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eSTADO DA BAHIA

LEI N° 279. DE 28 DE FEVE1IlEIRO DE 2000

Autoriza o prefeiti:>municipal de Riachl!D das Neves, .
Estado da Babia, • firmar contrato com a BMBASA,
para exploração de água, e dá outras providências.

o Presidente da câmara Mwíici~aÍ de Riachão das Neves, Va1érioOrben, fuz saber que
a câmara aprovou a seguinte Lei: ,

1 :s\rtigo 1" _ Fica o prefeito municipal, autorizado a firmar contrato' com a EmPresa
)Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA, nos termos da minuta anexa,
concedqndo o direito de exploração dos serviços de,Águas e de Esgotamento sanitário,
neste municlpio, pelo prazo de 20 (vinte) anos, bem como a participar acionariamente
do capital social da concessionãria. com recursos' em moeda corrente ou através da
incorporação de bens pertencentes ao município e Rue estejam vinculados aos serviços
a serem concedidos. ' ~ •
Artigo 20 _ A Concessionãria. :lj.caautorizada !a :fixar. revisaI e arrecadar tarifas
referentes aos serviços de Água e de esgotamen):o slÍnltário a serem explorados no
municlpio, de modo a que permitam a amort~ dos investimentos, dos custos
operacionais, depreciação, juros e da maoutenção ~ acúmulo de reservas para expansão
dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Esg~tamento Sanitário.
Artigo 3" _ O prefeito municipal tomará as pro-fidencias necessárias à assinatura do
contrato e, mediante decreto", expedirá O reguJlunento dos serviços de Água e de
Esgotamento saIÍitário, no prazo de 60 (sessentlt) dias, a contar da publicação desta
Lei. .
Artigo 4" _ O prazo estabelecido no artigo p~iro desta Lei, poderá ser prorrogado
por igual período, caso não haja denunciação do fOntrato por qualquer das partes .
Artigo 50 _ Fica facultado ao muoiclpio dispen$t a licitação, na forma do artigo 24,
inciso VIII, combinado com o ".caput" do artigo ~5, da Lei nO 8.666/93.
Artigo 60 _A presente Lei entrará em vigor na djlta de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário, especialmente o que diispõea Lei municipal de nO277, de 13
de dezembro de 1999. .
Cidade de Riachl!D das Neves-Ba, 15 de fevereiri:>de 2000.
Ass)Antônio Américo de Lima Filho - Prefeito ~ipal.

!

Riachão dasNeves-Ba. 28 de fevereiro de 2000;

. "'(.::

.... ~
Presidente

SANCIONO A PRESENTE LEI.:, v.,_ ~d;' ,,~--."'-
Antonio A~co de Lima FI'IlIe

D_.~.Mnn;"inal. 27 _ CEP 47.970-000 - Telefax: (07') 824-2242 - Riachão das Neves-Bahia
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Prefeitura Municipal de RiaShão das Neves.
ESTADO DABAHIA..

CONTRATODE CONCESSÃO PARA [EXEcuçÃO E EXPLORAÇÃO
. DE SERVIÇOSPÚBLICOS DE ABASTeCIMENTODf. ÁGUA E DE
ESGOTAM1!NTO SANITÁRIO' Q\$ ENTlUl SI CEÍ;EBRAM O
MUNICÍPIO'DERlACHÃO DAS~. REPRESENTADO NESTE
ATOPOR SEUPREFEITOMUNIClPALL SR; Al"lTÔNlO AMÉRIco
DE LJ:M.\.FILBO. DEVIDAMENTEAWOruzADO PELA LEI MUNICIPAL
N"s13-"1 DE ~ DE~ <J,"-'ttii"" DE.iZooOB A EMPl\BSA
BAIANA DE AGUAS E S AMENIO S/A - EMBASA.
SOCIEDADE DE ECONOMIAMIS'l'1'-ESTADUAL. CRIADA PELA LEI
ESTADUALN" 2929 DE 11DEMAIO II>E1971. COM SEDENA CAPITAL
DO ESTADO DA BAHlA. INSCRlTI\ NO coe DO MF SOB N'
13.504.675/0001-10. REPRESENTADA. NA FORMA DAS' SUAS
EXPOSIÇÕES.ESTAMÁRlAS PELO DlRETOR PRESIDENTE. DR. JOSÉ
LÚCIOLIMAMACHADO E PELO DIR$'OR DE OPERJ\ÇOES. DR. rosá
GUIMARÃES CÂNCIO SOBRINHO. ():OMA lNTERVÉNlÊNCIA DA
SECRETARIA lNFRA ESTRUTURA Qo ESTADO DA B1\JilA. NESTE
INSTRUMENTO DESIGNADOS. RESPl):cnVAMENTE. POR
MUNICÍPIO CONCEDENTE E' CONCESSIONÁRIA. MEDJANl'B AS
CLÁUSULASE CONDiÇÕES SEGUIN'fI;S:

