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IV - receber em cessao, do Municipio. todas as servidoes administrativas e de passagem ja

instituidas e as que indicar a institui<?iSo. 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 ampliaÿSo e implanta<?ao de novos loteamentos, conjuntos habitacionais e

instalasSo de novas industrias;

VII - deixar de executar os SERVICOS, 0U interrompe-los, sempre que considerar as
respectivas instala9oes, no todo ou parte delas, irregular, insegura, inadequada ou
inapropriada, nos termos regulamentados pelo ORGAO REG li LA DOR e demais normas tecnicas
vigentes. assegurado direito a ampla defesa e contraditorio ao usuario;

VIII - condicionar a presta9ao dos SERVICOS a previa verifica92o de conformidade das

instala9oes com as normas estabelecidas pela Associa95o Brasileira de Normas Tecnicas -
ABNT e demais autoridades competentes;

IX - exigir dos usuarios a realiza9ao de pre-tratamento de efluentes em desconformidade,

antes do recebimento destes pela esta9ao de tratamento de esgotos, tudo de acordo com as
normas ambientais ou de regula9§o dos SERVICOS;

X - Receber, por parte do usuario, informa9des sobre quaisquer altera9oes cadastrais dos
imoveis;

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

XII - opor defesa ao ORÿAO REGULADOR pelo nao cumprimento do PI quando comprovada
a interferencia de terceiro.

XIII - a EMBASA podera contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes,
acessorias ou complementares aos servi9os previstos, bem como a implanta9ao de projetos
associados, e outras formas de contrata9ao, em conformidade com o previsto na legisla95o
correlata e municipal vigente.

XIV - em situa9§o critica de escassez motivada por estiagem, contamina9So de recursos
hidricos ou outro fato extraordinario que obrigue a ado9§o de racionamento ou redu9§o de
produ9ao a niveis nao compativeis com o sistema, alem das medidas previstas na legisla9ao
em vigor e demais normas regulamentadoras, podera ser adotada tarifa especial de
contingencia, com o objetivo de restringir o consumo e cobrir eventuais custos adicionais
decorrentes delas, garantindo o equilibrio economico-fmanceiro da presta9ao dos servi9os, de
acordo com o orgSo regulador.

§ 1°. O disposto no inciso XIII do caput nao se aplica as contrata9oes de opera9ao de credito,
emissao de debentures, de subconcessSes, de parcerias publico-privadas, de loca9ao de ativos
com cessao de receblveis e de outras aven9as assemelhadas, hipoteses em que devera ser
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observado o disposto no art. 26, caput e §§. da Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de

1995.

§ 2°. A anuencia do Municipio. prevista no art. 26 da Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995, devera se dar mediante autoriza<?ao na forma de Lei Municipal que preveja os
contratos previstos no § 1°.

§ 3°. A anuencia do Municipio. devera se dar mediante aprovatÿao do PI, em contrata9oes de
opera<?ao de credito, emissao de debentures que preveja financiamento dos investimentos
planejados.

CLAUSULA SETIMA (Das obrigaqdes do Municipio) S3o obrigagoes do

Municipio:

I - providenciar cessao a EMBASA das infraestruturas necessarias as expansoes dos SERVIQOS

decorrentes de parcelamentos do solo e loteamentos, empreendimentos imobiliarios de
qualquer natureza, de responsabilidade dos respectivos empreendedores. com vistas a
operasao e manuten9ao, ate efetiva revers&o ao Municipio. por ocasiao da extin9ao
contratual;

II - comunicar formalmente ao 6RGA° REGLLADOR a ocorrencia da presta9§o dos SERVIQOS

pela EMBASA, em desconformidade tdcnica, operacional, contabil, economica, fmanceira,
tarifaria, de atendimento aos usuarios. solicitando ado9§o das medidas administrativas
cabiveis;

III - declarar bens imoveis de utilidade publica. em carater de urgencia, para fins de
desapropria9ao ou institui9ao de servidao administrativa, cabendo-lhe, ainda, permitir que a
EMBASA promova as a96es administrativas ou judiciais necessdrias a efetiva9ao das
desapropria96es ou servidoes;

IV - estabelecer limita9des administrativas e autorizar ocupa9oes temporarias de bens
imoveis, com a finalidade de assegurar a realiza9§o, bem como a conserva9ao, de servi9os e
obras vinculadas a presta9ao dos SERVIC’OS 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 impIanta9&o dos mesmos
SERVICOS. devidamente regularizadas a EMBASA, pelo prazo em que vigorar o convenio de
coopera9So e o presente Contrato;

VI - coibir o lan9amento de aguas pluviais no sistema de coleta e afastamento do esgoto
sanitario, inclusive apreciando as notifica96es de irregularidades feitas pela EIV1BASA;

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;
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VIII - repassar recursos ilnanceiros ou bens de quaisquer entidades publicas, privadas.

nacionais ou intemacionais, que tenham sido destinados aos SERVHPOS, inclusive
fmanciamentos;

IX - acompanhar e validar a efetiva9§o da reversao de bens por ocasiao da extinÿSo do
Contrato;

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

XI - conceder isenÿao de todos os tributos incidentes nas areas e instalaÿSes operacionais
existentes a data de celebraÿo do CONTRATO, que sera extensivel aquelas criadas durante
sua vigencia, e tambem de pre90s publicos relacionados ao uso de vias publicas, espa9o aereo
e subsolo, e ao uso de quaisquer outros bens municipais necessarios a execu9ao dos servi9os;

XII - transferir para a EMBASA. a titulo gratuito, todas as informa9Ses cadastrais referentes
a dados geograficos do Municipio, 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 multifmalitarios compartilhados com outras empresas publicas ou privadas a que
mantenha rela93o.

