 de janeiro de 2007, inclusive para fins de amortiza9ao
dos investimentos realizados:

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