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================= ES TA D O D O PARÁ

A utoriza o Poder Executivo a outorgar, sob o reg ime
1
de concessão, a prestação dos s eNiços públicos de
água e esgoto do Município dk Barcarena e dá
outras providências.
1

ASS I N.AT IJ Rl\

O Prefeito Constitucional do Município de Barcarena, no uso das atribuições legais, contidas no
Art. 23, inciso Ili da Lei Orgânica do Município, FAZ saber que a G;âmara Municipal de
Ba rca rena aprova e ELE sa nciona a seguinte Lei:
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Art. 1°- Fica o Poder Executivo _Münicip~ f'autorizgdci;°'e m·~çvmprimento ao disposto no
.

.

artigo 17~ da _c.<?0~~t.uiião F~dé(·aFde 1?s'fl;'{'~~,têrmo's ~."\ Lei !Fed.eral nº 11 .445,
de 05 de Janeir~, d~2Ô07-;, da Lei F;eder~,I nº 8\ 987~.de 13 d~'.feyere1ro de 1995; da
Lei Fed eral n~: 9.07.i j, d}if' 07 de julho de- 1995;:· da :Lei Federa l nº 8.666, de 21 de
•
.,-.• _,/
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junho de 19.9,3; arts. 98, 103 e 150 da Llei Orgâfüca do Municipio de Barca rena e
dema is normas ·1~g-~i{ pertinentes, !~ out~rgp,(:e~i-' r,e gime de cohcessã o de serviço
púb lico , a ·p rest~(çã°:. dos serviços púb!!qQ~~'.,.~~ 'ág ua e esg otfl do Município de
Barcarena.
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§ 1°- Os .serviç,_oá,'.-~-~~:fi~os d~ ágy a eJi ~sgo\i;i~c.i;n ~r~end?)i, . os serviços de
abastecimento'. de ·águá,,potavel, .const1t.l ndo wela.s.::at1v1dadi;!s,I infra-estruturas e

~:j]i_b~

instalações n~c~s<~rJ~s-/.~.'?-.. abastecim~'.nto
de ,á~'C,a ; potável, desde a
captação até a}:li,9,~Çõ~~\J?J.~~:~ il e re~P.~?,ti,~~{ )istr~r:r(e'n tos jde medição; e do
serviço público dé'<,~~gctf~me,tj{ç [) sa nitá'.r19.t': /~pnst!J1;Jjct6 pelas. atividades, infraestruturas e in stalações:.:bR.~J:ê_ciiQQ~ is de dd'riH~j!:aí{spo rte, tratar~ento e disposição
final adequados dos esgotos ~oo'ifâ õos) :~sde as ligações predia is até o seu
1
lançame nto final no meio ambiente.
§ 2°- Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal auto rizado éi adotar todos os
procedimentos que se fizerem necessários para a efetivação ba outorga de que
trata o caput deste artigo, de conformidade com as prescrições 1J gais pertinentes.

l
1

§ 3°- Cabe rá à Secretaria Municipal de Adm inistração e à Agênda Reg uladora dos
Serviços Concedidos, se e quando criada pelo Municíp io de Barbarena , exe rcer as

atribuições de reg ulação e fisca lização da co ncessão de que trat1 esta Lei.
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PREFEJTUkA MUH!ClPAI. DE BARCARENA
CERTlf1CO OU!: ESTE ATO FOt PUBLICADO
HO QUADRO OE AVIS() PRO PER!ooo OE
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Gabinete do Prefeit o
/\ rt. 2º- Constitui objeto da concessão a prestação dos serviços públicos de água e
esgoto na extensão territorial urbana do Município de Barcarena.
Art. 3º- A concessão dos serviços públicos de água e esgoto será ou torgada em

caráter exclusivo, mediante licitação na modalidade de concorrência,
que será
1
promovida pelo Município de Barcarena, diretamente ou por meio da Secretaria
Municipal de Administração e da Agência Reg uladora dos Serviços Conced idos, se
e quando criada pelo Município de Barcarena .
1