CLAUSULA OITAVA (Dos direitos do Municipio) Sao 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-financeiro;

II - exigir que a EMBASA refa9a obras e SERVICES defeituosos, desde que comprovado por
laudo tecnico fundamentado, assegurando a EMBASA o amplo direito de defesa e contraditorio
observados o procedimento administrativo proprio. determinados pelo 6RGAO REGULADOR;

III - receber previa comunica9ao. em ate cinco dias uteis, da EMBASA sobre obras,

manuten9oes preventivas e crescimento vegetativo, executadas em vias e logradouros
publicos, que possam causar transtornos a mobilidade e ao funcionamento regular da cidade,
ressalvados os servÿos de emergencia e de manuten9ao corretiva. que deverao ser
comunicados ao Orgao Central de Saneamento t3o logo seja de conhecimento da EMBASA;

IV - ter acesso a toda documenta9ao relacionada a este Contrato, para consulta, auditoria e
fiscaliza9ao, na forma do paragrafo unico do art. 30 da Lei Federal n° 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995. mediante previa solicita9£fo formal, conforme Lei de acesso a informa9ao;

V - participar da C0iV|,SSA0 ESPEC'1AE prevista na Clausula Vigesima Quinta do presente
instrumento para o acompanhamento da execu93o do presente Contrato, com acesso a toda
documenta9ao relacionada ao mesmo. objetivando o controle social pela comunidade.

Paragrafo Unico O org3o central do saneamento basico do Municipio. instituido na estrutura
da Secretaria de Infraestrutura - SE1NFRA, por for9a do art. 12 coput, da Lei Municipal n°
1.721 que instituiu o PMSB. dentre outras fun9oes, sera o principal interlocutor tecnico do
Municipio com o QRGAO REGULADOR e a EMBASA
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CLAUSULA NONA (Dos deveres dos usudrios) Sem prejuizo do estabelecido
NORMAS DE REGFLACAO, s5o deveres dos usuarios:

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 condiÿoes dos bens afetados aos SERVICOS;

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

IV - responder perante a EMBASA pelos danos materials ou pessoais causados em decorrencia
da ma utiliza<;ao das instaÿoes ou dos SERVICOS colocados a sua disposÿSo;

nas

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

VI - solicitar a EMBASA autoriza<;ao para proceder a qualquer altera<;ao que pretenda fazer no
ponto de entrega da agua 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 a9oes de interesse dos SERVICOS, ou
os que sejam a ele complementares, inclusive a instala9ao dos equipamentos necessarios a sua
respectiva presta93o;

VIII - manter as instala96es intemas, tais como caixa de agua, tubula9des e conexoes, dentre
outras, sempre limpas e em condÿoes de conserva9ao e higiene adequadas;

IX - averiguar qualquer vazamento de agua existente nas instala9oes intemas, reparando-as
imediatamente;

X - manter as instala9oes de sua unidade nas condi95es de utiliza9ao estabelecidas pelas
autoridades competentes;

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, instala9§o ou instrumento utilizado pela
EMBASA na presta9§o de SERVICOS;

XIII - informar imediatamente 3 EMBASA sobre qualquer altera9§o cadastral relativa ao tipo
de utiliza93o do imovel e de acordo com classifica9§o da EMBASA;

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

XV - projetar e executar, no imdvel de sua propriedade. as instala9Ses hidraulicas, com
reservatorio superior e reservatorio inferior, com sistema de eleva9ao proprio, para os imoveis
com altura superior a 6 m;
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XVI - atender ao Artigo 7° do Decreto 7.217 de 21 junho de 2010 e seus paragrafos. que

dispoe sobre a instala<?ao hidraulica predial ligada a rede publica de abastecimento de agua

que nSo podera ser tambem alimentada por outras fontes.

embasa

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

I - receber os SERVICOS em condi<;oes adequadas:

II - receber todas as informa9oes para a defesa dos interesses individuals ou coletivos, bem
como as necess&rias para a eficiente utilizaÿao dos servÿos publicos;

III - levar ao conhecimento do 6RGAO REGIILADOR 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 atuasao desta,

ao 0RGA0 REGILADOR 0s atos ilicitos ou irregulares porventura praticados pela EMBASA OU

seus prepostos na execuÿao dos SERVIC’OS;

§ 1°. Os casos omissos ou as duvidas surgidas no relacionamento com os usuarios, em
decorrencia da aplicafSo das condi9oes previstas neste Contrato serao resolvidos pelo 6RCAO
REGIILADORÿ 0 qual podera mediar conflitos entre usuarios e a EMBASA.

§ 2°. A EMRASA nao podera condicionar a liga9§o ou religa9ao da unidade do usuario ao
pagamento de valores nao previstos nas NORMAS DE REGULACAO, bem como de debitos nao
imputaveis ao usuario, ou, ainda, interromper a presta9§o dos SERVICOS fora (jas hipoteses
previstas nas NORMAS DE REGULACAO.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA (Das obras) A EÿBASA ficara responsavel
pelo desenvolvimento e execu92o dos projetos basicos e executivos referentes as obras
previstas no PI. devendo disponibilizar ao 6RGAO REGLLADOR 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 constru93o, quanto nas fases de opera9&o e manuten9ao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA (Das expropriates e servidoes
administrativas) A EMRASA. nos termos de declara9ao de utilidade publica ou interesse
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social, promovera desapropria9oes, instituira servidSes administrativas e ocupara
temporariamente os bens necessarios a execu9ao e conserva9ao de obras e servi9os vinculados
ao objeto deste instrumento, arcando com os onus decorrentes.

Paragrafo unico. Para que sejam promovidas as respectivas declara9des 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 deverao ser desapropriadas, ou nas quais se
instituira servidao administrativa.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA (Do apoio da Embasa) A EMBASA

apoiara tecnicamente as revisoes do Plano Municipal de Saneamento Basico - Servi90s de
Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitario, fomecendo as informa9(tes operacionais
competentes, bem como integrando o Comite Gestor e o Comite de Coordena9ao do PMSB
do Municipio.

CLAUSULA DECIMA QUARTA (Dos criterios, dos indicadores, das

formulas e dos pardmetros definidores da qualidade e continuidade dos
servigos) As metas progressivas e graduais de expansao dos servi90s. objeto deste contrato.

bem como de qualidade, de eficiencia e de uso racional da agua e de outros recursos naturais
ser§o aferidos por meio dos indicadores definidos no Plano de Metas (Anexo V) deste
contrato e demais normas regulamentares.

