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CNPJ: 16.444.150/0001-24
Avenida José Ferreira da Silva, s/n, Centro,
CEP: 44.718-000 - Ourolândia - Bahia.
Tel.: [0**74) 36812250
ACORDO DE COOPERAÇÃO n** 044/2022
MUNICÍPIO OUROLÂNDIA

ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE OUROLÂNDIA, E A
CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE
SANEAMENTO - REGIÃO DE JACOBINA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.
O Município de Ourolândia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n*’
16.444.150/0001-24, com sede à Avenida José Ferreira da Silva, s/n, Centro, Ourolândia - BA, 44718000, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal José Raimundo Araújo de Souza,
eTnSveÉb
autorízatíva), doravante
devidamente
ll
21
denominado simplesmente “MUNICÍPIO” e a CENTF^L DE ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS
PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO - REGIÃO DE JACOBINA, organização
da sociedade civil, de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob n” 02.740.039/000170, com sede no Caminho Dezesseis, 166 • Jacobina I, Jacobina, Estado da Bahia, neste ano
representado pelo seu Presidente Sra. Sidneia dos Santos Silva, portador do RG n° 09.757.219-50,
SSP-BA, inscrito no CPF sob o n” 977.741.625-34, domiciliado no povoado de Macambira, no
município de Jaguarari/BA, ao final assinado, doravante denominada CENTRAL,
CONSIDERANDO: a premente necessidade de se implantar uma sistemática sólida e eficaz de gestão
e operação das atividades e serviços de abastecimento de água através de Organização de Sociedade
Civil, em localidade de pequeno porte deste município.
CONSIDERANDO que o artigo 8°, inciso I da Lei 11.445/2007 determina que a titularidade do serviço
de saneamento de interesse local é, isoladamente do município.
CONSIDERANDO o teor do art. 35-A, da lei 13.019/2014, dispositivo que que prevê e regula atuação
em rede entre Organizações da Sociedade Civil.
CONSIDERANDO: a autorização ao Poder Executivo Municipal para celebrar Acordo de Cooperação
com a CENTRAL visando promover as ações e serviços de abastecimento de água, como
estabelecido no texto da Lei Municipal ht429Tdã^6 ;à6!BC>vembrQxie J5l8:
CONSIDERANDO: a importância da regulação no que diz respeito ao saneamento básico,
estabelecido pela Lei n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007, especialmente na área rural, em localidade
de pequeno porte;
RESOLVEM celebrar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO, tendo em vista o que consta, e em
observância às disposições da Lei n* 13.019, de 31 de julho de 2014, Lei n” 11.445/2007 e Decreto
Federal n° 10.558 de 24 de dezembro de 2020, mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DEFINIÇÕES
Não obstante outros significados que porventura estejam previstos neste instrumento, os termos
adiante elencados deverão ser entendidos e interpretados da seguinte forma:
IIIIII-

PARTÍCIPES - os signatários deste Termo de Parceria;
ATUAÇÃO EM REDE - Parceria firmada pôr Termo de Atuação em Rede, entre CENTRAL E
ASSOCIAÇÃO FILIADA, que viabiliza a consecução do objeto deste instrumento:
ASSOCIAÇÕES FILIADAS - Associação Comunitária (Organização de Sociedade Civil) com
objetivos estatutários de gestão das ações e serviços no saneamento, devidamente inscrita
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nos quadros associativos da CENTRAL;
BENS REVERSÍVEIS - ativos indispensáveis à operacionalização da prestação dos serviços
os quais constituem bens públicos municipais e devem ser obrigatoriamente restituídos ao
MUNICÍPIO quando da extinção do contrato.
REVERSÃO DOS BENS - procedimento a ser utilizado quando da extinção do Termo de
Parceria, pelo qual a CENTRAL e a ASSOCIAÇÃO restituirão ao MUNICÍPIO, os bens
públicos vinculados a prestação dos serviços de abastecimento de água, conforme previsto
na Lei Municipal 429/2018.
LOCALIDADE DE PEQUENO PORTE - vilas, aglomerados rurais, povoados, núcleos,
lugarejos e aldeias, assim definidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE);
AÇÕES E SERVIÇOS DE SANEAMENTO - que inclui a produção de água potável, operação,
conservação, manutenção e cobrança direta das ações e sen/iços de abastecimento de água;
RECURSO PATRIMONIAL - Infraestrutura que compõe o sistema de abastecimento de água.

