
ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUÁÈAÍ
EXCELÊNCIA PARA O CIDADÃO

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 02/2020

Senhor Presidente^

Senhores Vereadores^

Temos a honra de submeter para deliberação e apreciação dessa Egrégia
Casa de Leis, Mensagem e Projeto de Lei Complementar que "DISPÕE SOBRE A
TARIFA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COBRADA PELA CONCESSIONÁRIA
DO SERVIÇO PÚBLICO RESPONSÁVEL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE
GUARAÍ-TO."

CONSIDERANDO o disposto no artigo 18, inciso XV, da Lei Orgânica
Municipal, a Lei Municipal n°. 014/99 e o Contrato de Concessão de Serviços
Públicos de Agua e Esgoto.

CONSIDERANDO que o artigo 53, inciso VIII, da Lei Orgânica
Municipal dispõe que a concessão de serviços público e qualquer matéria
relacionada a esse assunto deve ser efetivada através de Lei Complementar (Art.
Ji, §1°, da Lei Orgânica).

CONSIDERANDO que a Cláusula Sétima, letra i, do Contrato de
Concessão, prevê que é direito e obrigação do Município fixar as tarifas de água,
esgoto e serviços complementares.

Face ao exposto, na certeza de contar com o apoio de Vossas Excelências
na aprovação da inclusa propositura, aproveitamos o ensejo para renovar os
protestos de estima e consideração.

PALÁCIO PACÍFICO SILVA, GABINETE DA PREFEITA
MUNICIPAL DE GUARAÍ, aos 06 (seis) dias do mês de março do ano de 2020
(dois mil e vinte). ^ ^

LiresíTeresíi Ferneda TOCANTINS
Prefeita Municipal

Av. Bernardo Sayão, s/n" - Setor Aeroporto - Fone: (0**63) 3464 - 1030, Fax: (63) 3464-1161, CEP: 77.700-
000, Guaraí-TO, www.guaraUo.gov.hr, email: gahinetedoprefeito(ajguaraUo.gov.hr
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ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ
EXCELÊNCIA PARA O CIDADÃO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N", 02/2020 - DE 06 DE MARCO DE 2020.

''DISPÕE SOBRE A TARIFA DE ESGOTAMENTO

SANITÁRIO COBRADA PELA CONCESSIONÁRIA

DO SERVIÇO PÚBLICO RESPONSÁVEL NO
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GUARAÍ-TO."

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Guaraí, Estado do Tocantins.
APROVOU, e eu, Prefeita Municipal, no uso de minhas atribuições legais, SANCIONO
a seguinte Lei:

Art. P Fica o Poder Executivo obrigado, a estipular tetos máximos para
cobrança da tarifa de esgotamento sanitário cobrada pela concessionária responsável
pelo saneamento básico no Município de Guaraí-TO.

Parágrafo único. O valor do serviço de esgotamento sanitário será calculado

com base no consumo de água tratada pelo usuário do sistema de abastecimento, de

forma individualizada.

Art. 2" As tarifas de esgotamento sanitário não poderão exceder a 40%

(quarenta por cento) sobre o consumo de água tratada para residências e 50% (cinqüenta

por cento) para estabelecimentos comerciais, órgãos públicos e para estabelecimentos

industriais.

Art. 3" São isentos do pagamento de tarifas de esgoto as residências,

instituições, órgãos públicos, estabelecimentos comerciais, industriais ou afins, não

alcançados pela rede de esgoto, ou aqueles em que não haja possibilidade de uso da rede

instalada.

Art. 4" O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei no prazo de 90

(noventa) dias.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as

disposições em contrário.

PALÁCIO PA CÍFICO SIL VA, GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE
GUARAIf aos seis dias do mês de março do ano de 2020.

^  %
Lirés Teresa Ferneda ^

Prefeita Municipal . '

Av. Bernardo Sayão, s/n" - Setor Aeroporto - Fone, '0**63) 3464 - 1030, Fax: (63) 3464-1161, CEP: 77.700-
000, Guaraí-TO, www.guaraito.gov.bv, email: gabinetedoprefeito^guaraUo.gov.br
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LEI N» 014/99 PE 11 DE AGOSTO DE 1999.

"REGULAMENTA E AUTORIZA A
OUTORGA DA CONCESSÃO DOS
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E
ESGOTO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu. Prefeito
Mumcipal, sanciono a seguinte Lei:

Art r) - Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar a prestação
dos serviços públicos de água no município de Guaraí, por concessão, à
Companhia de Saneamento do Estado do Tocantins - SANEATINS, com
exclusividade.

