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CONTRATO BE PROGRAMA
Contrato do Prourama que. nos tertnos
autorizado em Convënio de Cooperaçäo, a
Municiplo do OLJROLANDIA e a
Enipresa Baiana de Aguas e Sanearneoto
S.A. - EMBASA celebrani para a prestaçäo
de serviços pUblicos do abastecirnenio de
água e de esgotaniento sanitârio sob o
regime do geslão associada.

CONSIDERANDO que o Convênio de Cooperacao entre Entes Federados celebrado. aos 26
de marco do 2019, pelo Municipio de OUROLANDIA e peto Eslado da Bahia, aulorizou nos
termos do art. 241 da Consuituiçao Federal, a gestão associada do serviços pUblicos do
abastecimento de âgua e esgotaniento sanitaño;
CONSIDERANDO quo a Convénio de Cooperacäo entre Entes Federados Se encontra
plenamente vãlido e eficaz, porque atendc no requisito do estar disciplinado pot lei editada por
cada urn dos Entes da Federação cooperaiites (Lei estadual no I I - 172, do I ' de dezenibro do
2008. c Lei Municipal no 440 do 25 de marco de 2019, coma previsto no au. 241 da
40, ambos do Decreto Federal no
Constituição Federal enDs arts. 2°, caput, VIII, in fine, 31, §
6,017. do 17 de janeiro de 2007)
CONSIDERANDO quo nos termos do previsto no art. 13, § 5°. da Lei Federal no 11.107. de
6 do abril de 2005, o Convênio de Cooperaçäo enire Entes Fcckrados. por me-jo do sun
Clãusula Primeira, autorizou o Prefeito do Municiplo de OUROLANDIA c a Empresa Bainna
de Aguas e Saneaniento S/A - Embasa a eclebrareni Contrato de Prograrna corn o objetivo do
disciplinar a prestacão dos set-viços püblicos tendo como objeto a gestho associada:
CONSIDERANDO quo foi aicndido o disposto no inciso I do capu: do art. II da Lei Federal
to 11.445, do 5 do janeiro do 2007 - Lei Nacional de Saneamento Bñsico (LNSF3), tendo em
vista que ioi editado o Piano Municipal de Saneamento Bàsico (Anexo I deste iiistrtirnento).
aprovado pela Lei Municipal no 480 do 18 do novembro do 2019:
CONSIDERANDO que foi atendido o disposto no inciso II do capul do art. I I da LNSB,
urna vez quo fbi elaborado o Estudo do Viabilidade Técnica e Economico-Financcira - EVTE
(Anexo II deste instrumento) da prestacão de serviço, nos temios do Piano Municipal de
Saneamento Básico:
CONSIDERANDO quo Ioi alendido a disposto no inciso Ill do art. II da LNSB, per nicin da
Clâusula Segunda, Parãgrafo Unico, do Convénjo do Cooperacäo entre Entes Federados
(Anexo HI deste instrumento), que designou a Agenda Reguladora do Sanearnento l3ásico
do Estado da I3ahia AGERSA conio entidade do regulaçäo e fiscalizaçâo dos serviços
püblicos a serecn prestados em execuçâo ao presente Contrato de Programa
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CONSIDERANDO que Ioi atendido o disposto no inciso IV do caput do art. I J da LNSB.
vislo quc a niinuta do presente Contrato de Progrania fol submetida a Consulta Püblica e a
Audiência Püblica.

o MLJNICIPIO UE OU.ROLANDIA. pessoajuildica de direito pUblico interno. inscrita no
C.N.P.J. sob no 16,444.150/0001-24, neste ale representado per scu Prefeito Municipal. o Sr.
João Dantas de Carva]ho e a EMPRESA BAIANA BE AGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA, inlegrante da administraçäo indirela do Estado da Bahia, pessoajuridica de direilo
privado, inscrita no C.N.P.J. Sob n°, 13,504.675/0001-10. neste ato icpicsentada por scu
Presidente o Sr. Rogérlo Cedraz. e por sell Diretor de Operacão do Intcric'r. 0 Sr. José
Ubiratan Cardoso Matos. celebrarn o presente CONTRATO BE PROGRAMA, que se
regerá pela Lei Federal no 11.445, de 5 de janeiro de 2007 (Lei Nacional de Saneamento
Básico - LNSB). pela Lei Federal no. 11.107, de 6 de abril de 2005 (Lei de Consôrcios
Püblicos), pela .Lei Federal 8.987, de 13 de ibvcrciro de 1995 (Lei de Concessôes e
Pern,issôes da Prestaçao de Serviços Pübiicos) pelo Decreto Federal n° 6.017, de 17 dejaneiro
de 2007 (Regulamento da Lei de Consôrcios PUblicos). pelo Decreto Federal no 7.217, de 21
dejunho de 2010 (Regulamento da Lei Nacional de Saneamento Dãsico). pela Lei Esladual n°
H. 172, de I de dezembro de 2008 (Lei da Politica Esiadual de Saneamento Bãsico), pela Lei
Municipal n° 440 de 25 de marco de 2019, quc autorizou o Convênio de Cooperacão e pelas
clausulas seguintes

CLAUSULA PRIM EIRA (Das dEfinicôes). Pan os efeitos deste contrato, considerase:
I - LNSB - Lei Federal n° II .445 de 5 de jwieiro de 2007 - Lei Nacional de Saneanicno
Bãsico
II - sgvtcos - Os services püblicos de abastecimento de âgua e de esgotaniento sanitário,
40 e 9° do Decreto Federal 7.2 17 de 21 de junho de 2010,
conforme deuinidos pelos artigos
respecti varnenle;
III - sERvIços PUBLICOS DE ABASTEC1MENTO DE AGUA - A distribuiçao de
ãgua potável mediante ligação predial. incluindo eventilais instrumenos de rnediçao, bern
conio, quando vinculadas a esla f'inalidade, as atividades de reservacfto de ãgua bruta,
captação, adução de ãgua bruta, trataniento de ãgua, aduçáo de água tratada e reservaço de
água tratada;
[V - SERVIIOS PUBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO - Constituidos por unia
ou niais das seguintes atividades: coleta, inclusive ligacão predial, dos esgotos sanitãrios;
transporle dos esgotos sanitai-ios: iracamenlo dos esgotos sanitários; C disposicäo final dos
esgotos sanilãrios e dos lodos originArios da operacão de unidades de tratamento coletivas on
individuais. inclusive fossas sépticas;
V - UNJVERSALIZAcAO - Ampliaçâo progressiva do acesso de todos os domciIios
ocupados aos serviços de abastecimento de ãgua e esgotarnento sanitário:
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VI - TARIFA - Remuneraçao devida pelo usuàrio
potencial dos sgviços de natureza continua;

a

Er.lBAs& pela utilizaçao efetiva ou

VII - pflEçO PUBLIcO NAO-TARIFARIO - Remuneraçào devida pelo usuârio A
EMIsASA par serviços coniplenieniares on adicionais aDs de natureza continua, tais coflrn laxa
de Iigaçao. taxa do religacâo, eniissão de segunda via de fatura etc:
VU! - REAJUSTE - Atualização da expressâo rnonetãria da TARIFA e do PREOS
PIJULICOS NAO-TARIE'ARIOS, a ser realizada anualinente. salvo los anos em que
ocoffer REVISAO;
IX - REVISAO - Reavaiiaçäo das condiçoes técnicas e econômico-Iinanccirm, s. bern conic da
distribuiçao dos onus econOmicos da ampliaçao e manutençâo dos serviços entre as várias
calegorias de usuârios e faixas do consume, assegLirada a relação encargos-remuneracão
previsla neste Contrato de Prograrna;
N - PLANO DE SANEAMENTO BASICO - Piano que engloba todos Os serviços püblicos
de saneaniento básico (água, esgotamento sanitãrio, drenagem e residuos solidos) ou alguns
destes setorialmente, abrangendo: o diagnôstico da sitLlaçao local e seus impactos nas
condrçoes de vida, objetivos e nietas para UNIVERSALIZAcAO dos sERvices, assim comb
programas, projetos e açöes necessârias para alingir os objetivos e suas as nietas, açöes de
emergéncia, açOes de contingência, mecanismos C procedimenlos de avaliaçöo da execuçâo do
piano. confonne previsto Ha L-ci Fcdcral if 1445. de 05 de janciro de 2007, quc eslabeicco as
diretrizes a scrern seguidas no plancjmncnlo do saneamenlo bãsico;
XI - PQMI - Piano Quadrienal de Moths e Investimentos. instruniento de planejaunento da
Elu,sA. cam o objetivo de atender as inetas de universalizacâo previstas no PLANO c no
Contrato de Prognima;

