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pelo presentg diante do disposto na Cláusula Quinqrngesima Setima do Conhato de Consorcio Público do Consorcio

DE
lntermunicipal de Saneâmento Basico do Sul de Minas Gerais, de um lado o CONSORCIO INTBRMI'INICIPAL
SANEAMBNTO BÁSICO DO SUL DE MINAS GBRAIS, irscrito no CNPJ

sob o no 19.807.2281Cf,,01-16, com sede

na Rua Gilberto de Oliveira N ave;.,478,no Município de Boa Esperança, Estado de Minas Gemis, neste ato representado

por seu re,presentante ao final assinado, doravante denominado convsnente e, de outro o
pessoa jurídica de direito público intemo inscrita no CNPJ do

MIINICÍPIO DE PASSOS/MG'

MF sob o no 18.UL.14510001-08, com

sede na Praça

Geraldo da Silva Maia, no 175, Centro, neste ato representado por seu representante ao final assinado, doravante
de 1993,
denominado concedentg têm entre si justo e estabelecido o que segue, com f,lrdameÍúo na Lei Fedsral n'8.666,

no que couber, na Lei Federal n" 11.107, de 2005, na Lei Federal no I1.445, de2OO7, alterada pela Lei Federal

n' 74.026,

de2oZo,e no contrato de consórcio Público e demais normas do CISAB SUL.

cúsur,.q. pnnzmma - Do oRIETo
que este exetça,
Este Convênio tem por objetivo o estabelecimento de obrigações enfe o ConcederÍe e o Convenente pam

em proveito e em nome do Concedente, e conforme a colaboração e diretrizes definidas por estg as atiüdades de
regulação e fiscalização, inclusive com poder de polici4 dos serviços de
prestados no

Mmicípio

MANEIO DE RBSÍDUOS SÓLIDOS

de PASSOS/IVIG.

vigorara por 12 (doze) meses contados da data de sua
§1o Salvo alteraSes preüstas na Cláusula Sétima, este Convênio
assinatura.

seu órgão de regulação, qual seja a ARISSMIG
§2o O Convenente exercerá a atividade de regulação por meio de
(Agência Reguladora úrtermunicipal de Saneamento do Sul de Minas Gerais), o qual funcionara conforme suas noÍmas
intemas.

CIÁUSULA SEGT]NDA _ DAS DIRETRIZES PARA A REGULAÇÃO
das
Ficam pactuadas e estabekpidas as seguintes direffizes para o exercício das atiüdades de regulação, nos termos

noffnas internas do
resoluções do CISAB SUL, sem prejuízo das demais obrigações cabíveis, coÍrstantes nas resoluções e
Consorcio preüstas para cada partícipe:

I-parao

Convenente:

a) fi..rncionamento efetivo do órgão de regulação, observadas suas normas intemas;

b) atuação em estrita obsewância

à

trarsparência, tecnicidade, celeridade e objetiüdade em suÍls decisões;
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qualidade dos serviços e para a satisfação dos
c) estabelecer padÍões e normas para a adequada prestação e a expansão da
usuários, com observação das normas de referôncia editâdas pela

ANA;

d) garantir o cumprimsnto das condições e metas estabelecidas nos contratos de prestação de serviços e nos planos
muricipais ou de prestação regsonalizadade satreamento basico;
do Sistema Brasileiro
e) prevenir e reprimfu o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes
de Delesa da Conconêncii1

e a modicidade tarifária, por
0 definir tarifas que assegurem o equiübrio econômico-financeiro da prestação dos serviços
garúos de
mecanismos que gerem eficiência e eficacia dos serviços e que permitam o compartilhamento dos

produtMdade com os usuários;
que
g) edição de normas sobre os direitos e obrigações dos usuárrios e prestadores, bem como sobre as penalidades a
estarão sujeitos, as quais constarão em regulamentos próprios;

h) edição de normas sobre as dimensões tecnica, econômica e social de prestação dos serviços, observadas

as

diretrízes determinadas pela ANA, as quais abrangeÉo os seguintes aspectos:
1) padrões e indicadores de qualidade da prestação dos seruiços;

queixas ou
2) prazopara os prestadores de serviços comunicarem aos usúrios as providências adotadas em face de
de reclamações relativas aos serviços;

3) requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas;
4) metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e respectivos prazos;
5) criação de tarifas, regime, estruflra e níveis tarifarios;
6) procedimentos e prazos para reajuste e reüsão de tarifas;
7) medição, faturamento e cobrança de serviços;
8) monitoramento dos custos, inclusive individualizados, em sando o caso, por Município;

