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Convenio de Concess80 para exploraC;80 dos servic;os
publicos municipais de abastecimento de agua e coleta
e disposiC;80 de esgotos sanitarios, que celebram 0
MUNiCiPIO DE PERITIBA e a COMPANHIA
CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO-
CASAN, mediante as Clausulas e Condic;oes a seguir
ajustadas:

-1:1- o MUNiCiPIO DE PERITIBA, pes soa jurfdica de direito publico interno, inscrito no
CNPJ sob n° 82.815.085/0001-20, com sede na Rua Frei Bonifacio, nO63, representado
neste ate por seu Prefeito Municipal, Sr. Joares Alberto Pellicioli, devidamente autorizado
pela lei municipal nO1088/1997, doravante denominado CONCEDENTE ou MUNiCiPIO.

1.2 - A COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS ESANEAMENTO- CASAN,
sociedade de economia mista estadual, criada pela Lei nO 4.547, de 31/12/1970 e
constitufda na forma do Decreto n° 58, de 30/04/1971, registrada na JUSESC sob 0 n°
34.438, CNPJ n° 82.508.433/0001-17, com sede a rua Emflio Blum, n° 83, bairro Centro,
na cidade de Florian6polis/SC, representada neste ate por seu Diretor Presidente, Sr.
Walmor Paulo De Luca e demais Diretores, doravante denominada CONCESSIONARIA
ouCASAN .

.2.1 -- o MUNiCiPIO DE PERITIBA concede, por este instrumento, a COMPANHIA
CATARINENSEDE AGUASE SANEAMENTO-CASAN, 0 direito de implantar,
administrar e explorar, com exclusividade, os servic;os publicos de abastecimento de agua
e coleta e disposiC;80 de esgotos sanitarios das areas urbanas do MunicIpio
CONCEDENTE.

3.1- 0 presente convenio tem por base a regulaC;80 do art. 116, combinado com 0 art.2°,
paragrafo unico, e art. 24, inciso VIII, da Lei Federal nO 8.666/93 e na Lei Federal n
8.987/95, consideradas a autonomia polftico-administrativa do MUNiCiPIO e a condiC;80
da CASAN deentidade da AdministraC;80 Indireta do Estado de Santa Catarina (art. 13,
inciso II, alfnea "a", combinado com 0 art. 9°, inciso IX, da Constituic;80 Estadual), bem
como as disposic;oes do art. 26, Inciso I e Art 245, ambos da Constituic;80 Federal e art.
12, inciso II e art. 9°, Inciso VIII, alfnea "b", da Constituig80 Estadual, e demais
dispositivos legais atinentes a especie.
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CLAuSULA QUARTA - EXECUCAO, PARTICIPACAo E RECURSOS

4.1 - A Concessao instituida por este Convenio estara sempre subordinada a Po/itica
Estadual de Saneamento Basico;

4.2 - A CASAN explorara os seNigos concedidos, observadas as normas deste Convenio,
a legislagao pertinente em vigor, os pad roes usuais de operagao e manutengao e as
disposigoes de seu Regulamento;

4.3 - A CONCESSIONARIA fica autorizada a firmar convenio com pessoas juridicas,
publicas ou privadas, para participagao na implantagao e na prestagao de servigos
administrativos e operacionais, com ou sem investimentos;

4.4 - Fica tambem, autorizada a firmar contrato de subconcessao com 0 setor privado,
mediante licitagao, obseNadas as regras contidas na Lei 8.666/93, que atuara como
subconcessionaria, conforme admitido pela norma geral constante no art. 26 da Lei
8.987/95;

4.5 - A CONCESSIONARIA promo vera a implantagao, ampliagao e operagao dos
servigos concedidos, observada a viabilidade tecnica e financeira, a existencia de
recursos pr6prios, a participagao do CONCEDENTE, podendo para tanto realizar
operagoes de credito com entidades nacionais e estrangeiras, publicas e privadas, e
garantir 0 aporte de recursos de acordo com as condigoes pactuadas;

PARAGRAFO UNICO
A CASAN e 0 MUNiCiPIO executarao as obras e servigos por Administragao Direta como
forma de viabilizar a implantagao, ampliagao operagao e/ou manutengao dos seNigos
concedidos.