Art. 4º- . O contrato de conce_~-~~~ =--q ,lf;;;~~:Qlf\g~,_p~lo. Município de. Barca ~e~a, na

qualidade de Poder C9nçedeQh\ ;{?~í'f? a ,.1~tyrven~~c1a da Secreta.na Mun1c1pal de
Administração e dJ_) ~,g~.nqi~t-:~_f;?Q~li3sf..b{í=f~~~;~~(V~ ~ oncedidos, se e quando
~,,,
criada pelo Mun.!.cJp·10 dJ)~~r.~ri:!ri~/ . l1 "'-~ . . '(·:-:'/
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Art. 5°- O contr~fo qe... éo!')9essão terá ipra29. de vi$~)1cia de 1 O(d.e,z) anos, contados a

partir da data -~~ asfinatura de ~eu i~stru~~'~_q, onde tod:,3~~ a·s cond ições da
1
outorga e os direitos e obrigações:'das partés· est;:frão estabelecidos, respeitado o
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esta~uído ~~ ~~~s_
ent~ Lei e nas. n~rmastl~:~~/ ;:pertinentes .. adrritida a prorrogação
por _igual ~eriod?,,. d~sde que_ mt~ress~! itt:-~~le,s, respe1tan~? os pressupostos
legais cont1ô?s .. pr~~ente Lei.
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Art. 6°- A conces.~ã~ -,para>~xploraçã~ dos llerviçJ.1)úJlicos si·'~ gua e esgoto será
regida pelos pre~~'itqfd~_··q~?~!itui~ão F~derafij~~pi Fe~fa r'al nº 11 .445, de 05 de
janeiro de 2007;' -qa Lei Fe~er~I. rº 8.9,~7../4~ -~ ' de/ ~ vereiro d,e 1995; da Lei
e: ]u19?_·ci,~ 1995_;: tj~_
;:ffe'i f-~p~fa l nº 8.666,, de 21 de junho
Federal nº 9.074, dê :·Qf ~_
de 1993; da Lei Orgânic.à2:dqJ.vt
-Jlliicípio r ~ aocafona e desta Lei; pelas normas
legais e regulamentares pert~~ni~~~fB.0.~itaÍ de licitação, contrato de concessão
e seus anexos, bem como pelos princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições do direito público e privado vig entes.
1

Art. 7°- A concessionária explorará, por sua conta e risco, os serviços públicos de água
e esgoto na área de concessão .
1

Art. 8°- A concessão para a exploração dos serviços públicos de •água e esgoto

pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários,
bem como a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de
concessão, conforme o estabelecido nesta Lei, nas normas pértinentes e no
respectivo contrato de concessão.

1
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Gabinete do Prefeito
§ 1º- Serviço adequado é o que satisfaz as cond ições de regularidade, continuidade,

eficiência, seg urança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
mod icidade das ta rifas, nos termos a serem definidos no edital de licitação e no
contrato de concessão.
§ 2°- O contrato de concessão contemplará as metas progressivas e graduais de