Paragrafo Unico. Por meio de NORMA DE REGULACAO, 0 ORGAO REGELADOR podera
completar ou alterar os criterios, indicadores, formulas e parametros mencionados no caput.
os quais obrigarSo a EMBASA imediatamente e, caso impliquem em aumento ou diminuiÿSo
extraordinaria de custos, darSo causa a REVisAo de TARIFA ou de pRECOS pUBLlCOS I\AO.
TARIFARIOS.

CLAUSULA DECIMA QUINTA (Das Metas de Atendimento e de Qualidade
dos Servigos) Na parte relativa ao objeto e area de atua9ao deste Contrato, a EMBASA
devera observar os objetivos e metas de amplia9§o e manuteÿSo dos sistemas de
abastecimento de agua e esgotamento sanitario previstas no PI de acordo com a Clausula
Decima Sexta deste Contrato, compativeis com o Plano Municipal de Saneamento Basico (Lei
Municipal 1.721 de 28 de dezembro de 2017) e suas altera96es subsequentes.

Paragrafo Unico - As Metas constantes no Plano Investimentos - PI, poderao ser revisadas a
cada quatro (4) anos, quando ocorrer a revisao do PMSB, sendo assegurado a EMBASA o
prazo maximo de 6 (seis) meses para formaliza9ao de Termo Aditivo apos a entrada em vigor
da nova lei de modifica9oes do PMSB, quando necessario, respeitado o equilibrio economico
e financeiro dos contratos vigentes e a exequibilidade dos servÿos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA (Do Plano de Investimento - PI)- O PI (anexo
VI deste contrato), em compatibilidade com o PMSB. deverd estabelecer o conjunto de
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programas, projetos e a«?6es necessarias para atingir as metas previstas no PLANO DE METAS,

de acordo com o montante de recursos financeiros previstos para o periodo de 30 (trinta) anos.

§ 1°. SSo dispositivos obrigatorios do PI:

I - metas e cronograma de investimentos, com a identificaÿao e orÿ'amento estimativo das

obras e outras a<;5es para o alcance das metas deste contrato, bem como das metas de

melhoria de sua qualidade. de forma regionalizada, a fim de permitir a populaiÿao reconhecer

os efeitos dos investimentos em rela9§o a situaÿSo de salubridade da regiao do Municipio

atendida pela EMBASA;

11 - metas de reduÿao das perdas, em especial das perdas fisicas de agua;

III - a previsiSo de aportes financeiros para a realiza9§o dos programas, projetos e a9des
previstos, dentre eles os originarios de:

a) tarifas;

b) opera9oes de credito;

c) emissao de debentures:

d) contrata9§o de parcerias publico-privadas;

e) fundos publicos e privados;

f) or9amento da Uniao, Estado ou Municipio;

g) outras formas de custeio do financiamento.

§ 2°. A ausencia ou disponibiliza9ao parcial de fontes de recursos publicos previstos. alem de
altera9oes radicais das condi9des economicas que afetem as condi9oes de oferta de credito e
capta93o de recursos junto ao mercado financeiro e de capitais, implicarao desequilibrio
economico do contrato.

§ 3°. Podera ocorrer a revisao do PLANO DE INVESTIMENTOS a cada 4 (quatro) anos, apos
ocorrer a revisao do PMSB. desde que vigente o presente Contrato, propondo-se o seguinte
cronograma para sua elabora9ao. aprova93o e execu9ao:

Data-limite para o
Titular dos Servÿos

publicar o ato de
aprovacao do PI*

Data-limite para a
EMBASA propor o PI

Periodo de execu9ao
do PI

PI

PI 1 30/04/2020 30/06/2020 2020-2022

PI 2 30/04/2022 30/06/2022 2022-2026

PI 3 30/04/2026 30/06/2026 2026-2030
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2030-203430/06/203030/04/2030PI 4

2034-203830/06/203430/04/2034PI 5

2038-204230/06/203830/04/2038PI 6

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

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

*(As datas ser3o ajustadas quando da assinatura do contrato de programa e a cada revisSo do PMSB)

§ 4°. O ORGAO REGULADOR devera disponibilizar a qualquer pessoa, independentemente da

demonstra9ao de interesse, o acesso integral de todos os PI, por meio do sitio que mantem na
internet.

§ 5°. As tarifas deverao amortizar os investimentos em captaÿoes, barramentos e outras

solu9oes hidricas construidas ou mantidas pela EMBASA para atender o abastecimento do
Munidpio. mesmo quando nao previstas no PMSB ou Plano de Investimento.

CLAUSULA DECIMA SETIMA {Do ca/culo de tarifas e de outros preqos
publicos) A utiliza9ao ou disponibilidade dos servÿos sera remunerada mediante a TARIFA

atualmente aplicada aos servÿos (Anexo IV deste instrumento), sendo que os servÿos
complementares ou adicionais aos servi90s publicos objeto deste Contrato serSo remunerados
mediante PREC'OS piJBLicos NAO.TARIFARIOS, na forma defmida na regula9ao.

§ 1°. A TARIFA remunerara todos os custos e despesas, diretos ou indiretos, para a prestagao
dos servÿos. inclusive a amortiza9ao dos investimentos, deprecia9§o, os custos operacionais e
de regula9§o e fiscaliza9ao dos servÿos e a remunera9ao de capital.

§ 2°. A TARIFA mencionada no caput considerara toda a atua9ao 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 PRECOS
PUBLICOS NAO.TARIFARIOS serao alterados mediante decisao do ORGAO REGULADOR 0U de
altera9So da legisla9ao ou dos regulamentos, sem a necessidade de se formalizar altera9ao ao
presente instrumento.