4.6 - A participagao do MUNiCiPIO na Administragao Direta, podera ser fixada, conforme
o caso, em moeda corrente, mao-de-obra, materiais e equipamentos e execugao de obras
e seNigos. Poderao ser firmados convenios entre 0 MUNiCiPIO e a CONCESSIONARIA,
para possibilitar a concretizagao das condigoes estipuladas nesta clausula;

4.7 - Toda a participagao do MUNiCipIO, nos investimentos dos seNigos concedidos na
forma estipulada nesta clausula, ser-Ihe-a creditada, preferencialmente, em conta de
participagao acionaria no Capital Social da CONCESSIONARIA, que emitira, em contra
partida, titulos multiplos que representem agoes preferenciais nominativas,
correspondentes ao valor efetivamente despendido pelo erario publico municipal com
recursos pr6prios ou financiado, excluindo-se aquelas a titulos de "Fundo Perdido" da
Uniao, dos Estados e de outras entidades nacionais e estrangeiras;

4.8 - A CASAN nao respondera por eventuais interrupgoes, parciais ou totais, na
execugao ou na prestagao de seus seNigos, quando decorrentes de atos de terceiros,
acidentes, fen6menos naturais, caso fortuito ou de forga maior;
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4.9 - A CASAN fixara, reajustara e arrecadara tarifas ~elativas aos servic;os concedidos
como forma de atender a amortizac;ao dos investimentos, a cobertura dos custos de
operac;ao e manutenc;ao, 0 equillbrio economico-financeiro do sistema explorado de
acordo com as necessidades do mercado e a legislac;ao vigente, bem como a provisao de
reservas para depreciac;ao e financiamento da expansao e melhoramento. Alem das
tarifas mencionadas, a CASAN promovera, aditivamente, a arrecadac;ao de quaisquer
tributos que venham a incidir sobre os servic;os concedidos;

4.10 - A CASAN concedera e promovera Iigac;oes aos servic;os concedidos as expensas
dos usuarios, observadas as normas de seu Regulamento;

4.11 - Nao podera ser concedida isenc;ao de tarifas a quaisquer pessoas ffsicas ou
juridicas, inclusive as entidades de direito privado ou publico, da administrac;ao direta ou
indireta, do Municipio, Estado ou da Uniao;

4.12 - A CASAN podera sustar ou suprimir 0 fornecimento de seus servic;os na forma do
disposto no seu Regulamento, no caso de inadimpl€mcia por parte de seus clientes;

4.13 - A autorizac;ao de loteamentos pelo CONCEDENTE estara condicionada a
aprovac;ao pela CONCESSIONARIA dos projetos de implantac;ao de redes de
abastecimento de agua e sistemas de coleta e disposic;ao de esgotos sanitarios. 0 onus
da elaborac;ao dos projetos de implantac;ao dessas melhorias sera de responsabilidade da
pessoa ffsica ou jurfdica que efetuar 0 loteamento, na qualidade de proprietaria e/ou
responsavel pelo mesmo.

CLAuSULA QUINTA - OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES

5.1 - DO CONCEDENTE

a) Submeter a previa aprovac;ao da CASAN os projetos de obras no subsolo das vias
publicas e executa-Ias evitando quaisquer danos as redes dos servic;os
concedidos;

b) Constituir servidoes e promover a declarac;ao de utilidade publica de bens
indispensaveis a execuc;ao dos servic;os concedidos, sempre que solicitados pela
CASAN, observada a legislac;ao;

c) Se, em decorrencia da precariedade da pavimentac;ao, devidamente notificada
pela CONCESSIONARIA, as redes de agua e esgotamento sanitaria vier a sofrer
danos, a CONCESSIONARIA promovera os reparos que se fizerem necessarios,
faturando ao MUNiCiPIO as despesas correspondentes;