xii - ORGAO REGULADOR - E a Agéncia Reguladora do Servços do Saneamento l3ksico do
Estado da Bahia AGERSA, on órgão ou entidade que vier a sucedé-la on substiiui-Ia;
XIII- CoMIssAo EspEciAl. - .A constituida pot dois representantes do MUNICIPIO. pot dois
representantes da EMBASA e por dois representantes dos usuários, que tern conlo objetivo
liscalizar as SERVIcOS, conlormc previsto no art. 33. XIV, do Decreto Federal n° 6.07. de
17 dejaneiro de 2007:
XIV - N0RMAS BE REGULAcAO - As normas iegais e administrativas ediiadas pelo ORGAO
REGULADOR, corn o objetivo de disciplinar a prestacâo de SERVIcOS ou sua reniuneraçäO,
incluindo as Condiçôes Gerais Ha prestaçâo e uhlização dos Serviços Pàblicos de
Abasteciniento do Agun e de Esgotamento Sanitãrio da Linbasa e suas alteraçôes:
XV - IPCA - uRGE - indice Nacional do Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. divulgado
pelo Institulo Brasiieiro de Geografia e Estatistica - IBGE
XVI - REGULARIDADE - A prestacão dos serviços püblionas condiçãe 4tabelecidas na
d Programa cern
Iegislaçao, nos regulamernos, no Convëno de Cooperaçâo neContr
outras nonas técnicas em vigor:
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XVII - CONTINUIDADE - A inanutenção, em caráter permanente e ininterrupto da preslaçao
dos sERvIços e de sua oferta A populaçao, em condiçoes de REGUIARIDADE
XVI1I - EFICIENCIA - A execução dos SERVIOS de acordo corn as normas técnicas
aphcáveis e eni padroes saiisfatories estabe]ecidos na regulação, que assegureni, qualitativa e
quantitativamente, o cuniprirnenlo das Metas. pelo menor custo possivel:
XIX - SECURANcA - A execução dos sERvJcos de fornia a garantir a segurança dos ustiârios,
dos trabaihadores da EuBAsA. da cornunidade edo melo ambiente;
XX - ATUALJDADE - Modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalacôes, sua
conservaçào e manutençäo, bern coma a meflioria e expansão dos SERVIOS no medida da
necessidade dos usuãrios, visando cumprir plenamente COrn Os objelivos c unetas desic
Contrato de Prograina;
XX! - CENERAL.IDADE - universalidade da prestacão dos sERvIçOs, ou seja, asscgurado o
direiic' de acesso aos sERvIços a todos Os flpos e categorias de usuários. observado o
Prograrna de Metas;
XXII - CORTESIA NA PRESTAcA0 DOS sERvIcOs - tralanlento aos usuãrios corn civulidade e
urbanidade, assegurando a acesso facilitado e iniediato as infoniiaçoes sabre Os SERVIcOS,
hem coma para a apresenlacão de redamaçoes:
XXII! - MODICIDADE - a justa correlaçâo entre os encargos decorrenles da prestacäo dos
sERvIços. a rernuneracâo da ErUBASA, e as conlraprestacOes pecuniârias pagas pelas
uSuãIiOS;
XXIV - TITULAR - o ente da Fcderacäe a quem compete prover o seniço pübhco,
especialmente per incio de planejamento, regulacao, u,scalização e preslaco direta on
indiucta:
XXV - PRESTAcA0 REGIONALIZADA - aquela em que urn ünico prestador atende a
dais on niais titulares. corn uniformidade de flscalizaçâo e regulaçâo dos ser'iços. inclusive
de sua rernuneraçâo, e compatibilidade de planejamento.

CLAUSULA SEGUNDA (Do objelt,

C

(Ia area de preslaçdo). 0 objeto do

presente contrato ë a prestacâo de SERVIcOS PUSLICOS DE ARASrECIMENTO DE Acu' e de
SFRVIçOS POBLICOS DE ESCOTAMENTO SANITARIO pela EMPRESA BAIANA in: .ACUAS r
SANEAr1ENTo S/A - EMIIASA, sob o regime de gestào associada e prestação regionalizada, nas
areas urbanas do rnunicipio de OUROLANDIA.
deverAc atender de fonna progressiva a todaslis
§ I'. Os SERVIçOS mencionados no caplir

condiçOes de prestacâa e de qualidade previstas mis NORMAS DE REGULA916, dos

sERvlçoS.
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§ 2. A prestacão dos SERVIOS prevista no cap:'( engloba a realizaçao de investinientos
obras necessârios a efetivacäo da UNWERSALIZAcAO. a serern implementadas (IC acordo corn
as metas previstas nos PQMIs.
§ 3'. As disposiçöes do PLANO on de suas revisôes, quando posteriores ao presente Contrato.
sornente serão eficazes em re!açâo a EloAsA mediante a preservacão do equilibño
econã ni co-fl nanceiro.

CLAUSULA TERCEIRA (Doprazo). Os srRvIçOS contratados serão preslados pelo
prazo de 30 (trinta) anos, conthdos a partir da data do sua assinaturn.
poderã ser prorrogado por melo de ternios aditivos. per
§ It. 0 prazo previsto no capur
periodo suficienre ñ plena aniortização dos investirnentos realizados pela ErlBASA.
§

2°. 0 presente conirato permanecerâ vigeflie pelo prazo necessário para o cumprimento das

obrigacoes dele derivadas.

C.LAUSULA QUARTA (Do moth, dafornw e dos condiçäes dcprestacäo dos
A EMBASA, durante todo o prazo da vigéncia deste Contrato, deveri preslar
SERVCOS adequados, entendido estes como aqucics que estejam de acordo coin o disposto
nag NORMAS DE RECULAcA0, corn este Contrato, e title possuam condiçoes efetivas de

servi(!os).

REC.ULARIDADE. CONTINUII)ADE, EFICIENCIA, SEGURANçA. ATUAIIDADE, GENERALIDADE C
CORFESIA na sua prestacâo e MODICIDADE das TARIFAS cobiadas dos scus usuârios.

Não se earacteriza coma descontinuidade, a inlerropcâo dos SERVIcOS pela EMBASA, em
situacâo de ernergéncia on após prêvio aviso, nas seguintes hipéteses:
JI)

§

I - razOes de ordem técnica on de SEGURANcA nas instalaçôes;
II - necessidade do efetuar reparos, rnodilicaçöes on nicihorias de qua!qucr natureza nas
insta!açOes e infra-estruturas coniponentes do seniço
III - realizaçAo de serviços de manutenção e de adequação dos sisteinas visando atendijuento
do crescimento vegciativo
IV - negativa do usuârio em permitir instalaçäo de dispositivo de mediçào do ãgua consuniida,
mesmO apes ter sido previamente notificado:
V - inanipulacão indevida do qualquer tubulaçAo, medidor on outra instalação da EMBASA.
por parte do usuário:
VI - relativamente aes serviços do abasteciniento de ãgua por inadirnplernen)odo usuãrio, na
Forma e prazo estipulado no artigo 40 da Lei Federal 11445. de 5 cicjaneiro'de 2007:

r
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VII - declaraçâo de regime de escassez, suspensào, restrição de usa 00 racionamento de
recursos hidricos. decarrenies de insuficiéncia de quantidade ou de qualidade, pela autoridade
responsável per sua gestäo
VIII - eventos de força major 0° for case fortuito, plenarnente jusilficados e aceitos pelo
6RCA0 RECULADOR.

§ 2° A interrupqAo rnoiivada por razôes de ordem técnica deverã ser previanienie conrnnicada
ao 6RCA0 RcCUI,DoR e aes usuár'os, corn antecedöncia compalivel fixada cia regulacão,
salvo nos casos de unineme arneaça ou comprometimento da SEGURANC.A de instalaçöes ou
pessoas, a juizo da ElRAsA, devendo o fato ser comunicado incontinentc 80 ORCAO
REC.UIADOR.

§ 3' Cabe a ErsIBASA, em qualquer tuna das hipóteses previstas no parãgrafo acilna, adotar as
providèncas cabiveis, no sentido de roduzir a descontinuidade dos SERVIcOS an prazo
estritainente necessaflo.
A EMBASA preslarã Os SERVIOS tao logo a instalaçoo do usuârio estiver interligada a
rede püblica de abastecirnento de água Cu de coleta de esgotos, desde que jã disponha do
infraestrutura local adequada. Os LisuarioS estarão sujeitos ao pagarnenro de TARIFAS C eutros
PREcos PUBLICOS NAO-TARIFARIOS urna vez decorrido o pine para a ligacao compulsôria a
rede, independenternenle da interligaçâo efetiva. desde que a rede lhe esteja disponivel.
A EMIIASA poderá recusar a execução dos SERVIcOS ou nterrompô-los sempre que
considerar a instalação, ou pane dela, insegura, inadequada ou näo apropriada para receber Os
sERvIços, ou que interfira corn sua CONTINUIDADE ou qualidade, as Iomrn que dispuser as
NORMASUE RECULAcAO.

A ErsIBASA, de acordo corn as nornias anibientais dos Orgãos de controle e flscalizacào,
§
poderã exigir que o usuàrio realize, as suas próprias expensas, pré-tratarnenlo do cflucntes
gcrados que Sc api-esentern incompativeis corn o sistenia de esgotarnento sanitãrio existente.
70• A E-NIBASA disponihilizará Manual do usuârio, devidainente aprovado pelo ORCAO
REGU IA nOR.

§

§ 8'. As disposiçöes deste Contrato aplicarn-se as IigacOes de água e esgoto existentes na data
do sun cntrada em vigor. hem comm as que vicrern a set cxccuiadas ou cadastiadas
postorioritente.

