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CONSÓRCIOPÚBUCO DE SANEAMENTOBÁSICO DA

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOS SINOS

ATA DA 3a ASSEMBLEIAGERALORDINÁRIA DE 10 DE DEZEMBRODE 2020

Aos dez dias do mês de dezembro de 2020, por videoconferência através da plataforma
Google Meet! às 10hOOmin (dez horas), deu-se início à Quarta Assembleia Geral
Ordinária do Consórcio Público de Saneamento Básico da Bacia Hidrográfica do Rio dos
Sinos - Pró-Sinos. Reuniram-se o Presidente do Consórcio e Prefeito de Esteio, Leonardo
Duarte Pascoal, a Diretora-Geral do Consórcio! Jéssica Daniela Madrili Prefeito de Santo
Antônio da Patrulha, Daiçon Maciel da Silva; Prefeito do Município de cachoeirinha,
Prefeito Miki Breier; Prefeita do Município de Dois Irmãos, Prefeita Tânia Terezinha da
Silva; Prefeita do Município de Nova Santa Rita, Margarete Simon Ferrettí;
Representando o Município de Novo Hamburgo, Sr. Udo Sarlet; representante do
Município de Rolante, Diego Gossler; Representante do Município de Araricá, Fernando
Ferreira da Cunha; Representante do Município de Nova Hartz, William da Silva;
Representante do Município de São Leopoldo! Bruno Elias; Arlenio Silva! vice-prefeito
do Município de Sapucaia do Sul; Sandro Castro, representante do Município de Portão;
Brayon Marques, Assessor Especial II no Consórcio Pró-Sinos, Aline Paez, coordenadora
de educação Ambiental no Consórcio Pró-Sinos; Hener de Souza, Diretor Técnico do
Consórcio Pró-Sinos; Francine Marques de Souza, assessora jurídica do Consórcio Pró-
Sinos. Foi colocada em discussão e deliberação pelos presentes a pauta constante do
instrumento convocatório, com os seguintes pontos: 1 - Apresentação execução
orçamentária Janeiro à Outubro/2020; 2 - Prestações de contas de serviços; 3 _
Aprovação de Resolução nO 003/2020 que "Dispõe sobre os valores do Contrato de
Rateio 2021"; 4 - Orçamento 2021; 4 - Alteração da Resolução 002/2017; 5 - Eleição
da Nova Diretoria Colegiada; 6 - Assuntos Gerais. O Prefeito de Santo Antônio da
Patrulha! Prefeito Daiçon, considerou que terá que se ausentar da Assembleia antes do
término desta, deixando consignado que votará em favor da maioria. A Prefeita de Nova
Santa Rita agradeceu as considerações. Após a exposição, abrinrledo os trabalhos, a
Diretora Geral do Pró-Sinos, Jéssica Madri! passou a dissertar sobre o item 1 e 2 da
pauta, no que tange à apresentação da execução orçamentária de janeiro a outubro de
2020, consignou que a prestação de contas do mandato será enviada por e-mail a todos
os presentes! elucidou as arrecadações e despesas havidas, demonstrando os resultados
positivos conseguidos. Após apresentação! passou-se a votação, que restou aprovada
por unanimidade. Em seguida, a Diretora-Geral passou ao item 2 da pauta, elucidando
que manteve os valores do contrato de rateio do exercício de 2020, apresentando os
valores de cada os municípios, colocando em votação para aprovação. Em votação!
restou aprovado por unanimidade. Quanto ao item 4 da pauta, a alteração foi aprovada
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por unanimidade. Após, deu início à apresentação do significativo aumento do número
de municípios consorciados e do consequente acréscimo da arrecadação do Consórcio
Pró-Sinos na gestão atual. O presidente do Consórcio Público, Leonardo Pascoal
agradeceu a presença de todos os municípios Consorciados e passou a apresentar a
prestação de contas do trabalho feito ao longo dos últimos dois anos em que esteve à
frente do Consórcio Pró-Sinos, demonstrando todos os feitos do Consórcio neste último
biênio, quais sejam: programa de monitoramento espacial, entrega de 21 planos
municipais de saneamento básico, seminários, formação de professores e etc,
apresentando, assim, uma breve prestação de contas aos Municípios consorciados,
demonstrando os ajustes feitos durante a gestão para que não fosse necessário o
aumento do repasse dos municípios mas que conseguissem manter o funcionamento
do consórcio de maneira adequada. Explanou sobre a criação da Agesan-RS. Prefeitas
de Nova Santa Rita e de Dois irmãos agradeceram a gestão do atual Presidente
Leonardo Pascoal. Após, passou-se a deliberação do item 5 da pauta, no que pertine à
eleição da Nova Diretoria Colegiada, tendo o Presidente convidado os Prefeitos
presentes para a assembleia geral extraordinária que escolherá a próxima gestão (biênio
2021-2022). Em ato consequente, a Diretora Jésslca agradeceu aos prefeitos presentes
pela parceria nos últimos anos junto ao Consórcio Pró-Sinos. Por fim, passou-se a
análise do item 6 da pauta - assuntos gerais, deliberando e discutindo assuntos
complexos e importantes sobre a arrecadação da TCFA, passou a explanar o Diretor
Hener de Souza, o qual dissertou sobre a não continuidade do programa, propondo um
estudo de novas alterativas que podem surgir em relação aos valores arrecadados pela
TCFA, Indagou que há um entrave atual para trazer esse recurso aos municípios. O
representante do Município de Novo Hamburgo, Udo Sarlet, comentou acerca da
transferência da TCFA para os municípios e a necessidade de manutenção de alguns
serviços que são custeados pela TCFA, após explanação se colocou à disposição do
Consórcio para contribuir com a questão junto ao Consórcio Pró-Sinos. Sem mais
questões a serem discutidas, a Diretora-Geral do Consórcio agradeceu a presença de
todos e en errou a Assembleia, às 10:58 horas. E eu, Francine Marques de Souza,
Assessora J ríd a do Consórcio Pró-Sinos, lavro esta Ata, que vai assinada por todos
os signatári d I ta de presença.