§ 4°. O REAJUSTE das TARIFAS e de outros pre90s publicos dar-se-a consoante disposi9ao do
artigo 39 da Lei Federal n°. 1 1 .445, de 5 de janeiro de 2007, a cada 12 (doze) meses, tendo
por data base a fixada pelo ORGAO REGULADOR e ausente 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 aplica9ao de REAJUSTE, as despesas para a presta9ao dos servÿos serao
classificadas entre aquelas que estao sob direta gestao da EMBASA (despesas administraveis) e
as que independem desta (despesas nao administraveis), como os referentes a energia eletrica,
telecomunica96es e outros. A parcela de despesas nao administraveis sera reajustada
integralmente com a varÿSo de pre90s verificada no periodo e a parcela de despesas
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sera reajustada pela aplica9ao do fNDlCE ]\AClONAL DE pRECOS AOadministradas
CONSLM1DOR AMPLO_ IPCA. divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica -
IBGE. ou outro equivalente, nos termos em que decidir o OrGAO REGULADOR.

§ 6°. A TARIFA e todas as condi95es economico-financeiras deste Contrato ser§o revistas a
cada 4 (quatro) anos, atendendo o seguinte cronograma:

Data de inicio de
vigencia da tarifa

revisada

Quadrienio Data-limite para a
EMBASA pleitear a

revisao ordinaria

Data-limite para o
Orgao Regulador
publicar a decisao

sobre a revis2o
ordindria

2019-2022 01/10/2020 31/03/2020 30/04/2020
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 30/04/2035
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 administra9§o, de manuten9ao.
investimentos e expansao dos servÿos.

§ 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 REGULACAO, grandes consumidores poderao
celebrar contratos especiais com a EMBASA em qUe sejam estipuladas TARIFAS diferenciadas,
ouvido previamente, em cada caso. o 6RGAO REGULADOR.

§ 10. A EMBASA devera manter escritura9§o contabil que permita ao ORGAO REGULADOR a
efetiva e permanente fiscaliza9ao dos resultados da presta9§o dos servÿos complementares e
adicionais.

§ 11. A EMBASA podera cobrar todos os valores de todos os servÿos prestados, os debitos
vencidos e nao 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. 11 da Lei Federal n°. 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995 e art. 13 da Lei Federal n°. 11.107, de 6 de abril de 2005. inclusive para fins
de previa amortiza9ao e remunera9ao. seja dos bens pre-existentes e/ou dos demais
investimentos realizados.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA (Do sistema de cohranqa) A E'i»vs\ efetuara

as medi98es dos consumos de agua ou, para os casos de nSo-hidrometra9ao, estimara os
consumos e emitira, com base em medi9des ou estimativas, a cobran9a dos valores devidos
aos respectivos usuarios, nos termos do estabelecido na Tabela Tarifaria da E1V1BASA,

aprovada pelo ORGAO REGULADOR.
§ 1°. A remunera9ao pela presta9ao de servi90s publicos de esgotamento sanitario podera ser
fixada com base no volume de agua cobrado pelo servi9o de abastecimento de &gua, ou no
volume estimado de agua consumido pelo usuario, no caso dele se utilizar de fonte
altemativa. As NORMAS DE REGULACAO poderao prever a instala93o de medidores de vazao
de esgoto. para o fim de calculo da remunera9§o devida pela utiliza9§o dos servi9os de
esgotamento sanitario.

§ 2°. Ser&o 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 servÿos
complementares.

§ 3°. A EMBASA podera contratar empresas. instituÿao financeira ou n3o, para funcionar
como agentes arrecadadores das quantias mencionadas nesta clausula, bem como para exercer
as fiin96es previstas no caput.

CLAUSULA DECIMA NONA (Dos recursos a screm aplicados na presta(;do
dos Serviqos) As amplia9oes, expansoes, implanta9ao, melhorias, reposi9oes, opera9ao e

manuten9ao referentes aos SERVIQOS serao custeadas pelas tarifas arrecadadas. por outros
PRECOS PUBLICOS NAO.TARIFARIOSÿ p0r recursos n3o onerosos e por recursos de
financiamento.

Paragrafo unico. As metas de universaliza9ao do PMSB poderao ser alcan9adas, em parte.
com recursos tarif&rios e com outros PRECOS PUBLICOS NAO.TARIFARIOS de responsabilidade
da EMBASA. A sua totalidade, conforme previsto no Estudo de Viabilidade Tÿcnica e
Economico-Financeira (EVTE), ficara condicionada ao aporte de recursos extemos nao
onerosos a EMBASA.

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

TARIFARIOS? a rnelhoria. amplia9ao ou expansSo dos SERVICOS para alcan9ar as metas de
universaliza9§o do PMSB poderao 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
UniSo-OGU e a 6rg3os e organismos de financiamento nacionais e intemacionais.

Paragrafo Unico. Havendo a hipotese acima, a regula9'2o tarifaria realizada pelo 6rgaO
REGULADOR devera considerar os valores investidos e as condÿoes de repasse dos ativos
deles resultantes. visando a MODICJDADE 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 PRIMEIRA (Do fmanciamento) A EMBASA podera

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

§ 1°. Nas opera9oes de credito. poderao ser oferecidas era garantia os direitos emergentes da
presta9ao dos SERVICOS. ate o limite prudencial definido pelas NORMAS DE REGULACAO.

§ 2°. As NORMAS DE REGULACAO estabelecerao as hipoteses em que o atraso, ou a
interrup9ao, no fomecimento de recursos originados em opera9oes de credito poderao ser
consideradas como justificativa para o descumprimento de obriga9oes relativas aos SERVICOS.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA (Da regulacao e da fiscalizaÿao dos
servicos) Compete ao ORcAo REGIJLADOR

I - exercer as atividades previstas pela Lei Federal n° 1 1 .445, de 5 de janeiro de 2007, pela Lei
Estadual n° 11.172. de 1 de dezembro de 2008 e pelo Convenio de Coopera9ao 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 legisla9ao e regulamentos federais e estaduais;

III - estabelecer padroes e normas para a adequada presta9ao dos SERVicos e para a
satisfa9ao 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 presta9§o dos SERVicos. observada a MODICIDADE tarifaria;

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

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

VII - atuar em coopera9ao com os orgSos e entidades integrantes da Administra9ao Publica
Municipal;

