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PRIIIETTURA MUNICIPAL BE 	 ESTADO DE SAO PAULO 

JARDINOPOUS-SIP 
TERRA DA MANGA 

Jardinópolis, 29 de abril de 2019. 

OFICIO S.E. N. Q  116/19. 

PROJETO DE LEI N. 2 034/19 

Mensagem n. p034/19. 

Senhora Presidente e 

Senhores Vereadores, 

Através do presente, estarnos encaminhando as Vossas Exceléncias, 0 Projeto de Lei, que 
"AUTORIZA 0 CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVENIO DE COOPERAçA0 COM A 

AGENCIA REGULADORA DOS SERVIOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI 

E JUNDIAI - ARES-PCi, PARA DELEGAcAO DAS COMPETENCIAS MUNICIPAIS DE REGuLAcA0 E 

FISCALIZAcA0 DOS SERVIOS DE SANEAMENTO BASICO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS". 

Considerando que a Constituico Federal de 1988, em seu art. 241, através de nova 
redação dada pela Ernenda Constitucional n 2  19, de 04 de junho de 1998, autoriza Os Municipios a 
prornoverem, através de ConsOrcios PóbIicos legalmente constituidos, a gestão associada de serviços 

püblicos, bern como a transferéncia total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essencials a 
continuidade dos serviços transferidos. 

Considerando que a Lei federal n 2  11.107, de 06 de abril de 2005, Lei dos ConsOrcios 
Püblicos, dispOe sobre normas gerais de contrataço de consórcios püblicos para a reaIizaço de objetivos 

de interesse cornum entre Entes da Federação, tel que foi regulamentada pelo Decreto federal ri 2  6.017, 
de 17 de janeiro de 2007, que dispoe de normas para a sua execuçâo. - 

Considerando que a Lei federal n2 11.445, de 05 de janeiro de 2007, Lei Nacional de 

Saneamento Básico, estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básko e define que o saneamento 

básico e o conjunto de serviços, infraestruturas e instalaçdes operacionais de abastecimento de água 

potável, esgotamento sanitário, Iirnpeza urbana e rnanejo de resIduos sólidos e drenagem e manejo das 

águas pluviais urbana, lei que foi regularnentada pelo Decreto federal ri 2  7.217, de 21 de junho de 2010, 
que dispoe de norrnas para a sua execuço. 

Considerando que, segundo a Polltica Nacional de Sanearnento Básico - PNSB, os 

Municipios respondern pelo planejarnento, regulacão e fiscalizaçâo dos serviços de saneamento básico, 

alérn de serem, também, responsáveis pela prestação dos serviços, seja por meio de serviços próprios, 

seja por meio da contrataçâo de terceiros. 
Continua as f1s.2 

A Sua Exceléncia a Senhora 

MARLI RODRIGLJES VIOLANTE PEGORARO 

Presidente da Câmara Municipal 

NESTA. 
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Considerando que, segundo a Lei Nacional de Saneamento Básico, as tunçöes de 
planejarnento, de regulação e de fiscalização dos serviços de sanearnento são distintas e devern ser exercidas 

de forma autônoma, ou seja, por quern não acumula a funçao de prestador desses serviços, sendo necessária, 

dessa forma, a criação de órgão distinto, no ârnbito da administração direta ou indireta. 

Considerando que a Lei Nacional de Saneamento Básico, através de seu art. 8, permite 
aos titulares dos serviços püblicos de sanearnento básico, nesse caso Os Municipios, a delegação das 
cornpetências municipals de regulaçao e fiscalização, bern como da prestação desses serviços, nos termos do 

art. 241 da Constituição Federal e da Lei federal ri2 11.107/2005. 

Considerando, ainda, a proposta de criação da agéncia reguladora ARES-PD, que envolveu 

a constituição de urn consárcio püblico especifico para fins de regulação e fiscalização da prestação dos 
serviços püblicos de saneamento básico de ârnbito regional. 

Considerando que, ern face da experléncia regional acumulada, corn 59 outros rnunicipios 

do interior do Estado de São Paulo, entendeu-se que o atendirnento as exigéncias da Lei Nacional de 
Sanearnento Bâsico deva ser de forma integrada, e que a regulação e a fiscalização dos serviços püblicos de 

saneamento bãsico, para terern custos reduzidos, necessitarn de ganho de escala, e a integração regional, 

através da constituição de consórcio pblico, pode ser a solução rnais adequada. 

Considerando a necessidade do Municiplo de Jardinopolis/SP em atender a Lei Federal n2 
11.445/2007, ern especial a designação do ente regulador, notadamente para a diretriz constitucional e 
resguardo ao principio democrático, que exige que a atividade pOblica, no possIvel, seja exercida de forma 

local, ao alcance do cidadão, e entendeu-se que a forma adequada para o desaflo de regular e fiscalizar os 
serviços pOblicos de saneamento básico é através da lntegraç5o regional que exige regulaçäo ünica (art. 14, inc. 
II, da Lei federal n2 11.445/2007). 

Considerando o fundarnento da execução mediante cooperação interfederativa dessas 

atividades e a gestão associada de serviços pOblicos, enunciada no art. 241 da Constituiçäo Federal (com 

redação dada pela Emenda Constitucional n2 19), disciplinada pela Lei federal n2 11.107/2005 e regularnentada 

pelo Decreto n2 6.017/2007, legislação essa totalmente compativel corn as diretrizes do saneamento bâsico, 

previstas no art. 21, inc. XX, da Constituição, e instituidas pela Lei federal n2 11.445/2007. 