CLAUSULA QUINTA (flax ohriga(-oes di: Embasa). Sño obrigacoes da EMLIASA:
I - praticar TARIFAS e precos conforrne a esrrutura rariféria estabelocida pelo OHGAO
REGULADOR. pelos SERVIcOS, e ainda per outros relacionados corn os scus objetivos;
II - exceular as SERVIçOS na forum e especificacao das NORMAS DE REGIJLAcAO, visan& a
progressiva expansäo dos SERVIçOS. a meihoria de sua qualidade c o desenolviinento da
salubridade anihiencal no area c/c pn'sfação conimnial;

' /

iI:,_j i
-tn
j

I I I - desenvolver e executar projetos básicos e executivos perlinenles a execuçâo cbs obras
SF.RvlçOS objeto deste Contralo:
IV - cumprir corn todas as obrigaçOes de prestação de conlas. pianejarnento e apoio no
clesenvolvimento institucional dos SERVIcOS;
V - propor diretrizes. analisar c aprovar pwjetos. verificar a conformidade aos projclos this
respectivas obras de expansão de SERVIOS oriundos do parcelainento de solo. loteamentos,
empreendimentos irnohiliãrios de qualquer natureza e de responsabdidade de
ernpreendedores, bern coma elaborar Lermos de recebimento em doação para o MUNICIPJO e a
cessâo deste a EMBASA para operaçào C nianutençào:
VI - encaminhar ac ORGAO REGULADOR, no prazo de ate 120 (cento e vinte) dias após
encerramentc' do exercicia fiscal, re!atórios anuais de desenipenho cconârnico-!inancciro,
gerencial, operacional e do alive iniobilizado. visando a atualizaçäo, avaliaçâo e fiscalização
da evoluçao do objeto contratual e a garantia do equilibrio economico-Iinanceiro:
VII - obter todas as Iicenças que Se flzerem necessinias para execuç-äo das obras e sERVJçOS
objeto deste Conttaio e utilizar materiais de qualidade cornpativcl Corn as nornias editadas
pelos Orgãos técnicos especializados, cuniprindo as especificacOes e normas tCcnicas
brasilciras. visando garantir solidez e SEGURANçA this referidas obras. tanto na Iisc de
construçao, quanto nas de operação e rnanutençäo;
VIII - refazer obras C SERVIOS julgados dcicituosos. desdc que comprovado em laudo
técnico fundanientado. assegurando a EMBASA direito a ampla defesa e contraditório em
procedirnenlos adniinistrativos prôprio, deterniinados pcio ORCAO RECULADOR:
IX - cientificar previamente o MUNICIPIO sobre as obras que prelenda executar em vms e
logradouros püblicos, ressalvados os casos de eniergCncia:
X - disponibilizar em sna sede, para consulta, auditoria e fiscalizaçâo. toda docurnentacão
relacionada a este Contrato. atendendo a prévia soiicitacão formal. NAo sendo passive1
conceder o acesso irnediato, este deverã ser disponibilizado em prazo nab superior a 15
(quinze) dias;
XI - apresentar an MUNICIPTO, em tempo hãhii, todos os elenientos e docunientos necessãrios
a declaração de utilidade püblica dos irnôveis a sereni desapropriados ou sabre os quais serão
instituidas servidOes administrativas. nos termos da Iegisiacao vigente;
XII - conduzir os processos desapropriatórios on de instituiçâo de servidöes administralivas,
responsabilizando-se por todos os eusios relacionados a estes. incluindo os refcrentes a
aquisicão dos iniôveis e an paamento de indenizaçöes ou de quaisquer outras conlpensacOes
decorrentes da desapropriacäo ou da instituição de servidôes on de outros (inns ou encargoS
relacionados, considerando, ainda, eventual uso temporário de bens ini6veis on a realocação
de bens on pessoas, bern coma as despesas corn custas proc-essuaiS, honoraries advocaticios e
de peritos:
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xiii - promover e assumir onus decorrentes de desapropriaçoes ou irnposicâo de servidoes
administrativas, Iimitaçôes administralivas de carãter geral e autorizaçöes provisórias a
ocupacào de hens irnóveis necessãrios a prestaco dos SERVIOS e obras de inreresse desic
Conirato, cujos valores serão considerados para fins de apuração e manutenção do equilibrio
econôm i co-financeiro:

xi'

- ndicar motivadaniente e corn 60 (sessenta) dias de autecedéncia ao MUNICH'Io as
areas que deverac ser deciaradas de utilidade pUblica para fins de desapropriaçào ou
execuçâo e
instituidas como servidôes administrativas, dos hens irnoveis necessârios
conservação dos SERVIOS c obras objeto desic Contrato. porn que sejamn lempeslivamenle
ediados os necessãrios decretos;

a

XV - infernmr no ORCA0 REGULADOR e no MUNIC.tPto a respeilo do Irãrnite de processos
adniinistrat,vos ou judicinis relatives a desapropriacoes, inforniando valores indenizatérios
pages aos expropriados, em acordo ou decisaojudiciat:
Xvi - proceder, nos ternios da Iegislaçao aphcãve], a devoluço dos valores eventualinente
arrecadaclos de Iomm indevida;
XVII - proceder 80 recolhirnento de todos os tributos que foreni devidos. explicitando-se os
casos de possivel isenção ou imunidade:
XVIII - notificar o ORGA0 REGULAD0R, iinediatamente, quando constatado o desequilibrio
econârn co-fl nanceiro.

CLAUSULA S.EXTA (Dos direitos do Embasa). São direitos da EMBASA:
I - cobrar todos os débitos vencidos e nâo pagos, ressalvadas as hipóteses legalmente
p rev is In s
It - auferir receitas decorrentes de fontes alternativas, coniplernentares. acessOrias ou de
projetos associados, consoanle art. II da Lei Federal n°. 8987, de 13 de fevereiro de 1995 e
art. 13 daLei Federal nQ. 11.445, de 5 de janeiro de 2007. inclusive para fins de amorlização
dos inveslirnentos realizados;
iii - adotar providências previstas nesle Contrato, objetivando assegurar o equilibrio
econOmico-financeiro durante toda sua vigencia:
IV - receber em cessão, do MtJNccipio, todas as servidOes administrativas e de passagem jé
instiluidas e as que indicar a instituiçâo, scm qualquer onus e pelo prazo em que vigorar esle
Contrato;
V - utilizar scm Onus, vias püblicas, estradas. caminhos e lerrenos de dominio municipal:
VI - deliberar sobre disponibilidade de ãgua e possibilidade de escoamento de esgolos
sanutãrios para a ampliação e implantaqAo de novos loteamenios, conjuntos habitacionais e
insialaçao de novas indUstrias:
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VII - deixar de executar os sERvlcos, ou interrompé-los, sempre quo considerar as
respectivas insialaçöes, no todo on parte delas, irregular, insegura, inadequada on
inapropriada, nos termos regulamentados polo ORCAG REGLILADOR. assegurado direito a
ampla defesa e contradiiorio an usuãrio
VIII - condicionar a prestacâo dos sERvIços a prévia verificaçao de conformidade das
instalaçäes corn as normas esiabelecidas pela AssociaçAo Brasileira de Normas Técnicas ABNT c demais autoridades competcnlcs;
IX - exigir dos usuários a realizaçâo de pré-tralarnento de efluentes em desconfhrmidade,
antes do recebimento desies pela estação de tratarnento de esgotos, tudo do acordo corn as
nornias ambientais on de regulaçao dos sERvlços:
X - receber informaçao sobre qualquer a!teraçâo cadastral do irnôvcl:
XI - receber em repasse os recursos rinanceiros on hens que quaisquer entidades püblicas,
privadas, nacionais on internacionais, destinarein abs SERVIçOS. inclusive financiamenlos:
XII - opor defesa ao ORCAO RECUI.ADOR pelo nâo cumprimento do PQNII quando
comprovada a interferência do lerceiro,
XIII - a EMBASA poderã contratar corn terceiros o desenvolvirncnio do atividades inerentes.
acessórias on compleinentares aos serviços previslo& heni como a irnpanIaçäo de projetos
associados. e outras formas de contralaçäo, em conformidade con) a previsto na .Iegislação
cc,ne!ata.
XIV - em situação criiica de escassez motivada for esliageni, contaminação de reCUTSOS
hidricos on outro fato extraordinãrio quo obrigue a adoçao de racionamento on reduçao do
producao a niveis nAo cornpaIives corn o sisteina, atém das medidas previstas na tegislaçäo
em vigor e demais nornias regularnentadoras, poderá set adotada tarifa especial do
contingëncia, corn o objetivo de restringir a consurno e cobrir cvcntuais custos adicionais
decorrentes delas, garanlindo o equilibrio econOniico-financeiro da prestaçâo dos serviços, de
acordo corn o órgão regulador.
§ 1°. 0 disposto no inciso XIII do caput näo se aplica as contrataçOes de operacão do crédito,
enlissão de debentures, de subconcessoes, do parcerias püblico-privadas. de Iocaçao de ativos
corn cessão de recebiveis e do ouuas avenças assemelhadas, hipóteses em quo deverã ser
observado a disposto no art. 26, caput e §, da Lei federal n" 8.987, de 13 de fevereiro de
1995.
§ 2. A anuência do N4UNICtPIO, prevista no art. 26 da Lci Federal n° 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, poderh se dar pela aprovaçflo de PQMI que preveja os contratos previstos
no § 10 ou fona de financiamento dos invostiinenlos planejados.