VIII - editar normas que disciplinem a execu93o e interpreta92o dos dispositivos do presente
Contrato de Programa e dos dele dependentes ou derivados;

IX - estipular parametros. criterios. formulas, padroes ou indicadores de mensura9ao e
aferi92o da qualidade dos SERVICOS e do desempenho da EMBASA. zelando pela sua
observancia e pela promo9ao da I'NIVERSALIDADE. CONTINUIDADE. REGILARIDADE.
SEGCRANCA. ATIALIDADE e EFICIENCIA. bem como CORTESIA em sua presta92o e
MODICIDADE TARIFARIA;
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X - fiscalizar a prestatao dos SERVicos, e ter acesso as informa9oes necessarias para esse fim,

tais como dados referentes a administraÿao. contabilidade, recursos tecnicos, economicos e
financeiros desses SERVIÿOS;

XI - aplicar as sanÿ'Ses pertinentes, previstas na legislagao e regulamenta9§o, inclusive na Lei

Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e na Lei Federal n° 1 1.445, de 5 de janeiro de
2007;

XII - executar as atividades que lhe tenham sido delegadas, dirimindo, em sede
administrativa, as divergencias eventualmente existentes. podendo se valer de auxilio tecnico
especialmente designado;

XIII - fiscalizar o presente Contrato de Programa, inclusive quanto ao cumprimento das
disposi96es dos respectivos PMSB;

XIV - estabelecer os prazos e criterios necessarios a preserva9ao das condÿoes minimas de

nianuten9ao da saude a serem observados pela EMBASA em caso de interrup9§o ou restri9§o
do fornecimento de agua por inadimplencia de estabelecimentos de saude, de institutes
educacionais e de intema9§io coletiva de pessoas e de usuario residencial de baixa renda
beneficiario de TARIFA social.

§ 1°. A fiscaliza95o a ser exercida pelo ORGAO REGULADOR abrangera o acompanhamento
das a9oes da EÿBASA nas areas tecnica, operacional, contabil, economica, financeira, tarifaria
e de atendimento aos usuarios.

§ 2°. As reclama9des individuais de usuarios feitas diretamente ao Municipio ou ao 6RGAG
REGULADOR deverao ser notificadas em 15 (quinze) dias a EIV1BASA, para que esta, em prazo
igual, apresente sua manifesta9§o.

§ 3°. O ORGAO REGULADOR, em contrapartida as suas fun96es de regula9ao e
fiscaliza9ao, fara jus a remunera9ao correspondente de 0,5% (cinco decimos por cento) do
total arrecadado no Municipio, com a exclusao dos tributos incidentes sobre o faturamento.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA (Dos procedimentos que garantam
transparency da gestdo economica e financeira de cada serviÿo) A FA1BASA

publicara relatorio informando o investido e o arrecadado no Municipio. atendendo aos
criterios seguintes:

t
Periodo de competencia Data-limite para divulgaeSo do relatorio

Janeiro a dezembro Ate 30 de abril

Paragrafo unico. Os relatorios mencionados no caput deverao ser encaminhados ao 6RGA°
REGULADOR e ao Municipio e publicados no sitio da EIV1BASA na internet.
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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° 1 1 .445, de 5 de janeiro de 2007.

§ 1°. Na forma da lei, o exercicio do controle social contara com representantes do
Municipio. do ORGAO REGULADOR. da EMBASA e da sociedade civil.

§ 2°. O forum instituido pelo Municipio para a efetivaÿo do controle social da presta9§o de
SERViqos publicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario contard com acesso as
informaÿdes e documentos na forma prevista na legislaijao e neste Contrato. atendendo a
solicitaÿdes nao inferiores a 15 (quinze) dias.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA (Da Comissao Especial) Os SERVICOS serSo

anualmente fiscalizados por C°MISSAO ESPECIAL, a ser instituida em at6 30 dias apos
assinatura deste contrato. formada por dois representantes do Municipio. por dois
representantes da EMBASA e dois representantes dos usuarios, sendo um deles dos usuarios
industrials e comerciais.

§ 1°. Compete ao Municipio instituir a comissao de que trata esta clausula.

§ 2°. A EMBASA indicard os seus representantes.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA (Da protegao ambiental e dos recursos
hidricos)- O Municipio podera exigir que a EMBASA, na vigencia deste instrumento,

providencie, de acordo com o planejamento realizado pelos orgaos competentes, medidas
preventivas e/ou corretivas do meio ambiente e dos recursos hidricos, em decorrencia da
presta9ao dos SERVICOS, inclusive por intermedio de novas obras e servÿos nSo previstos no
PI.

§ 1°. A EMBASA devera submeter-se a todas as medidas adotadas pelas autoridades
municipals, estaduais e federais com poderes de fiscaliza9ao do meio ambiente e dos recursos
hidricos.

§ 2°. NSo configura inadimplencia contratual a inexecu9ao de SERVIÿOS e obras a cargo da
EMBASA quando motivada:

I - pela nao-libera9ao tempestiva de licen9as ambientais ou de outorgas de direito de uso dos
recursos hidricos;

II - por demora do Judiciario no tramite de desapropria9oes, serviddes ou ocupa9des
temporarias.

§ 3°. No caso do § 2°, o ORCAO REGLLADOR, em parceria com o Municipio, devera deferir
prorroga93o de prazos para realiza9ao de metas e objetivos previstos neste instrumento.
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§ 4°. Caso exigencias ambientais nSo previstas venham alterar de forma relevante o equilibrio

econdmico-financeiro deste Contrato. sera este recomposto mediante RE' ISAO extraordinaria.

CLAUSULA VJGESIMA SETIMA (Dos riscos) Os riscos inerentes ou derivados

da execuÿSo deste Contrato serSo 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 execuÿao das atividades relacionadas a presta9ao dos
SERVicos objeto deste Contrato, nos termos e condi95es disciplinadas nas
REGULACAO.

NORMAS DE

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

Contrato de Programa e das NORMAS DE REGL LACAO, sem prejui'zo do disposto nas demais
clausulas, podera ensejar a aplica9ao das seguintes penalidades:

I - advertencia e

II -multa.