9) avaliação da eficiência e eficacia dos saviços prestados;

l0) plano

de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação;

I 1) subsídios tarifarios e não tarifarios;
12) padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e informação; e

13) medidas de segurança, de contingârcia e de emergência, inclusive quanto a racionamento;

l4) procedimentos de fiscalização
1

e de aplicação de sanções definidas por si e na legislação do titular; e

5) diretrizes para a redução progressiva e controle das perdas de água;

II-paraoConcedente:
regulamentos;
a) fomecer normas sobre os direitos e obrigações dos usuá:ios e prestação dos serviços, notadamente

b) oportunizar todas as condições para que a regulação seja exercida em sua plenitude;
ora regulados,
c) privilegiar a trarsparência e o controle social em todas as etapas de prestação dos serviços públicos
incluindo planejamento, controle, execução e fiscalização;
públicas ou conferências,
d) dar encamiúamento, ao Convenente, em até 30 (trinta) dias contados das reuniões, audiências
de todas as medidas de

planejameto, conffole

e

manifestações que envolvam os saviços ora regulados;

e
e) dar arcamiúamento, em até 30 (trintâ) dias contados da respectiva publicaçáo, para fins de arquivamento
englobando leis,
conhecimento junto ao Convenente, de todas as noÍrnas relativas aos serviços ora regulados,
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Plano Plurianual, e Lei de
decretos, portarias, resoluções, instruções e demais instrumentos congâreres, bem como o

Diretúes Orçamentarias,

a

Lei Orçamentaria Anual, o Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;

f) promover a divulgação ampla e irrestrita do exercício das atiüdades de regulação por todos os meios possíveis, fisicos
ou eletrônicos.

Geral, devera instituir reg?s e critérios de
§1" O Orgão de Regulação, por meio de norma aprovada pela Assanbleia
estruhyação de sistema contabil e do respectivo plano de contas, de modo a garantir que a apropriação e a distribüção de
custos dos serviços estejam em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Lei rÉ Federalno 11.445, de2007

.

de Regulação em suils atiüdades de regulação e
§2" No que tange aos procedimentos e critérios para a atuação do Orgão

de fiscalização, o Concedente reconhecg referenda e acatatodas as deliberações âcerca do assunto devidamente debatidas

e aprovadas em Assembleia Geral do CISAB SUL e demais noÍnas emitidas pela Presidênci4 Diretoria Executiva e
dsmais órgãos do CISAB SUL, inclusive do órgão de regulação, as qrnis desde

já ficam

deüdamente inseridas no

ordenamento jurídico municipal do Concedente.

CLÁUSTILA TERCBIRA - DA FORMA DE PRBSTAÇÃO UOS SERVIÇOS
Os serviços referentes à regulação serão prestados conforme as dirarizes estabelecidas nas resoluções póprias do CISAB

SUL vinculadas

à

regulação.

crÁusur,.L QUARTA - DA TAXA

DE

REGILAÇÃo n rrscalvaç Lo

Fica estabelecida a Taxa de Regulação e Fiscalização com a finalidade de promover o adequado custeio e sustentabüdade
das atiüdades regulatórias a serern desenvolüdas pelo Convenente, ficando desde

inclusão dessevalornos irstrumentos de cobrança dos serviços

§1.

já

autoizada,pelo Orgão Regulador, a

deMANEIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

A Taxa de Regulação

e Fiscalização tem como fato gerador o desempenho das atiüdades de regulação e fiscalização

ARIS${IG

e terá como zujeitos passivos os prestadores de serviços públicos de sareamento basico, sendo

por parte da

que nos municípios onde a prestação dos serviços de saneamsÍrto for executada diretamente pelos tihrlares setão utilizados,
para base de calculo da taxa de regulação e fiscalização, os valores constantes em seus respectivos orçamantos.

