
USTIFICATIVA 

utoriza o Poder Executivo do MUl1iicípio 
Caravelas/BA a delegar, me~iante 

révio procedimento Iicitatóri" a 
ploração dos serviços públicos de 
astecimento de água e ! de 
otamento sanitário. 

autorizativa, que, uma 
Municipal possa delegar à i 
de abastecimento de água 
Caravelas/BA. 

augusta Casa de Leis projeto ~e lei 
ap , permitirá que o Poder Exe1fIJtivo 
ativa privada a prestação dos serviços pÔplicos 

ento sanitário no âmbito do Municlpio de 

eficiência, por meio de ..... ~ •. ''''i •.... , 
Sendo assim, para mel 
coordenação supervisão e 
desmesurado da máquin 
desobrigar-se da reallz ...• ,,,, ..•..... 
sempre que possível, à 
iniciativa privada suficiente 
os encargos de execução. 

lei n. 017/2017, justifica-se na busca pela 
o na execução das atividades do E$tado. 

I' 

urnbir-se das tarefas de planejamento, 
, com o objetivo de impedir o crescimento 
inistrativa, a Administração procurará 
ial de tarefas executivas, recorrendo, 
indireta, desde que exista, na i área, 
envolvida e capacitada a desempenhar 

Nesse pass , 
atualidade, a prestação do 

princípio da adaptabílidade ou 
úblico deve, sempre, ser feita dentrp das 



técnicas mais modernas. entro das possibilidades, o poder.' 
deve buscar atualização n técni s de prestação do serviço. 

Não é d co o saneamento básico, em seus! Ilquatro 
componentes. Sendo qu o M nicípio não possui condições té~~ica e~ 
financeira para executar os s iços de abastecimento de á~ua e 
esgotamento sanitário, sal tar q se busque na iniciativa privada, m~diante 
concessão pública, uma m Ihor p stação dos serviços. " 

Atualmente 
de Água e Saneamento - 
Associada instituída pela 
de concessão firmado en 
em 2012. 

iços são prestados pela E.mpresa, $,: aiana 
com vínculo precário, mediante ~estão 

i Muni ipal nO. 376/2012, uma vez que o c~ntrato 
o Mun cípio e a citada empresa pública findcu-se 

Edis, a atual prestadora destes serviços 
alidade aos usuários, tampouco têm feito 

Iizar o acesso aos serviços p~r ela' 
dos Distritos e Povpados 

',I 
" 

É certo que, Nob 
não vem garantindo o míni o de q 
investimentos no sentido 
prestados, notadamente 
Caravel enses. 

" 

i 

Para tanto, o melhor instituto jurídico é a concessão do serviço 
público a um terceiro, que pre por sua conta e risco independerite de 
qualquer pagamento por parte da Administração, uma vez que a 
concessionária será remu integralmente, mediante a cobrança de 

'1,11 

!! 

I' ,I 

ortânc da matéria, espera-se que os n~bres 
jeto, porque é do mais alto interesse da 

'I 

tarifas dos usuários do servi 

vereadores aprovem o pre 
comunidade. 

de urgência, nos termos do 
e esta matéria seja apreciada em r$gime' 

I 

da Lei Orgânica Municipal. 'I' 

amos a Vossa Excelência e, po~ seu 
intermédio, aos seus ilustre 
distinta consideração. 



MUNICIPI 
Esta 

5 ilva 



PROJETO DE LEI AL N°. 006, de 25 de junho de 2018. 

O PREFEITO MUNICIP 
que a Câmara Municipal 

Poder Executivo do Municí de 
a delegar, mediante 

imento licitatório, a exploração dos rviços 
s de abastecimento de água e de esgot mento 

e dá outras providências." ! 

!:\ 

'-'.LC>..JL'-C:>.VELAS, ESTADO DA BAHIA, façw saber 
..•..• nctono a seguinte Lei: . 

na quali~~d.e de titular dos .serviços P4bliCOS 
••.•. p .• ..,u,.~ sanitário e, em cumprimento ao quanto 

u.u'~yu"v Federal, autorizado a delegar, mediante'~révio 
da exploração de tais serviços públicos, com 
amparo na Lei Federal n.? 8.987, de '113 de 

666, de 21 de junho de 1993 e na Lei ~ederal 

Art. 1°. Fica o Município de 
de abastecimento de água e 
disposto no artigo 175 da C 
procedimento licitatório, a 
exclusividade, a pessoas j U~~'~~v'''''' 
fevereiro de 1995, na Lei Fe 
n.? 11.445, de 05 de janeiro de 

§ 1°. Os serviços públicos 
englobam as atividades, 

de água e de esgotamento s,"ütário 
instalações necessárias: I 

I - ao abastecimento público 
preservação, distribuição de 
instrumentos de medição; 

abrangendo a captação, adução, trata:rento, 
-nAT"~"::" até as ligações prediais e respectivos 

I. 

II - ao esgotamento sanitário, 
tratamento e disposição final 

III - as atividades comerciais 
usuários. 

0 •• " ••••.•. '>" ao serviço e a atividade de atendirnenjo aos 
I 

§ 2°. As condições e 
na delegação referida neste 
licitação e do respectivo contra 

submetidas às pessoas jurídicas intere~sadas 
constar, obrigatoriamente, do edijal de 

§ 3°. A delegação a que 
Município, incluindo seus 

artigo abrange todas as áreas urban~s do 
I 

, em regime de exclusividade. ' 

§ 4°. O Poder Executivo 
a conveniência da delegação, 
consulta pública. 

~IUH~VHte ao Edital de Licitação, ato justificando 
promoverá a realização de audiência e 

• 1 

VU~J,L,U~ os serviços de que trata a present~ Lei, 
as subcontratadas, sempre prezando pqr sua 
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Art. 3°. o serviço público delegad deverá ser prestado conforme crité os que 
possibilitem a obtenção de u serviç adequado, de pleno atendimento aos uários, 
no qual serão resguardados o direitos e deveres definidos na Lei Federal n." 8 78/90, 
na Lei Federal n." 8.987/95 e a Lei F deral n." 11.445/07. 

I 
Art, 4°. Consideram-se us ários do serviço público de saneamento b sico o 
proprietário, o titular de do ínio ou o possuidor, a qualquer título, de bem imóvel 
atendido pelo serviço público bjeto d delegação. li 

,I 
. ~ 

§ 1°. A tarifa do serviço pú lico de saneamento básico será fixada pelo pmeço da 
proposta vencedora da licitaçã e pres rvada pelas regras de revisão previstas n~ edital 
e no contrato. W . . i 

1 
I! 

§ r. As tarifas poderão ser di erencia as em função das classes de usuários, fa~xas de 
consumo e categ,oria, inClUSiJe com fixação de tarifa social P, ara a.tendimeJil,"".,to aos 
domicílios de baixa renda. I 

§ 3°. A tarifa, devida mensal ente pe os serviços prestados, será fixada por "Unidade 
autônoma, conforme sua utilização, a sua cobrança poderá ser realizadg pela 
concessionária diretamente dos usuário ,respeitando-se a legislação vigente. 1\ 

, 

§ 4°. O Município poderá ins ituir, d rante a concessão, outros subsídios tad~ários,: 
sendo que, nesse caso, deverá ornar as providências necessárias para a recompbsição 
do equilíbrio econômico-finan eiro do ontrato. 'I ' 

unicipal designar a entidade encarregaqa das 
atividades 
de regulação e fiscalização dos erviços públicos delegados. 

Gabinete do Prefeito Mu 

Art. 6°. Esta Lei entra em vig 
em contrário, e, em específico, 

Prefei o Municipal 