§ !°. A penalidade no inciso “I” e a multa prevista no inciso “II”, respeitados os limites
previstos, serao aplicadas segundo a gravidade da infra95o.

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

infra9ao e dai por diante, a aplica9§o de san9ao em valor dobrado. na forma estabelecida nas
NORMAS DE REGULACAO.

§ 3°. As multas pecuniarias decorrentes de infra9oes as Clausulas deste Contrato de Programa
ou de obriga9Ses inerentes a presta9ao dos SERVIQOS serSo fixadas em conformidade com os
parametros propostos pelo 6ROAO REGLLADORÿ e as NORMAS DE REGULACAO poderao
evidenciar as hipoteses de incidencia e fixar o procedimento para a apura9§o de eventuais
infra96es e para a aplica9§o das penalidades.

§ 4°. O simples pagamento da multa n2o eximira a EMBASA da obriga92o de sanar a falha ou
irregularidade a que deu origem.

§ 5°. Cabe ao ORGAO REGULADOR regulamentar as hipoteses autorizantes de interven9ao 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 administrativo para a aplica9&o das penalidades assegurara direito a
ampla defesa e contraditorio a EMBASA e tera inicio com a lavratura da Notifica9ao de
Infra9ao. pelo agente responsavel pela fiscaIiza9ao, do qual constara tipifica9§o da conduta.
norma violada. sendo instruido com respectivo laudo de constata9§o tecnica, que indicara
metodos e criterios tecnicos de aferi9ao utilizados.
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§ 7°. A pratica de duas ou mais infraÿoes pela EMBASA podera ser apurada em um mesmo
auto de infraÿao.

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

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

II - em caso de multa pecuniaria, obriga9ao de pagamento dentro do prazo de 30 (trinta) dias.
contados do recebimento da notificaÿao de decisao irrecorrivel pela EMBASA;

III - a repara9ao pecuniaria devida ao usuario, decorrente de reclama9&o sera feita em ate 30
(trinta) dias, contados do recebimento pela E1V,BASA da notifica9§o de decisao procedente
irrecorrivel.

CLAUSULA VIGESIMA NONA (Da interventfo) Sem prejuizo das penalidades

cabiveis e das responsabilidades incidentes, o Municipio. nos termos do artigo 32 e seguintes
da Lei Federal n° 8.987. de 13 de fevereiro de 1995, podera intervir, excepcionalmente, e a
qualquer tempo, na explora9ao dos SERVICOS objeto deste Contrato, com o fim de assegurar
sua adequada presta9§o, bem como fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares
e legais pertinentes.

§1°. A interven9ao 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 interven9ao, o indispensavel procedimento administrativo.

§ 2°. Se o procedimento administrativo referido no § 1° acima nao estiver concluido em 180
(cento e oitenta) dias, considerar-se-a invalida a interven9ao, devolvendo-se a EMBASA a
administra9§o dos SERVIQOS, sem prejuizo de indeniza9ao que lhe seja devida.

§ 3°. Se ficar comprovado que a interven9ao nao observou os pressupostos legais e
regulamentares, sera declarada sua nulidade, devendo o servi90 ser imediatamente devolvido
a EMBASA. Sem prejuizo do direito de indeniza9ao devida.

§ 4°. Cessada a interven9ao. se nao for extinto o Contrato, a administra9ao do servi9o sera
devolvida a EMBASA. precedida de presta9§o de contas pelo interventor, que respondera pelos
atos praticados durante a sua gestao.

§ 5°. Cabe ao 6RGAO REGULADOR regulamentar as hipoteses autorizantes e o devido
procedimento administrativo para a interven9ao.

CLAUSULA TRIGESIMA (Da extinquo do contrato) A extin9ao do presente
Contrato ocorrera nas seguintes hipoteses:

1 - advento do termo contratual;

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

IV - privatiza9ao da EMBASA, 0U outra forma pela qual ela deixar de integrar a Administra9ao
Indireta do Estado da Bahia;

V - encampa9§o, mediante Lei Municipal autorizativa, desde que haja pagamento previo das

indeniza9oes devidas;

VI - mutuo acordo.

§ 1°. Na hipotese de extin9ao 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 indeniza9ao
devida pelo Municipio a EMBASA sera no valor equivalente ao apurado e certificado pelo
ORGAO REGELADOR 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 nao reconhecidos pelo 6RGAO REGDLADOR, atualizados monetariamente pelo 1PCA
ate a data em que os servÿos forem retomados pelo Contratante, bem como de juros de mora
a razao de 2% (dois por cento) ao mes, calculados pro rata dies.

§ 2°. Caso o Municipio nao 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 Constitui9§o Federal, tambem no que se
refere ao Imposto sobre Opera9oes relativas a Circula9ao de Mercadorias e Presta9§o de
Servi9os de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunica9ao (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 usuarios.

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 presta9ao dos SERVICOS, bem como aqueles adquiridos ou construidos na
vigencia do presente instrumento.

§ 1°. O Municipio e o proprietario dos bens mencionados no caput, os quais estarao gravados
pelo direito de explora9§o 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 presta9ao dos SERVICOS, reformando-os, substituindo-os, conservando-os,
operando-os e mantendo-os em suas condÿoes normals de uso, de tal maneira que, mesmo
ap6s a extin9ao 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 presta9§o dos SERVICOS nao poderao ser
alienados ou onerados pela EMBASA sem previa anuencia do Municipio. e comunica9ao ao
ORGAO REGIILADOR, permanecendo vinculados a presta9ao dos SERVICOS,
hipotese de extin9ao deste Contrato.

mesmo na

30



-Tjhl

emjbasa
'

' w»«"»ÿ> )

§ 4°. Nao serao admitidas atividades que deteriorem os bens vinculados aos SERVICOS por

agentes poluidores de qualquer natureza.

§ 5°. Os prazos dos eventuais contratos celebrados pela EMBASA. que envolvam a exploraqiao

comercial dos bens afetos ou vinculados aos SERVICOS nao poderao ultrapassar o prazo
previsto na regulapao e do presente Contrato.