Ç1ÁUSULA PRIMEIRA
O MUNICÍPIODE RlAcHÃo DAS NEVES concede. por este instrumento. à Empresa Baiana de
Águas e Saneamento S/A _ EMBASA, o direito de implantar. administrar e explorar. com
exclusividade. 05 serviços' de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitário. das áreas urbanas
doMUNICÍl'IO CONCEDENTE .

PARÁGRAFO ÚNICO
O MUNICÍPIODE RlAcHÃo DAS NEVES concede oSiserviços de Abastecimento de Água e
Esgotamento Sanitário il CONCESSlON,'Í.RIA • com disp~nsa de licitação. com fulcro no Artigo
24. Inciso vil combiriadocom o "capUt:NdbArtigo 25. da~no 8666/93 e por caracterizar o ato
delegação de serviçoS ii um órgão da ailrnf'istração in~ stado da Bahia, criado pela Lei
2929171, com essa finalidade. -, .(

CLÁUSULA SEGUNDA

Incumbe a Concessionária:

i. ,:;". I
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Prefeitura Municipal de Riflchão das.Neves
ESTADODA~

I - operar, manter e conservar os sistemas de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitário,
. garantindo ao MUNICÍPIO CONCEDENTE suprimento ~dequado, continuidade e permanência
do serviço; I

U,_ executar éstudos, projetos e obras, objetivando equacio*ar e solucionar, de forma satisfatória,
I!eficiências no Abastecimento de A~e,Esgctalnento Sani$io no Município;
} -":'. - .,' r

III - cientificar o chefe do Executivo Municipal dos Planosie Projetos, que serão elaborados para
execução das obras e serviços nos Sistemas de Abastecimentl>de Água e Esgotamento Sanitário;,
IV _ fornecer elementos ao MUNiCíPIO CONCEDENtE sobre qualquer obra ou atividade
desenvolvida no seu território, bem como sobre a qualidade ~confiabilidade dos serviços;

v _ observar as posturas Municipais, na execução de obres e instalaçêes nàs vias e logradouros
públicos, relacionados com o serviço de Abastecimento de }@!a e &gotamento-Sapitário;

VI _ promover as desapropriações e constituir servidôes de acordo com o seu interesse e a
legislação em vigor;

VII _ arrecadar, definir e revisar valores tarifários, pertinen~ ao objetivo deste contrato, de acordo
com a Legislação vigente;

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A CONCESSIONÁJ!M"necessitan4o ço.nstruir ou ampliar os Sistemas de Abastecimento de
Água e Esgotamento Sanitário, ora concedidos, poderá 'realizar operações de crédito com
entidades nacionais e.estrangeiras e garantir os financiamentos ou empréstintos, de acordo com as
condições pactuadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A execução dos serviços de recomposição de pavimentaçã~ asfãltica, poliédrica ou qualquer outra
empregada no, logradouros publico" que tenham sido danificados em decorrência da construção,
operação, manutenção eIou reparos nos sistemas de aijastecimento de água e esgotamento
sanitário é de responsabilidade da CONCESSIONÁ~, correndo o ônus por sua conta. A
CONCESSIONÁRIA poderá, contudo, firmar COnVêni(\lcíPlO CONCEDENTE,
para execução destes serviços. U