expansão dos serviços, de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da
energia e de outros recu rsos natu ra is, em conformidade com os ke rviços a serem
prestados.
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§ 3°- O contrato de concessão- êíe.verá~.:t fntê.ttipTà~eficiência e a 1 sustentabilidade
econômico-financeira:d{pf~$~~ç~~\1ó'ts~ki.(~~(P..ú.~i~~de água e esgoto.
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Art. 9°- A regulaç.ão é; f.isc~lízação dps s~rviços\; P.~tfl(cos de\ água; e esgoto serão
Municipa) de ~dminf~'!fJçê·o e pelà.j~gência Reg uladora
exercidas p~I~
dos Serviç~s· C.9_~c~~~é:fos, se e q~and~ cr~,?:~( ~ Jo Mu.nicípip .. de Barcarena, de
acordo co~ os P-_rlnclp1os e norma(estabeJ~9.1.9.9s_pela Lei Fede,r~I nº 11 .445, de 05
de janeiro ~~ 2p.01,,· ~r~la Lei Orgâni;ca dolf{~_
ql_
~ ~!~ de Barcaren~;enesta Lei.
·. -- --~. ~p
::
··.j/.:;:..
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Art. 10- Os usu~'(iO$:das' s.erviços púb(i'cos d~ ágü~~>~~oto que tiverem seus direitos
violados ou '; tivererr( :cónhecimentó: de violaçãb\,,_...,r!tr,\
:éJ~;,&rdem
juÍ:ídica,
envolvendo a
1
l
prestação de ·t~/~ ~e~içd~." poder~? repÍ;~sent~r:,.;~fenuncia( du reclamar o fato ao
i_; ~e,, Admihistração e à Agência
Poder Concede(lt_e· );,u.,à .Seçret~ria Myni~
Regu ladora dos ' S,~ryiç.és ,Qo~didos, :s_e -~fj~ând9-;'f .riada pelo Município de
Barcarena, de acordó~s>oi ·ó di~p_
q~to nos !~t?}}1druip1sfrativos que regulamentam a
'.....___
·,.. ·1· ,
" \;/ /'(,,
elaboração de represent~f~s,_~:Q~_Q\J_r.i,..c.ià.- e,JeClamações, editados pelo Poder
---::.:.· . . - ;, >-'~
Executivo Municipal.
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Art. 11 - Extingue-se a co ncessão por:
1- advento do termo do contrato de concessã o;
11- encampação;
Ili- cad ucidade;
IV- rescisão;
V- anulação;
VI- falência ou extinção da co ncessionária.
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Parag~afo Unico- Ap lica-se à extin ção da concessão, objeto desta Lei, o disposto nos
art,~os 35 a 39 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, nas normas m unicipais
pertinentes, bem como as d isposições contidas no edita l de licitação e no contrato
de concessão.

Art. 12- As tarifas dos serviços públicos de ág ua e esgoto serão fixadas de acordo com
0
estabelecido pelas normas lega is pertinentes e os critérios definidos no edital de
licitação e no contrato de concessão.

§ 1º- As tarifas dos serviços p~q:llé·Õs~d.e:~·~gjl~~oJo serão preservada pe las regras
de revisão e de reaj~ste ·previst~s:.o~: Lei F\~deJ~i' riº , 11.445, de 05 de janeiro de
2007, no edital de)têifág,~9.'tró'~gn,rato··#E3,CÔ;~#~O'-EN1RS atos administrativos de
reg ulação que,,_yié?3.~ -;~. Jér'~edi~ados\ pi!â{ jp~idade ''r~Q.uladora, mantendo-se
inalterada. du,rante(fóqo. 9··período 'de c~,ncess·!l:ç; •.:~ equaçã<:>-..econôm ico-financeira
; '
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inicial do corytrat0 ·dé ~Jlícessão.
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§ 2°- Ao usuárib re.sjg~nçial de baixa r#nda ~~r~~$antida a instituiç1ão ,de tarifa social,
na forma e:corigjçôe~ definidas em!reg u!~~.~~'!2:J{óprio a ser ~~pedido pelo Poder
.
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Art. 13- A conces:s!on~ria p91e rá aufE:fir out~s re~t~·s.. alternatiyás, complementares,
acessórias ou d.~ Jir~j~J_ps ~~.~ociad.os, no1s ter~.<?fRi dispqajó no edital de licitação,

co ntrato de con~isãcf '~. i~~!~ norrp.~~Jf~!!9/íve~áesde que previamente
'.: ;.. : \
/ //
aprovadas pelo Pode);·,_Ç~Q.ç:ê~ntr,i

··, ·>:~~_::=j~\-:·:;:-,a)\~~}:C:.:: ~/
Art. 14- As despesas decorrentes ·-aa·"l:i'ptrcãção desta Lei correrão por conta das
dotações próprias, co nsignadas no orçamento vige nte, s uplementadas se
necessário.
Art. 15- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrária.
Gabinete do Prefeito

unicipal de Barcarena e m, 14 de julho de 2011.

/l{!fc~~~s.
Prefe~~~~I de Barcarena.
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