§ 1® - A outorga deverá ser por contrato, com prazo de 30 (trinta)
anos, a contar da data da assinatura do contrato de concessão, podendo ser
prorrogado conforme Lei Estadual n° 1.017/98.

§ 2® - O regulamento e metas para a prestação dos serviços públicos
serão definidos em razão do interesse público e as necessidades ditadas pelo valor
do investimento.

§ 3® - As tanfas e preços a serem adotados deverão atender as
necessidades de viabilidade econômica e financeira da prestação dos serviços,
proposto pela SANEATINS, reajustadas periodicamente pelo menos uma véz por
ano, através de índices que reflitam a variação dos custos, e revistas sempre que
necessáno para garantir a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do
serviço.

§ 4® - O regime tarifário a ser adotado poderá ser o da tarifa
unificada para o Estado, no modelo de subsídio cruzado previsto no art. 32 da Lei
Estadual de n® 1.017/98.

§ 5® - O contrato de concessão deverá prever automática atoi
do mesmo no caso de sub-concessão, cisão, fiisão, incorporação ou transfo '
societária da SANEATINS, de acordo com legislação pertinente. / ̂

Art 2®) - O MUNICÍPIO poderá participar do capitm^ social da
SANEATINS, mediante ações preferenciais, através de aporte deXçecursos
financeiros ou pela incoiporaçâo de bens móveis e/ou imóveis de propriedàde-da-
município e vinculados ao sistema público de água e esgoto, no patrimônio da
SANEATINS, na forma prescrita na Lei n® 6.404/76.

Av: Bernardo Sayão, s/n® Qd. 06 Lts. 25 e 26 - Fone: (063) 834-1030 e 834-2503 - CEP 77.700 000

-  Tocantins
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Art 3**) - Os investimentos nos sistema de água e esgoto, a serem
realizados pela SANEATINS, deverão passar por processo de reconhecimento pelo
MUNICÍPIO, com base em avaliação de perito independente, devendo os mesmos
serem amortizados integralmente pela tarifa.

§ 1" - O disposto no c^ut deste artigo se aplica aos investimentos
já realizados pela SANEATINS, até a data da outorga, ficando autorizado o Poder
Executivo a tomar as medidas necessárias paia que o processo de conhecimento
não prejudique a assunção dos serviços pela SANEATINS.

§ 2® - No caso de extinção da concessão, por qualquer motivo, a
SANEATINS terá garantido o direito, de continuar no efetivo exercício da
concessão, em direito e deveres enquanto , não amortizados ou indenizados, em
dinheiro, os investimentos por ela realizados; de acordo com que prevê no contrato
de concessão.

§ 3® - A SANEATINS poderá utilizar os direitos emergentes da
concessão como garantia de contratos de. financiamento de obra, serviços ou
fornecimento que visem a recuperação, ndelhoria e ampliação do sistema de água e
esgoto do município ou em ações de desenvolvimento operacional, devendo o
Poder Executivo participar como interveniente anuente no processo.

§ 4® - Finda a concessão, por qualquer causa o MUNICÍPIO se sub-
rogará perante a SANEATINS, ao que desde já fica autorizada, nos direitos e
obrigações assumidas pela SANEATINS relativos aos serviços públicos de água e
esgoto.

Art 4®) - O MUNICÍPIO é responsável por débitos de qualquer
natureza, vinculados ao serviço público de água e esgoto, assumidos anteriormente
à data da outorga, prevista nesta lei.

Art 5®) - Ficam revogadas todas ou quaisquer isenções, por
ventura, concedidas pelo MUNICÍPIO, relativas ao serviço público de água e
esgoto.

Art 6®) - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

DADO E PASSADO NO GABINETE DO PREFEITO
MUNICIPAL DE GUARAÍ, Estado do Tocantins, aos onze dias do mês de
agosto de 1999.