,1'~1,:> ··-.~r··'''. p~;c
.~ . ';)
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Prefeitura Municipal de Riathão das lN'eves
ESTADO DA BABIA

CLÁUSULATERCEIRA

,Os bens e instalações vinculados aos sjsteriu.sde Ab~stecimFrtOde Agua el,ouEsgotamento
Sanitário .de propriedade do MUNICIPIO CONCEDEN'}1: que, direta ou indiretamente
concorram, exclusiva e pennanentem.ente, para captação, aflução. tratamento. reservação e
distribuiçãode 1803, coleta,tratamento, destinofinal, e dema~ elementosque contribuampara o
tialamento de esgoto, são igualmenteconcedidosà CON~IONÁRlÃ, incluindo-se a9-uio
. direito de utilização de águas públicas de uso comum ,na jurisdição do MUNICll~IO
CONCEDENTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Os bens municipaisque, a critérioda CONCESSIONÁRIA,idevempermanecer em serviços,
deverão ser incorporadosao seu patrimônio,mediantepagambntosob a forma,de participação
acionária do MUNICIPIO CONCEDENTE em sue Capital' Social, em ações preferenciais,
após a exata descriçãoe avaliaçãode acordocomo quedispõ~a leg1slaçãocomerc$l vigente e
os EstatutosSociaisda CONCESIONÁRIA,

PARÁGRAFO SEGUNDO

A CONCESSIONAfu emitirá em favor do MUNl(fÍPIO CONCEDENTE, titulas
múltiplos que representemas ações preferélfciaisnominativas subscritas, correspondentesao
valor do.patrimônioincorporadona formadestacláusula.

PARÁGRAFO TERCEIRO

A CONC~SSIONÁRIA notificará o MUNICÍPIO CONCEDENTE, por escrito, após a
implantação do projeto deflnitivo, indicandoos bens ~ipais que devem permanecer em
serviço na forma desta cláusula, ficando os demais à disposição do MUNICIPIO
CONCEDENTE.

CLÁUSULAQUARTA

Findo o prazo da .CONCESSÃO ou de sua prorroga?o, reverterão ao MUNICÍPIO
CONCEDENTE mediante indenizaçãoà CONCESSIONl.\RIA,todos os bens e instalações
que concorram, exclusiva e permanentemente, pam o seM e bas1ecimento de Água e
EsgotamentoSanitário.
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Prefeitura Municipal de Riachão das Neves.
ESTADO DÁ BARIA·

PARÁGRAFO PRIMEmo

Os bens integrantes do sistema de abastecimento de áglllf • esgotamento ~o, serão
avaliados pelo valor contabilizado no balanço do lIItimo exerclcio financeiro da
CONCESSIONÁRIA. .

PARÁGRAFO SEGUNDO

Como forma de pagamento, a CONCESSIONÁRIl\ receberá do MUNIcíPIO
CONCEDENTE, as .axõ,es·,de·"S\ÍapropJie<Jade,upresentativ.jsda participação deste, Sehouver,
no seu capital social, avaliadas pelo valor,patrimonial.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O saldo encontrado, se houver, será paga pela MUNldt>IO CONCEDENTE à
CONCESSIONÁRIA, à vista, em moeda corrente.

CLÁUSULA QUINTA

Fica vedada a concessão de isenção de pagamento tarifári~a qualquer título, a pessoa física,
jurídica, pública ou privada.

PARÁGRAFO ÚNICO

As tarifas serão estipuladas de forma diferenciada, em fun~o das características técnicas e dos
custos específicos provenientes do atendimento aos distint~ segmentos de usuários, de modo a
atender ao princípio da justiça social remuneração dos inveStimentos, melhoramentos, operação,
conservação e e~ansão dos sistemas, assegurando o eqllilíbrio eccnômíco - financeiro da
CONCESSIONARlA;,~,c. ;"

, 'CLAUSULASEXTA

O MUNICÍPIO CONCEDENTE, para aprovação de n~vos loteamentos, compromete-se a
exigir, como condição prévia para o desmembramento ~ou urbanização da área loteada, o
estudo sobre viabilidade de abastecimento de água e de . g to sanitário, cujos projetas
deverão se submeter ao prévio exame e aprovação da CO SSIOI~.RlA
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Prefeitura Municipal de Riachão das Neves

ESTADO DA BAHíII\ .

