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RESOLUÇÃO ASSEMBLéiA GERAL EXTRAORDINÁRIA N°001/2017

Regulamenta os critérios utilizados para
definição dos valores do contrato de rateio

A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRC10 PÚBLICO DE
SANEAMENTO BÃSICO DA BACIA H1DROGRÃFICA DO RIO DOS SINOS - PRÓ-
SINOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto do Consórcio,
promulga e manda a publicação a presente RESOlUÇÃO

Art. 1ó Para efeitos de fixação dos valores dos contratos de rateio devidos pelos
municípios consorciados ao Consórcio Público de Saneamento Básico da Bacia
HidrogrMica do Rio dos Sinos - PRÓ-SINOS, ficam adotados os segUIntes critérios:
I . a parcela da população do município. que faz parte da bacia Hidrográfica do RIO dos
Sinos com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBC;E):
II • a simplificação de considerar que os municlpios com mais de 80% (oitenta por cento)
de população na bacia contarão para os fins de criténo com a população íntegral, e
aqueles com menos de 10% (dez por cento) serão enquadrados na classe de menor
população, sendo que os demais compõem a faixa intermediária Os valores
correspondentes a cada municipio estão abaixo lístados~

r;--.. . -. --- - _-- --_ .
.Araricá _ i648000
iCac~oe~finha ' 6.~80.0~______- __ - ..
. Campo Bom i 51.830.00

ICanela ._====- ...6.480,00
!Cano~s .. _ 1129580~OO . '_ j
iCapela de Santana '6.480,00
rcã~a~.___ 16.480.~Ô-_.~~~~_~
iDois Irmãos. 6.480,00
i-Estância Velha-.---- ;25.690,0.-0----
iEsteio ---- !51.83-0-0-0---
f--.... ------ .-----. .
iGlorin~_a __.____ I. 6.4~O.,?O - _.-._-

,Gramado .6.480,00
r;::.:.' .----- .~-----
!Gravata! ;6.480.00
, Igrejinha ----- 125.690.00._---
jlvoti 6.450,00!fova Hartz--- ..-----. -'112.960-.-0-0---'
INova Santa Rita ; 25.690.00 ._--.-.:._-
r-"- - _._..__._~---._--- -.-----
I Nolto Hamburgo I 129.580.00
Osório ------- .. 16.480,00

Rua Dietrich Hilbk, 80 -=Fo;e 55(51) 3592-6007 - CEP9303C-07G-
Morro do Espelho. São Leopoldo. RS - Brasil - conI8Io@prosino$.rS.gov b~

mailto:conI8Io@prosino$.rS.gov


. '--1

.._-_._--.'

__ o • ••~ ••• ---

Art. 2° O valor devido a título do contrato de rateio para o exercício financeiro
posterior, será pago pelos municípios em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e
sucessivas. devendo haver a autorização para o respectivo desconto automático em

conta do município consorciado.

Art. 3° Esta Resoluçáo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, sendo que seus efeitos serão produzidos a partir de 01 de

janeiro de 2018

São Leopoldo. 18 de outubro de 2017.

ADEMIR ~0MESGONÇALVES
, .PRESIDENTE

PRÓ SINOS - CONSORélO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO

VANIR DE MATTOS
ASSESSOR JURiDICO

PRÓ SINOS - CONSORCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO

SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA GERAL
PRÓ SINOS - CONSORCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO--- .._---- -------_ ~._--_._._-
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