
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA 

LEI Nfl 549/96 "Autoriza o Prefeito :t,Iunicipal de 
Piritiba, Estado da :Bahia, a f~ 
mar contrato com a :Empresa Baia 
na de Águas e Senaam,gnto S.A.-Er.J! 
BASA, para concessão de explora- - . , çao de serviço de agua e esgota- 
mento sanitários no :mmicipio de 
Piri tiba. 11 

O Prefeito Municipal de Piritiba, Es tarí o da Bahia, 
no uso de suas atribuições, faço saber que a Câmara de Vereã 
dores deste l\'fu.nicipio decreta e eu sanciono a sec-uinte Lei: 

Artigo lº - Fica o Pr~feito municipal autorizado a 
firmar Contrato cnm a Empresa Baiana de Águas e ~;aneamento - 
EI,IBASA, nos termos da minuta anexa, concedendo o direito de 
exploração dos serviços de Água e de Esgotamento Sanitário, 
neste l.Iunicipio, pelo prazo de 20 (vinte) anos, bem como a 
participar aciona.riamente do Capital Social da CONCESSIONÁ 
RIA, com recursos em moeda corrente ou através de. incorpora 
ção de bens pertencentes ao nmNICÍPIO e que estejam cincula 
dos aos serviços a serem concedidos. 

Artigo 22 - A CONCESSIONÁRIA fica autorizada a fi 
xar, revisar e arrecadar tarifas referentes aos serviços de , , ~ Agua e de Esgotamento Sanita.rio a serem e xp Lor-ados no !,'IUNIC~ 
PIO, de modo a que permitam a amortização dos inv1astimentos' 
dos custos operacionais, depreciação, juros e da manutenção , - e acumulo de reservas pt.r'a a expansao dos SistemaB de Abast.Q 
cimento de Água e de Esgotamento Sanitário. 

Artigo 3º - O Prefeito fuunicipal tomará as provi- 
dências necessárias à assinatura do Contrato e, mediante DE 
CRETO, expedirá o REGUL.Al'.1EN1.rO DOS SERVIÇOS DE ÁGU/~ E DE ESGO 
TA.11EN10 SANITÁRIO, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar 
da publicação desta Lei. 

Artigo 4º - O prazo estabelecido no ar t:' go primei- 
ro desta Lei poderá ser prorrogado por igual per iodo, caso 
não haja d enunc ãançao do Contrato por quaf.quer' das partes. 
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Artigo 5º - A EMBASA, Empresa declarada de utili- 

dade pÚblica, na forma da Lei Estadual nº 2.929, de onze de , - maio de 1971, gozara da isençao de quaisquer tributos 1'Iuni- 
c Lpa.í.s , 

Artigo 62 - Fica facultado ao Municipio 
a licitação, na forma do artigo 24 inciso VIII, 
com a 11caput11 do artigo 25, da Lei nº 8.666/95. 

dispensar 
combinado 

Artigo 72 - A presente Lei entrará em vigor na dª1. 
ta de sua :publicação, revogando-se as disposiçÕeE, em contr,i 
rio. 

Gabinete do Prefei 12 de abril de 1996 

- 
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Antonio 4 ?d,o 
Sec. ~X e Finanças 

(Inter amente) 
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