PARÁGRAFO PRIMEIRO

. O responsável legal pelo loteamento,.obliga-se. implantar ~ sistema de abastecimento de água
e esgotamento sanitário que, após recebido pela CONCE~IONÁRIA será incorporado ao seu
sistema, come-bem patrimonial, e sem ônus para esta. '

'PARÁGRAFOSEGUNDO
) .
A aprovação de projetos de redes de água e de esgotamento sanitário pela
CONCESSIONÁRIA não exonera de responsabilidade o incorporador do loteamento elou seu
projetista e nem implica em responsabilidade para a CONQ;SSIONÁRIA.

CLÁUSULA SÉTIMA
. "'_ '" '.'

O MUNlCIPIO CONCEDENTE poderá participar dos inve~.mentos para -a imPlantação,
expansão elou crescimento vegetativo dos sistemas de AblIstccimento do'Agua d Esgotamento
Sanitário, devendo .. partes contratantes estabelecer, ~njuntamente para cada obra, o
"quantum" da participação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A participação MuniçipaLa,quo,rçforo,ç ~:Ç'!Put" desta cláüfula poderá ser fixada, em cada caso,
em moeda corrente•..mão-de-obra,.materiais e equipamento e/ou através da execução de
determinadas obras e serviços... Poderão ser firmados convênios entre o MUNlCiPIO
CONCEDENTE ·e a CONCESSIONÁRIA para possibilitar a concretização das condições
estipuladas nesta cláusula. .

PARÁGRAFO SEGUNDO
"Toda a participação· do MUNICÍPIO CONCEDENTE 1\00 investimentos feitos nos serviços

concedidos na fonna estipulada nesta cláusula, ser-lhe-a cleditada, preferencialmente, em conta
de participação acionária no Capital Social da CONCE~IONÁRIA, que emitirá, em contra
partida, títulos múltiplos que representem ações preferendiais nominativas correspondentes ao
valor efetivamente dispendido pelo erário público rrulnici .1 com recursos próprios ou
financiados, excluindo-se aqueles à titulo de ''fundo per o" União, do Estado e de outras
entidades Nacionais e Estrangeiras. .

/
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Prefeitura Municipal de Riachão das Neves
ESTADODABAHIA

CLÁUSULA OITAVA

o MUNICÍPIO CONCEDENTE ou o Estado da Bahia, mediante solicitação fundamentada da
CONCESSIONÁRIA, tomará iniciativa de declarar, através Decreto, a utilidade pública de
áreas necessárias li. obra. de implantação e de expansão dos serviços concedidos, praticando
todos ps atos necessários à sua efetivação, correndo o ônus por conta da CONCESSIONÁRIA.

cJUSULA NONA

Quando convier ao MUNICÍPIO CONCEDENTE alterar! os .alinhamentos, pertis e
nivelamentos de quaisquer logradouros públicos, e em decorrência dos quais sejam necessárias
as alterações ou melhorias nas rades de. abastecimento de água e coletora de esgoto, O
MUNIClPIO CONCEDENTE arcará écm õ ônus de tais serviços confq;me orçamento
fornecido pela CONCESSIONÁRIA. Caso o MUNICÍPIO CONCEDENTE Jlr~mova os
serviços descritos nesta cláusula, sem prévio entendimento com .. CON(;ESSION~, ficará
esta objetivamente, responsabilizado pelos danos causados à rede e á integridade' física e
patrimonial de terceiros. '

PARÁGRAFO ÚNICO

Se, em decorrência da precariedade da pavimentação, devidamente notificada pela
CONCESSIONÁRIA ao MUNICÍPIO CONCEDENTE, a rede da água e esgotamento
sanitário vier a sofrer danos, a CONCESSIONÁRIA promoverá os reparos que se fizerem
necessários, faturando ao MUNICÍPIO CONCEDENTE as despesa. correspondentes.