CLÁUSULA SEG UNDA -DO O BJETO
O objeto deste Acordo de Cooperação consiste no estabelecimento das regras para a prestação de
ações e serviços municipais de abastecimento de água em localidades de pequeno porte, pela
CENTRAL, com atuação em rede a ser firmada com suas ASSOCIADAS, mediante Termo de Atuação
em Rede, com a finalidade de:
I - estabelecer a definição de ações que visem à operacionalização das ações e os serviços de
abastecimento de água em localidades de pequeno porte, nesta incluída a autorização de uso de bens
públicos destinados à continuidade de sua exploração;
II - disciplinar as atividades regulatórias de controle, fiscalização dos serviços concedidos, inclusive
no tocante à estrutura, revisão e reajustes tarifários.
Subcláusula única. Após a celebração deste Acordo de Cooperação, competirá à CENTRAL e à
ASSOCIAÇÃO FILIADA, por meio de atuação em rede, a execução da gestão integrada dos sistemas
e serviços de abastecimento de água, incluídas a produção de água potável, operação, conservação,
manutenção e cobrança direta das ações e serviços de abastecimento de água, nas localidades de
pequeno porte.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PLANO DE TRABALHO
Para o alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o plano de trabalho que,
independentemente de transcrição, é parte integrante e indissociável do presente Acordo de
Cooperação, bem como toda documentação técnica que dele resulte, cujos dados neles contidos
acatam os partícipes.
Subcláusula única. Os ajustes no Plano de Trabalho serão formalizados por aditamento ao Acordo
de Cooperação, sendo vedada a alteração do objeto da parceria.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
Para viabilizar o objeto deste instrumento, além das obrigações presentes na legislação que rege a
presente parceria, são responsabilidades do MUNICÍPIO;
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acompanhar a execução da parceria e zelar pelo cumprimento do disposto neste
instrumento, na Lei n“ 13.019/2014, Lei 11.445/07 e nos demais atos normativos
aplicáveis;
assumir ou transferir a terceiro a responsabilidade pela execução do objeto da parceria,
no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade;
divulgar o objeto da parceria nos termos da legislação, mediante procedimentos definidos
conforme seu juízo de conveniência e oportunidade;
zelar para que o compartilhamento de recurso patrimonial do MUNICÍPIO na execução da
parceria esteja sendo realizado conforme previamente acertado entre os partícipes e
devidamente detalhado no plano de trabalho;
realizar, sempre que possível, nas parcerias com vigência superior a 1 (um) ano, pesquisa
de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizar os resultados como
subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados,
bem como na reorientaçâo e no ajuste das metas e atividades definidas;
apreciar os Relatórios de Execução, parcial e/ou final, do Objeto do Acordo de
Cooperação, apresentados pela CENTRAL;
fornecer apoio técnico e administrativo à CENTRAL e às ASSOCIAÇÕES FILIADAS,
condicionado à disponibilidade de recursos, quando houver necessidade de aportes
financeiros;
colaborar na identificação e resolução de problemas operacionais complexos, para os
quais a CENTRAL e as ASSOCIAÇÕES FILIADAS não tenham condições de resolver;
verificar o cumprimento do plano de prestação de serviços de abastecimento de água, na
forma das disposições legais e regulamentares.

Subcláusula única; No monitoramento e na avaliação da Parceria, o MUNICÍPIO adotará os
procedimentos que se fizerem necessários para o adequado acompanhamento da execução do objeto
e do alcance dos resultados, oportunizando-se à CENTRAL sua participação e colaboração nesta
atividade, conforme regras e prazos previstos na Lei n. 13.019, de 2014 e demais legislação pertinente.
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CENTRAL
Para viabilizar o objeto deste instrumento, além das obrigações presentes na legislação que rege o
presente instrumento, são responsabilidades da CENTRAL:
IIIIIIIVVVI-