Entende, portanto, o Poder Executivo municipal, que a adesão ao consórcio püblico de 

rnunicIpios ARES-PCi é o modelo rnais eficiente para o curnprimento da Lei, já que é urna opção mais barata 

que a criação e rnanutenção de uma autarquia municipal de regulação e muito mais vantajosa em virtude de 

toda a experiéncia e estrutura que serão aproveitadas pelo Municipio, já que a agência citada dispoe de mais 

de 8 anos de existéncia e estruturação. 

Informamos, para tanto que o custo anual da taxa de regulaço a ser repassada Para a 

agenda é de R$ 23.669,67, sendo que para 0 exercicio de 2019, admitindo-se 0 inIclo do convenio a partir de 12 
de julho - este valor será de R$ 11.834,84. 

Assirn sendo, colocarnos a rnatéria em pauta a apreciação e decisâo de Vossas Excelências 

dentro dos termos regimentais dessa Colenda Câmara Municipal, aguardando sua consequente aprovacão. 

Aproveitarnos a oportunidadepára renovar a Vossa Exceléncia e dernais nobres Vereadores, 

Os nossos rnais sinceros protestos5Ietiqia, consjteração e apreço. 

Dr. 



RELATORIO SOBRE 0 IMPACTO ORcAMENTARIO- FINANCEIRO DO PROJETO 
DE LET No 034/19 

OBJETO: 

"AUTORIZA 0 CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR 
CONVENIO DE COOPERAcAO COM A AGENCIA REGULADORA DOS SERVTOS 
DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNIDAf 
- ARES PCJ, PARA DELEGAAO DAS COMPETENCLAS MUNICIPAIS DE 
REc3-uLAcAO E FTSCALIzAcAO DOS SERVTOS DE SANEAMENTO BASICO, E 
DA OUTRAS PROVIDENCTAS". 

Prernissas: 

A elaboraçao deste relatOrio, bern como a análise dos resultados constitui exigéncia da Lei 
101/00, quando da criaçäo, expansAo on aperfeicoarnento da despesa. 
Dc acordo corn o disposto no parágrafo tnico, do art. 2° do projeto de lei em tela, o 
municipio devera repassar a Agência Reguladora, Taxa de RegulaçAo correspondente a, no 
máximo, 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), das Receitas Operacionais Liquidas, 
deduzidas as Receitas Patrimoniais, referentes ao exercicio anterior do orçarnento do 
Departamento de Agua e Esgoto de JardinOpolis - SP. 

Dos levantamentos efetuados, entre as receitas de serviços, incluindo ligaçAo e religação de 
água e esgoto, fornecirnento de água, coleta, afastamento e destinaçao final de esgotos, 
juros e rnulta sobre as receitas pelos serviços prestados, atualizaçào monetãria, divida ativa 
cuja origem é a tarifa de água e esgotos, o rnontante arrecadado no exercIcio de 2018 
totalizou R$ 9.467.868,63. 
Para cálculo da Taxa de regulaçao a ser repassada a Agência Reguladora tornarnos esse 
valor e o multiplicarnos por 0,25%, o produto corresponde a o valor da taxa anual. 

%Xe - i.,Y.L. & ctma fZaa. £L £aa a coeuc 8d a, 4800, . ®tn&n1a, a.tca- Ei CE? 14.403-777 - 

- (16)3724-9009 - e-m4: 



Cálculos: 

CUSTO AGENCIA REGULADORA 

AQUA R$ 5.376.196,98 R$ 5.561000,00 
ESGOTO R$ 2.705.292,21 R$ 2.781.000,00 

MULTAS B JUROS 107,46 R$ 2.000,00 
LIGAcA0 AQUA R$21.091,53 R$ 66.000,00 

LIGAcA0 ESGOTOS R$ 25.615,62 R$ 69.000,00 
DIVIDA ATIVA R$ 771.604,93 R$ 625.000,00 

MULTAS E JUROS 
Di VIDA ATIVA AGUA B 

ESGOTO RS 218.771,63 RS 138.000,00 
ATUALIZAAO 

MONETARTA R$ 347.188,27 R$ 1.000,00 
TOTAL R$ 9.467.868,63 R$ 9.244.000,00 

TAXA DE REGULAcAO 
(%) 0,25% 0,25% 

TAXA DE REGULAcA0 
(R$ )/ANO R$ 23.669,67 R$ 23.110,00 

Portanto, o valor anual calculado foi de R$ 23.669,67. 
Considerando que a agéncia iniciara seus serviços a partir do mês de juiho de 2019 (seis 
meses ate o final do exercicio) , o repasse referente a 2019 seth de R$ 
11.834,84. 
Para os dois préximos exercIcios, deverao ser considerados como valores pertinentes a 
base de cálculo o montante arrecadado no exercicio de 2018, acrescido do porcentual de 
inflaçao previsto para 2019 e 2020, respectivamente, atualmente em 4% (quatro por cento), 
isto é, o repasse da Taxa de RegulaçAo e diretamente proporcional ao rea] uste da tarifa de 
água e esgoto e, ate mesmo num possIvel crescimento real dessas receitas, uma vez que o 
porcentual da alIquota é fixo sobre a base. 
0 repasse no valor anual apurado nAo prejudica o alcance das metas fiscais previstas na 
LDO, portanto o projeto, sob a Otica da Lei 10 1/00 p9derá ser aprovado. 