Av: Bernardo Sayão,
Guaraí

refeito Mimicipal
(063)834-1 834-250 CEP 77.700.000

Tocantins
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ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
FORÇA, PROGRESSO E DESENVOLVIM^TO

CONTRATO DE CONCESSÃO PARA EXFLORAÇ^OOS SER\ IÇOS DE
ÁGUA E ESGOTO SANll ARIOS

lado

sociedade

"drr^üomiVmUtarcriada pela Lei „33/89, de ̂  de abri. ™ ̂
cidade de Palmas, Capital do fotado do ViEIRA
Centro, neste GUEDES COELHO, Diretor de
FONSECA, Diretor Presidente, TÔ AL Ut^^ planejamento e
Administração e Finanças e MA^ LÚCIA \ ^
Oneracões doravante denominada simplesmente de SANtAiu , ^ireito

DE GUARAl, Estado do Tocantins, pessoa jundica de direitoMUWCIPÍ rrr/MP n » 02.070.548/0001-33, neste ato representado pelo
público, inscnia no / ■ piLHO, brasileiro, casado, portador
seu Prefeito Mumcipal, Sr. JOSE LOMAÍ2.1 fi ' ^ MUNICÍPIO,

^domínio do MUNICÍPIO, mediante as cláusulas e condi^oes seguintes, as q
mutuamente se obrigam.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Nos term® da Ui
de agosto de i.O^, o ^UNOPÍO ̂
exclusividade e pelo prazo de 30 ^ concessão para

exploração dos ser\'iços puunt a<; atividades necessárias-'---mtod^^^^^^ de esgotos
Lnirorbem Z^o atendiment^ e prestação de serviços complementares ̂ s
usuários.

í  • • « A CANTEATíNS ficará com a competência exclusiva

.'4SÍ
C  „H„ As obras de implantação e ampliação, somente,' VParágrafo segundo - As ouras aei f s . . técnica e

poderão ser ,S/Õ"T? fe'"'
econômica e prévia apreciação do MUNICtm. , \\

,iSi»C7p^S
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

FORÇA, PROGRESSO E DESENVOLVIMENTOPa.sn..o L.0 - Na even.^a^ —^
reconhecidos não amortizados ao tim p ©lena amortização dosautomaticamente prorrogado pelo prazo necessano para a plena amor .
investimentos ou indenizados ao contrato de concessão, a

Parágrafo quarto - Em con a p ^gnsal de 20% ivintc por cento),SANEATN-S se compromete a conc^er a ^rcXt» «goto sanit^
no preço das tarifas, do consumo de água h^tada e da coleta de odos pSdios e logradouros públicos, de utilização do MU WC/PIO.

CLÁUSULA SEGUNDA - O serviço P""'"
esgotamento sanitário deverá 'fdt reeuUmento de operação
rriçra^lii-^íl^tvtr pe.oVreto sua
alterações e complementação posteriores.

CLÁUSULA TERCCfRA - Os critérios, o^rf^ue

Parágrafo único - As metas quanHtativas e ^■"^"^/^■^Xanrsvmculadaslo Plano de Atendimento em
(PAS-TO), podendo serem revistas em função das revis

no regulamentos dos serviços.

da Lei Estadual n.° 1.017/98. ^ ^ g serviços
Parágrafo Segundo - As tanfa p ^ , .jg^as anualmente no mês

complementara, para reflitam a variação dos custos de

e Controle. , Municíoio o disposto no art. sCoaParágrafo Terceiro - Fica garanhdo ao Mumcipio o y

as' ' * i! j. y



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
FORÇA, PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO

tarifário previsto no art. 32, da Lei Estadual n.» 1.017/98, por qualquer motivos

ou extinção de qualquer tributo ou encargos legais, posteriormente a data de
cr^^semprrqu^ oco^ndr^l^^-eniente^^ "^derorrentes de força
rortuito, Lultem comprovadamente em acréscimos dos custos ou redução da
Tm^grafo equflíbrio econômico e financeiro do contato com a
SAN^TINS decorrente da outorga, será avaliado com base nas despesas
exploração e de investimentos nos sistemas de água e «8°»° Mumcip^e"
Jaçáo as tarifas praticadas, conforme metodologia a ser defm.da pelo Conselho

}s Estadual de Regulação e Controle.

CLÁUSULA QUINTA - São de responsabilidade exclusiva da SANEATINS

pelo uso, ação normal ou obsolescência normal

~pri^'^Tdt MuS^^que^
PmáLo Segundo - A SANEATINS deverá elaborar e propor anualmente

licitatório ou, no caso de execução prup

Q-d. - f™ «d». •."•'sSíísr,;s.'Sis"TS's
realizados pela SANEATINS, sao vai P acordo quanto ao
Lei Estadual n.» 1.017/98, sendo que no SANEATINS ao término
reconhecimento de invesümenlos f" para não aplicação
do contrato, por via de aditivo, "Ça^diaal especifica servirá pdo§5»doarkgo44daUin.°1.017/%^ ^
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ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ
FORÇA, PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO

Parágrafo Quinto - A SANEATINS poderá utilizar os diratos emergentes
da tarifa, vinculados a amortização dos investimentos, como garantia de
financiamentos destinados a restauração, melhoria e amphaçao do sistema de
áeuae esgoto ou para desenvolvimento operacional.

