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LEI MUNICIPAL N° 884/2013. ator de LlcltaçOes e C

"DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DOS
SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕESIRS
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

-,
SILVIO PEDROTTI DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de

São José das Missões, Estado do Rio Grande do Sul/RS, no uso de suas
atribuições legais, FAÇO SABER, que no cumprimento ao disposto no artigo
n? 65 e 97 da Lei Orgânica, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e
eu sanciono e promulgo a seguinte:

LEI

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, mediante
licitação, terceirizar os serviços de captação e abastecimento de água da
cidade de São José das Missões/RS.

Art. 2° - A empresa interessada em explorar os serviços de
captação e abastecimento de água, deverá apresentar, na ocasião da Licitação,
no mínimo a seguinte documentação:

a) Prova de Inscrição no cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal
do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
e) Declaração de Idoneidade;
f) Declaração de não empregar menor de idade;
g) Contrato Social da Empresa;
h) RG e CPF do representante da Empresa.
i) Responsável Químico;
j) Engenheiro Sanitarista; \
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I) Fixar endereço, na cidade de São José das MissõeslRS, com escritório e
telefone para informações e reclamações dos consumidores.

Art. 3°_ O prazo de validade da concessão é de 10 (dez) anos,
podendo ser renovado por igualou mais períodos, havendo interesse entre as
partes, com prévia autorização legislativa.

Art. 4° - O Município transfere à empresa concessionana na
forma de concessão todo o sistema de abastecimento de água para o consumo
humano já existente e ligada ao perímetro urbano, tais como: poços
artesianos; instalações elétricas; bombas d'água; instalações hidráulicas e
hidrômetros, reservatórios, devendo esse patrimônio ser devolvido ao
município no fim da concessão, em bom estado de conservação, mediante
vistoria municipal.

Parágrafo Único - O Município fará um inventário de todos os
bens a serem repassados à concessionária.

DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA

Art. 5° - É de responsabilidade da concessionária:

a) Garantir o fornecimento de água tratada para a população, já existente e
ligada ao perímetro urbano do município, sendo que devera ser de no mínimo
12 horas por dia, no horário compreendido entre as 5:00 e 22:00 horas, salvo
motivos justificados (Ex.: falta de energia, rompimento da rede, ampliação de
rede entre outros motivos);
b) Suportar todas as despesas para o fornecimento de água, tais como:
tratamento de água, consertos da rede hidráulica,· elétrica, bomba de água,
substituí-Ia e ampliá-Ia quando necessário, arcando com os custos.
c) Consertar a rede hídrica e substituir a canalização, quando necessário,
arcando com despesas de mão de obra e material;
d) Ampliar a rede mestra de abastecimento, quando necessário, ar ando
com mão de obra e material; I
e) Pagar impostos inerentes; ( \
f) Apresentar plano de trabalho onde conste as formas de novas Ligaç e;,
interrupção; religação; danos no hidrômetro e ligações clandestinas, er

d ' . I deverá I d ~\Ioutras que a empresa enten er necessano, o qua evera ser aprova, o p
Executivo Municipal que regulamentará por Decreto; \

\ .,
\
\
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g) Disponibilizar, no mínimo, um funcionário capacitado, com residência fixa
no município, para eventuais reparos ou ajustes necessários nas redes de água.

Art. 6° - A concessionária deverá instalar hidrômetro em todas as
economias consumidoras, com ressarcimento do usuário, podendo ser
parcelado até 10 (dez) vezes, podendo o consumidor adquirir o hidrômetro
por conta própria, sendo que a instalação devera ser efetuada pela Empresa.

Parágrafo Único - Enquanto não for instalado o hidrômetro, o
consumidor pagará taxa fixa de R$ 13,65 (treze reais e sessenta e cinco
centavos) multiplicada porO? (duas) vezes seu valor, sendo fixado o prazo
máximo para a instalação do hidrômetro de 120 (cento e vinte) dias.

Art. 7° - Havendo necessidade de perfuração de novos poços
artesianos fica o município autorizado a arcar com 40% (quarenta por cento)
das despesas, ficando o restante a cargo da concessionária, mediante a
expressa autorização do chefe do Poder Executivo.