§ 6°. Fica assegurado a EMBASA o direito de recuperar os investimentos realizados para
aquisÿSo ou produ9§o de bens reversiveis mediante as receitas emergentes da presta9ao dos
SERVICOS, ficando o Municipio responsavel por eventuais saldos nao amortizados.

§ 7°. N3o gerarao creditos perante o Municipio o bem adquirido ou produzido sem onus para
a EMBASA, tais como os decorrentes do parcelamento do solo urbano ou os adquiridos por

doa9So ou com recursos do proprio Municipio. inclusive os obtidos mediante transferences
voluntarias da Uniao ou do Estado.

§ 8°. Os investimentos realizados pela EMBASA, OS valores amortizados pelas receitas
emergentes da presta9ao dos SERVICOS e os respectivos saldos serao anualmente auditados e
certificados pelo 6«OAO REGCLADOR.

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

§ 10°. NORMAS DE REGCLACAO disciplinary o disposto nesta Clausula.

§ 11". A rela9ao inicial dos bens suscetiveis de reversSo sera disponibilizada em ate tres
meses apos a homologa9ao da base de ativos pela Agenda Reguladora.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA (Da reversao dos bens) Naextin9aodo
Contrato extinguem-se os direitos de explora93o da EMBASA sobre os bens afetados pela
presta9ao dos SERVicos. pennanecendo estes sob a gestao da EMBASA enquanto incumbir a
esta manter a CONTINCIDADE dos SERVICOS.

§ 1°. Na data de extin9ao do contrato os saldos relativos aos investimentos nao amortizados
pelas receitas emergentes da presta9ao dos SERVICOS serao imediatamente exigiveis,
passando a incidir corre9ao monetaria mediante aplica9ao do IPCA - 1BGE, bem como juros
de mora a razao de 2% (dois por cento) ao mes, calculados pro rata dies.

§ 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 EMBASA a entregar os bens afetados pelo servi9o em condi9oes regulares de
operacionalidade, utiliza93o e manuten9ao, sem prejuizo do normal desgaste resultante do
uso, inteiramente livres e desembara9ados de quaisquer onus ou encargos.

seu
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CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA (Da alteragao bilateral do Contrato
de Programa) A E!V1BASA e o T,TLILAR DOS SERVIC°S, de comum acordo, poderao alterar

obriga9oes previstas no presente Contrato de Programa, que deverao ser previamente
comunicadas ao 6ÿ*0 REGIJLADOR

Paragrafo unico. Somente podera ser realizado aditamento ao presente Contrato mediante
decisao do 6R(*AO REG ULADOR. qUe reconheÿa que a alteraÿao pretendida exige acrescimo,

supressao ou alteraijSo do Contrato de Programa.

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA (Do Fundo Municipal de Saneamento
Basico). O Municipio constituira FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

com o qual contribuira a EMBASA com parcela das receitas dos serviyos, conforme
legisla92o Municipal vigente. nos termos das regras defmidas no Anexo VIII.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA (Da publicagao e registro deste
Contrato de Programa) Dentro de vinte dias em que se seguirem a assinatura deste
Contrato de Programa, o Municipio e a EMBASA providenciarao a sua publica9ao mediante
extrato na imprensa oficial, em jomal de grande circula9&o e nos sitios que mantem na
internet.

§ 1°. O Municipio providenciara a remessa de copia autentica deste Contrato de Programa ao
Tribunal de Contas responsavel pela sua fiscaliza9§o no prazo de cinco dias, a contar da data
de sua assinatura; no mesmo prazo a EMBASA devera encaminhar copia autentica do Contrato
ao Tribunal de Contas do Estado e ao QRGAO RF.GIILADOR

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

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA (Da Mediaqdo). Qualquer controversia
decorrente da interpreta9ao, da execu9So ou da extin9&o 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 media9§o sera comunicada formalmente a EMBASA e ao Municipio
que, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da comunica9ao,
indicarao seus representantes junto ao Comite de Media9ao.

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

§ 3°. A media93o sera considerada prejudicada se:

I - a parte se recusar a participar do procedimento;
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II - nao houver indicaÿao do representante no prazo pactuado;

III - a apresenta9§o da proposta do Comite de MediaÿSo exceder o prazo maximo de 90
(noventa) dias, contados da data da sua efetiva constituÿo.

CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA (Do Foro) As divergencias surgidas em

razao do presente Contrato. caso nao dirimidas por meio da media9ao, serSo submetidas ao
Foro previsto na alinea ‘j\ do inciso I, do art. 123, da Constituÿao do Estado da Bahia, caso
sejam conexas as estabelecidas no Convenio de Coopera9ao entre Entes Federados. e ao Foro
da Capital do Estado da Bahia, para as que n2o possuam tal conexSo.

CLAUSULA TRIGESIMA OITAVA (Das disposigdes gerais)•Integrant o
presente instrumento os seguintes documentos:

Anexo I - Plano Municipal de Saneamento Basico;

Anexo II -Estudo de Viabilidade Tecnica e Economico-Financeira - EVTE;

Anexo III - Convenio de Coopera9§o entre Entes Federados;

Anexo IV-Tarifa atualmente aplicada aos servi9os;

Anexo V - Plano de Metas;

Anexo VI - Plano de Investimentos;

Anexo VII - Portaria de Consolida9§o do Ministerio da Saude n°05 (Anexo 20);

Anexo VIII -Fundo Municipal de Saneamento Basico;

Anexo IX -Condi9des de escava9ao, reaterro e repavimenta9ao em vias publicas.

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.