Francine Marques de Souza
Assessora Jurídica do Consórcio Pró-Sinos

FRANCINEMARQUES,~=~~~DE
DE !SOUlAJnll(1)7101O
SOUZA;OO790771020 OWoI:Z01O.12.10 1l-s&1<>
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RESOLUÇÃO N° 003/2020
"Dispõe sobre os valores do Contrato de Rateio 2021".

A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO
BÁSICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOS SINOS - PRÓ-SINOS, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Estatuto do Consórcio, promulga e manda à publicação a presente

RESOLUÇÃO.

Art. Para efeitos de fixação dos valores dos contratos de rateio para o exercício 2021 aos
municlpios consorciados, ficam adotados valores fixados na resoluçâo 007/2019. Os valores
correspondentes a cada municipio estão abaixo listados:

Araricá 6.895,00
-_.-

Cachoeirinha 6.895,00

Campo Bom 55.152,00
...-

Canela 6.895,00

Canoas
...-

137.886,00

Capela de Santana 6.895,00

Caraá 6.895,00
.._-

Dois Irmãos 6.895,00

Estância Velha 27.337,00

Esteio 55.152,00

Glorinha 6.895,00

Gramado 6.895,00

Igrejinha 27.337,00

Ivoti 6.895,00
-

Nova Hartz 13.791,00

Nova Santa Rita 27.337,00

Novo Hamburgo
~.._-
137.886,00

Parobé 55.152,00

Portão
o••

27.337,00

Riozinho 6.895,00
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Rolante 13.791,00

Santo Antônio da Patrulha 6.895,00

São Francisco de Paula 6.895,00

São Leopoldo 137.886,00

Sapiranga 55.152,00

Sapucaia do Sul 103.282,00
--~....~-_. -Taquara 55.152,00

Três Coroas 27.337,00

Art. 2
0

O valor devido a titulo do contrato de rateio para o exercfcio financeiro posterior,
será pago pelos municlpios em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, devendo haver
a autorização para o respectivo desconto automático em conta do municfpio consorciado

Art. 3
0

Esta Resolução 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 2021.