executar o objeto da parceria de acordo com o Plano de Trabalho, observado o disposto neste
instrumento, na Lei n° 13.019/2014 e nos demais atos normativos aplicáveis;
responsabilizar-se, exclusivamente, pelo regular pagamento de todos os encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto da
parceria;
responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro necessário
ao cumprimento dos seus compromissos na execução do objeto da parceria;
permitir o livre acesso dos agentes do MUNICÍPIO, dos órgãos de controle interno e do
Tribunal de Contas aos processos, aos documentos e às informações relacionadas à
execução da parceria, bem como aos locais de execução do seu objeto;
promover o uso compartilhado de bens com o MUNICÍPIO, quando necessário, de acordo
com 0 previamente definido entre os partícipes no plano de trabalho;
prestar contas anualmente, mediante relatório parcial de execução, para fins de
monitoramento do correto cumprimento das metas previstas no plano de trabalho,
observando-se as regras previstas na Lei n. 13.019, de 2014, além das cláusulas constantes
deste instrumento e do plano de trabalho;
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apresentar relatório final de execução do objeto, no prazo não superior a 30 dias após o
término da vigência deste instrumento, para fins de prestação de contas final, a qual se dará
conforme regras previstas na Lei n. 13.019, de 2014, além de disposições deste acordo e do
plano de trabalho;
adotar as cautelas necessárias para conservação e manutenção dos bens objeto deste
Acordo, cuja responsabilidade por eventual ônus financeiro decorrente será da CENTRAL.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E PATRIMONIAIS
Para a execução do objeto do presente Acordo não haverá transferência de recursos entre os
PARTÍCIPES. As ações que implicarem repasse de recursos serão viabilizadas por intermédio de
instrumento específico, observada a legislação de regência.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS HUMANOS
Os Recursos humanos utilizados por quaisquer dos PARTÍCIPES, em decorrência das atividades
inerentes ao presente Acordo, não sofrerão alteração na sua vinculação empregatícia nem acarretarão
ônus aos PARTÍCIPES.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO COMPARTILHAMENTO PATRIMOMIAL
O uso compartilhado de bens entre os PARTÍCIPES se dará conforme previamente acertado e
expressamente previsto no Plano de Trabalho, sendo que eventuais alterações na forma de sua
utilização ao longo da execução do acordo serão promovidas no próprio plano de trabalho,
respeitando-se sempre as regras de modificação.
Subcláusula Primeira. Os bens públicos vinculados à prestação das ações e serviços de
Saneamento reverterão ao MUNICÍPIO, após o decurso do prazo contratual do Temio de Parceria,
inclusive com os seus acréscimos, direitos e privilégios anteriormente transferidos, bem ainda a
imediata assunção do serviço pelo MUNICÍPIO, realizando-se, após os levantamentos, avaliações e
liquidações necessárias.
Subcláusula Segunda. Em caso de extinção do presente Termo de Parceria antes do decurso do
prazo de vigência, os investimentos patrimoniais realizados pela CENTRAL, devidamente registrados
nos relatórios anuais apresentados ao MUNICÍPIO e ao ente regulador, constituirão créditos a serem
indenizados ou compensados.
CLÁUSULA OITAVA - DA ATUAÇÃO EM REDE
A execução do presente acordo de cooperação pode se dar por atuação em rede de duas ou mais
organizações da sociedade civil (ASSOCIAÇÕES FILIADAS), a ser formalizada mediante assinatura
de Termo de Atuação em Rede.
Subcláusula Primeira. A rede deve ser composta por:
III-

a CENTRAL, que ficará responsável pela rede e atuará como sua supervisora, mobilizadora
e orientadora, podendo participar diretamente ou não da execução do objeto; e
uma ou mais ASSOCIAÇÕES FILIADAS executantes e não celebrantes da parceria com o
MUNICÍPIO, que deverão executar ações relacionadas ao objeto da parceria definidas em
comum acordo com a CENTRAL.
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Subcláusula Segunda. A atuação em rede não caracteriza subcontratação de serviços e nem
descaracteriza a capacidade técnica e operacional CENTRAL.
Subcláusula Terceira. A atuação em rede será formalizada entre a CENTRAL e cada uma das
organizações da sociedade civil (ASSOCIAÇÕES FILIADAS) não celebrantes por meio de termo de
atuação em rede.
IIIIII-