CLAUSULA SET.IMA (Pus ohrigacôes (10
MUNICIPIC:
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obrigaçOes do
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I - providenciar cesso a EMBASA das infraestruturas necessárias as expansOes dos SERVIOS
dccorrcntcs de parcelarnentos do so'o e lotearnentos. crnpreendimcntos iniobiliãrios de
qualquer natureza, de responsabilidade dos respectivos empreendedores. corn vislas a
operação c nianutenção, ale efetiva reversâo ao MtJNICIPJO, per ocasko da extinçäo
cc,ntratual;
II - cornunicar fbnimlnicnie an ORCA0 REGULADOR a ocorréncia da prestacão dos SERVIcOS
pela EMBASA, em desconformidade técnica, operaciona!, contãbil, econôrnica. Irnanceira,
tarifária, de atendirnento aos usuãrios, solicitando adoçao das medidas administraiivas
cabiveis;
III - declarar hens iméveis de utilidade püblica, em carãter de tirgéncia. para fins de
desapropriaçao on instituiçäo de servidão adminisiraliva, cabendo-Ihe. ainda, permitir que a
EMBASA prornova as açöes administrativas on judiciais necessãrias a efèuvaçao das
desapropriacoes ott servidoes;
IV - estabelecer tirnitaçoes administralivas e autorizar ocupaçöes lemporárias de bens
môveis, corn a finalidade de assegurar a realizaçao, bern como a conservação, de services
obras vinculadas a prestaçâo dos SERVIOS C no cumprirnento dos rLAos e metas de
interesse dcste Conirato:
V - ceder grattiltarnente as areas afetas aOs SERVIOS existentes na data da assinatura do
Contrato de Prograrna, bern corno as que receber gratuitaniente pela implantaçäo dos mesrnos
SERVIc0S, devidarnente regularizadas a EdgAsA. pclo prazo em que vigorar o convênio de
cooperação e o presente Contrato:
V I - coibir o lançaniento de âguas pluviais no sisteina de coleta e afastaniento do esgoto
sanitãrio, inclusive apreciando as notificaçOes de irregularidades feitas pela Er.IBASA:
VII - conipelir todas as edificaçoes perrnanentes urbanas a conectar-se ac sisterna pOblico de
abastecirnento de água e de esgotarnenlo sanitário disponivel e teenicanienle factivel;
'III - repassar recursos flnanceiros on bens de quaisquer entidades pàblicas, privadas,
nacionais on internacionais. que tentiarn sido (lestinados abs SERVKOS, inclusive
financianientos:
IX - aconipanhar e validar a efetivaçao da reversão de bens per ocasiâo da extinção do
Co ni ra to:
X - sisternatizar e at-ticular as inforrnaçöes municipais de acordo corn o Siscenia Nacional de
informaçoes em Sanearnento Bãsico - SINISA;
XI - conceder isençào de todos os tributos incidentes na.s areas e insta!açoes operacionais
exislentes a data de celebraçao do CONTRATO, que seth extensivel àquelas criadas duranle
sua vigència, e larnbéin de pieces p(iblicos relacionados ao use de 'las püblicas, espaço aérco
c subsolo, e an use de quaisquer outros bens uninicipais necessaries a execuçào dos seiviços:
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XII - transferir para a EMBASA, a titulo gratuito, lodas as informacoes cadastrais referentes
a dados geográflcos do niuniciplo, banco de dados cadastrais de imóveis e clientesfusuãr-ios
das ernpresas pOblicas ou sociedades de economia niista a que nianlenha controle, mapas. c/ot'
cadastro niultifinalitArios compartilliados corn outras empresas püblicas ou privadas a que
riiantenha relaçao.

CLAUSULA OITAVA (lIo.c direi/os do iilunicipio). São threitos do MuNiciplo
I - receber relaiórios previstos na Cláusula Vigésinia Terceira, corn o objetivo de avaliar e
fiscalizar a evolução doobjeto coniratual Ca garantia do equiiibrio econOmico-flnanceiro;
II - exigir quc a E\IBAsA refaça obras e sF.Rviços dclèüuosos. desde que comprovado par
iaudo técnico fundamentado assegurando a Ersiutst c, amplo direiio de defesa e contraditório
ohscrvados o procediniento administrativo próprio, delerminados pdo ORGAoRF:cuJADoR;
Ill - receber prévia comunicaçäo da EMBsA sobre obras que serão executadas em vias e
logradouros püblicos, ressalvados Os casos de ernergéncia, serviços de rnanutenção e
crescimento vegetativo:
IV - ter acesso a toda documentaçao relacionada a este Conirato, para consuha, auditoria e
ItscaUzaçao, na forma do parâgrafo ünico do art. 30 da Lei Federal no 8987, de 13 de
fevereiro de 1995, mediante prévia solicitaçâo formal:
V - participar da COMIS.SAO ESPECIAl. prevista '13 CIAustiIa Vigésirna Quinia do presenle
nstruniento para o acompanlianiento da execucfio do presente Contrato, corn acesso a loda
docuunentaçâo relacionada an mesmo, objetivando o controle social pela comunidade.

CLAUSULA NONA (Des deveres 1/os usudrios).

Scm prejuizo do estabelecido nas

NORMAS BE RECULAçAO, são deveres dos t,suãrios:
I - pagar a TARIFA C outros PREcos PUBLICOS NAO-TARJFARIOs, bern coma as penalidades
decon-enics de Inora ou inadimp1crnento
II - contribuirpara a permanência das boas condiçOes dos hens afetados aos SERVIceS:
III - cumprir cOrn o p''to nas NORMAS DE RECUI,AçAO. especialniense as relerenics nos
dcspejos indusinais:
IV - responder perante a .EMBASA pelos danos materials ml pessoais causados em decorréncia
da ma utilizaçao das inslalaçOes on dos sEnviços colocados a sua disposição:
V - consultar a EMBASA, anteriormente a instalaçao de tubulaçOes intemas, quanlo ao local do
ponto de enirega da água tratada code coleta das ãguas residuhrias:
VI - solicitar a EMBASA autorização para proceder a qualquer alteração que pretenda fazer no
porno de enIrea da ãgua ou no de coleta das àguas residuârias:
(121
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VH - autorizar a entrada de prepostos da EMBASA, devidamente credenciados, nos irnOveis
que estejam ocupando para que possam ser execuladas as açöes de interesse dos sER'Iços, on
as que sejarn a ele cornp!ementares, inclusive a instalaqdo dos equipamentos necessários a stia
respectiva prestação;
VIII - manter as inslalaçOes inlernas, tais conic caixa de água, iubulaçôes e conexOcs, denire
outras, sempre Iimpas cern condiçôes de conservação e hgiene adequadas;
IX - averiguar qualguer vazarnento de âgua exislente nas inslaiaçoes intenias, reparandoas
med a tamente;
X - manter as instalaçoes de sua unidade nas condiçOes de utilizaçao estabelecidas pelas
autoridades competcntcs;
XI - nan Iançar esgolo saniiário na rede de AgLIaS pluviais
esgotaniento Sanhtário;

00

âguas pluviais na rede de

XII - não fraudar qua!quer tipo de equipamenlo, instalaçao on instruniento utilizado pda
EmBASA na prestaçâo de sERvtços;
XflI - inlormar iniethatamente a EmHASA sobre qualqtier alteraçao cadastral relativa ao tipo
de uii!izaçâo do irnOvel e de acordo corn c!assificacâo da EMBASA;
XIV - conectar o imóvel ao sistema püblico de abastecirnento de ãgua c de esgotamento
sanilário disponivei e tecnicaniente factive!:
XV - projetar e executar, no inióvel de sua propriedade, as nstalaçoes ]iidráulicas, corn
reservatário superior e reservatôrjo inferior, corn sistema de elevaçao proprio, para Os ifllóveis
corn aftura superior a 6 In;
XVI - atender ao Artigo 7° do Decreto Federal 7.217 de 21 junho de 2010 e seus parágrafos.
que dispOe sabre a insIalaço hidrñulica predial iiada a rede püblica de abastecirnento de
água clue não poderá ser tanibérn alimeniada por outras fontes.

CLAUSULA DECIMA (boa (lircik).s' ilos zisinirioc). São direitos dos usuários:
I - reccber Os SERVIçOS em condiçôes adequadas;
II - receber todas as informaçoes para a defesa dos interesses individuais on coletivos, bern
coma as necessãrias para a eficiente uiilizaçao dos servicos pühlicos:
III - levar an conhecimento do ORCAO Rrcuioog as irregularidades das quais venharn a
icr conhechnento:
IV - fiscalizar os SERVJcOS, inclusive for rneio da C0MISSA0 ESPECIAL previsla
Vigésirna Quinta:
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V - ler acesso ao manual do usuário;
VI - comunicar a EMBs, par nleiO do sua ouvidona, ou, caso insuficiente a aruação desla.
an ORGA0 RECIJIADOR os alas ilicitos ou irregulares p0ientura praticados pela EMBASA (Ml
seus prepostos na execução dos SItRV]cOS;
§ 1°. Os casos ainissos ou as düvidas surgidas no relacionamenlo corn os usuãrios, em
decorréncia da aplicaçao das condiçoes previstas nesle Contrato serão resolvidos pelo OKGA0
REGULADOR, 0 qual poderá rnediar conflitos entre usuârios e a EMBASA.
§ 2. A E1BAsA não poderá condicionar a Iigaçäo ou religacao da unidade do ustiAro ao
pagarnento do valores nâo previstos mis NORMAS DE RECULAAO born come do débilos nâo
imputãveis ao usuArio, on, ainda, interromper a preslaçâo dos SERVIOS fora das hipoteses
previstas Has NORI%IAS BE REGULAçAO.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA (Dos obras). A EMBASA ficarã responsivel
pelo desenvolvirnenio e execução dos projetos bésicos e executivos referentes as obras
previstas nos PQMIs. devendo disponibilizar an ORCAO RECULADOR toda a documentaçao
pertinente quando so! icitada.
Parágralo ónico - Para execuçâo das obras. a EmBASA devcrá obter todas as Jicenças (WC Se
fizerem necessárias, bern como utilizar materlais cuja qualidade seja conipativel corn as
normas editadas pelos órgäos técnicos especializados e, ainda, cuniprir iodas as especificaçoes
a normas lécnicas brasileiras que assegurern integrai solidez e SECURANA a obra, tauto na
sua fase do conslruçäo, quanlo nas fases do operaçâo e mailutenflo.

CLAUSULA DECIMA SEGLJNDA

administrativas), A

(Dos espropriacöes a sen'hIôes

Ei1BAsA, nos lermos do declaraçao do utilidade püblica ou interesse

social, pronloverA desaprapriaçôes, instituirã servidöes adminisirativas e ocupará
temporariamente os bens necessârios 5 execuçâo e conservaçào do obras e sei-viços vinctilados
ao objeto deste instrumento, arcando corn os ÔflS decon-enies.
Parãgrafo ñnico - Para que sejain prornovidas as respeclivas deciaraçöes do ulilidade püblica
oil do interesse social, deverá a EInAsA indicar ao Municipio, de forma justilicada. coin 60
(sessenta) dias do antecedência, as areas que deverâo ser desapropriadas, ou nas quais Se
instituirá scrvidflo adini 'listrativa.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA (Do apolo do Embasa). A EMBASA
apojarS as revisOes do Piano Municipal do Sanearnento .I3ãsico - Serviços do Abasteciniento
do Agua e do Esgotarnenta Sankário.