Esteio, 10 de Dezembro de 2020.

Francinc Marques de Souza
ASSESSORIA JURÍDICA

Rua Engenheiro Hener de Souza Nunes, 150 - CEP 93.260-120 - Centro. Esteio/RS

(51) 3592-8007 - contato@prosinos.rs.gov.br

---------------------_ .._--_._-----_.

mailto:contato@prosinos.rs.gov.br


l0- <-- ;-_--:>

Prdts'nos--
CONSOf,CIO PÚBLICO DE SANEM'1F.NTO

NOVO HAMBURGO
CONTRATO DE RATEIO N.o017/2021

Pelo presente instrumento, o CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO
BÁSICO DA BACIA IDDROGRÁFICA DO RIO DOS SINOS - PRÓ-SINOS,
pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nO
09.150.005/0001-75, com sede na Rua Engenheiro Rener de Souza Nunes n° 150 -
Bairro Centro, EsteiolRS, doravante denominado CONTRATADO, neste ato
representado por seu Presidente Sr. LEONARDO DUARTE PASCOAL e o
MUNICíPIO DE NOVO HAMBURGO, pessoa jurídica de Direito Público
Interno, inscrito no CNPJ sob o nO88.254.875/0001-60, com sede a Rua Guia Lopes,
nO 4201 - CEP 93.410-340, neste ato representado por sua Exma. Prefeita, a
Sra. FATIMA CRISTINA CAXlNHAS DAUDT, doravante depominado
CONTRATANTE, celebram o presente CONTRATO DE RATEIO, que reger-se-
á pela Lei Federal nO11.10712005, pelo Decreto Regulamentador nO6.017/2007, pela
Lei Municipal nO3.254/2020 de 20 de julho de 2020 que ratificou o Protocolo de
Intenções do Consórcio Pró-Sinos, bem como pelos demais dispositivos correlatos e
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

1.1 Constitui objeto deste CONTRATO DE RATEIO a transferência de
recursos públicos do CONTRATANTE para o CONTRATADO para fins
de arcar com a contribuição anual, referente ao exercício financeiro do ano de
2021 (dois mil e vinte e um).

1.2 Esta contribuição visa atender as despesas de administração e planejamento.

CLÁUSULA SEGUNDA - CRITÉRIOS DE RATEIO:

2.1 Os critérios utilizados para definição dos valores deste CONTRATO DE
RATEIO são aqueles estabelecidos na Resolução nO 00312020 do
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO DOS SINOS - PRÓ-SINOS.

CLÁUSULA TERCEIRA- VIGÊNCIA DO CONTRATO DE RATEIO:

3.1 O presente CONTRATO DE RATEIO é frrmado para vigorar durante todo
o exercício financeiro do município no ano de 2021 (dois mil e vinte e um),
iniciando-se em 10 (primeiro) de janeiro e encerrando-se em 31 (trinta e um)
de dezembro.
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CLÁUSULA QUARTA - VALOR E FORMAS DE PAGAMENTO DO
CQNTRATO DE RATEIQ:

4.1 O valor anual do CONTRATO DE RATEIO é de R$ 137.886,00 (cento e
trinta e sete mil oitocentos e oitenta e seis reais) e poderá ser pago pelo
CONTRATANTE ao CONTRATADO em parcela única ou dividido em 12
(doze) parcelas mensais durante o Exercício de 2021 (dois mil e vinte e um),
devendo o valor total ser efetivamente repassado durante o corrente exercício
fmanceiro tendo por limite para efetuar o montante do repasse o dia 15 do
mês subsequente. Sendo autorizado o CONTRATADO a proceder ao
desconto no valor individual da cota do ICMS do Município junto à
instituição financeira repassadora; transferência bancaria através do Banco
Banrisul (agência de nO0410 conta corrente n° 042354590-9) em nome do
Consórcio Público Pró-Sinos.