Jardinopolis, 	 'AIIW 

JEFTE 
	

DE SOUSA 

30.985 

MS - 	1CC&.,C & 	La 2. & 	&L 4800, g. to&,üa, Yanca.Ei CEP 14.403.?77 

- (16)8724-9009 . e-sno4t 4oa@neWZs.catn.& 
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MUNICIPAL BE 	 ESTADO DE SAO PAULO 

JARDINOPOUS-SP 
TERRA DA MANGA 

PROJETO DE 	LET N.°034/19 
=DE 29 DE ABRIL DE 2019= 

"AUTORIZA 0 CHEFE DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL A FIRMAR CONVN1O DE 
COOPERAçAO COM A AGENCIA REGIJLADORA DOS 
sERvIços DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS 
RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAf - ARES-
PCJ, PARA DELEGAçAO DAS COMPETENCIAS 
MUNICIPAIS DE REGIJLAçAO E FISCALIZAçA0 
DOS SERVIOS DE SANEAMENTO BASICO, E DA 
OUT  PROVIDENCLAS": :: : : : :: : : :: :: : ::: : :: : : :: 

O SENHOR Dr. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, ESTADO DE 

SAO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIçOE5 clUE LI-1E SAO CONFERIDAS POR LEI, 
F A 7 	S A B E R: que a Cârnara Municipal de Jardinopolis, deste Estado, aprovou o 

Projeto de Lei n.2 034/19, de autoria do Executivo, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

ARTIGO 12 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar 

Convênio de Cooperaçâo corn a Agência Reguladora dos Serviços de Sanearnento das Bacias 

dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundial - ARES-PD, consórcio püblico de direito püblico, 

inscrita no CNPJ/MF n9 13.750.681/0001-57, corn sede na cidade de Americana, Estado de 
São Paulo, na Avenida Paulista, n 2  633, Jardirn Santana. 

Parágrafo ünico - 0 prazo de vigéncia do referido convênio de cooperação, que 

compreende a delegaçao das cornpetências municipais de regulação e fiscalizaçäo dos 

serviços püblicos de sanearnento básico, sera de 10 (dez) anos, prorrogável por igual 

perlodo, conforme horizonte de planejamento do Piano Municipal de Saneamento Básico do 

MunicIpio de Jardinópolis/SP. 

ARTIGO 22 - Nos termos da presente Lei, 0 departamento dos serviços de água e 
esgoto do MunicIpio, repassará a ARES-PCi, durante a vigência do referido convênio, urn 
valor mensal a titulo de Taxa de Regulaç5o, conforme Piano de Trabalho a ser desenvolvido 
na rnunicipalidade. 

Parágrafo ünico —0 valor de que trata o caput não será superior a 0,25% (vinte e 

cinco centésimos por cento) de suas Receitas Operacionais Liquidas, deduzidas as Receitas 

Patrimoniais, referente ao exercicio anterior do orçarnento do Departarnento de Agua e 

Esgoto de Jardinópolis. 

ARTIGO 32 - Deverá ser firmado o Convênio de Cooperação entre a Agência 

Reguladora dos Serviços de Sanearnento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundial - 

ARESPCJ e o MunicIpio de iardinopolis, conforme rninuta em anexo. 

Parágrafo Onico - A Agenda reguladora ARES-PCI dever6 prestar contas a 
Adrninistração Püblica Municipal de JardinOpolis/SP, nos prazos regularnentares e nos 

terrnos da legislaço em vigor. 
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ARTIGO 49 - Esta Lei entra em vigor na data da sua pubIicaco, revogadas as 

disposicoes em contrário. 

Prefeitura Mu ril de 2019. 
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CONVENIO DE COOPERAçAO 

CONVENIO DE c00PERAçA0 QUE CELEBRAM A 
AGENdA REGULADORA DOS SERVIOS DE 
SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, 
CAP! VARI E JUNDIAI - ARES-PCJ E 0 MUNICIPIO DE 
JARDINOPOLIS - ESTADO DE SAO PAULO, COM A 
ANUENCIA-INTERVENIENCIA DO PRESTADOR DE 
SERVIOS DE SANEAMENTO BASICO, AGUAS DE 
ARAçOIABA, PAPA DELEGAçA0 DAS 
COMPETENCIAS MUNICIPAIS DE REGULAçAO E 
FIScALIzAçA0 DOS SERVIOS PUBLICOS DE 
SANEAMENTO BASICO. 

A AGENdA REGULADORA DOS SERVIOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS 
RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI, associação pUblica na forma de consórcio 
püblico de direito püblico, criada nos termos da Lei Federal n 9  11.107/2005 e 
instalada em 06 de maio de 2011, inscrita no CNPJ/MF n 9  13.750.681/0001-57, corn 
sede na cidade de Americana, Estado de Sâo Paulo, na Av. Paulista, ng 633, Vila Nossa 
Senhora de Fatima, CEP. 13.478-580, neste ato representado por seu Presidente e 
Prefeito do MunicIpio de Vinhedo, JAIME CESAR DA CRUZ, brasileiro, casado, 
professor, portador do RG n 2  20.917.118-2 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF n 
111.894.628-69, residente e domiciliado na cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo, 
doravante designada ARES-PCJ, e 0 MUNIC1PIO DE JARDINOPOLIS, pessoa jurIdica 
de direito püblico interno, CNPJ/MF flQ  44.229.821/0001-70 com sede na cidade de 
Jardinopolis, Estado de São Paulo, na Praça Dr. Mario Lins n 9  150, Centro, CEP. 
14.680-000, neste ato representado por seu Prefeito, Dr. JOAO CIRO MARCONI, 
brasileiro, casado, Medico, portador do RG ii 4.679.869-9 e do CPF/MF n 
870.699.978-68, que passa a ser denominado MUNICIPIO, observadas as disposiçOes 

do art 241 da Constituição Federal de 1988, da Lei Federal & 11.107, de 6 de abril 

de 2005, da Lei Federal ng 11.445, de 5 de janeiro de 2007 e da Lei Municipal n 
x.xxx, de xx de xxxxxxxx de 2019 (que autoriza firmar o convênio), resolvem celebrar 

o presente CONVENIO DE COOPERAcAO, mediante as Cláusulas e condiçOes 

seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA 
Do Objeto 

Convênio de Cooperacao ARES-PQ e Jardinópolis 	 1 
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agenda reguladora 