Parágrafo Sexto - O MUNICÍPIO, de forma facultativa e de acordo a
disponibilidade e conveniência de fontes de recuraos poderá
recursos, obras ou fornecimentos para a ..implementação do Plano
investimen^^^ Sétimo - O MUNICÍPIO é autorizado a partcipar do Capitol
Social da SANEATINS com incorporações de bens môvek ou ®
propriedade do Municipio na forma prescrita na Lei n." 6.404/76, median e aç
preferenciais, ou através de aporte direto de recursos financeiros.

CLAUSULA sexta - Sem prejuizo do disposto no artigo 15 da lei
Estadual n." 1.017/98 e das demais disposições deste contrato e regulamento os
serviços, são direito e obrigações da SANEATINS:

a) - prestar serviços, de acordo com as condições estatelecidas na
legislação, normas e regulamentos pertinentes, cumprindo e fazendo
cumprir O regulamento dos serviços; ,

bl - cobrar dos usuários pelos serviços as tarifas de agua, esgo
preços dos serviços complementares e demais direitos, conforme
regulamentos dos serviços; . _ j u-j-AvT.xsh-r»

c) - tomar as medidas judiciaU cabíveis e substituição do hidrometr
quando da violação do lacres do cavalete e/ou hidrometro ou da
depredação do mesmo; Hr»

d) - interromper o fornecimento de água no caso de madimplenaa do

e) ̂ mlar e responsabüizar pela inte^dade física das instalações dosistema público de água e esgoto sanitário;
ft -earantire responsabilizar pela segurança de trabalho; .
ri - elaborar os projetos de engenharia, nece^rios a implaritaçao das ^

obras de recuperação, melhoria e amphaçao do sistema e g

h) "p^ter contas da gestão dos serviços, à fiscaltoação, MUNICÍPIO e
usuários de acordo com o disposto neste contrato, i ^ 4o

rt - submeter anualuienle, ao MUNICÍPIO, a relaçao e va or
^  inv^rmentos efetuados pela SANEATINS. para fins .de

Cf

n '^^r nomls e procedimentos que complementem o regulamiW^
dos serviços quanto as instalações hidro-sanitanas pteúra», a^-,,
como t^acesiS aos domicílios atendidos para examedos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
FORÇA, PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO

- dar ciência prévia ao MUNICÍPIO das obras que pretenda executar
em vias e logradouros públicos, ressalvados os casos de .

I) - o ônus decorrentes de desapropriações necessárias a
serviços e/ou respectiva obra, ou para instituição da servidão
administrativa; , j_

m) - o ônus decorrentes da obtenção de outorgas e/ou licença de uso d
recursos hidricos necessários à prestação do serviço publico de agua e

n) decorrentes de recomposição de pavimentação asfãltica,
decorrente da presta^ào do servido público de água e esgoto

riÁUSULA SÉTLVIA - Sem prejuízo das demais disposições destecontram" guíltfenf™se^^^^ e L L Estadual n.» 1.107/98, são direitos e
obrigações do MUNICÍPIO'

a) - os atos decorrentes de desapropriações necessárias à «ecuíão jos
serviços e/ou respectiva obra, .ou para institiuçao da servidão

b) ítlTd^onentes da obtenção de outorgas e/ou licença de uso de
recursos hídricos necessários à prestação do serviço publico de agua

c) tratos decorrentes de recomposição de pavimentação asfãltica,
decorrente da presUçào do serviçodl -regulamentar e fiscalizar OS serviços da SANtAiiN-, ^

e) - ̂ mprir e fazer cumprir as disposições da legislação, deste contrato
O '"zeT^" oatu^^dos serviços e apurar eventuais queixas

quanto a conduta da SANEATINS, cientificando o usuano em ate
« -HO. p.'.. -

interesses dos mesmo relativos aos serviços, bem como garantir
direitos;