0 termo de atuação em rede especificará direitos e obrigações recíprocas, e estabelecerá as
ações que serão desenvolvidos pelas ASSOCIAÇÕES FILIADAS;
a CENTRAL deverá comunicar ao MUNICÍPIO a assinatura do termo de atuação em rede no
prazo de até sessenta dias, contado da data de sua assinatura;
na hipótese de o Termo de Atuação em Rede ser rescindido, a CENTRAL deverá comunicar
0 fato ao MUNICÍPIO no prazo de quinze dias, contado da data da rescisão.

Subcláusula Quarta. A CENTRAL deverá assegurar, no momento da assinatura do Termo de
Atuação em Rede, a regularidade jurídica e físcal das ASSOCIAÇÕES FILIADAS executantes e não
celebrante, que será verificada por meio da apresentação dos seguintes documentos:
IIIIII-

comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita
Federal do Brasil;
Ata de fundação e última eleição devidamente registradas;
cópia do estatuto e eventuais alterações registradas;

Subcláusula Quinta. A CENTRAL deverá comprovar ao MUNICÍPIO o cumprimento dos requisitos
previstos no art. 35-A da Lei n° 13.019, de 2014, a serem verificados por meio da apresentação dos
seguintes documentos:
III-

comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretariada Receita
Federal do Brasil, para demonstrar que a CENTRAL existe há, no mínimo, cinco anos com
cadastro ativo; e
comprovantes de capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar a rede,
sendo admitidos:
a) declarações de organizações da sociedade civil que componham a rede de que a celebrante
participe ou tenha participado;
b) cartas de princípios, registros de reuniões ou eventos e outros documentos públicos de redes
de que a celebrante participe ou tenha participado; ou
c) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas em rede de que a
celebrante participe ou tenha participado cumpre os requisitos previstos na Subcláusula
Sétima no momento da celebrado da parceria.

Subcláusula Sexta. Para fins do disposto nesta cláusula, os direitos e as obrigações da CENTRAL
perante MUNICÍPIO não poderão ser sub-rogados à ASSOCIAÇÕES FILIADAS executante e não
celebrante.
Subcláusula Sétima. O MUNICÍPIO avaliará e monitorará_a CENTRAL, que prestará informações
sobre prazos, metas e ações executadas pelas ASSOCIAÇÕES FILIADAS.
Subcláusula OlUva. As ASSOCIAÇÕES FILIADAS executantes e não celebrantes deverão
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apresentar informações sobre a execução das ações, dos prazos e das metas e documentos e
comprovantes de despesas, inclusive com o pessoal contratado, necessários à prestação de contas
pela CENTRAL, conforme descrito no termo de atuação em rede e no inciso I do parágrafo único do
art.35-A da Lei n^ 13.019, de 2014.
CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste Acordo de Cooperação será de 20 anos a partir da data de sua ou
publicação, podendo ser prorrogado, nas condições previstas no art. 55 da Lei n** 13.019, de 2014,
mediante termo aditivo, por solicitação da CENTRAL,^ devidamente fundamentada, desde que
autorizada pelo MUNICÍPIO, ou por proposta do MUNICÍPIO e respectiva anuência da CENTRAL,
formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término.
CLÁUSULA DÉCIMA • DA RESCISÃO
Este Acordo poderá ser rescindido por mútuo consentimento ou em face de superveniência de
impedimento que o torne formal ou materialmente inexequível, ou ainda por conveniência de qualquer
um dos PART CIPES, mediante notificação, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta)
dias.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES
O presente Acordo poderá ser alterado, no todo ou em parte, mediante termo aditivo, a depender da
hipótese, exceto no tocante a seu objeto, devendo os casos omissos serem resolvidos pelos
PARTÍCIPES.
Subcláusula Única. Os ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o plano de
trabalho, desde que submetidos pela CENTRAL e aprovados previamente pelo MUNICÍPIO.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
A CENTRAL apresentará o Relatório de Execução do Objeto, no prazo não superior a 30 dias após o
término da vigência deste instrumento, prorrogável por 15 dias, a critério do MUNICÍPIO.
Subcláusula Primeira. O Relatório de Execução do Objeto deverá conter descrição das ações
desenvolvidas para a execução do objeto, para demonstrar o alcance dos resultados.
Subcláusula Segunda - A CENTRAL deverá manter a guarda dos documentos originais relativos à
execução da parceria pelo prazo de cinco anos, contado do dia útil subsequente ao da apresentação
do Relatório de Execução do Objeto.
Subcláusula Terceira • Quando a exigência for desproporcional à complexidade da parceria ou ao
interesse público, MUNICÍPIO poderá, mediante prévia justificativa, dispensar a CENTRAL da
observância do disposto nesta CLÁUSULA, desde que, por qualquer outro meio, tenha como atestar
a adequada execução do objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SANÇÕES
A execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho, com este instrumento, com o disposto
na Lei n® 13.019/2014, Lei 11.445/07 ou nas disposições normativas aplicáveis pode ensejar aplicação
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à CENTRAL, garantida prévia defesa, das sanções previstas nesses diplomas normativos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA EFICÁCIA, DO REGISTRO E DA PUBLICAÇÃO
Este Acordo de Cooperação terá eficácia a partir de sua publicação, devendo publicar seu extrato no
Diário Oficial do Município, nos termos do artigo 38 da Lei n. 13.019, de 2014.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
As controvérsias decorrentes da execução do presente Acordo de Cooperação que não puderem ser
solucionadas diretamente por mútuo acordo entre os PARTÍCIPES, serão competentes para dirimir
as questões decorrentes deste Acordo de Cooperação o foro da Instância Judicial do Estado do Bahia,
nos termos da Constituição Estadual e da Lei de Organização Judiciária.
E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável
cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 02
(duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus legais
efeitos, em Juízo ou fora dele.