1.1. Constitui objeto do presente Convênio de Cooperação a delegaçao das 
cornpetências municipais de regulação e fiscalização dos serviços pUblicos de água e 
esgoto do MunicIpio de Jardinopolis, Estado de São Paulo, serviços estes prestados 
através do DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE JARDINOPOLLS (DAF), para 
o consórcio pUblico Agência Reguladora dos Serviços de Sanearnento das Bacias dos 
Rios Piracicaba, Capivari e Jundial - ARES-PCJ, na forma da Lei Federal n 2  
11.445/2007. 

1.2. A delegação das cornpetências rnunicipais de regulação e fiscalização dos dernais 
serviços pUblicos de sanearnento básico de titularidade do MUNICIPLO (resIduos 
sólidos e drenagem urbana), fica, desde já autorizada, dependendo somente de 
forrnalização de termo aditivo ao Convênio, constando: qualificaçAo do anuente-
interveniente, plano de trabalho, taxa de regulação e sua vigência. 

CLAUSULA SEGUNDA 
Das obrigaçoes dos Convenentes 

2.1. São obrigaçOes do MUNICIPIO: 

a) celebrar, informar ao Legislativo Municipal e dar publicidade do presente 
convênio, corn vistas a efetividade da delegação das cornpetências de regulaçao e 
fiscalizaçao dos serviços de sanearnento no ârnbito municipal; 

b) fornecer a ARES-PCJ todas as inforrnaçOes referentes aos serviços p(iblicos 
rnunicipais de abastecimento de água e esgotarnento sanitário; 

c) colaborar corn a ARES-PCJ no acompanhaniento e avaliação do curnprirnento das 
rnetas do Plano Municipal de Sanearnento; 

d) colaborar corn a agência ARES-PCJ no estabelecirnento e revisão de norrnas 
regularnentares e metas previstas visando a eficiência na regulaçao, fiscalização e 
prestação dos serviços; 

e) encarninhar solicitação de reajuste e revisão das taxas, tarifas e outras formas de 
contraprestacão dos serviços pñblicos de saneamento básico do MunicIpio a ARES-
PCJ; 

fl criar e participar ativarnente do Conseiho Municipal de Regulação e jThntrole 
Social, de caráter consultivo, corn vistas a participação social nas discussOes de 
Convênio de Cooperação ARES-PCI e Jardinopolis 	 2 
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fiscalizaçao e regulaçao dos serviços püblicos de sanearnento básicos do municIpio 
convenente. 

2.2. São obrigaçOes da ARES-PCJ: 

a) realizar a gestão associada de serviços püblicos, através da delegaçao das 
competências municipais de regulaçAo e fiscalizaçao dos serviços pUblicos de 
saneamento básico do municIpio Convenente, corn o devido acompanhamento do 
Anuente-Interveniente; 

b) verificar e acompanhar, por parte do Anuente-Interveniente, o regular e devido 
curnprimento do Piano de Saneamento Básico do Municfpio; 

cJ fixar, reajustar e revisar valores das taxas, tarifas e outras formas de 
contraprestação dos serviços püblicos de saneamento básico do MunicIpio 
Convenente, corn a finalidade de assegurar tanto o equiiIbrio econôrnico-financeiro 
da prestação desses serviços, bern como a modicidade das tarifas, mediante 
mecanismos que induzarn a eflciência dos serviços e que permitarn a apropriação 
social dos ganhos de produtividade; 

d) homologar, regular e fiscalizar, inclusive as questöes tarifárias vinculadas a 
prestaçäo de serviços püblicos de sanearnento básico do Municipio Convenente; 

e) editar reguiamentos, abrangendo as normas relativas as dimensoes técnica, 
econômica e social de prestação dos serviços, a que se refere o art. 23 da Lei federal 
n2  11.445/2007; 

f) exercer a fiscalizaçao e o poder de poiIcia relativo aos serviços püblicos 
rnencionados, em especial a aplicação de penalidades por descumpriniento de 
preceitos administrativos, conforme condiçoes previstas na legislaçao pátria; 

g) proceder análise, fixação, revisão e reajuste dos valores de taxas, tarifas e outros 
preços pUblicos, bern corno a elaboraçao de estudos e planilhas referentes aos custos 
dos serviços e sua recuperação; 

h) decidir sobre a fixaçao e reajuste de taxas e tarifas relativas aos serviços püblicos 
de saneamento básico prestados no Municfpio Convenente; 