d) Quando convier ao CONCEDENTE alterar alinhamento, perfis e nivelamentos de
quaisquer logradouros publicos, e em decorrencia dos quais sejam necessarias as
alterac;oes ou melhorias nas redes de abastecimentos de agua e coleta de esgoto,
o MUNiCiPIO arcara com 0 onus de tais servic;os conforme orc;amento fornecido
pela CONCESSIONARIA. Caso 0 CONCEDENTE promova os seryiC;os descritos
nesta c1ausula, sem previa entendimento com a CONCESSIONARIA, ficara 0

mesmo, objetivamente, responsabilizado pelos danos causados as redes e a
integridade ffsica e patrimonial de terceiros;
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e) 0 MUNICIPIO, na rescisao deste Convenio, em qualquer das hip6teses previstas
na clausula setima, obriga-se igualmente, ao ·recebimento, reconhecimento e
manutenc;ao do todo 0 pessoal que na ocasiao da transferencia estiver vinculado
como empregado da CASAN para atendimento dos servic;os no MUNICIPIO,
constituindo-se 0 CONCEDENTE em sucessor da CONCESSIONARIA para os
efeitos dos contratos de trabalho em todos os onus deles decorrentes inclusive
obrigac;oes socia is e previdenciarias;

PARAGRAFO UNICO
A CONCEDENTE, incumbira a liberac;ao, pagamento e desapropriac;ao de todos os
im6veis necessarios a ampliagao, melhoria ou implantac;ao do sistema.

a) Operar, manter e conservar os Sistemas de Abastecimento de Agua e Esgotos
Sanitarios, garantindo ao MUNICIPIO suprimento adequado, continuidade e
permanencia dos servic;os;

b) Executar estudos, projeto e obras, objetivando equacionar e solucionar, de forma
satisfat6ria, deficiencias no Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario no
MUNiCipIO;

c) Cientificar 0 Prefeito do MUNiCiPIO dos pianos e projetos, que serao elaborados
para execuc;ao das obras e servic;os nos Sistemas de Abastecimento de Agua e
Esgotos Sanitarios, bem como sobre a qualidade e confiabilidade dos servic;os;

d) Observar as posturas municipais, na execuc;ao de obras e instalac;oes nas vias e
logradouros publicos, relacionados com os servic;os de Abastecimento de Agua e
Esgotos Sanitarios;

e) Avisar previamente ao MUNiCiPIO, dos servic;os que for realizar nas vias publicas,
a fim de que haja uma perfeita e harmoniosa coordenac;ao dos trabalhos entre 0

CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA;
f) Sinalizar as vias publicas em que estiverem sendo executados os servic;os de

instalac;ao, reparos ou ampliagoes das redes dos servic;os concedidos, de acordo
com 0 C6digo de Transito Brasileiro, respondendo pelas indenizac;oes eventuais,
oriundas de acidentes que a amissae daquela providencia, por ventura, determinar;

g) Definir, revisar e arrecadar valores tarifarios, pertinentes ao objetivo deste convenio,
de acordo com a legislac;ao vigente;

h) Executar os investimentos previstos no Anexo I, nos prazos, valores e forma nele
discriminados.

6.1 - 0 prazo de concessao dos servic;os publicos objeto deste Convenio e de 30 (trinta)
anos, contados da assinatura do presente instrumento;

6.2 - 0 prazo deste Convenio tambem podera ser dilatado, por meio de aditivo ou sempre
que forem realizados financiamentos para obras de saneamento basico com prazos de
amortizac;ao superiores ao da vigencia definido nesta clausula.
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a) Por mutuo acordo entre as partes;
b) Pelo inadimplemento de quaisquer de suas c1ausulas;
c) Por Iiquidac;ao da CONCESSIONARIA;
d) Por comprovado interesse publico;
e) Findo 0 prazo do conv€mio.

