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Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí CONIRPI 

Relatório sobre o Exercício de 2018. 

1. Atividades Técnicas. 

o exercício de 2018 foi caracterizado pelo andamento das atividades necessárias ao cumprimento do Contrato de Repasse, recursos do 
Orçamento Geral da União 2011- TC NQ 0353.627-25 - Programa PAC 02 - Serviços Urbanos de Água e Esgoto e ao Licenciamento Ambiental 
para possibilitar a obtenção da Licença de Instalação para a Barragem do Piraí. 

a. Contrato de Repasse 

Abaixo é apresentada tabela com a situação do convênio Termo de Compromisso no valor de R$57.099.400,14. 
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Discriminação dos itens/subitens Invest. 

Descrição 

Tabela nQ 01- Convênio PAC II e Caixa Econômica Federal, GIGOV/Sorocaba. 
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Os processos de desapropriação estão em curso, sendo no total 08 (oito) áreas, adjacentes ao Empreendimento, conforme descrição abaixo: 

Imóvel Matrícula Área (m2) Situação - 
Fazenda Pedra Branca 18.127 1.169.199,60 Em andamento 
Fazenda Piraí (1) (2) 

8.722 1.477.258,60 
Ajuizado - Fase de 

análise - - -- - -- - - 
Fazenda Monte Belo 80.646 58.550,70 Concluído 

- - -- - - -- 
Sítio bom Viver 4.758 57.476,50 Concluído 

- ---- - -- 
Sítio Piraí - Remanescente Sta. 

1.104 201.670,00 Concluído 
Maria e Pedra Branca 

- ------ 
Sítio Pedra Branca (a) 

16.898 257.596,00 Em andamento 
Remanescente Pedra Branca 

t-- - r- r-- - 
Sítio Pedra Branca (b) Transcrição 

124.433,90 Em andamento 
Remanescente Pedra Branca 51 -- - - - r-- -- --- - 

Fazenda Conceição 17.533 69.161,30 Concluído - - -- ._- - 
TOTAL 3.415.349,60 

L, -- - -- '-- -- - 

y 
Tabela nº 02 - Situação das desapropriações. 
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b. Licenciamento Ambiental 

Foram realizadas as contratações abaixo para andamento das atividades condicionantes para a obtenção do licenciamento ambiental 
(Licença de Instalação): 

Contrato 01/2018: Objeto - Contratação de empresa especializada para elaboração do estudo de viabilidade para adequação do projeto 
executivo da barragem do Ribeirão Pirai, para construção parcial (por etapas). 

Contrato 02/2018: Objeto - Hospedagem do web site do CONIRPt incluindo hospedagem, contas de e-mail e banco de dados. 

Contrato 03/2018: Objeto - Prestação de serviços na promoção de assistência em processos e prestação de contas, análise de licitações e 

contratos, bem como orientação e acompanhamento das instruções processuais e preparação de notas técnicas e pareceres jurídicos no 
âmbito do consórcio. 

Contrato 04/2018: Objeto - Contratação de empresa especializada para acompanhamento técnico das ações para detalhamento, controle e 
monitoramento dos serviços contratados específicos à qualidade da água do Ribeirão Piraí. 

Contrato OS/2018: Elaboração do detalhamento do programa de manejo e conservação da flora e seus subprogramas e dos documentos para a 
obtenção da autorização de supressão de vegetação e intervenção em áreas de preservação permanente - APP. 

Contrato 06/2018: Publicação de caráter obrigatório junto ao Diário Oficial do Estado (D.O.E.). 

Contrato 07/2018: Serviços de engenharia para atualização da outorga de implantação, travessias e barramentos junto ao DAEE para o 
empreendimento barragem do Piraí. y 
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2. Previsão Orçamentária 

o CONIRPI no momento da elaboração do orçamento anual de 2018, ainda na gestão anterior, vislumbrou a mera expectativa de 

receber a Receita de R$ 5.976.502,16, visto que possuímos o Contrato de Repasse para o empreendimento Barragem do Ribeirão Piraí - 

Abastecimento de Água, no entanto, o valor deste repasse está condicionado a liberação da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, mediante a execução 

da conclusão das desapropriações e a execução das obras. 

O orçamento para o exercício de 2018, que Estimou a Receita e Fixou a Despesa na importância de R$ 5.976.502,16 (quarenta e quatro 

milhões, quarenta mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos) foi aprovado na Assembleia Geral Ordinária do dia 

07/02/2018, ficando os valores Estimativos da Receita e da Despesa em perfeito equilíbrio. Durante o exercício de 2018, foi efetuada 

suplementação no valor de R$ 559.000,00, devidamente coberta com superávit do exercício de 2017, alterando o valor total da despesa para 

R$ 6.535.502,16. 

3. Prestação de Contas do Exercício de 2018 

Sobre as constas do CONIRPI chamamos a atenção para o item transparência do sítio http://www.consorciopirai.sp.gov.br. pois aqui se 

encontram todos os dados de movimentos em bancos. 

~ 
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4. Conclusões 

Em 2018 o CONIRPI alcançou as metas estipuladas em exercícios anteriores de conduzir os processos de desapropriação de áreas ajuizadas e de 

ter sido dado andamento e iniciadas várias atividades para a obtenção do licenciamento ambiental (Licença de Instalação). Estas são etapas 

importantíssimas para a implantação do empreendimento. 

Salto, 26 de março de 2019. 

\J ~ I 

vaness~~~ 
Superintendente do CONIRPI 

Página 6 de 6 