Convênio de Cooperação ARES-PCJ e Jardinopolis 	 3 
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I) receber, apurar e encaminhar, através de sua Ouvidoria, as reclamaçôes dos 
usuários, que serâo cientificados das providências tomadas; 

jJ criar e operar sistema de informaçOes sobre os serviços püblicos do saneamento 
básico na area da gestão associada, em articulaçäo com o Sistema Nacional de 
lnformaçOes em Saneamento Básico (SNISA); 

kJ comunicar aos órgäos competentes os fatos que possam configurar infraçâo a 
ordem econômica, an meio ambiente on aos direitos do consumidor; 

lJ dirimir, no âmbito administrativo, as divergências entre as agentes setorlais, hem 
como entre estes e os usuários, com o apoio, quando for o caso, de peritos 
especificamente designados e contratados pela ARES-PCJ; 

mJ deliberar quanto a interpretaçâo das leis, normas e contratos, hem como sobre as 
casos omissos; 

nJ definir a pauta das revisOes tarifárias, assim coma as procedimentos e prazos do 
revisOes e reajustes, ouvidos a titular, os usuários e o prestador dos serviços; 

a) divulgar anualmente relatOrio detalhado das atividades realizadas, indicando as 
objetivos e resultados alcançados; 

p) prestar serviços de interesse da gestào dos serviços püblicos de saneamento 
básico do Municiplo Convenente, conforme Anexo I, através do: 

I) assistência on assessoria técnica, administrativa, contábil e juridica; 

Il) apoio na implantaçâo do procedimentos contábeis, administrativos e outras 
práticas operacionais; 

III) apoio no desenvolvimento de pianos, programas e projetos conjuntos quo sejam 
destinados a mobilizaçao social e educaçao e conscientização ambiental vottados as 
questôes relativas ao saneamento básico, preservação, conservaçâo e proteçâo do 
mein ambiente e uso racional dos recursos naturals; 

IV] apoiar e promover capacitaçâo técnica voltada aos serviços püblicos de 
saneamento básico, junto ao MunicIpio Convenente e ao Anuente-Interveniente, ora 
prestador desses serviços; 
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VJ apoiar e promover campanhas educativas, publicaçao de rnateriais, estudos e 
artigos técnicos e informativos, impressos ou em mIdias eietrônicas, inclusive para 
divulgação de atividades da ARES-PCJ, do Municipio edo Interveniente; e 

VI) apoiar e promover a cooperação, o intercâmbio de informaçöes e conhecimentos 
e a troca de experiências da ARES-PCJ, do MunicIpio e do interveniente e a 
participação em cursos, seminários e eventos correlatos promovidos por entidades 
püblicas, privadas, regionals, estaduais, nacionais ou internacionais. 

2.3. São, ainda, obrigaçOes do MUNICIPIO: 

aJ fornecer a ARES-PCJ todas as informaçôes e dados referentes aos serviços 
püblicos municipais de abastecimento de água e esgotarnento sanitário; 

bJ colaborar corn a ARES-PCJ no acompanhamento e avaliaçao do curnprirnento das 
metas do Piano Municipal de Saneamento; 

cJ coiaborar corn a agência ARES-PCJ no estabelecirnento e revisão de norrnas 
regularnentares e metas previstas visando a eflciência na regulaçao, fiscalizaçao e 
prestação dos serviços; 

d) manter arquivos de todas as inforrnaçOes e documentos reiativos as redes, 
instalaçOes e equipamentos utilizados na prestação dos serviços; 

eJ participar do Conseiho Municipal de Regulação e Controle Social corn vistas a 
irnplementação da participaçâo social efetiva nas discussOes de fiscalizaçao da 
qualidade dos serviços e regulação economico-tarifárias; 

I) pagar a Taxa de Regulaçâo fixada no presente convênio, de acordo corn os vaiores, 
regras e prazos deuinidos em Resolução da ARES-PCJ; 

g) fixar critérios, indicadores, formulas, padrôes e parârnetros de qualidade dos 
serviços e de desempenho, zelando por sua observancia e estirnulando a constante 
meihoria da qualidade, produtividade e eficiencia, bern como a preservação, 
conservação e recuperação do meio ambiente; - 
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hJ garantir a agenda ARES-PCJ o acesso aos dados relativos a administração, a 
contabilidade e aos recursos técnicos, econômicos e financeiros, mantidcc o sigilo 
sobre as inforrnaçoes de caráter industrial e cornercial, na forma da Lei; 

i) receber, apurar e encaminhar soluçOes relativas as reclarnaçOes dos usuários, que 
serão cientificados das providências tornadas; 

j) proteger os interesses e direitos dos usuários, irnpedindo a discrirninaçao entre 
eles, hem corno coibir práticas abusivas que afetern os serviços regulados; 

2.4. São obrigaçOes COMUNS a todos: 

a) zelar pela boa qualidade dos serviços püblicos de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário e estimular o aumento da sua eficiência; 	- 

b) cumprir e fazer cumprir as disposiçOes do presente convênio de cooperação, 
referente a legislaçâo e as regularnentaçOes especIficas aplicáveis por conta do poder 
normativo reconhecido a agenda reguladora ARES-PQ 

c) desenvolver açOes que valorizern e incentivem o uso racional e a econornia de 
água, a firn de viabilizar polIticas de preservação dos recursos hIdricos e do rneio 
amb lente; 

d) manter em seus arquivos todas as inforrnaçOes e docurnentos relativos as redes, 
instalaçOes e equipamentos utilizados na prestacão dos serviços, bern corno as 
alteraçOes promovidas no planejarnento municipal; 

e) prornover a articulaçao ernie os convenentes e os órgãos reguladores de setores 
dotados de interface corn o saneamento básico, especialmente os de recursos 
hidricos, proteção do meio arnbiente, saüde püblica e ordenarnento urbano. 

