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LEI N° 921/2020, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVE) A
OUTORGAR A PRESTATE) DOS SERVIGOS
PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E
ESGOTAMENTO SANITARIO NO AMBITO DO
MUNICiPIO, SOB O REGIME DE CONCESSAO.
EM CONFORMIDADE COM AS LEIS 8.666 DE
21/06/93. 8.987 DE 13/02/95. 11.445 DE 05/01/2007
E LEI ESTADUAL 1.017. DE 20/11/1998" E LEI
ESTADUAL 3.262 DE 02 DE AGOSTO DE 2017.

Considerando a necessidade de solu^ao para os serv^os publicos de abastecimento de
agua e esgoto;

Considerando que ja fora proposta medida judicial visando a satisfatoria presta9ao do
servi^o publico por parte da ATS, e mesmo assim. ainda nao ha de forma plena. (Autos
n. 0000886-54.2019.8.27.2734).

Considerando que a administrcujao municipal dispoe de mecanismos contratuais que lhe
asseguram completo dominio da politica de saneamento no municipio;

Considerando os termos das Leis 8.666 de 21/06/93, 8.987 de 13/02/95, 11.445 de
05/01 /2007, Lei Estadual 1.017, de 20/11/1998 e Lei Estadual 3.262 de 02 de Agosto de
2017;

A Camara Municipal de Sao Valerio da
Natividade, Estado do Tocantins, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a seguinte lei:

Art. 1°-Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar a presta^ao dos serv^os publicos
municipais de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, com exclusividade, em
toda area do municipio, sob o regime de concessao. bem como, nos termos do Artigo 57
da Lei Estadual 1.017, de 20/11/1998 e suas altera9oes. extinguir contrato de concessao
ou de programa existente com a Agenda Tocantinense de Saneamento-ATS.

Art. 2°-A concessao de que trata esta Lei, sera precedida de licita9§o, na modalidade de
concorrencia publica, pelo criterio do valor da tarifa do servi90 publico a ser prestado,

combinado com a capacidade tecnica da prestadora. apos exame das propostas, sendo
vedada a propos^So pelos interessados de tarifa inexequivel e financeira.
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§ 1° A outorga da presta^So do serv^o publico de abastecimento agua tratada
e esgotamento sanitario devera ser feita para a pessoa juridica que demonstre capacidade
para seu desempenho, por sua conta e risco, comprovada por atcstados de presta9ao
servi9os publicos de agua e esgoto ja executados ou em execu9So. pela empresa e por seu
responsavel tecnico.

§ 2° A outorga devera ser por contrato, com prazo de dura9ao de 30 (trinta)
anos, prorrogavel nos termos da Legisla9ao.

§ 3° 0 contrato devera conter obrigatoriamente:

I -sua vincula9£te> a esta lei e a legisla9ao federal aplicavel:

II -o objeto, prazo e a area dos serv^os;

III-a rela93o dos bens patrimoniais de propriedade do munidpio, vinculados
ao sistema de agua e esgoto, recebidos na data da assun^o dos serv^os, os quais deverao
ser devolvidos em perfeitas conduces operacionais ao fim da concessSo;

IV-o compromisso do municipio de promover auditoria anual para avalia9§o
do estado dos bens patrimoniais cedidos a concessionaria;

V - o modo, a forma e condi9des de presta9§o dos servi9os, definidas no
regulamento dos servi9os;

VI as tarifas e pre90S dos serv^os, bem como criterios e procedimentos para
reajuste e a revisao destas, de maneira a garantir o equilibrio economico e fmanceiro do
contrato;

rs

r
VII-os direitos, garantias e obriga9oes das partes e dos usuarios;

VIII - a forma e competencia de fiscaliza9ao, pelo municipio, dos serv^os
prestados;

IX-as penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita o contratado
e sua forma de ap!ica93o;

X — os casos de extin9§o do contrato;

XI - disposi9des quanto aos bens que compoem o patrimonio publico;

XII - forma e periodicidade da presta9&o de contas do contratado ao
municipio.
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Art. 3° - As tarifas e pre^os a serem adotados deverao atender as necessidades deviabilidade economica e financeira da presta^ao dos servi^os propostos, reajustados
periodicamente pelo menos uma vez por ano. atraves de indices que reflitam a varia9ao
dos custos, e revistas sempre que necessario para garantir a manuten^ao do equilibrio
economico e fmanceiro da presta^ao da presta?ao dos serv^os.