- analif

SANEATINS}
h) - e aprovar o Plano de Investimentos proposto peU
„ tor »tarifas de água, esgoto e serviços complementares;S  g^rtifa manuLção do equilíbrio econômico e financeiro do
U) "^^rT* da concessão ou intervenção - r\^

se^iços, por motivo justificado de /
contrato e o regulamento dos serviços, co p
legislativa; * '' '" '
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI
FORÇA, PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO

1) - viabilizar e obter, em seu nome, todas as licenças e
ubiização de ,ecun»s hídricos a serem utilizados na prestação dos

.,"írrs;"i'r»"ss - .«.«ü d. 'H!:
mlacionada com os serviços de água e esgoto que "''g'';'" "P""
da outorga à SANEATÍNS que sejam vinculados a atos e

•  ocorridos em data anterior; m„nirinal
;  n) - tomar providências necessárias para adequar a

ao disposto no regulamento dos serviços e a pro eçaohídricos utüizados pelo serviço púbUco de ^

^rE^rsoLTr^^^blUdade
/  pelo loteador, das disposições contidas na Lei Feder

I  CLÍlíSULA OITAVA - Sem prejuízo do ^j^direitTe
I  8.078/90 e das dis^ições do artigo 21 da Lei Es ua n. .
.)} deveres dos usuários:

■'t

;"sr:'Sír":.sr5--<i„.. no™« a» s»v«-.
d) conhecimento da SANEATTNS e da

^ irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao serviço
e) ^"^^mu^ar á autoridade competente os atos ilícitos praticados pela
« !l':^rpra'^rnrciT^ condlçaes dos bens põblicos,

através dos quais lhes são prestados os serviços.

CLÁUSULA NONA - A fiscalização dos serviços será realizada,
...a»! a. . caa»..» p»-

município. , . qaNFATINS deverá permitir livre acesso

p»"i" K '1™ ■
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prejuízo das indenlzaçaes por danos causados, à sanções que serão deftmdas
pelo Conselho Estadual de Regulação e Controle.

CLÁUSULA DÉCIMA - Além do advento do prazo contratual, a concessão
Poder\f'^c"m^âo,decotrente de interesse público justificado;

b) - caducidade, decorrente de desrespeito a qualquer
í  contratuais, bem como de qualquer dos demais .tens constantes do §

1®^ do artigo 38, da Lei il° 8.987/95.

Parágrafo Primeiro - Os procedimentos quanto ao
contratual, ̂campação e caducidade são definidos nos artigos 36, 3/ e 38 da lei
n.»8.W^. ^ SANEATiNS poderá rescindir este contrato,
através de processo administrativo amigávd ou ação judicial intentada
ScamenT^ «te fim, mas não podeM paraUsar «u interromper «Te^SrpúWicos^^de água e esgpto, bem como a manutenção do mesmo; ate a
decisa^ta^d^MO^ Na eventuaUdade da reKteâo prevista no parágrafo
anterior a SANEATINS deverá ser garantido o equilíbrio economico e nancei

se sub-rogfrá perante a SANEATINS nos direitos e obngaçoes assumi

natureza, iLulados ao serviço público de água e esgoto, assumidos por
anteriormente a data da outorga da concessão.

CLAUSULA Décima primeira - a SANEATINS utiliará os bens que

d. pr-W. dP. Pd"- -.y : r. SU.».»
técnicas pertinentes e suas lesponsabdidade para com a g ^
deste.

P.rá<.rafo Primeiro - Os bens vinculados e indispensáveis para a prestação
d» «.w. píbu™ * »r" ;

JÍTút dtlld'i ™ .Si-•"»" «» d" °

guarda, exploração e manutenção, em perfeitas conoiçoe^p
Rvncüj
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como pelos encargos de depreciação, de todos os bens que constituem o sistema
público de água e esgoto.

Parágrafo Terceiro - Na data da assunção dos serviços será feita,
conjuntamente MUNICÍPIO E SANEATINS, uma auditoria, que englobará
inventário, verificação do valor patrimonial e uma avaliação dos bens que
compõem o sistema público de água e esgoto, o qual dever ser mantido
permanentemente atualizado pela SANEATIN.S^

Parágrafo Quarto - Os bens referidos no parágrafo anterior, bem como
todos os bens futuramente implantados pela SANEATINS ou MUNICÍPIO, para
prestação exclusiva e permanente do serviço público de água e esgoto, serão
revertidos ao MUNICÍPIO quando do término deste contrato de concessão.