CLAUSULA flEd MA QUA RTA (Bus critdrios, dos indicadores, (his

fórnrulas a dos parflnietros definidores do qualidwie a cöntinuidade dos
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servzços), Para tins deste CONTRATO sâo adotados os critérios, indicadores, formulas e
parãmetros definidores da qualidade e continuidade atualmente em vigor, independenternente
de tereni sido editados per ôrgão on entidade municipal on estadLial, conforme definiçOes
conslantes no Anexo V deste instrumento.
Pauãgrafo ónico - Por rneio do NORMA DE RECULAçA0. o ORGAO RECULADOR podeth
compietar on alterar os critérios indicadores. formulas e parãnietros mencionados no capuf, os
quais obrigarâo a EMBASA iniediatamente e. caso impliquem em aumenlo on dirninuiçao
cxtraordinaria de custos, darao causa a REVISAO de TARIFA ou do .PRItçOS POBLICOS NA0TARIFAR lOS.

CLAUSULA DEC1.MA QU.LNTA (Das Metas de Atendimento e de Qualidade
dos Servi(!os). Na pane relaliva ao objeto e area de aluação deste Contrato, a EMBASA
deverá observar os objelivos e metas de ampiiaçao e manutençâo dos sisternas de
abastecimento de àgua C esgotanienlo sanitário previstas no PQMI de acordo corn a Ciàusu!a
Décima Sexta deste Contrato e no Piano Municipal de Saneamenlo Básico e suas aiteraçoes
subsequentes, eslando as metas sistematizadas no Anexo V deste instrurnento.
Parágrafo (mice - As Metas e Prazos dos SERVIcOS, constanles no Piano Municipal de
Saneamento Básico e no PQMI, serâo revisados a cada quatro (4) aims, concomitantemente a
revisão do Piano de Saneamento, sendo assegurado o prazo rnáxirno de 6 (seis) meses para
forrnaiização de Termo Aditivo após a entrada em vigor da nova lei do PMSB, quando
necessário, respeitado o equilibrio econOmico e financeiro dos contratos vigentes e a
exequibilidade dos serviços,

CLAUSULA DECIMA SEXTA (Do PQMI). 0 PQMI. a 5cr clahorado pcia
EmBASA c aprovado pelo MUNICIPIO, sempre em compatibilidade corn o PIANO. deverã
estahelecer o conjunto de progranlas, projelos e açôes neccssárias para at'ngir as metas de
uNlvERsALlzAcAo previstas no PLANO. do acordo corn o niontanic de recursos financeiros
previstos pam a periodo do 4 (quatro) aims.

§ V. São dispositvos obrigatOrios do PQMI:
- metas e cronograma de investi,nentos, corn a identiflcaçâo e orçarnento estimalivo das
obras e outras açôes para a alcance das metas de LJNIVERSALIZAcAO do acesso 305 SERVI(:eS.
bern como das metas do rnclhoi-ia do sua qualidade, de foniia rcgionoiizada, a fim de pennitir
is popnlacao reconliecer os efeitos dos investimentos em reiaçao a situacão de saluhridadc da
regiâo do MLJNICIPIO atendida pela EMBASA:
II - metas de reduçäo das perdas, em especial das perdas fisicas de âgua
III - a previsao de aportes financeiros para a realizaçâo dos progi-arnas. projctos c uçâos
previstos, dentre eles os originârios de:
a) taiifas;
:
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operaçöes de créclito;
eflhissao de debentures;
contratação de parcerias pübIico-privadas
ftmdos püblicos e prk'ados
I) orcamento da Uniao, Estado on Municipio:
g) outras foi-inas de custeio do financiarnento.
§ 2°. A ausCncia on disponibilizacao parcial de fonies de recursos pñblicos previstos. além de
alleraçOes radicais das condiçôes econôrnicas que afeteni as condiçôes de oferta de crédito e
captacão de recursos junto ao niercado finajiceiro e de capitais, implicarao dcseqtnIibto
econômico do contrato.
§ 39 Haverâ urn PQMI a cada 4 (qualro) anos, desde que vigente 0 prescute Contrato. sendo
quc o PQMI I referenle an pei-iodo de execuçâo 2019-2022 cornpöe 0 Anexo VI deste
instrumento,
§ 4°. Está previsto 0 seguinte cronograma para a elaboração, aprovação e execução dos
PQMIS:
Pcriodo de exedução
do PQMI

ver Anexo VI

flata-lirnite para a
Titular dos Servicos
publicar a ala de
aprovacão_do_PQMI
rer Ancxo VI

PQMI 2

30104/2022

30106/2022

2023-2026

PQMI 3

30/04/2026

30/06/2026

2027-2030

.PQMI 4

30/04/2030

30/06/2030

203 1-2034

PQMI 5

30/04/2034

30/06/2034

2035-2038

PQMI 6

30/04/2038

30/060038

2039-2042

PQMI 7

30/04/2042

30/06(2042

2043-2046

PQMI 8

30/04/2046

30/06/2046

2047-2048

PQMI

Data-Iiniite para a
Embasa propor a
PQMI

FQMI 1

20 9-2022

§ 5°. 0 6RCA0 RECULADOR dcverã disponibilizar a qualquer do povo, independenternente do
demonstraçao de interesse, o acesso integra' de iodos os PQMIs. por nieio do sitio que
manlém na internet.
§ 6°. A não apresentaçâo e avaliaç-ão dos PQMIs, deniro dos prazos estabelécidos. nao afetarâ
a continuidade do contrato.
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§ 7'. As tarifas deverao aniorlizar os investirnentos em caplaçöes, barranientos e outras
soluçaes hidricas construidas on mantidas p&a EMI3ASA para alender o abasiecimento do
Municipio, mesmo civando não previstas no PMSB on Piano de Investirnento,

CIA LISULA DECI MA SETIMA

(1*,

cákulo de tan/as e de out,-os pre(oas
páhlicos). A utilizaçâo ou disponibilidade dos serviços serã reniuncrada inediante a TARIFA
atualmente aplicada aos serviços (Anexo IV deste instrumento). seFlc/o que os serviços
complenieniares on adicionais nos serviços püblicos objeto deste Contrato serâo reniunerados
mediante PREc0S PUBLICOS.NAO-TARIFARIOS na forma definida Ha regulaçao.
§ 1°. A TARIFA rernunerará todos os custos e despesas, diretos on indiretos, para a prestaçâo
reionaIizada dos serviços, inclusive a amortizaçao dos investimentos, depreciaçao, os custos
operacionais e de reuIaçao e fiscalizaçao dos serviços e a rernuneraçäo de capital.
§ 2°. A TARIFA mencionada no taput considerarâ toda a atuaçâo da Contralada no Estado da
l3ahia, de foruna a assegurar a suslentabilidade e o equilibrio econâniico-Iinancejro da
EMBASA.
§ 36 A estrutura tarifaria, a REVIsA0, 0 REAJUSTE das TARIFAS c de outros PREços
PUBLICOS NAO-TARIFARIOS serão alterados medianie decisao do ORcAo RECULAVOR on de
a!teração da Iegislacao on dos regulamentos, sern a necessidade de Se fornializar alieraçao no
presenle instrumento.
§ 4°. 0 REAJUSTE das TARIFAS e de outros preços püblicos dar-se-â consoante disposicao do
artigo 39 da Lej Federal n°. 11.445. de 5 de janeiro de 2007, a cada 12 (doze) 'noses, tendo
per data base a lixada pelo ORGA0 REGULADOR e ausente esta, o dia 1° de maio de cada ann,
devendo a ato que conceder o REAJUSTE 5cr puhlicado. no minirno. 30 (Erinta) dias ames da
data de sua vigência.
§ 5°. Para fins de aplicaçao de REAJUSTE, as despesas para a prestação dos serviços serão
classificadas entre aquelas que estäo sob direta gesião da EMBASA (despesas adniinistràveis) e
as que independem desta (despesas não administráveis), como os referentes energia elétrica,
telecomunicaçoes e outros. A parcela de despesas nâo adrninistráveis adniinistradas serâ
reajustada integralmenie corn a variação de preços verificada no periodo e a parcela de
despesas adrninistrâveis será reajustada pela aplicaçao do INOICE NACIONA!. DE PREcOS Ao
CoNsur'IJDOR Aipj,o — IFCA divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Esiatistica IBGE. ou outro equivalentc, nos termos can que decidir o ORCAO REGULADOR.

a

§ 6°. A TARIFA e todas as condiçoes econôniico-financeiras deste Contrato serâo revistas a
cada 4 (quatro) anos. atendendo 0 seuintc cronograrna:
Quadriênio

Data-linilte para a
Embasa picitcar a
evisão ordinária

Data-limite para a
AGERSA publicar a
decisão sobre a
revisao_ordinária

Data de inkio de
vigència da tarifa
revisada

2020— 2023
2024— 2027

01/10/2019
01/1 0/2023

3 1/03/2020
31/03/2024

30/04/2020
30/0412024
19

--

2028-2031
2032-2035
2036-2039
2040-2043
2044-2047
2048- 2051

01/10/2027
01/10/203 I
01/10/2035
01/10/2039
0/10/2043
01/10/2047

31/03/2028
31/03/2032
3/03/2036
31/03/2040
31/03/2044
31/03/2048

1

s 3--..