CLAUSULA TERCEIRA 
Da Vigência 

3.1. 0 presente Convênio de Cooperação tern prazo de vigência de 10 (dez) anos, a 
iniciar-se ern xx/xx/xxxx, conforrne horizonte de planejamento do Piano Municipal 
de Saneamento Básico do Municiplo de Jardinópolis, Estado de São Paulo. 
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3.2. 0 presente Convênio poderá ser prorrogado per uma ünica vez, per igual 
perlodo, mediante termo aditivo an Convênio de Cooperaçao. 

CLAUSULA QUARTA 
Dos Recursos Financeiros 

4.1. Sera' pago pela ANUENTE-INTERVENIENTE a agenda reguladora ARES-PCJ, para 
execução das atividades, descritas na Cláusula Segunda deste instrurnento, o 
percentual equivalente a ate 0,25% (vinte e chico centésimos por cento) de suas 
receitcis liquidas correntes, deduzidas as receitas patrimoniais, referentes an exercicio 
anterior, tendo como fato gerador o desempenho das atividades de regulação e 
fiscalizaçao da Agenda Reguladora ARES-PCI. 

4.2. Preservando a isonornia entre os rnunicfpios integrantes da ARES-PCJ, quer seja 
na condiçao de consorciado ou conveniado, sernore gue houver decisao da 
Assernbleia Geral da ARES-PCI para alteracao da alIquota da Taxa de Regulaçao, está 
se aplicará ao Dresente Convênio de Cooperação em conformidade corn o disposto no 
Protocolo de IntençOes da ARES-PCJ e suas ResoluçOes especIficas. 

CLAUSULA QUINTA 
Da Denüncia e Rescisao 

5.1. 0 presente convênio de cooperação poderá ser denunciado a qualquer momento, 
por qualquer dos participes (MunicIpio e ARES-PCJ), mediante prévia comunicação 
fundarnentada e escrita, corn a antecedência minima de 01 (urn) ano. 

5.2. Pode, ainda, ser rescindido o presente convênio por infração legal on por 
descumprirnento de qualquer das cláusulas aqui estabelecidas, assegurando-se o fiel 
curnprirnento das obrigaçOes pactuadas. 

CLAUSULA SEXTA 
Do Foro 

6.1. Fica eleito o foro da Cornarca do MunicIpio de Jardinopolis, Estado de São Paulo, 
corn renUncia expressa de qualquer outro, por rnais privilegiado que seja, para 
dirirnir as questôes decorrentes deste Convênio de Cooperação que não possarn ser 
resolvidas de comum acordo pelos partIcipes. 
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E, por estarem de acordo, os partIcipes assinam 0 presente instrumento em 3 (três) 
vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

Jardinópolis/SP, XX de XXXXXXX de 2019. 

JAIME CESAR CRUZ 
ARES-PCI - CONVENENTE 

Testemunhas: 

Nome: 
	

Nome: 
FiG: 
	

RG: 
CPF: 
	 CPF: 

Convênio de Cooperacao ARES-PQ e lardinópolis 



I! 
ARESPCJ 
agenda reguladora 

CON VENIO DE cooPERAçAo N xx/2019 

ANEW I 

PLANO DE TRABALHO 

Considerando que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 241, através da nova 
redaçäo dada pela Ernenda Constitucional n 2  19, de 04 de junho de 1998, autoriza os 
Municipios a promoverem, através de Consórcios PUblicos legalmente constituidos, a 
gestào associada de serviços püblicos, bern corno a transferencia total ou pàrcial do 
tais serviços prestados a cornunidade. 

Considerando que a Lei federal n 2  11.107, de 06 de abril de 2005 (Lei dos Consórcios 
Püblicos), dispOe sobre normas gerais do contrataçâo de consórcios pñblicos para a 
realizaçâo de objetivos de interesse cornum entre Entes da Federaçao, lei que foi 
regularnentada pelo Decreto federal n 2  6.017, de 17 de janeiro de 2007, e que dispOe 
de regras para a sua execução. 

Considerando que a Lei federal n 2  11.445, de 05 de janeiro do 2007, (Lei Nacional de 
Saneamento Basico), estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e 
define que o sanearnento básico é o conjunto de serviços, infraestruturas e 
instalaçOes operacionais de abastecimento de água potável, esgotarnento sanitário, 
limpeza urbana e manejo de resIduos sólidos e drenagern e manejo das águas 
pluviais urbana, lei esta que foi regulamentada pelo Decreto federal n 2  7.217, de 21 
de junho do 2010, que dispôe de regras para a sua execuçâo. 

Considerando que, segundo a Lei Nacional de Saneamento Básico, os MunicIpios 
respondern pelo planejamento, regulaçâo e fiscalizaçâo dos serviços de sanearnento 
básico, além de serem, também, responsáveis pela prestação dos serviços, seja por 
meio de serviços próprios, seja por rneio da contrataçäo de terceiros. 
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Considerando que, segundo a Lei Nacional de Sanearnento Básico, as funçOes de 
planejamento, de regulação e de fiscalizaçao dos serviços de saneamento são 
distintas e devem ser exercidas de forma autônoma, ou seja, por quern não acumula a 
função de prestador dos serviços, sendo necessária, dessa forma, a criação tie órgão 
distinto, no ârnbito da adrninistraçao direta, indireta on conveniado. 