Parágrafo Quinto - Todos os l)ens adquiridos e/ou custeados pela
SANEATINS que não se incorporarem aos ativos operacionais do sistema
público de água e esgoto do MUNICÍPIO, são de propriedade daquela e serão
desmobilizados com a mesma quando da extinção da concessão.

Parágrafo Sexto - Eventuais bens do MUNICÍPIO, vinculados e utilí^dos
para o serviço público de ̂ ua e esgoto, que não forem incorporados ao
patrimônio da SANEA77NS, poderão serem cedidos à mesma em regime de
comodato e revertidos ao Município quando do fim da sua utilização ou na
extinção da concessão.

Parágrafo Sétimo - A SANEATINS deverá apresentar, periodicamente, a
relação de todos bens que utiliza exclusivamente e permanentemente para a
prestação do serviço público de água e esgoto, bem como a prestação de contas
do serviços, nos aspectos físicos, comerciais, financeiros e administrativos, em
modelo e periodicidade a ser definido pela fiscalização, e a também a publicação
anual das demonstrações financeiras,

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - No ato da extinção da concessão, por
qualquer motivo, o MUNICÍPIO ressarcirá a SANEATINS de eventuais direitos
existentes, a seguir. . , _

a) - do montante dos investimentos reconhecidos e ainda nao
amortizados;

b) - o montante dos serviços por ela prestados e não faturados, referentes
ao ciclo de faturamento do mês da extinção da concessão, calculados
"pro-rata-tempore".

c) - o montante equivalente à contas de água por ela emitidas e njo
arrecadadas durante o período da concessão. /Vi©"

CLÁUSULA DÉCim TERCEIRA - A SANEATINS poderá sub-
contralar a execução de qualquer serviço relacionado com o serviço púMic^^
água e esgoto, permanecendo como única responsável perante o
terceiros, inclusive os referente a mão de^^ra.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A SANEATINS poderá sub-conceder a
terceiros, no regime de concessão ou permissão, em conformidade com a
legislação pertinente e principalmente o disposto no artigo 26, da Lei n.
8.987/95, com prévia e expressa anuência do MUNICÍPIO e, desde que os limites
e condições da sub-concessâo não implique em prejuízo de direitos deste ou dos
usuários, e nem estejam em conflito com qualquer das cláusulas deste contrato
de concessão.

Parágrafo Primeiro - Este contrato de concessão deverá ser adaptado às
regras definidas pelo Governo do Estado do Tocantins no caso de fusão, cisão
incorporação ou transformação societária da SANEATINS, de acordo com a
legislação pertinentes.

Parágrafo Segundo - A SANEATINS poderá constituir empresa
concessionária com o objetivo social exclusivo do objeto desta concessão e sub
rogar à mesma o presente contrato de concessão, nas mesmas condições, não
podendo esta ser extinta enquanto não extinto este contrato de concessão,
entretanto ficando única responsável perante o MUNICÍPIO e terceiros.

Parágrafo Terceiro - A SANEATINS poderá transferir a terceiros privados
o controle societário, da concessionária criada, obedecendo a legislação
pertinente, desde que o termo do contrato de concessão sejam previamente
adequado à prestação dos serviços no regime da empresa privada, de acordo
com as Leis Federais n.*» 8.987/95 e 9.074/95 e da Lei Estadual n.® 1.017/98 e,
obrigatoriamente com a prévia e expressa anuência do MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A SANEATINS será responsável por
todos os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados, não cabendo ao
MUNICÍPIO qualquer responsabilidade quanto ao mesmo.

Parágrafo único - A SANEATINS recolherá ao tesouro do MUNICÍPIO os
tributos municipais incidentes sobre os serviços públicos de água e esgoto e
demais serviços a fíiis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Fica eleito o foro da comarca de Guaraf
para solução de qualquer pendência decorrente do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, depois de lido e achado conforme ser
esta a vontade üvre e consciente do contratante e contratado, aceitam o presente
instrumento de contrato que ̂sinam em 03(três) vias de igual teor, na pr^en^
de 02(duas testemunhas.
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Guaraí, 09 de setemln

WATERLOO ̂Eli^ FO
reitor Presidente

DORIVAL ReKIZ<3UEDES COELHO
ímõr de Administração e Financeiro

MARIA LÚCIA VIEIRA
Diretora de Planejamento e Operações

Testemunhas:
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2»TAB£UONAJO de NOTAS DE GUARAITO
BECONtóCIMENTO
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