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CONIRPI - Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí - Relatório 
sobre o Exercício de 2021 

 

1. Atividades Técnicas. 

O exercício de 2021 foram realizadas as atividades referentes a manutenção da 

unidade e projetos e programas para garantir a execução da Barragem do Piraí. 

 

a. Desapropriações 

 

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

adjacentes ao Empreendimento, conforme descrição abaixo: 
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b. 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 nº 01/2021.  

 

c. Termo de Compromisso TC 0353627/25-2011 

 

Para atendimento as exigências para andamento das obras de execução da 

Barragem do Piraí, objeto do TC 0353627/25-2011, foram contratados serviço de 

gerenciamento e estudos complementares de sondagem. 

 

Quadro de composição do Investimento TC 0353627/25-2011 

 

 

As tratativas do CONIRPI foram concentradas em aprovar junto aos governos os 

recursos financeiros para complementar os valores do TC 0353627/25-2011, a fim 

de ter condições, após a atualização da Planilha de Orçamento das Obras, de 

realizar o processo de licitação. 

As obras de implantação da Barragem do Piraí possuem um orçamento estimado 

atualizado de R$ 150 (cento e cinquenta) milhões de reais. 
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2. Previsão Orçamentária 

 

O orçamento para o exercício de 2021 estimou a Receita e fixou a Despesa na 

importância de R$ 2.558.658,00 (Dois milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, 

seiscentos e cinquenta e oito reais ), ficando os valores Estimativos da Receita e da 

Despesa em perfeito equilíbrio. 

Durante o exercício de 2021, foi efetuada a suplementação no valor de R$ 

1.846.086,83 (Um milhão, oitocentos e quarenta e seis mil, oitenta e seis reais e 

oitenta e três centavos) por Superávit do exercício de 2020, para atividades 

necessárias a estudos e projetos.  

Em outubro, após a aprovação em Assembléia Geral, foi transferido pelos 

Municípios através de Contrato de Rateio, para complementação financeira com a 

finalidade de desapropriação dos imóveis para área da Barragem do Piraí,  o valor 

de R$ 18.654.119,33 (Dezoito milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, cento e 

dezenove reais e trinta e três centavos), assim, foi alterado o valor total da despesa 

para R$ 23.058.864,16 (Vinte e três milhões, cinquenta e oito mil, oitocentos e 

sessenta e quatro reais e dezesseis centavos). 

Com a transferência de R$ 18.654.119,33 (Dezoito milhões, seiscentos e cinquenta 

e quatro mil, cento e dezenove reais e trinta e três centavos) pelos Municípios, a 

Receita foi alterada para R$ 21.212.777,33 (Vinte e um milhões, duzentos e doze 

mil, setecentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos) no exercício de 2021. 

Ainda, na gestão orçamentária, o CONIRPI apresentou em reunião plenária e 

aprovou a Receita para o orçamento de 2022, de acordo com o PPA (Plano 

Purianual) para os próximos exercícios, referente aos Contrato de Rateio. 
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3. Prestação de Contas do Exercício de 2021 

 

O CONIRPI dispõe de sitio eletrônico onde mantem todas as informações 

disponíveis para garantir a transparência dos seus atos. 

As informações são informadas a todos os entes, devidamente publicadas em cada 

imprensa oficial dos municípios, onde a prestação de contas está disponível em: 

http://www.consorciopirai.sp.gov.br/index.php/transparencia/prestacao-de-contas-

tce/ e também em: 

http://189.109.219.114:85/CECAM_TRANSPARENCIA/Pages/Geral/wfPrestacaoCo

ntasExibicao.aspx 

 

 

Censo 2010 

Habitantes (x1000) Taxa Valor Taxa Valor Taxa Valor Taxa Valor Taxa Valor

Cabreúva 41.604 0,25 124.812,00 0,30 149.774,40 0,35 174.736,80 0,40 199.699,20 0,45 224.661,60

Indaiatuba 201.619 0,25 604.857,00 0,30 725.828,40 0,35 846.799,80 0,40 967.771,20 0,45 1.088.742,60

Itu 154.147 0,25 462.441,00 0,30 554.929,20 0,35 647.417,40 0,40 739.905,60 0,45 832.393,80

Salto 105.516 0,25 316.548,00 0,30 379.857,60 0,35 443.167,20 0,40 506.476,80 0,45 569.786,40

Total 1.508.658,00 1.810.389,60 2.112.121,20 2.413.852,80 2.715.584,40

Acumulado R$ 9.051.948,00

2022 2023 2024 20252021
Município

http://www.consorciopirai.sp.gov.br/index.php/transparencia/prestacao-de-contas-tce/
http://www.consorciopirai.sp.gov.br/index.php/transparencia/prestacao-de-contas-tce/
http://189.109.219.114:85/CECAM_TRANSPARENCIA/Pages/Geral/wfPrestacaoContasExibicao.aspx
http://189.109.219.114:85/CECAM_TRANSPARENCIA/Pages/Geral/wfPrestacaoContasExibicao.aspx
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4.      Conclusões 

Em 2021 o CONIRPI alcançou as metas estipuladas em exercícios anteriores de 

conduzir os processos de desapropriação de áreas ajuizadas, assim como efetuou 

através de Contrato de Rateio os valores complementares para obtenção das 

Imissões na Posse, e deu andamento na continuidade das atividades para a 

obtenção do licenciamento ambiental (Licença de Instalação).  

Ainda, realizou o gerenciamento das atividades e projetos para o atendimento das 

exigências junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR, para a 

prorrogação da Vigência do TC 0353627/25-2011. Estas são etapas imprescindíveis 

para a implantação do empreendimento.  

 

 

Salto, 09 de março de 2022. 

 

 

Vanessa Cristina do Carmo Kühl 

Superintendente do CONIRPI 
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