Considerando que a Lei Nacional de Sanearnento Básico, através de seu art. 8, 
permite aos titulares dos serviços püblicos de sanearnento básico - nesse caso os 
MunicIpios - a delcgaçao da regulaçao e fiscalizaçao, bern corno da prestação desses 
serviços, nos termos do art. 241 da Constituição Federal e da Lei federal n 9  
11.107/2005. 

Considerando a diretriz constitucional, e pelo resguardo ao princIpio dernocrático, 
que exige que a atividade páblica, no possIvel, seja exercida de forma local, ao 
alcance do cidadao, o MunicIpio de Jardinopolis entende que a forma adequada para 
o desafio de regular e fIscalizar os serviços püblicos de saneamento e através da 
integração regional que exige regulação ünica (art. 14, II, da Lei nQ 11.445/2007), 
perfeitamente aplicavel aos preceitos criadores da ARES-PCI. 

Considerando que o fundarnento jurIdico da execução mediante cooperação 
federativa dessas atividades é a gestão associada de serviços pUblicos, enunciada no 
art. 241 da Constituição Federal (na nova redaçao dada pela Emenda Constitucional 
n2  19), disciplinada pela Lei federal 0 11.107/2005 e regulamentada pelo Decreto 
W2  6.017/2007, legislação essa totalmente compativel corn as diretrizes para o 
saneamento básico, previstas no art. 21, XX, da Constituição Federal e instituldas 
pela Lei federal n 2  11.445/2007. 

Decide o Municipio de Jardinopolis, Estado de São Paulo, já qualificado no presente 
Convênio de Cooperação e titular dos serviços püblicos de sanearnento básico, em 
delegar suas competências de regulaçao e fiscalização dos serviços de sanearnento 
básico a Agenda Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundial, através do presente instrurnento cooperativo e corn a 
observância do presente Piano de Trabaiho: 
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1- PLANO DE TRABALHO 

ATiVflAuE DESCRIçA0 OBJETIVO - 

Compreende 	as 	atividades 	relacionadas 	ao 

Fiscalizaçao acompanhamento da prestação dos serviços e do Manutenção da 
Piano Municipal de Sanearnento Básico visando a qualidade 
eficiência e eflcácia da prestação dos serviços  
Compreende as atividades de regulaçao e de 

RegulaçAo normatizaçäo da agência para corn o prestador e Normatizaçao 
as referentes entre o prestador e os usuários 
Compreende as atividades que engiobam as 
reclamaçOes, 	sugestöes 	e 	pedido 	de 

Ouvidoria esciarecimento por parte dos usuários sobre a Aferiçao da 

qualidade e eficácia da prestação dos serviços Prestaçäo 

Canal aberto entre a Agência Reguladora, as 

Comunicação açOes reahzadas pelo prestador de serviços e o 
Relacionamento usuario 	para 	garantir 	divulgaçao 	das 	boas 

práticas_de_gestão  
Treinarnento indoor, especIfico ou em conjunto, 
destinado aos municIpios conveniados, de cursos Cursos e 

treinamentos reiativos a: Reguiaçao Econômica Tarifária, nas CapacitaçAo 
areas de Contabihdade Regulatória, de know-how 
em sistemas e padrOes de eficiência e eficácia.  
Consiste ern açOes e procedimentos reiativos a 

Apoio Juridico todo e qualquer apoio na area jurIdica junto ao Apoio JurIdico prestador de serviços que coioque em duvida a 
boa gualidade da prestacão dos serviços.  
AçOes voltadas a repassar ao prestador toda a 

Apoio Técnico ao experiência acumulada peia Agenda junto aos 

Co nve n lad a demais prestadores associados on conveniados Difusäo 
que venham assegurar a boa prestação dos 
serviços interna e externamente. 
Apoio contábH e administrativo para a prestaçao 

Apoio de contas e atividades inerentes ao convênio de 
Administrativo cooperação, 	corn 	vistas 	a 	apresentação 	ao Orientaçäo 
ao Conveniado Tribunal de Contas do Estado e transparência 

dos atos da administraçao püblica  
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2— CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

FISCALIZAçA0 -- 

- 123456789101112 
- diagnóstico dos sistenias tie abastecimenro  
de água e esgotamento sanitário; 
- elaborar relatorio técnico sobre as sisternas, 
atribuindo-Ihes 	medidas 	mitigadoras 	de 
curto, media e longo prazo; 
- 	 garantir 	o 	dumprirnento 	das 	metas 
estabelecidas 	no 	Piano 	Municipal 	de 
Sanearnento; 
- garantir a qualidade da água tratada e 
distribulda própria para o consumo humano 
de acordo corn a portaria 2914 do Ministério 
da Sañde através de controie iaboratoriat 
terceirizado 
- garantir a eficiência e eficácia da prestação 
dos serviços. 

- MES 
REGULAAO 

12J34 567 8 - 9101112 

- 	 estabelecer 	padroes 	e 	normas 	pam 
prestaçao dos serviços püblicos; 

- 	 definir 	tarifas 	e 	outros 	preços 	para 
eguilibrio econômico do prestador; I 	I  

- 	 apoio 	técnico 	e 	administrativo 	para 	a 
organização e criação de órgãos ou entidades 
que tenham por finalidade a prestaçao on 
controie de serviços pñblicos de sanearnento 
básico;  
- irnpiantação de procedimentos contabeis, 
adrninistrativos e operacionais; F 