4.2 Solicitamos que o município faça a escolha para o repasse dos valores e
comunique o setor administrativo do Consórcio, fonnalmente através do e-
mail adrninistrativo@prosinos.rs.gov.br, ou por oficio.

CLÁUSULA QUINTA-DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

5.1 As despesas decorrentes deste CONTRATO DE RATEIO ocorrerão à conta
da dotação orçamentária consignada no orçamento municipal de cada ente
consorciado, classificadas pela aplicação das nonnas de contabilidade
pública, confonne os tennos da Lei 11.107 de 5 de Abril de 2005, do Decreto
n° 6.017 de 17 de Janeiro de 2007, pela Portaria non de 01 de Fevereiro de
2012 e Portaria STN 274 de 13 de Maio de 2016 nos art. l° e 20.

R$ 41.365,80

R$ 6.894,304.4.71.70.00.00.00.00 Despesas de capital

5.2 Segue abaixo a gestão de despesas orçamentárias que são a base do Contrato
de Rateio para o exercício de 2020.

i'R.~bnçâ>'" .

3.1.71.70.00.00.00.00 Pessoal e encargos

3.3.71.70.00.00.00.00 Outras despesas correntes

5.3 A celebração do presente contrato de rateio de consorCIO público sem
suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as fonnalidades
legais previstas configurará ato de improbidade administrativa confonne
disposto no art. 10, inc. XV, da Lei Federal n 8.429/92 (Lei dos Atos de
Improbidade Administrativa).
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CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

6.1 O consórcio público fornecerá as informações referentes às prestações de
contas, confonne periodicidade e descriminação descritas na Resolução N°
003/2020.

CLÁUSULA SETIMA - DO FORO:

7.1 Fica eleito o foro da cidade de Esteio, Estado do Rio Grande do Sul para
quaisquer questões ou conflitos decorrentes do presente CONTRATO DE
RATEIO.

E, por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente instrumento em 02
(duas) vias, de igual teor e fonna, juntamente com as testemunhas instrumentais.

Esteio/RS, 04 de janeiro de 2021.

CONTRATADO

TESTEMUNHAS

Nome completo _

CPF-----------------
Ass-----------------

\
\
\ Fatima stina Caxinhas Daudt
\

Prefeita Municipal de Novo HamburgolRS

\ CONTRATANTE

Nome completo _

CPF-----------------
Ass-----------------
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Lei Ordinária 3254 2020 de Novo Hamburgo RS

PUBliCIDADE

www.LeisMunicipais.com.br

LEI MUNICIPAL N° 3.254/2020, DE 20 DE JULHO DE 2020

Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar contrato
de rateio, para o exercício de 2020, com o Consórcio
Público de Saneamento Básico da Bacia Hidrográfica do
Rio dos Sinos, e dá outras providências.

A PREFEITADE NOVO HAMBURGO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder legislativo
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei Municipal:

IArt.!! IFica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar e realizar pagamentos do rateio contratado
com o Consórcio Público de Saneamento Básico da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, relativo ao
exercício de 2020.

IArt. 29 )°Contrato de Rateio consta do Anexo único que passa a integrar a presente lei.

IArt. 32 I° valor rateado perfaz o montante total anual de R$ 137.886,00 (cento e trinta e sete mil,
oitocentos e oitenta e seis reais), a ser pago em até 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas,
através de boletos bancários ou transferência eletrônica bancária.

I Art.49 1O valor objeto de rateio foram extrafdos da Resolução n2 007/2019 do referido Consórcio.

[ Art. 52 ICaberá à Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Viários - SEMOPSU, supervisionar e
fiscalizar os repasses ao Consórcio.

IArt. 69 ) As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.

[ Art. 72 IEsta lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITAMUNICIPAL DENOVO HAMBURGO, aos 20 (vinte) dias do mês de Julho do ano de
2020.

FÁTIMA DAUDT
Prefeita
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