§T A alíquota da Taxa de Regulação

e

Fiscalização podera ser revista pela Assembleia Geral do CISAB SUL, observados

os critérios tecnicos de calculo do valor das tarifas e outros preços públicos, bem como os critérios gemis a serem
observados em szu reajuste ourevisão.

a título de Taxa de Regulação e
§3. Até que seja feita a revisão, ficam fixados os valores abaixo indicados
prestador dos
Fiscalização, os quais serão recolhidos até o penúltimo dia útil do mês pelo Convenente ou pelo
pela
se1iços de resíduos sólidos no Município, o qual podera ser incluído neste convârio por meio de termo aditivo:
atividade regulatória e de fiscalização em relação aos serviços de manejo de resíduos sólidos dos não consorciados
as faixas
havera a cobrança, de forma direta (n" de habitantes multiplicado pelo valor de referrência), de acordo com
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a

(vinte por cento), vez que o
abaixo, com acréscimo do percentual de 40o/o (quarenta por cento), e de 20oÁ
determina a
município já possui regulação e Íiscalização de água e esgoto por outra agência reguladora, conforme
Resolução N.o 01 9, de 28 de Maio de 2021 , da CISAB SUL

:

N" habitantes

Limites previstos

R$ referência

a) Mínimo para município com menos de

7.000

R$ 490,00

b) População entre

7.001 a 10.000

R$

0,070

c) População entre

10.001 a 15.000

R$

0,065

d) População entre

15.001 a 30.000

e) População entre

30.001 a 50.000

R$ 0,060
Rs 0,055

f) População entre

50.001 a 100.000

Rs

0,050

g) População acima de

100.001

Rs

0,045

§4o

para os serviços referidos no §3o, o número de habitantes sera definido ou projetado pelo Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE), com dados relativos ao mês anterior à assinatura do convênio, podendo haver a
revisão.

§5o Os valores previstos

no §3" serão atualizados anualmente pelos índices inÍlacionários oÍiciais por simples

resolução da presidência do CISAB SUL, não se excluindo a possibilidade de que sejam feitas as revisões efetivas
por meio de resolução aprovada em Assembleia Geral.

§6' Especificamente para o Exercício de202l, fica assim especificado o valor contratual:
I * população estimada ou atual do IBGE: 115.337;

II

- valor mensal da Taxa de Regulação

quatro reais

e

e Fiscalização, para resíduos sólidos: R$ 8.304,26 (oito mil, trezentos e

vinte e seis centavos);

III - valor contratual total para o ano de 2021: R$ 24.912178 (vinte e quatro mil,

novecentos e doze reais e setenta e

oito centavos).
moldes previstos no
§7'Em relação aos demais exercícios, podera haver a especificação dos valores, nos mesmos
§6o,

por meio de termo aditivo a este contrato.

em qualquer data de assinatura do
§8. O mês de assinatura sera considerado como mês de parcela cheia e devida
Convênio.

cr,Áusur,n QUINTA - Dos PRocEDIMBNTos

DE TRAN5PARÊNCIA

da
Além dos canais de comunicação dirgos da população com o Orgao de Regulação, fica garantida a trarsparência
ges6o econômica, financeira

I

-

e

administrativa dos serviços ora regulados da seguinte forma:

partícipes deste convârio, por
acesso inestrito a todas as informações econômicas, frnanceiras e adminisffativas dos

por todos os
meio de documentos disponibilizados mediante requerimanto ou por meio de sites na interneü bem como
outros meios de divulgação possíveis;

tr

-

participação da poptrlação em audiências públicas relacionadas ao saneaÍnento.
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paragrafo único. Aos relatorios, estudoq docisões e insfumentos equivalortes que se refiram à regulação ou à Íiscalização

dos senriços

dweú sgr assegurada publicidade,

deles pod«rdo ter acesso qualquu do povo, salvo os por prazo certo

declarados como sigilosos por decisão f,urdamentada em interesse público relwante.

crÁusur,a sExrA
O

Presidente

- DA

RESPoNSABILIZAÇÃo

do Convenente e sua Diretoria Executiva não responderr, pessoalmente, pelo descumprimento

das

obrigações deconentes deste Convênio.

paúgrafo unico. O disposto nesta cláusula não se aplica aos atos praticados em desconformidade com a Lei, com o
Contato de Consorcio Público e Estatuto do Convenente.

CIÁUSUI,A SÉTtrVIA

_ DO

ADITAMENTO

em
Este Convênio podera ser alterado por deci$o das partes, por meio de assinaflra de tenno aditivo, sendo vedada,
qualquer hipotese, a modificação de szu objeto, surdo passíveis de alteração somente as demais condições.

CIÁUSULA OITAVA - DARBSCISÃO

O presante Convênio podera ser rescindido por:

I

descumprimaito de qualquer das metas para consecução do objeto ou desatendimanto, por qualquer das partes, ao

-

disposto nas resoluções regulatórias do Consorcio;

II

-

Itr

-

supervadência de norma legal ou fato adminisfativo que o tome, formal ou materialmente, inexeqúvel; e
desatendimento, por parte do Convenente, às normas de referência da ANA.

cIÁUSUI,A NONA - DA VIGÊNCIA
O presente Convârio tera vigência, salvo fato superveniante ,por l2(doze) meses contados da data de sua assinatura.