- fixar, reajustar e revisar as valores das taxas, 
tarifas e outras formas de contraprestação 
dos servicos pübhcos de saneamento básico; 
- acompanhar e avaliar a fixação de critérios, 
indicadores, formulas, padrOes e parâmetros 
de quandade de serviços para estabelecer de 
taxas e tarifas praticadas pelo prestador. 
- 	 acompanhar 	e 	participar 	em 	reuniOes 
ordinárias on extraordinárias do Conseiho do 
Reguiação 	e 	Controle Social 	quando 	dos 
reajustes e revisOes tarifárias. 
- 	 assistência 	on 	assessoria 	técnica, 
administrativa, contábil e jurIdica. 
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MES 
OIJVIDORIA 

12l3Jj56789I1O1112 
- 	 pi'estar 	auxilio 	junto 	ao 	prestador 	do 
serviços na irnplernentaçao do urn canal do 
cornunicação corn os usuários, gratuito e de 
atendirnento 24 horas por dia, conforme Id 
11.445/2007. I 	I 	

I 	F 

- atuar junto aos usuários e ao prestador do 
serviços de sanearnento básico, a firn do 
dirirnir possIveis dUvidas e intermediar .1 

solucao de divergências; 
- 	 registrar 	reclarnaçöes 	e 	sugestöes 	dos 
usuários sobre os serviços regulados pela 
ARES-PCI; 
- encarninhar as reclamaçOes ao prestador de 
serviços de sanearnento básico e a Diretori-a 
Técnica 	da 	ARES-PCJ 	para 	soluçao 	do 
problerna 	e/ou 	aplicaçao 	das 	sançOes 
cabIveis; 

MES 
GOMPNWAcAQ 
: 

1j2 3 4 5 6 H I 	I t*ikz 
- dc'scnvo!vimento do plano5, prograrnas o 
projetos conjuntos, destinados a rnobilizaçao 
social 	e 	da 	educação 	e 	conscientizaçao 
ambiental, voltados as questoes relativas ac, 
sanearnento básico, preservação, conservação 
e protecão do rneio ambiente, alérn do uso 
racional dos recursos naturais. 
- apoiar e prornover carnpanhas educativas 
corn 	a 	publicaçao 	de 	revistas, 	rnatérias, 
estudos e artigos técnicos e inforrnativos 
sobre regulaçAo. 
- 	 apoiar 	e 	prornover 	a 	cooperação, 	0 

intercãrnbio 	de 	inforrnacOes, 	os 
conhecirnentos e troca de experiências, entre 
o municIpio e o prestador de serviços de 
sanearnento. 

- apoiar e prornover capacitacão técnica 
voltada aos serviços pñblicos de sanearnento 
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- apoiar atividades cientIficas e tecnológicas, 
celebrar convênios e outros instrurnentos 
corn universidades, entidades de ensino 
superior ou de prornoçäo an desenvolvirnento 
de uesuuisa cientIfica ou tecnológica. 

Observação: Serao encaminhados, anualrnente, ac ,  Prestador de Serviços (Departamento de Agua e 
Esgoto de Jardinopolis), a Prefeitura do MunicIpio de Jardinópolis e a Cârnara de Vereadores (todos 
os vereadores), relatório circunstanciado corn as atividades desenvolvidas no ano anterior. 
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3 - EQULPE TECNICA 

NOME FuNçAo 
Dalto Favero Brochi Diretor Geral 

Carlos Roberto Belani Gravina Diretor Técnico e Operacional 

Carlos Roberto de Oliveira Diretor Administrativo-Financeiro 

Newton Garcia Faustino Procurador JurIdico 

Tiago Alves de Sousa Procurador JurIdico 

Marcelo Oliveira Bacchi Analista de Fiscalização e Regulaçao - Eng. Civil 

Edilincon Martins de Albuquerque Analista de Fiscalizaçao e Regulaçao - Eng. Civil 

Daniel Manzi Analista de Fiscalizaçao e Regulação - Eng. Civil 

Camilla Ferreira Colli Badini Analista de Fiscalização e Regulaçao - Eng. Civil 

Fernanda de Oliveira Santos Analista de Fiscalizaçao e Regulaçao - Eng. Civil 

Ludimila Turetta Analista de Fiscalização e Regulaçao - Eng. Ambiental 

Thalita Salgado Fagundes Analista de Fiscalizaçao e Regulaçao - Eng. Ambiental 

Débora Faria Fonseca Analista de Fiscalizaçao e Regulaçao - Biologia 

Daniele Bertaco Ramirez Analista de Fiscalizaçao e Regulaçao - Biologia 

Lucas Cândido dos Santos Coordenador de Contabilidade Regulatória 

Geyse Renata Zonzini Tapia Analista de Fiscalizaçao - Contabilidade 

André Rodrigues Felipini Analista de Fiscalizaçao - Contabilidade 

Rodrigo de Oliveira Taufic Analista de Fiscalizaçao - Contabilidade 

Paulo de Oliveira Matos JUnior Coordenador da Secretaria Geral 

Lals Nonato da Costa Assistente Administrativo 

Michael Renato Ribeiro Assistente Administrativo 

Alex Cintra Pereira Assessoria Administrativa 

Diogo Sanches da Silva Assessoria Administrativa 

Luciano Suzigan Assessoria Administrativa 

Edson Amorim Assessoria Econômica 

Helder Quenzer Assessoria Econômica 

Gabriel Guidolin Bertola Assessoria Técnica 

LIdia Mara Ponciano de Souza Estagiária da Ouvidoria 

Lucas Camargo Donato Estagiário da Ouvidoria 
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Débora Natália da Silva 	 Estagiária da Procuradoria JurIdica 

Lucas Raphael da Silva 	 Estagiário da Procuradoria Juridica 	- 
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