7.2 - Em qualguer dos casos de rescisao previstos nesta clausula, e assegurado a
CONCESSIONARIA 0 direito de reter a Concessao ate que 0 CONCEDENTE pague na
forma da Clausula Oitava, os bens e instalac;oes integrantes do sistema, bem como
quaisquer debitos relacionados com este Convenio.

CLAuSULA OITAVA - REVERSAO, INDENIZACAO

8.1 - Findo 0 prazo deste Convenio ou ocorrendo a rescisao; em qualquer das hip6teses
da Clausula Setima, s6 se efetivara a reversao ao MUNiCiPIO de todos os bens e
instalac;oes vinculados aos servic;os concedidos, depois que a CASAN for indenizada do
valor dos investimentos realizados, devidamente corrigidos e nao amortizados, do qual
devera ser deduzida a parcela de contribuic;ao do CONCEDENTE, desde que nao
convertida em participac;ao acionaria no capital da CASAN. A indenizac;ao podera ser
promovida em dinheiro ou tftulos de credito emitidos pela Uniao, Estado ou Municipio, ou
agoes de sociedade de economia mista da Uniao, Estado ou Municipio, excetuadas as
agoes da CASAN, sendo que 0 saldo dos financiamentos existentes a epoca sera pago
pelo MUNiCiPIO, em moeda corrente.

8.2 - Os bens integrantes do sistema de abastecimento de agua e esgoto sanitario, serao
avaliados pelo valor contabilizado no balanc;o anual do ultimo exercfcio financeiro da
CONCESSIONARIA.

CLAuSULANONA - ISENCAO

9.1 - Como os servic;os, objeto desta Concessao, saD de utilidade publica, e se destina a
melhoria da qualidade de vida da populac;ao abastecida e/ou servida no MUNiCipIO, fica
a CONCESSIONARIA isenta de todos os tributos, emolumentos e quaisquer outros
encargos fiscais de competencia municipal, durante 0 prazo de concessao.

CLAuSULA DECIMA - DISPOSICOES TRANSITORIAS

10.1 - 0 MUNiCiPIO cede 0 pogo perfurado na localidade de Linha Gaucha para a
CASAN suprir 0 abastecimento de todas as categorias de c1ientes.
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CLAuSULA DECIMA PRIMEIRA - DISPOSICOES FINAlS
•

11.1 - 0 MUNiCiPIO, reserva-se 0 direito de use, nao cumulativo, de ate 50% (cinqOenta
por cento) da capacidade de produgao diaria de agua do referido pogo, podendo dispor da
mesma para atendimento as suas necessidades e/ou interesses, garantindo
prioritariamente 0 volume necessario ao abastecimento da populagao pela CASAN.
Ajustam ainda que 0 recalque e a distribuigao ficarao exclusivamente por conta da
CASAN, podendo ser estabelecido parceria com 0 MUNiCiPIO para esse fim, garantindo
o tratamento comercial diferenciado para os usuarios da parcela do MUNiCipIO,
classificados esses como Grandes Consumidores, utilizando-se de amortizagao de
investimentos como patamar de calculo da tarifa e os custos operacionais.

12.1 - As partes elegem 0 Foro da Comarca de Florian6polis para dirimir quaisquer
quest6es emergentes deste Contrato, com expressa renuncia de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

E, assim por estarem justos e acertados, firmam 0 presente Termo, em 2 (duas) vias, de
igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo a tudo presentes.

E AGUAS E~1I0~J.CASAN
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METAS PRAZOS

1 - 2 (dois) reservat6rios de 250m3
, sendo 1 (um) em 2008 e outro em 2012

2 - Acompanhamento do crescimento da cidade com as respectivas expansoes de redes
de distribui90es.

3 - Montagem e elabora98o do plano diretor de esgotamento sanitario para implanta980
de sistemas individuais de tratamento e projeto de esta980 de tratamento complementar 12 mesesde efluentes de fossas septicas


