
Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí CONIRPI - Relatório sobre o 
Exercício de 2020. 

1. Atividades Técnicas. 

o exercício de 2020 por conta da pandemia COV10-19 as atividades se 

resumiram praticamente à desapropriação da Fazenda Pedra Branca. 

Os processos de desapropriação estão em curso, sendo no total 08 (oito) áreas, 

adjacentes ao Empreendimento, conforme descrição abaixo: 
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a. Licenciamento Ambiental 

Foi realizada a continuidade das atividades para atendimento das condicionantes 

para a obtenção do licenciamento ambiental (Licença de Instalação), dentre as 

atividades foi contratada o monitoramento da qualidade da água - Ata de Registro 
de Preços n° 01/2020. 

2. Previsão Orçamentária 

O orçamento para o exercício de 2020, que estimou a Receita e fixou a Despesa na 

importância de R$ 2.342.272,72 (Dois milhões, trezentos e quarenta e dois mil, 
duzentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos), ficando os valores 

Estimativos da Receita e da Despesa em perfeito equilíbrio. Durante o exercício de 

2020, foi efetuada a suplementação no valor de R$ 1.840.000,00 (Um milhão, 

oitocentos e quarenta mil reais) por Superávit do exercício de 2019, alterando o valor 
total da despesa para R$ 4.182.272,72 (Quatro milhões, cento e oitenta e dois mil, 

duzentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos). 

3. Prestação de Contas do Exercício de 2020 

Sobre as contas do CONIRPI chamamos a atenção para o item transparência do 

sítio http://www.consorciopirai.sp.gov.br. pois aqui se encontram todos os dados das 

Prestações de Contas. 

4. Conclusões 

Em 2020 o CONIRPI alcançou as metas estipuladas em exercícios anteriores de 

conduzir os processos de desapropriação de áreas ajuizadas e de andamento das 
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atividades para a obtenção do licenciamento ambiental (Licença de Instalação). 

Estas são etapas imprescindíveis para a implantação do empreendimento. 

Salto, 26 de março de 2021 . 
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Vanessa Cristina do Carmo Kühl 

Superintendente do CONIRPI 
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