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RESOLUÇÃO AD REFERENDUM Nº 001/2015 DO PRESIDENTE DO CONSELHO

SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAE/BELÉM, DE 04 de NOVEMBRO DE 2015

Regulamenta a adoção de solução para o

encerramento de concessão, em caráter

precário, da prestação de serviços de

abastecimento de água e esgotamento

sanitário prestado pela COSANPA ao

Município de Belém e dá outras

providências.

O Presidente do Conselho Superior de Administração da Agência Reguladora Municipal de

Água e Esgoto de Belém AMAE/BELÉM, no uso de suas competências regimentais e atribuições

conferidas pela Lei nº. 8.630 de 07 de fevereiro de 2008 e,

CONSIDERANDO que é competência da AMAE/BELÉM atuar, na forma da Lei nº 8.630 de 07

de fevereiro de 2008, com a finalidade de dar cumprimento às políticas e desenvolver ações

voltadas para o planejamento, regulação, controle e fiscalização dos sistemas de abastecimento

de água e esgotamento sanitário do Município de Belém, concedidos, permitidos, autorizados ou

contratados;

CONSIDERANDO o Convênio de Cooperação Federativa, ratificado pela Lei Ordinária Municipal

n.º 8.628, de 18 de janeiro de 2008 e Lei Autorizativa Estadual nº 7.102 de 12 de fevereiro de

2008, que autoriza a transferência da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água

potável e esgotamento sanitário da área urbana do Munícipio de Belém para a Companhia de

Saneamento do Pará - COSANPA pelo prazo de 30 anos;

CONSIDERANDO que a Lei nº 8.987/1995 dispõe, no Capítulo X, sobre a extinção da concessão

e suas consequências, e que o seu art. 42 trata das concessões em caráter precário, as que

estiverem com prazo vencido e as que estiverem em vigor por prazo indeterminado, impondo

sua regularização no menor tempo possível, haja vista que os entes federados tem o dever

jurídico de solucionar as situações de instabilidade eventualmente existentes;

CONSIDERANDO que as disposições do art.42, §3º da Lei nº 8.987/1995 obrigam apenas à

União e que os Municípios podem adotar as soluções de encerramento de concessões que

melhor atendam aos seus critérios de oportunidade e conveniência;
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CONSIDERANDO que o encerramento das concessões em caráter precário não está

condicionado ao pagamento prévio de eventual indenização referente a bens reversíveis,

conforme entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça;

CONSIDERANDO que o Município e a Companhia de Saneamento do Pará-COSANPA acordam

que a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário será executada

por meio de Contrato de Programa, de acordo com os termos do Convênio de Cooperação

Federativa ratificado pela Lei Ordinária Municipal n.º 8.628, de 18 de janeiro de 2008 e Lei

Autorizativa Estadual nº 7.102 de 12 de fevereiro de 2008;

CONSIDERANDO que o Município e a Companhia de Saneamento do Pará-COSANPA firmarão

Termo de Encerramento visando o encerramento da concessão precária em vigor com base

nesta resolução;

CONSIDERANDO a necessidade de deliberação da matéria objeto da presente resolução, em

caráter de urgência, e que o Presidente do Conselho possui competência para aprovação ad

referendum do Conselho Superior de Administração, nos termos do que estabelece o Artigo 17,

inciso XV da Lei nº. 8.630 de 07 de fevereiro de 2008;

RESOLVE:

Art. 1º Os bens atualmente existentes, até a data de assinatura do Contrato de Programa, que

será firmado entre o Município de Belém e a COSANPA, afetos à exploração do sistema serão

objeto de inventário a ser realizado no prazo de até 03 (três) anos, a contar da data de assinatura

do referido Contrato de Programa.

Art. 2º O levantamento e avaliação dos bens reversíveis será realizada por empresa de auditoria

independente escolhida de comum acordo pelas partes, a qual produzirá um laudo técnico sujeito

à validação mediante fiscalização da AMAE/BELÉM.

Art. 3º Concluído o levantamento, no prazo máximo estabelecido no art. 1º, e havendo

indenização a ser paga pelo Município – abatidos os investimentos futuros e os realizados, até a

presente data, pelo Município de Belém, no Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento

Sanitário, nos moldes do Contrato de Programa – o débito apurado será quitado mediante

receitas do Contrato de Programa, que será firmado entre o Município de Belém e a Companhia

de Saneamento do Estado do Pará, o qual disciplinará a prestação dos serviços de

abastecimento de água e esgotamento sanitário.
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Art. 4º Aprovar, “ad referendum” do Conselho Superior de Administração da Agência

Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém AMAE/BELÉM, esta Resolução que

estabelece as condições para o encerramento da concessão, em caráter precário, da prestação

de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em vigor no Município de

Belém, disciplinando os critérios para o levantamento do montante de eventual indenização

cabível referente a bens reversíveis.

Art. 5º Esta Resolução deverá ser referendada em Reunião Ordinária do Conselho Superior de

Administração da Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém AMAE/BELÉM.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE.

Conselho Superior de Administração da AMAE/BELÉM

Belém (PA),04 de novembro de 2015.

ANTÔNIO DE NORONHA TAVARES
Presidente do Conselho Superior

ESSE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO DOM N° 12.919, DE 04/11/2015, pág. 20