30/04/202K
30/04/2032
30(04/2036
30/04/2040
30/04/2044
30/04/2048

§ 7°. Seth realizada REVISAO extraordinãria de ThRIFA sempre que, par flues aihelos ao
controle e influência da EMBASA. scu valor lamar-se insuilciente para arnorlizar
integralmente e remunerar lodos os custos operacionais, de adrninisiraçao, de manulenção,
investimenlos e expansäo dos serviços,
§ 8. Para eIèito de laturarnentos, usuários serâo classificados em calegorias de use, na forma
da Tabela Tarifaria da EriloAsA, aprovada pelo ORGAO RECUtADoR,
§ 9lJ Desde que previsto nas NORMAS DE RECULAçAO grandes consumidores poderâo
celebrar coniratos especiais corn a EmHASA em que sejam estipuladas TARIFAS diferenciadas.
ouvido previainente, em cada case. o ORGAO REGULADOR.
§ JO. A EMBAsA deverã manter escrituraçao contábil que permita an 6RGA0 RF.C.ULADOR a
efetiva e permanente fiscalizaçao dos resultados da prestação dos serviços cornplcincntares c
adic onais.
§ II. A .EMBASA poderA cobrar todos os valores de Was os serviços prestados. os debiios
vencidos e nâo pagos, incluindo-os nos instrurnentos de cobrança disponiveis, seinpre
considerados os encargos rinaneciros legais.
§ 12. A EMILs,% poderá auferir receilas decorrentes de fontes alternativas. coniplementares,
acessórias on de projetos associados consoante art, II da Lei Federal no, 8.97, de 13 de
fevereiro de 1995 e art. 13 da Lei Federal n°. 11.107, de 6 de abrii de 2005, inclusive pam tins
de previa arnortizaçäo e rernuneração, seja dos bens pré-existentes e/ou dos deinais
investimentos rcalizadc,s,

CLAUSIJLA DECIMA OITAVA (Iki cAtenu, de cobruncu). A E.'IRAsA efetuarã
as mediçoes dos consumes de âgua on, para os cases de nAo-Iiidrounelraçào, estimarã os
consumos e emitira, con, base em mediçaes on estimativas, a cobrança dos valores de'idos
nos respectivos usuârios, nos termos do estabelecido an Tabela Tarifária dii EIBAsA,
aprovada pelo ORGAO RF:GULADOR.
§ 1°. A rernuneraçâo pela prestacâo de serviços pãblicos de esgotarnento sanitário poderã 5cr
fixada cam base no volume de ãgua cobrado pelo serviço de abastecirnenlo de ãgua. Cu no
volume estimado de ãgua consumido pelo usuario. no caso dde Se utilizar de fonte
alternativa, As NORMAS ui: RECULAAO poderão prever a instalaçào de medidores de vazãa
de esgoto, para o ñni de câlcuo da remuneração devida pela utiliza 6 dos serVivos de
esgotamenlo sanitãrio.
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§ t. Serâo ançados mis comas de consurno dos usuarios, quando for a caso, os valores
correspondentes as niuflas e aos serviços adicionais ou, corn anuência do usuãrio, dos services
coniplernentares.
§ 3'. A E1I1AsA poderá contratar empresas, instiluiçâo financeira ou nào, para funcionar
coino agentes arrecadadores das quanlas mencionadas nesta claLisula, bern como parl exercer
as funçoes previstas no cap:,!.

CLAUS U LA DEC I MA NONA (Des recursos a serem ap/kados na presla(odo
dos Serviços). As ampliaçôes, expansôes, implantaçao, nielliorias, rcposiçOes, operaçâo e
nlanutenção referentes aos SERVIcOS serSo custeadas pclas zarifis an-caidadas. par outros
I'REços FUBLICOS NAO-JARWARIOS, pot recursos nâo onerosos e p0; recursos de
(I nanci ainento,
Parigrafo ünico - As metas de universalização do PLANO poderao ser alcançadas, em pane,
corn recursos tarifários c corn outros PREOS PUBLICOS NAO-TARIFARIOS de responsabilidade
da Embasa. A sua lolalidade conforme previsto no Estudo de Viabilidade Técnica e
Econômico-Fjnancejra (EVTE), ficará condicionada ao aporte de recursos externos nâo
onerosos a Embam na lornia do parágrafo 5° do Art. 39 do Decreto Fedei-& 7.217/2010. de
21 dejunhode 2010.

C.LA USU LA VICEs I MA (JJt, participuçâo do M:inic:pio e tin Estuda i/a
ISa/ala na captacik tie recursos). Além das 'FARIFAS C do outros I'RIçOS P011MCOS NAGTARIFARTOS. a nielhoria, ainpliaçâo ou expansâo dos SiRViçOS para acançar as nietas de
unfversaIizaço do PLANO poderao ser custeados corn recursos do tesouro do Municipio de
OUROLANDIA edo Estado da Bahia e eon, rectirsos captadosjLlnlo ao Orçainento Geral da
União - OGU e a órgãos C organismos do tinanciarncnto nacionais e intemacionais.
Parágrafo Onico - Havendo a hipotese acirna, a regulaçao tarifaria realizada pelo ORGAO
RF:CIJLAOOR deveth considerar as valores investidos c as condiçoes de repasse dos ativos
deks resultantes, visando a MODICIIMDE tarifária, quando for o case, para a adequado cálculo
dos valores das TARII'AS c rcgistm dos bens vincuados aos scRvlcos.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA (Do financiamento), A EMBASA podera
celebrar eperaçôes de crédito corn o objetivo de aplicar as seas recursos na expansão ott
meihoria dos sERvIços objeto deste Contrato de Progrania,
§ V. Nas operaçôes de crédito, poderSo ser oferecidas em garantia Os direitos ernergenles da
prestaçäo dos SERVIçOS, ate a limite prudencial definido pelas NORMAS DE REGULAçAO,
§ 2". As NORMAS DE RECLJLAçAO eslabelecerSe as hipateses em que a atraso, ou a
inlerrupcào, no fornecinnento de recursos originados em operaçOes de crédito poderão ser
consideradas cornojusiiflcaiiva parao descurnprinrnnto de obrigaçôes relativas aos sEuviços.

0'
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA (flu reguhiçw e di: jisciilizacâo dos

scn',('os). Compeic ao ORGAORECuLADOR:
I - exercer as atividades previstas pela Lei Federal n° 11.445, de 5 dejaneiro de 2007. pela Lei
Esladual n° 12172, de I de dezembro de 2008 e pelo Convênio de Cooperacao autorizado
pela Lei Municipal n° 440 de 25 de niarço de 2019:
II - promover e zelar pelo cumprirnento da Politica Municipal de Sanearnento t3ásico, hem
comopelo aicudilnento ao previslo na legislgdo e regLulamentos federais c esaduais:
III - esiabelecer padroes e nornias para a adequada prestação dos SERvlçOs C para a
saiisfaçao dos usuãrios;
IV - reajusiar e, apes processos de consulta e audléncia pCthlica e a oitiva de órgão colegiado
de controle social, revisor as TARIFAS, de niodo a permitir a sustentabilidade econômicoflnanceira da prestaçao dos SERVIçOS. ohscrvada a MODICIDADE tanfãria:
V - garanhir o cumprimenlo das condiçoes e metas estabelecidas pelo planejaniento dos
SERVIc0S;

VI - prevenir C reprimir o abuso do poder econônhico. ressalvada a competéncia dos órgãos
integranles do Sisiema Nacional de Defesa da Concorréncia;
VII - atuar em cooperação corn os ôrgãos e entidades integrantes da Administração Niblica
Municipal:
VIII - editar normas que disciplinem a execuçâo e interpretacâo dos dispositivos do presente
Conirato de PrOgrarna e dos tie dependentes on dcrivados;
IX - estipular parãmeiros, critéios, fórniulas, padrôes on indicadores de mcnsuraço e
aferiçao da qualidade dos stpviços c do dcseinpcnho da E,1B\s\. zelando pela sua
observãncia e pela proniocão da UNIVERSALIDADE. CONTINUIDADE. KECULARIQADE.
SECURANA. AI'IJALIDADE e EFICIENC!A. hem como CORTESIA out sua prestacão e
MODICIDADE TARWARIA;

X - fiscalizar a prestação dos SERVIcOS, e ter acesso as informaçOes necessãrias para esse urn,
mis corno dados referentes a adniinistraçao, contabilidade, recursos tócnicos, econörnicos e
funanceiros desses .sRvicos:
XI - aplicar as sançöes pertinentes, previstas na iegislaçäo e regulanientacão, inclusive na Lei
Federal n° 8.987. de 13 de fevereiiu de 1995 C no Lei Federal n° 11.445, de 5 de janeiro de
2007;
XII - executor as atividades que Ilie tenhani sido deicgadas. dirimindo. en' sede
administrativa, as divergências eventua!menle existenies, podendo se valér de auxilio técnico
especialmente designado;

(3

JC4O O\

22

1 1
-a-

XIII - fiscalizar a prcscntc Contrato do Progrania. inclusive quanta ao cumprirnenlo das
disposiçoes dos respectivos PIANOS de sanearnento básico:
XIV - estabelecer os prazos e critérios necessários a preservacão das condiçoes Ininimas de
manutençAo da saüde a serem observados pela EIBASA em caso de inlerrupcao on restriçào
do fornecimento de ãgua por inadinipléncia de estabelecirnentos de saOde, de instituiçoes
educacionais e de internaçâo coletiva de pessoas e de usuario residencial de baixa renda
beneficiarlo de TARIFA social.
§ 10• A fiscalizaçao a set exercida pelo ORGA0 REGULADOR abrangerà a acompanhainento
das açOes da E?.IBASA nas areas técnica, operacional, contábil, econôrnica, financeira, tarifãria
c de atendirnento ans usuarios.
§ 2. As reclarnaçoes individuais de usuarios feilas diretaniente ao MUNICEPIO on an ORGAO
REGULADOR deverão 5cr notificadas em 15 (quinze) dias a EMBASA. PIM quo eSla, cm prazo
igual, apresente sua rnanifestaçao.
§ 3°• 0 ORGAO RECULIADOR, em contrapartida as suas funçoes de regulaçâo e
fiscalizaçäo, farã jus a remuneraçâo correspondente de 0,5% (cinco décimos per cento) do
total arrecadado no Municipio, corn a excluso dos incidentes sobre a faturaniento.