CTÁUSULA DECIMA _ DA PT]BLICIDADE
pelo
Fica definido que a íntegm deste Conv&rio ficanâ disponível, para consulta, nos sites da intemet mantidos
ConveneÍrte

e

pelo Concedente.

crÁusur,a »Écnm, pRrndErRA - Do FoRo E Do MoDo AMrcÁvEL DE sol,uÇÃo nas
C

ONTROVÉRSIAS

C

ONTRATUAIS
HIDERALDO
HENRIQUE
SILVA:75769
735600

Assinado de forma digital por
HIDERALDO HENRIQUE
SILVA:75769735600
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=18530917000163,
ou=Presencial, ou=Certificado
PF A3, cn=HIDERALDO
HENRIQUE SILVA:75769735600
Dados: 2022.02.03 09:13:56
-03'00'

1

r{a,t'
t-

I

de Boa Esperança, Estado de
Fica eleito, para dirimir quaisquer controversias oritrndas deste convênio, o Foro da Comarca

Minas Gerais.

paúgrafo único. preferencialmente à intervenção do Podsr Judiciário para dirimir controversias deste convênio, será
pelas partes à
preferida a composição amigável, operacionalizada por meio de propostas e contrapropostas encaminhadas
Assembleia Geral do Convenente.

E por estarem de pleno acordo, firmam o presente Convênio em três vias de igual tmr e formA peÍal:fe as testemurúas
abaixo qualificadas.

Passos4vÍG, 01 de dezernbro

de202l.
HIDERALDO
HENRIQUE
SILVA:75769735600

Assinado de forma digital por HIDERALDO
HENRIQUE SILVA:75769735600
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=18530917000163,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3,
cn=HIDERALDO HENRIQUE
SILVA:75769735600
Dados: 2022.02.03 09:14:11 -03'00'

Conúrcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Sul
(ConvenentQ

Testemunha 1:
Nome:
Qualificação:
Assinahra:

Testemunha 2:
Nome:
Qualificação:
Assinatura:

de Minas Gerais

(CISAB SUL)

Nome da Entidade:

Ano 2021

PLANO DE TRABALHO

N.o do Protocolo:

Convênio

í

No

/2021

- TDENTIFICAÇÃO Oô pnopoNENTE

Nome:
CONSORGIO INTERMUNTCTPAL DE SANEAMENTO BASICO DO
SUL DE MINAS GERAIS - CISAB SUL
BAIRRO:

ENDEREÇO SEDE:
RUA GILBERTO DE OLIVEIRA NAVES, 478

RUA GILBERTO DE OLIVEIRA NAVES,

478.,,.,,.

DISTRITO:

MUNICíPIO:

BOA ESPERANçA

CNPJ
19.807.228/0001-16
TELEFONE:

FAX

35 3851-1277

NOVA ERA

"-.'']

BAIRRO:
.NOVA ERA

TEL CONTATO:
35 3851-1277
CEP:

.':.

37.í70-000
DATA VENC. DO
MANDATO:

NOME DO RESPONSAVEL LEGAL:
HIDERALDO HENRIQUE SILVA

31t1212022

2 - |DENTIFICAçAO DO CONCEDENTE
NOME

CNPJ

MUNICíPIO DE PASSOS

18.241.74510001-08

ENDEREÇO

-Pça. Geraldo

da Silva Maia,175.

NOME DO RESPONSAVEL LEGAL
Diego Rodrigo de Oliveira
3

BAIRRO

CEP:

Centro

37.900-900

CARGO

Prefeito

-

DATA VENC. DO MANDATO
3111212024

- C^-ACTE-" çÃO DA PROPOSTA

3J" TíTULor REpASSE DE REcuRSo FtNANCEtRo A INSTITUIÇÃo SEM FINS LUCRATlvos.
3.2 - FUNDAMENTAÇÃO

trCRt:

Lei 8.666/93 e Lei no 1,1.44512007
Alterada pela Lei no 14.02612020

TIPO DE
ATENDIMENTO:

PresencialA/irtual

PERíODO DE EXECUÇÃO
01 Ano, podendo ser
prorrogado até 60 meses

3.3 - OBJETIVOS:
que
Este Convênio tem por objetivo o estabelecimento de obrigações entre o Concedente e o Convenente para
por este, as
este exerça, em proveito e em nome do Concedente, e conforme a colaboração e diretrizes definidas
de MANEJO
atividades rle regulaçao e Íiscaliza$0, inclusive com poder de polícia, dos serviços de saneamento
DE RESíDUOS SOLIDOS prestados no Município de PASSOS/MG.
rt/

lI

3.4 - JUSTIFICATIVA:
conforme o Art. Bo lnciso ll § 5. da Lei n" 14.02612020, 0 titular dos serviços públicos de saneamento

básiccr

deverá definir a entidade respo-nsável pela regulaçáo e fiscalizaçáo desses serviços, independentemenie da
modalidade de sua prestação.

