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CONIRPI - Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí - Relatório 
sobre o Exercício de 2022 

 

1. Atividades Técnicas. 

O exercício de 2022 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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Vale ressaltar que para todas as propriedades o CONIRPI já possui Posse ou Imissão 

na Posse. 

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 em 2021 e sua continuidade Contrato Nº 11/2022. 

 

c. Termo de Compromisso TC 0353627/25-2011 

 

Considerando o andamento do TC 0353627/25-2011, foram atualizados os 

orçamentos do Projeto Executivo da Barragem do Piraí. A mesma foi dividida em duas 

ETAPAS de Execução. Após a aprovação do Agente Financeiro (CAIXA) e Ministério 

(MDR) foi publicado o Edital das obras para a ETAPA 1. 

 

Quadro de composição do Investimento TC 0353627/25-2011 em 2021 

 

 

Quadro de composição do Investimento TC 0353627/25-2011 em 2022 
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d. Serviços Técnicos Especializados  

 

O CONIRPI não possui corpo técnico especializado para a condução de atividades 

necessárias ao acompanhamento e fiscalização das obras da BARRAGEM. Desta 

formam foram elaborados os Termos de Referência e dado início aos procedimentos 

de contratações para a Contratação do Acompanhamento Técnico das obras (ATO) 

da Barragem do Ribeirão Piraí, serviços de Geologia, laboratório de solos, laboratório 

de concreto, topografia, e outros como a análise do projeto e planilha de orçamento 

para a execução da ETAPA 2 das obras. 

 

Contratações efetivadas em 2022: 

 

Contrato nº 01/2022 -  Dispensa nº 01/2022 – Modelagem Piraí; 

Contrato nº 06/2022 -  Dispensa nº 02/2022 – Viabilidade e Projeto CPFL; 

Contrato nº 07/2022 -  Dispensa nº 03/2022 – Resgate Arqueológico; 

Contrato nº 08/2022 -  Inexigibilidade nº 01/2022 – Consultoria Análise ETAPA 2; 

Contrato nº 09/2022 -  Tomada de Preços nº 01/2022 – Monitoramento e Resgate 

Fauna e Ictiofauna; 

Contrato nº 10/2022 – Dispensa nº 04/2022 - Geologia; 

Contrato nº 11/2022 – Pregão Eletrônico nº 01/2021 – Análise de Água; e, 

Contrato nº 12/2022 – Dispensa nº 05/2022 – Topografia. 

 

2. Previsão Orçamentária – Relatório Contábil/financeiro 

 

O orçamento para o exercício de 2022, que Estimou a Receita e Fixou a Despesa na 

importância de R$ 2.910.389,60 (dois milhões, novecentos e dez mil, trezentos e 

oitenta e nove reais e sessenta centavos) foi aprovado na Assembleia Geral Ordinária 
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do dia 15/12/2021, ficando os valores Estimativos da Receita e da Despesa em 

perfeito equilíbrio. 

Durante o exercício de 2022, foi efetuada a suplementação da despesa em 

R$10.288.095,47 (dez milhões, duzentos e oitenta e oito mil, noventa e cinco reais e 

quarenta e sete centavos) coberta por: 

 

Superávit Financeiro dos exercícios anteriores: R$6.270.779,47 

Aditivo do Rateio dos Consorciados: R$3.017.316,00 

Recursos a serem recebidos do DAEE: R$1.000.000,00 

 

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R$ 5.380.392,51. 

  

Sob o aspecto das Receitas Correntes, foram arrecadados R$5.380.392,51, 

totalizando um superávit de R$452.686,91 de excesso de arrecadação. Ressaltamos 

que todos os consorciados realizaram o pagamento do rateio e do aditivo do rateio 

não ficando nada inadimplente. 

 

Sob o aspecto das Receitas de Capital, não houve arrecadação. Ficando um déficit 

orçamentário de R$2.000.000,00. Informamos que esses recursos provenientes de 

Recurso Federal (Caixa Econômica Federal) e Recurso Estadual (DAEE) não foram 

repassados pois não foram necessários. Porém, ambos os contratos de repasses de 

recursos estão regularizados e não ocasionaram perdas ao Consórcio. 

As despesas empenhadas no exercício, atingiram a cifra de R$ 9.687.847,26, 

resultando numa despesa efetivamente inferior a total, em R$ 3.510.637,81. 
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Ainda, na gestão orçamentária, o CONIRPI apresentou em reunião plenária e aprovou 

a Receita para o orçamento de 2023, de acordo com o PPA (Plano Purianual) para os 

próximos exercícios, referente aos Contrato de Rateio. 

 

 

 

3. Prestação de Contas do Exercício de 2022 

 

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. Controle Interno 

O CONIRPI instituiu Controle Interno, os relatórios de acompanhamento foram 

devidamente elaborados de forma trimestral. 

 

5. Conclusões 

 

Em 2022 o CONIRPI alcançou as metas estipuladas em exercícios anteriores de 

conduzir os processos de desapropriação de áreas ajuizadas, tendo êxito, assim como 

efetuou através de Contrato de Rateio os valores complementares para Indenização 

apurada pela perícia contábil da Cerâmica da propriedade da Fazenda Pedra Branca; 

Contratação do Acompanhamento Técnico das obras (ATO) da Barragem do Ribeirão 

Piraí e demais serviços especializados (especialista em geologia, laboratório de solos, 

laboratório de concreto, topografia, e outros), e deu andamento na continuidade das 
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atividades para a obtenção do licenciamento ambiental (Licença de Instalação), a qual 

foi recebida em dezembro/2022 emissão LI Nº 2734.  

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

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

da atualização do orçamento para a ETAPA 1 das Obras do TC 0353627/25-2011. 

Desta forma realizou a publicação do Edital em 30/11/2022.  

 

 

Salto, 15 de março de 2023. 

 

 

Vanessa Cristina do Carmo Kühl 

Superintendente do CONIRPI 
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