Parágrafo Único - A Empresa deverá arcar com 60% (sessenta
por cento) do valor das autorgas dos poços ocupadas por ela.

Art. 8° - A concessionária prestará caução bancária na
importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), qual ficará depositada em conta
bancária remunerada especialmente aberta e somente poderá ser levantada
depois de finda ou rompida a concessão, por ordem da municipalidade.

Parágrafo Primeiro - A Concessionária devera prestar contas
dos pagamentos da energia elétrica para a municipal idade a cada 90 (noventa)
dias.

Parágrafo Segundo - Finda a concessão e constada a exiM
de danos ou débitos com luz e impostos estes serão suportados com o yalor da
fiança, restituindo à concessionária a sobra, acrescido de 10% (dez por cento),
do valor comprovadamente investido pela mesma. (

\~ -

\~

DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL

Art. 9° - É competência do município:
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a) Abertura de valas para o conserto ou ampliação da rede d'água e bem
assim o seu fechamento;
b) Consertar a pavimentação das ruas, avenidas e logradouros públicos no
caso de conserto ou ampliação da rede d'água.
c) Subsidiar a taxa social (beneficio do Bolsa Família) a favor da
concessi onária.

DAS TARIFAS

Art. 10° - A 'tarifa máxima inicial a ser cobrada do consumidor
será conforme a tabela abaixo:

Tarifa Valor R$ p/m"
Residencial R$ 2,88
Comercial R$ 3,28

Parágrafo Primeiro - Cada ponto de consumo terá uma taxa
fixa no valor de R$ 13,65 (treze reais e sessenta e cinco centavos), e terá
direito a utilização de 5 m- (cinco metros cúbicos) por mês.

Parágrafo Segundo - Terá direito de isenção da taxa de água
fixa no valor de R$ 13,65 (treze reais e sessenta e cinco centavos) o
contribuinte que comprovar que recebe o beneficio do Bolsa Família. Portanto
este contribuinte pagara apenas o valor do metro cúbico de água residencial
consumida acima do previsto no parágrafo anterior.

Art. 11° - O reajuste da tarifa e taxa mínima será feito
anualmente conforme o IPCA acumulado do ano.

DO TRATAMENTO, ANÁLISE E CONTROLE DA
QUALIDADE DA ÁGUA

/
Art. 12° - A água será tratada conforme determina a Pp

2914/2011 anexo XV. ! \,
Art. 13° - Para o tratamento da água, a concessionária' usa

\aparelhos eletrônicos para a injeção automática dos produtos químicos. \

\
\

"Todos Juntos Pelo Desenvolvimento 11 - Adm.: 2013/2
Av. 20 de Março, 1385 - Fone/Fax: 3753-1106 - CEP9Q325-000



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICíPIO DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

Art. 14° - A concessionária fará análises da qualidade da água
mensalmente e controle do cloro diariamente conforme anexo "15", da
Portaria 2914/2011, do Ministério da Saúde.

Art. 15° - A concessionária enviará cópias das análises da água
mensalmente para a Secretaria Municipal da Saúde, firmadas pela empresa e
profissional responsável.

DQ BENEFÍCIO MUNICIPAL

Art. 16° - Todo conserto e ampliação feitos pela concessionária
ficam automaticamente incorporados ao patrimônio do Município.

Art. 17° - Usufruir de água potável mensalmente, para
consumo a quem o Poder Público a indicar.

DA CLÁUSULA PENAL

Art. 18° - O não cumprimento de qualquer dispositivo legal,
contratual ou instrução normativa por parte da concessionária, a
municipalidade poderá cancelar a concessão e terá direito ao resgate integral
do valor depositado em caução bancária, conforme estabelecido no Art. 8°.

Art. 19° - A presente lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 20 - Revogando-se ,,~rspos~ções em contrário.

. GABINETE DO P~ I'E / UNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DAS MISSÕESIRS, 05 DE JU:JtHO 20 3.

/
!

/
SILVIO P~D ~TTI DE OLIVEIRA

P: efeito Municipal

SERGIO BEIRO DO NASCIMENTO
Séc. Mun. Da Administração
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