CLÁUSULA DÉCIl\fA

Como os serviços, objeto desta concessão, são de utilidade pública, e se destinam à melhoria da
qualidade de vida da população abastecida no MUNICÍllIO CONCEDENTE, fica a
CONCESSIONÁRIA isenta de todos os tributos, emolumentés e quaisquer ontros encargos
fiscais de competência Municipal, durante o prazo da Concessão, nos termos da Lei Municipal
n' ~ 1q oô, g9,s"dJ ,,~g qw,«i 1\0 oe.,! oRROO

.' ...,·t . ". . ,!
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA '

Integra o presente Contrato, o "Regulamento dos Serviços Pr. ~~Ia EMBASA", aprovado
pelo Decreto Estadual n° 3060, de 29 de Abril de 1994, tal mq se \ estivesse transcrito .

• " o',
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Prefeitura Municipal de Riaqhão das Neves,
ESTADODADAlIlA

CLÁUSULADÉCIMA SEGUNDA

, Este Contrato poderá ser rescindido, em qualquer tempo, resguardados os efeitos patrimoniais a
serem previamente ace~~s" entre~ªs par1;e~~,na forma pre~sta no Parágrafo Único desta
Cláusula, nos seguintes casos:
,I ,

a)! Mútuo acordo entro o MUNICÍPIO CONCEDENTE e a <i:ONCESSIONÁRIA;

b) lnadimplemento de suas Cláusulas, caso notificada a parte tifltosa, permaneça ela na
inexecusão de suas obrigações;

c) Liquidaçã~ da CONCESSIONÁRIA;

d) Por comprovado interesse público,
, '_"

PARÁGRAFO ÚNICO

Em qualquer dos casos de rescisão previstos nesta ~IáUSla à CONCESSIONÁRIA é
assegurado o direito de reter a CONCESSÃO até que o dPIO CONCEDENTE pague
na forma da cláusula quinta, os bens e instalações integnmtes o sistema, bem assim quaisquer
débitos relacionados com este contrato.

CLÁUSULADÉCIMA mcE!M . ',', . ,-' ""-', ',"0
... o,I,J

A CONCESSÃO instituída por este Contrato, estará sempre subordinada ao Programa Estadual
de Saneamento Básico. !.

CLÁUSULADÉCIMA QUARTA

Compete à CONCESSIONÁRIA recrutar, selecionar, admitir e dispensar o pessoal utilizado nos
serviços ora concedidos, bem como estipular a remuneração ~ demais condições de emprego,
não se, responsabilizando de nenhuma forma por quaisquer Nncionários ou empregados do
MUNICÍPIO CONCl'iDENTE, mesmo que eventuaimen trabalhem em serviço de
Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, po teriormente existentes.
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Prefeitura Municipal de Riachão das Neves

ESTADO DABAliIA

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

o presento Contrato com prazo de vigência de 20 (vinte) i anos, ficara ..a\ltCJJlal:~------------
prorrcgado, por igual prazo, o assim sucessivamente,se ~ 12 (doze) meses, ante~4droficiQ de Notas
vencimentodo prazo originalou da prorrogação,nenhumadas partes o denunciar. Sandra B.Caria de Almeida 1 alta. \ IlV. lancredo Neves, 274 - l ia 05

. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 1~Centr~mp. ~~y~~:~i-Salv.rIM
, . l Recpnheca O SEMELIM

Fica eleito o foro da Comarca Capitaldo Est!do da Bahia,~ara nele serent .olVldas to
a~lIuestõesoriundasdopresenteContrato.' • F5u5y070-.JOSE UCIO
. '
;ara firmezado assimteremjust s o reciprocamenteacordadOSifizeramo pres~tv~l;clfdatJ
duas vias, para um só efeito, q o vão assinadaspelas Partes, rubricadas a~ suas folhas,
presençadas testemunhasabaixo ('\ 006- A OUIO PEREIRA OE OLj EIRA

~UXILl~jUOICl~RIO
Salvador, 21 demarço de 2000. .l~nõCAR BOSUBSTITUI O SELO.
EMBASA: h-~-- -~/_~_---------- o

JOSÉ ~SC op~~g~~- ..~.

~~~~ ~

SECREI'AmA

GES
ldent 342.322-SSP-DFC1?F