Município de Ourolândia, 10 de março

122.

aúiQ de S
José Ráil
Prefeito^e Olurolândia

Sidnètã~8os Santos Silva
Presidente da Central

TESTEMUNHAS;
Testemunha
Nome:
RG:
CPF:
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Testemunha
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RG:
CPF:
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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Município de Ouroiândia

EXTRATO JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

JUSTIFICATIVA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
CHAMAMENTO
PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO
COM CENTRAL E ASSOCIAÇÕES FILAIDAS, EM CONFORMIDADE
COM A LEI N.° 13.019/2014.
CONVENENTE: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DOS
SISTEMAS DE SANEAMENTO - Região Jacobina e Associações filiadas que abrange, entre outras
comunidades: Barragem, Novo Achado, Baixa do Anastácio l e II, Casa Nova e Alazão.
CNPJ N.®: 02.740.039/0001-70
Endereço: RUA 16, n° 166, Loteamento Expansão, Jacobina
Cidade/Estado: JACOBiNA/BA

CEP: 44.730-000

Objeto: ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICiPIO DE OUROLÂNDIA, PARA
autorização para prestação do abastecimento de água PARA ATENDIMENTO de localidade de
pequeno porte, predominantemente ocupada por popuiação de baixa renda, onde outras formas
de prestação apresentem custos de operação e manutenção incompatíveis com a capacidade de
pagamento dos usuários
Vigência: 20 ANOS

Início: novembro/2021

Término:
novembro/2041

Patrimônio a ser compartilhado: Sistema de Abastecimento de Ãgua das Associações fiiiadas
Central.
à
Referência: Inexigibilidade de chamamento público - Organização da Sociedade Civil - Acordo de
Cooperação
Base legal: Art.31, II da Lei n'*. 13.019/2014 e Municipal n° 429/2018.
JUSTIFICATIVA PELA INEXIGIBILIDADE
Considerando a Lei 11.445/2007, regulamentado pelo Decreto n** 10.588/2020.
Considerando que o artigo 8“, inciso I da Lei 11.445/2007 determina que a titularidade do serviço de
saneamento de interesse locai é, isoiadamente do município.
Considerando o teor do artigo no art. 4*’, em seus § 9®, i, ii e III e §10® do Decreto n“ 10.588/2020, em
que titular do serviço de saneamento poderá Autorizar Associações comunitárias a executarem as
Ações de Saneamento Básico.
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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Município de Ourolândia