Cidade de Lauro de Freitas, 21 de novembro de 2019.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

Rogerio Cedraz
Presidente da Embasa

Carlos Ramirez MagalhSes Brandao
Diretor de Opera9ao da RMS

Testemunha CPF n° Testemunha CPF n°
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ANEXO II

Estudo de Viabilidade Tecnica e Economico-

Financeira - EVTE
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ANAUSE DE VIABILIDADE TECNiCA E ECONOMICO-FINANCEIRA DA PRESTACAO
DOS SERVigOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO

SANITARIO DO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS - BA PELA EMBASA

ASSUNTO: An£lise de viabilidade econfimico-financeira do municipio de Lauro de Freitas

1. Introdugao

A anilise do municipio Lauro de Freitas foi baseada no modelo de estudo de viabilidade econdmico

financeiro de municipios versSo 19, elaborado pela FundagSo Instituto de Administrate - FIA. O

estudo estabelece o fluxo de caixa de cada municipio em urn horizonte de 30 anos considerando a

projegSo das Receitas, Custos e Investimentos de acordo com os parSmetros definidos pela companhia.

Esta andlise estd baseada em dados colhidos dos sistemas de informagites contebeis e gerenciais da

companhia em 31 de dezembro de 2018.

2. Contextualizagao

A viabilidade econdmico-financeira do municipio 6 medida atravds da capacidade de geragSo de Fluxo

de Caixa livre - FCL. O FCL corresponde & diferenga entre os investimentos projetados e o resultado

llquido operacional (diferenpa entre as Receitas, Custos/Despesas), trazidos a valor presente a partir de

uma taxa de desconto representada pelo custo medio ponderado do capital da Embasa. Os

componentes do FCL sSo mensurados conforme explicitado a seguir:

2.1. Projegao de Receitas

As receitas sdo identificadas com base na tarifa media projetada do municipio e na projegao do

volume faturado A tarifa m6dia projetada corresponde £ razSo entre o faturamento e o volume

medido/estimado em m3 dos ultimos 12 meses. Seu valor 6 atualizado pelo IPCA e acrescido com a

previsSo de reajuste tariferio, conforme demonstrado na figura a seguir:

1
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Figura 01 -Tarifa Media Projetada

5]

Ajuste
Tarifario

InflagSo
%ano

ProjefSo do
volume

ca

i A projegSo do volume faturado 6 realizada atravOs do volume medido/estimado medio por economia de

£gua e esgoto e o numero de economias residenciais existentes. O volume medido/estimado 6

projetado considerando as variapSes apontadas no item 2.1.1 e as economias existentes atendidas no

perlodo estudado s3o estimadas considerando a necessidade de atendimento do municlpio e a

ampliaÿSo progressiva da cobertura dos servigos para atingir a universalizagSo.

Alguns par£metros previstos no modelo influenciam a proje?§o do volume e da tarifa media, tais como:

2.1.1.Volume medido/estimado por economia

Altera?3o do numero de habitantes por domicflio

• Crescimento da renda per capita ponderado pela elasticidade da renda

• RedugSo marginal de consumo

2.1.2.Tarifa media

PrevisSo de reajustes tariferios

A figura abaixo resume o processo de proje?§o do volume faturado

2
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Figura 02 - Projegao do Volume Faturado

Alteragio do n°de hab./domiciliodo Setor

ICresc. da renda percapita x Elasticidade da renda

RedugSo marginal de consumo

s Projegao
do Volume

Eg
PHa m P]

M

A Receita Indireta 6 encontrada atraves de urn percentual sobre a Receita Direta. Este percentual refere-

se a relagao entre Receita Indireta e a Receita Direta dos ultimos 12 meses. A Receita Total corresponde

a soma da Receita Direta e Indireta

Figura 03- Projegao da Receita Total

a
Si

2.2. Projegao de Custos

A projegao dos custos considera seu comportamento em relagao a projegao do volume De acordo com
seu comportamento eles sao classificados em Diretos, Indiretos e Outros custos. Os Custos Diretos sao
aqueles gastos induzidos pela operagao e expansao dos sistemas e sao realizados pelas Diretorias
Metropolitana e Interior. Os Custos Indiretos sao gerados pelas demais diretorias e nao apresentam

3
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comportamento induzidos pela operagao e expansSo dos sistemas. Os Outros custos referem-se a

perdas de faturamento, impostos sobre faturamento e imposto de renda.

Os principals parametros influenciadores dos custos s3o:

2.2.1. Custo Direto (Proporcionais a projegao do volume)

Produtividade do Setor - corresponde a expectativa de produtividade do setor de

saneamento

Produtividade de fronteira - corresponde a expectativa de produtividade da

companhia

Projeg§o da renda per capita - corresponde a influSncia do consumo de

abastecimento de agua decorrente do aumento da renda das familias

Figura 04- Projegao do Custo Direto

[Produtividade do Setor

Produtividade de fronteira

ProjegSo da Renda per capita
Gustos com pessoal)

B
2.2.2. Custo Indireto (sem relagao direta com a projegao do volume)

Projegao da renda per capita - corresponde a influfencia do consumo de servigos de

abastecimento de agua decorrente do aumento da renda das familias

• Crescimento do volume limitado de acordo com expectativa da companhia

4
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Figura 05- Projepao do Custo Indireto

Projegao da Renda per capita
(% Gastos com pessoal)

Crescimento do Volume
(% de Crase qua impactarBo Cl)

M
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2.2.3.Outros Custos

• Perdas de faturamento (Custos de evasSo)

Impostos sobre venda (allquota efetiva - 7,30%)

Imposto de Renda e Contribuipao Social sobre o Lucro Liquido (34%)

As perdas de faturamento sao identificadas por municlpio atrav6s da diferenpa entre o faturamento e a

arrecadapao. Os impostos sobre venda s3o o PIS e a COFINS sobre faturamento.

2.3. Investimentos

Os investimentos referem-se aos ativos direcionados a cada municlpio acrescido do Capital de Giro

necessario para operapSo dos sistemas. A figura 06 explicita o processo de projepao de Ativos.

O total de ativos 6 composto pelo valor dos Ativos existentes, atualizados pelo IPCA, somados aos

investimentos necessarios para expansao, visando a universalizapao, e a reposipao dos ativos ja

existentes.

A Embasa adotou como cota de reintegrapao o percentual de 2% ao ano para os investimentos de

reposipao dos ativos, tendo como referenda os valores utilizados pelas principals agendas reguladoras

de saneamento do pals.
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