CLAUSULA VICESIMA TERCEIRA (Dos proceditnentos que garantam
trut;spurência (1(1 gestao econörnicu ii financeira 1c cada •ver;,(o) ..A ENIBAs,
publicará relatorio anual informando o investido e o arrecadado no MuNiciplo, atcndendo
aos critéc-ios seguinies:
Periodo de competencia
Janciro a dezembro

Data-limite para divulgaçño do relatório
Ate 30 de abril

Parágrafo ('nico - Os relatórios niencionados no capur deverao 5cr encaminhados ao ORCAO
RECULADOR c ao MUNICIPIO e publicados no sitia da EMBASA na internet.

CLA!JSIJLA VIGES1MA QUARTA (Do controle social), Cabe no MUNICIPJO
instituir e regular o funcionamento de forum próprio an exercicio do controle social. disposto
no artigo 47 da Lei Federal no 11445, deS dejaneira de 2007.
§ 10. Na forina da lei, o exercicio do controle social conlará coin representantes do

MUNICIPIO. do ORGAO REGULADOR, da EMBASA e da sociedade civil,
§ 2. 0 fóruni instituido pelo Murcic!pio pan a efetivaçao do controle social da prestacão de
SERVIçOS pUblicos de abastecimento de ãgua e esgotamento sanitârio conlarã corn acesso as
informaçöes e documentos na forma prevista na legislacao e neste Contrato, atendendo a
solicitaçoes nao inferiores a IS (quinze) dias.
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CLAUSULA VIGESIMA QUINTA (Dix Onni.swdo Especial). Os sERviços serão
anuahncnte fiscalizados por C0MISSAO ESPECIAL,. formada por dois represenlanles do
MUNTCIPIO, pot dois representantes da EMBASA e dois representantes dos tistiáios, sendo
urn deles dos usuários industrials e cornerciais.
Parñgrafo ánico - Os crilérios e forma de escoiha dos representantes dos usuãrios
mencionados no caput, bern come o perlodo anual de fiscalizaçao, serâo dusciplinados pot
NORMA DE RECULAcA0.

C.LAUSU LA V IC ESI MA S EXTA (Dii prole(do anthienlal e i/os recursos
hidricos). 0 MUNICIPIO poderã exigir que a EMIiAsA, as vigéncia deste insirurnento,
providcncic. de acordo corn o p!wejarnento realizado pelos Orgaos cornipecentes, niedidas
prevernivas c/eu corretivas do meic ambiente e dos recursos hidricos, em decorréncia da
prestaçao dos SERVIçOS, inclusive pot interrnédio do novas obras e services nan previslos no
PQMI
§ V. A E1ijAsA deverâ subtneter-sc a todas as inedidas adetadas pelas autoridades
municipais, esladuais e federals corn poderes de Iisca!ização do ,neio ambienle e dos rectirsos
hidricos.
§ 2'. No configura inadimpléncia contratual a inexecucäo de SERVIçOS c obras a cargo da
LAIBASA quando motivada:
I - pela nào-Iiberaçao tempestiva de Iicenças ambientais ou de outorgas de direito do uso dos
recursos hidricos:
II - pot dernora do Judiciãrio no trârnite de desapropriacôes. servidOes on ocupaçes
temporãrias.
§ 3°. No caso do § 20, o ORGAO Rcc,uLAD0R dcvcrá delerir prorrogaçâo de prazos para
realização de moms e objetivos previstos neste instrumento.
40•

Case exigéncias ambientais nào previstas venham alterar do foniia relevante o equilibrio
econôriiico-linanceiro deste Contrato. será esle recoinposto mediante REVISAO extraordinària.
§

CLAUSU.LA VIGESIMA SETIMA (Dos riscos). Os riseos inejcntcs on derivados
da execução deste Contrato serão da Enibasa on do MunicIpio.
Parãgrafo ünico - Durante o prazo do vigência do presenie Contrato devera ser maritida a
efelica cobertura dos riseos inerentes a execuçào das atividades relacionadas a prestaçâo dos
srRvIços objeto deste Contrato, nos termos e condiçoes disciplinadas UI NORNIAS 1W
ItECIULAçA0.

.t
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CLAUSULA V.IGESIMA OITAVA
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(This penalidades e de sna fonna de

aplwactw).

A falta de cuniprimento. per parte da EuB,sA, de qualquer clâusula deste
Contrato de Progrania e this NORMAS DE REGULAçAO, sem prejLHzo do disposto nas deniais
clausulas, poderã ensejar a aplicacao das seguintes penalidades:

I - adverténcia e
II - niulta,
§ 1°. A penalidade no inciso '1 e a multa prevista no inciso "II", respeilados os limites
previslos, serflo aplicadas segundo a gravidade da inlraçao.
§ 2°. No caso de a EtnAsA rcincidir can conduta alvo de inulia, flcarâ sujeita, já na segunda
infraçao e dai per diante, a aplicaçao de sançâo em valor dobrado, na forma estabelecida nas
NORMAS DE RECuIAçAO.
§ 3. As multas pecuniãrias decorrentes de infraçôes as Cláusutas desie Conirato de Progrania
ou (IC obrigacoes inerentes a prestacão dos SERVIOS serão fixadas em conformidade corn os
parãrnerros propostos pelo ORGAO REGuL,noIt, e as NORMAS DE RECUL.AAO poderâo
evidenciar as hipéteses de incidéncia e fixar a pracedimento para a apuracão de eventuais
infraçoes e para a aplicacao das penalidades.
§ 4fl,

o simples pagarnento da niulta não exirnirá a EMBAsA da obrigaçao de sanar a faiha on
irregularidade a que den origem.
§ 5fl•

Cabe ao ORGAO RECULADOR regulanientar as hipôteses autorizantes de intervenq,10 e
caducidade, constantes os artigos 32 e 35, inciso Ill da Lei Federal no. 8.987 de 13 de
tèvereiro de 1995.

a

§ 6. 0 procedimento administrativo para a aplicacáo das penalidades assegiirará direito

ampla defesa e contraditório a EMBASA e terã inicio corn a Iavratura da Noiificaçao de
Infraçao, pelo agente responsãvei pela fiscalização, do qual constarã tipiiicação da conduta,
norma violada, sendo instruido corn respectivo laudo de constataçflo Iécnica, que indicarã
métodos e critérios técnicos de aferiçao uiilizados
§ 7°. A prãtica de duas 00 maiS infraçöes pela EMBASA poderá ser apurada em uni niesmo

auto de inlração,
§ 80. Ao lion1 do processo administralivo e conlirmada a penalidade. os deltas deJa advindos
serão os seguintes:
1 - no caso de adverténcia, anotaçào nos registros da EiBAsAjunto ito ORGAO RECLILAD0R;
II - em caso de niulta pecuniãria, obrivaçâo de pagamento dentro do prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebiniento da notificaçao de decisão irrecorrivel pela EMBASA.

:0-VIF
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In - a reparação pecuniâria devida ao usuãrio. decorrente de reclarnaçao seth feita em atth 30
(trinta) dias, contados do recebimento pela EMBASA da nolificação de decisao procedenie
irrecorrivel.

in!ervençdo). Seni prejuzo das penalidades
cabiveis e das responsabilidades incidentes. o MuNiciplo, nos terrnos do artigO 32 c scguintcs
da I_el Federal n° 8.987. de 13 de fevereiro de 1995, podera intervir, excepcionalmente, e a
qualquer tempo, na exploraçao dos SERVlçOS objcto deste Conirato, corn o fim de assegurar
sua adequada preslaçao, bern como fiel curnprirnento das normas contratuais. regulamentares
e legais pertinentes.

C.LAUSULA VIGESIMA NONA (Pa

§. A intervenção Se data per ato próprio e especifico do poder concedente. COrn a indicaço
de prazo. objetivos c Iiinites da wedida. devendo ser instaurado. cm 30 (trinla) this contados
do ato que determinar a intervençâo, o indispensavel ptocedirnenlo administrativo.
§ 2'. Se o procedimento administrativo referido no § 10 acinm nño estiver concluido em 180
(cento e oitenta) dias, considcrar-se-A invalida a nlervençâo, devolvendo-se a EmBASA a
adminisiraçao dos SERVIçOS, sem prej&zo de indenizaçflo que Ihe seja devida.
§ 3". Se ficar comprovado que a intervencão nAo observou as pressupostos legak e
regularnentares, será declarada sua nulidade. devendo o serviço ser irnediatariiente devoIvdo
a Ci&ts,, scm prejuizo do direito de indenizaçäo devida.
§ 40 . Cessada a intervençâo, se nâo for extinto o Contrato, a adrninistraçao do serviço seth
devolvida a EMBASA. precedida de preslaçflo de contas pelo intervenior, que responderâ pelos
atos praticados durante a sua geslão.
§ 5. Cahe no ORGA0 RECULADOR regulamentar as hipéteses autorizantes e o devido
procedirnento administrative pan a inteR'ençäo

CLAUSULA TRIGESIMA (Pa cxtiu(âo
Contrato ocorrerá nas seguintes hipéteses:

do contrato).