Considerando as específicidades da Lei n.° 13.019/2014 quanto à inexigibílídade do chamamento
público, ato respaldado na mesma lei, em seu artigo 31, II.
Considerando que a Prestação de Serviço de Abastecimento de água objeto desta justificativa
caracteriza-se como parceria estabelecida pela administração pública com organizações da sociedade
civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolve a transferência
de recursos financeiros públicos;
Considerando que a infraestrutura de abastecimento de água é parte integrante do patrimônio desta
municipalidade;
Considerando que o compartilhamento do recurso patrimonial público por Organização de Sociedade
Civil, nos termos do art. 29 da Lei 13.019/2014, enseja a adoção do Chamamento Público;
Considerando a manutenção e conservação do patrimônio público (sistemas de abastecimento de
água) pela Central, que será revertido ao município no final do Acordo de Cooperação.
Considerando que a atividade de abastecimento de água é serviço categorizado como essencial;
Considerando que este município, segundo a Resolução N° 107, de 27 de julho de 2017, oriunda do
ministério da integração nacional, relaciona o município de Ourolândia como integrante do rol de
municípios brasileiros parte do semiárído;
Considerando que é caraterística do semiárido a estiagem (período de seca) longa e rigorosa, o que
limita 0 acesso aos recursos hídricos durante o período da seca.
Considerando que a população rural deste município é, de fato, predominantemente ocupada por
pessoas categorizadas como de baixa renda;
Considerando que a condição de baixa renda desta população se traduz em vulnerabilidade social;
Considerando que a operação do sistema nestas localidades rurais impõe um custo operacional que
torna incompatível com a capacidade econômica dos usuários;
Considerando a consolidação na prestação de serviço de água em localidade de pequeno porte por
trinta anos pela CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DOS
SISTEMAS DE SANEAMENTO - Região Jacobina;
Considerando que CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DOS
SISTEMAS DE SANEAMENTO - Região Jacobina é entidade privada sem fins lucrativos que não
distribui entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou
terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos,
isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o
exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto
social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;
Considerando que os objetos estatutários, de fomento ao associativismo, gestão participativa e
democrática, garantem à população rural, maioria em nossa região, o acesso ao bem vital, água.
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Considerando que a CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DOS
SISTEMAS DE SANEAMENTO - Região Jacobina atua em compartilhamento com as associações
comunitárias filiadas, todas com sede no território municipal;
Considerando que o compartilhamento na prestação de serviço de abastecimento garante um apoio
técnico operacional e administrativo
Considerando que a atuação da CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS PARA
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO - Região Jacobina reduz a dependência de
recursos públicos para garantir a qualidade dos serviços de abastecimento de água em localidades da
zona rural.
Considerando que a Câmara de Vereadores deste Município, através da Lei
429/2018, autorizou o
executivo a firmar parceria com a CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS PARA
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO - Região Jacobina para prestação do serviço
em análise;
Considerando o Acordo de Empréstimo n° 8415-BR do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável
- PDRS/Bahia Produtiva, componente deste Termo na condição de Anexo, que firmado entre o
Governo do Estado da Bahia e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD,
que em seu Componente 2 que visa apoiar os esforços do Estado para melhorar as condições de
saneamento, bem como o acesso aos serviços de abastecimento de água nas áreas onde houver um
modelo de gestão comunitária;
Considerando o PLANO DE TRABALHO que visa atender como OBJETO ÚNICO do Acordo de
Cooperação;
JUSTIFICA-SE, com fundamento na Lei n.° 13.019/2014, art. 31, II, tornar inexigível o Chamamento
Público e firmar Acordo de Cooperação com a CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS
PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO - Região Jacobina (CENTRAL) e a(s)
Associações Comunitárias filiadas.
Desta forma tendo em vista o §2° do artigo 32 da Lei Federal n° 13.019/2014
fica aberto o prazo de.05 (cinco) dias para eventual impugnação, que deverá ser encaminhada para o
e-mail administracao@ourolandia.ba.aov.br.
Município de OuroIândia/BA, 10 de março de 2022.
José Raimundo Araújo de Souza
Prefeito Municipal