§ 1° As revisbes compreenderSo a reavalia9ao das condi9oes da presta9ao dosservi9os e das tarifas praticadas quando se verificar a ocorrencia de fatos nSo previstosno contrato, fora do controle do prestador dos serv^os c que alterem o seu equilibrioeconomico-financeiro.

§ 2° Na composi95o tarifaria adotada. nao poderao ser incluidos valores de
investimentos em sistemas de abastecimento de agua e esgotamento sanitario executadoscom recursos do Poder Publico, sendo vedada a utiliza9bo. no calculo da tarifa, dos custos
de referenda compostos pela remunera9ao e amortiza9§o dos investimentos oriundos derecursos da dota9§o or9amentaria da Uniao, Estado e/ou Municipio, mesmo aqueles
recursos ja empenhados e nao realizados ou a realizar de futures repasses, excluida a
deprecia9ao destes.

§ 3° Os sistemas de abastecimentos de agua e aqueles de coleta e tratamento
de esgoto e disposi9ao final dos efluentes porventura implantados com recursos publicos.nao integrarao em nenhuma hipotesc o patrimonio da concessionaria.
Art. 4" - Os investimentos no sistema de agua e esgoto a serem realizados pela
concessionaria deverao passar por processo de autoriza9§o e reconhecimento pelo
Municipio, devendo os mesmos serem amortizados integralmente pelas tarifas, nodecorrer do prazo da concessSo e, enquanto nao amortizados, farao jus a remunera9io daTJLP mais 12% ao ano, ou a taxa contratada no caso de financiamento especifico.

§ 1° A concessionaria podera utilizar os direitos emergentes da concessSocomo garantia de contratos de financiamento de obras. serv^os ou fomecimento que
visem a recupera9ao, melhoria e ampl^So do sistema de agua e esgoto do municipio ou
em a9&es de desenvolvimento operacional.

§ 2° O disposto no paragrafo anterior fica limitado ao montante que nao
comprometa a operacionalizacao e a continuidade da prcstacSo dos servi9os, devendo o
Municipio, representado pelo chefe do poder executivo, participar como interveniente
anuente no processo.

Art. 5° - No intuito de viabilizar a presta9§o dos servi9os mencionados, fica o Poder
Executivo autorizado a transferir ao vencedor do certame licitatorio a posse dos bens
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publicos necessarios a execu^ao dos servigos a serem contratados, bens estes que
reverterao ao Municipio, automaticamente, ao termino da concessao.

§1° O Poder Executivo esta autorizado a criar agencia de regula^ao ou assinar
convenios de regulaQao e fiscaliza^o com organismos constituidos dentro dos limites do
Estado do Tocantins.

§ 2" Fica o Executivo Municipal, detentor em instancia final destes servi?os.
autorizado a tomar as medidas permitidas em direito visando a rescisao de quaisquer
acordos, ajustes, convenios ou correlatos que se vinculem a presta9ao dos servi^os
publicos de agua e/ou esgoto e a sua operaipao e manutenpao.rs

Art. 6°-O Chefe do Poder Executivo tem competencia privativa para conceder anuencia
para a realizapao de eventuais alterapSes no controle societario da empresa que vier a
deter a concessao dos servi^os publicos de agua e esgoto do Municipio, incluindo a
transferencia total ou parcial da concessao a terceiros, nos termos do artigo 27 da Lei
8.987/95.
Art. 7°- Fica ainda o Poder Executivo autorizado a praticar todos os atos destinados a
efetivagao do processo licitatorio mencionado.
Art.8°-Esta Lei entrara em vigor na data de sua publica<;ao. revogando-se as disposi^oes
em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sao Valerio, aos 15 dias do mes de Setembro de
2020.

Olimpu KpJitrfitos Arraes
ho Municipal
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