A exiinço do presente

I - advento do tcrnx, coniratual;
II - rcscisâo decorrente de grave inadimpléncia contratual:
III —dissoluçao;
IV - privaiizaçâo da EMgts,t. on outra forma pela qual cia deixar de inlegrar a Administraço
Indircia do Estado da I3ahia;
V - encainpaçâo, mediante Iei municipal autorizativa, desde que haja paganlenlo prévio das
indenizaçbes devidas;
VI - nüituo acordo

w/0
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§ V. Na hipétese de extinção do presente Contrato de Prograrna corn fulcro no inciso V do
caput desta C!áusula sem que a EMBAsA lenin concorrido con' culpa ou dole, a indellizaç5c,
devida pelo MUNIC1PI0 a EMBASA seth no valor equivalente ao apurado e cei-tificado polo
O.RGAO RECuLADoR no forma prevista no § 2° do arligo 42 da LNSB, acrescida do valor
equivaknze a 30% (trinta por cento) deste mesmo saldo, relërcntc aos investimenios em eurso
o ainda .näo reconhecidos pelo ORGAO RECULADOR, atualizados monetarianwnte pelo IPCA
ate a data em que os serviços fore,n retomados pelo Contratante, bern como do juros do more
a razâo de 2% (dois per cenlo) ao més. calculadospro 'ma t1ie.
§ 2°. Caso o MuNICIPJO não lenha meios do realizar o paganlenlo prévio das indenizaçoes
previstas no § I, a ENIBASA poderá ceder o direito referente a este crédito para a Eslado da
Bahia, que poderá utilizar de todos os meics do cobrança admitidos no Direito. inclusive a
previsto no arligo 160, parágrafo Onico, inciso I. da Constituiçao Federal, lambS,, no quo Se
reVere ao Imposto sobre Operaçoes relativas a Circulaçao de Niercadorias e Prestaço do
Serviços de Transpor-te Interestadual e Intermunicipal e de Comunicaçao (ICMS).
§ 3°. A .EISIBAsA permaneceth prestando Os SERVIOS Has rnesmas bases deste Conirato de
Programa, enquanlo necessário para assegurar a observancia do principic da CONTINUIDADE
do serviço püblico e os direitos dos usurios.

CLAUSULA

TRIGESIMA PRIMEIRA (Dos hens ret'ersui'eis), lntegmni os
SERV1OS todos Os bens e direitos pré-existentes a este Conirato do Programa, aIëiados e
indispensáveis a prestaçâo dos SERVIcOS, bern corno aqueles adquiridos On consiruidos na
vigéncia do presente instrunienlo,
§ U. 0 MIFNICIp!o e o propriecãrio dos bens mencionados no capit. Os quais estarão
gravados polo direiio de exploracao da EMBASA no prazo de vigéncin deste Conirato.
§ 2. No exercicio de seus direitos de exploração a E'aBAsA zelarâ pela integridade dos bens
vinculados a prestação dos savicos, relormando-os. substiluindo-os. conservando-os.
operando-os c mantendo-os en) suas condiçoes normais de use, de tal maneira que, mesnio
apôs a extinçào deste Contrato, encontrem-se em seu estado normal do utitizaçao, excetuado a
desgasic nonmil provenieT]te de seu Iiincionamcnto.
§ 3°. Os bens e direlios afetados ou indispensaveis it prestacão dos SERVIOS nâo poderao ser
aUcnados ou onci-ados pela ErIBASA sern prévia anuência do MuNiciplo, e comunicação ao
ORCAO RECULADoR, pernianecendo vinculados it presiacão dos SERVIç0S. mesmo ml
hipôtese do extinçào deste Conirato.
§ 4". Não serâo admitidas alividades que deteriorem os bens vincuados aos SERVIçOS por
agentes poluidores de qualquer natureza.
§ 5°. Os prazos dos cventuais contratos celebrados pela EMITASA, que envolvanPà exploraçâo
comercial dos bens aletos ou vinculados aos SERVlOSnão poderão ul rapassar a prazo
previsto Ha regulaço edo presente Contrala
2,,,7
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§ 6°. Pica assegurado a Eri&tst o direito de recuperar os investirnentos realizados Øai-a
aquisiçao on producào de bens reversiveis mediarne as receitas emergentes da presIaçio dos
SERV!çOS. ricando o MuNiciplo responsãvel per evenhiiais saldos no aniortizados.
§ 7°. Nâo gerarão créditos perante o MUNICIPIO a bern adquirido on produzido seni onus para
a EMBASA. this como Os decorrentes do parce]arnento do solo urbano OU Os adquiridos per
doacão on corn recursos do próprio MuNiciplo. inclusive os obtidos mediante transferéncias
voluntãrias da Uniao on do lstado,
§ 8°. Os investirnentos realizados pela EMBASA, as valores arnoilizados pelas receitas
eniergenles da prestaçao dos SERVIOS e os respectivos saldos serão mivalniente auditados e
certificados pelo ORGA0 RECULADOR.
§ 9°. Os créditos devidamenre certificados poderão constituir garantias de empréstirnos
EMBtsA, desde que contrarados para viabilizar investirncntos previstos no PQMI.

a

§ 10". N0RMAS DE REGULAçAO disciplinarao a disposto nesta Cláusula,

CLAUSULA TRIGESIMA SECUNDA (flu revenäo dos bens). Na extinçâo do
Contrato extinguem-se os direitos de exploraçao da EMBASA sobre Os bens afetados pela
prestação dos SERVIçOS permanecendo esles sob a gestao da EMBASA enquanto incunthir a
esta minter a CON1INUIDADE dos SERVIçOS.
§ 1. Na data de extinção do contrato os saldos relativos aos investinientos não amorlizados
pelas receitas eniergentes da prestação dos SERVIcOS serão imediatamenie exigiveis,
passando a incidir correço monetãria mediante aplicaçAo do IPCA - IBGE, bern comb juros
de mora a razão de 2% (dais per cento) no niês, calculados pro ,yta dies.
§ 2°. Flea lacultado no MUNICIPJO, niediante decisao unilateral, prorrogar a prazo de vigéncia
deste Contrato, corn o objetivo de propiciar receitas que venham a arnortizar iritegralinenic o
valor rnencionado no § I 0.
§ 3". Obriga-se a EteAsA a entregar os bens afetados pelo serviço em condiçôes regulares de
operacionalidade, ntilizaçao e rnanutençâo, scm prejuizo do norinaf desgasie resultante do seu
uso, inteiramente Iivres e desembaraçados de quaiscjuer onus on encargos.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCIIRA (Da aiteniçâo bilateral I/o Contrato
de Prograina). A EMBASA e o TITulAR DOS SERv!ços, de cormum acordo. podero alterar
obrigaçoes previstas no presente Contrato de P.rograma, que deverão set prevIarnente
comunicadas an ORCAO REGIJLADOR.
Parágrafo ünico - Somente poderã 5cr realizado aditamcnto no presenle Contrato mediante
decisao do 6RGA0 REGULADOR, que reconheça que a alteraflo pretendida exige acréscinlo,
supressao cu alteraçao do Contraio de Prograina.
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CLAUSULA TRICESIMA QUARTA (Da psthllca(do e regisiro des/c

C'on:rato de Programa). Denim ic vinte dias em que se seguirem a assinatura dcstc
Contrato de Programa. o MLJNICIpIO e a EsluAs,, providenciarAo a sun publicaçao medianie
extrato na imprensa oficial e nos sirios que rnantém na Internet.
§

10.

A EMnAs% devera encaniinhar cópia autêntica do Contrato ao ORGAO RccuJI,tfloR.

§ 2". Tanto a MuNiciplo como a EMwtsA deverao arquivar via au!ëntica do presente
instrurnento.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA (I)i: !Ilediaçdo). Qualqtier controvérsia
decorrente da intei-pretaçae, da execução on da extinçao do presente contrato serd resolvida
per mediação, cujo procedimenio será processado pelo Coniite de Mediaçâo, a ser instiando e
coordenado pelo OrgAo .Regulador.
§ 10.

A instauraçâo da mediaçao será comunicada formalmente ii EMBASA C an MUNJCEPIO
que, no prazo rnixinio de 15 (c1uinze) dias, a contar do recebimento da cornunicação,
indicarao seus representalltesjunto ao Comité de Mediaçao.

§ 2. 0 Cornitô de Mediaçao. fundamentado nos docurnentos e estudos oferecidos pelas
panes, proporá soluçâo amigével não vinculante. cuja aceitação Ijndará a conlrovérsia
debatida.
§

30•

A mediacao seth considerada prejudicada Se:

I - a pane Sc recusar a parlicipar do procedimento;
II - nan houver indicaq5o do representanle no prazo pactuado:
III - a apresentaçâo da proposta do Cornité de Mediaçao exceder o prazo nláximo de 90
(noventa) dias, contados da data da sua efetiva constiluiçâa

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA (Do Foro). As divergencias suridas em rnño
do presente Contrato, caso nâo dirimidas per nieio da mediaçao, seräo subinetidas an Foro
previsto na alinea 'j', do inciso I, do art. 123, da Constituiçao do Eslado da Bahia, caso sejani
conexas as estabelecidas no Convênio de Cooperaçao critic Entes Federados. e ao Foro da
Capital do Estado da Bahia, para as que nâo possuam tal conexflo.

CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA Das dfrposicoev genUs). Intograrn
presente instrunlento os seguintes docurnentos:
I - Piano Municipal de Sanearnento Básico;
II - Estudo de Viabilidade Técnica e EconOmico-Financeira - EVTE;
III - Convênio de Cooperaçao entre Entes Federados;
29
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IV - Tarifa awalniente aplicada aos erviços;
V - Piano de Metas;
Vt - Piano Quadrienal do Melas e Investirnentos - PQMI I.

E, por estarcrn de acordo, as PARTES assinarn o presente contrato. cm 03
teor e forma, na presença das teslernunhas abaixo assinadas.

Cidade de Ourolándta,

A9 de,ø

(frés) vias. de iguai

12V%f de

MUNICIPIO DE OUROLANDIA

Prefeito Municipal

EMPRESA BAIANA DE ACUAS E SAN$tMENTO S/A - .EMBASA

iretor de Opera - do Intejior

Testemunhas:
CPFn°:

Presidente -

JO_U LU O.
sc4Z'3-O
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