3.5. BENEFICIARIO:
O município de Passos/MG e toda a população.

nriunsos
4.1

-

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS SOLICITADOS A CONCEDENTE
CUSTOS
ESPECTFTCAçAO

Convênio

No

/2021

VATOR

DOTAçÃO ORçAMENTARIA

R$ 8|304,26'

Secretaria Municipal de Obras,

,(oito,mil
trezêntos
.,: ,..,..

,,

e

:.,

'

NO

,

':'',

Quatro,reaiis ê

Habitação e Serviços Urbanos.

0207 a 1 . 1 545200 172. 039. 3390390000

0.100.0749100, e de dotação

vr.nfe,e sels,''

;,,centàvos)
mênsal

orçamentárias específicas que forem
consignadas nos orçamentos dos
exercícios subserquêntes.

SUBTOTAL

- R$ 99.65í,12 (noventa e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e doze

centavos).
4.2 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO
Concedente
Meta

Dezembroi

Fevereiro/20

Marçol2O2

22

2

R$ 8.304,26

R$ 8.304,26

R$ 8.304,26

Julhol2022

Agosto/2022

Janeirol2O22

2021

Recurso
Financeiro

R$ 8.304,26

Juntto/202
2
R$ 8.304,26

R$ 8.304,2S

R$ 8.304,26

Setembro/2

o22
R$ 8.304,26

Al:rill?-02?-

Maiol2O22.

R$ 8.304,26

R$ 8,304,26

Outubro/2022
R$ 8.304,26

Novembro/20
22
R$ 8.304,26

Dezembro/2
022

R$ 8.304,26
4

5-

DECLARAÇAO

Na quatidade de rêprêsêntantê legal do Proponente, declaro, para fins de prova junto

à

Concedente, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer debito em ora ou situação
de inadimplência com o Estado de Minas Gerais ou qualquer órgão ou entidade de Administração
pública Estadual, que impeça a transferência de recursos de dotação consignada no orçamento do
Município, na forma deste Plano de Trabalho.

Boa EsperllçaÍMc), aos 26 de novembro de 2021.

//
t//

ru

Hideraldo lJ#ãque Silva

Presidente
PrefeitoMunicipal

l

deBoaEsperança-MG

',_

:

_

*

6- Venho submeter à apreciação de V.Sas. olpruruntu Plano de Trabalho, tendo em vista repasse

de recursos através do

Convênio.

:"'

Data:

R"p-*rtr"t"

d"

E"ti-drd"

""/"' "12021'

CPF:

RG:

RESERVADO AO CONCEDENTE

CNPJ

Concedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAS§OS
U

nidade Gestora/Código

N.o

:

SECRETARIA MUNICIPAL

18.241.745/0001-08

do Convênio

DE OBRAS, HABITAçÃO E

121

SERV!çOS URBANOS

Valor Total

Classificação Orçamentária:
0207 01. 1 545200 1 72.039. 33903900000.

1

00. 0749

1

00

R$

Objetivo do lnstrumento Jurídico:
Estabelecimento de obrigações entre o Concedente e o Convenente para que este exerça, em proveito e em

nome do Concedente, e conforme a colabora$o e diretrizes definidas por este, as atiüdades de regulapfo e

tL

t

de MANEJo DE
nsáfrzaçao, inçtusve -oom poder de*põlícra-dosnerviços de saneamento
SOLIDOS prestados no Municípiode PASSOS/MG.
Fundamentação legal: Lei Federal n.o 8.666/93
Lei 8.666/93 e Lei no 11.44512007 Alterada pela Lei no 14.02612020
Resunto da Aplicação

Valor

Especificação

-

Recurso Financeiro

TOTAL

APROVO O PRESENTE
Passos (MG), 01 de

R$ 8.304,26/mês

R$ 99.651,12 (noventa e nove mil, seiscentos e cinquenta e
um reais.e dôze.,centavos).

