
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 

CONVALE 
Consórcio Intermunicipal 

de Desenvolvimento 

Regional 

14/08/2020 



Assembleia 14/08/2020 

 PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019 

 

 *Balancete 2.019. 

 Parecer do Conselho Fiscal, com nota 

explicativa, aprovando as contas de 

2.019. 

 Apresentação contador – Jamin ou 

Osório. 



Ações Realizadas e Projetos 

em Andamento 

  Apresentamos Plano de Trabalho em andamento 

junto ao Ministério da Agricultura para recebermos 

capacitação via ministério para Serviço de Inspeção 

de Produtos de Origem Animal. 

 Estamos elaborando plano de trabalho para 

Programa Fortalece Sociobio, junto ao Ministério da 

Agricultura. 

 Projeto FEP – PPP Resíduos Sólidos, junto ao Ministério 

Desenvolvimento Regional, Caixa Econômica 

Federal e Ministério da Economia em fase final. 



CONVENIOS EM ANDAMENTO 
MUNICÍPIO SERVIÇO VALOR 

CONTRATO 

ORIGEM 

RECURSO 

CONTRATO/

DISPENSA 

CONCEIÇAÕ 

DAS ALAGOAS 

PAVIMENTAÇÃO 

ASFALTICA 

 

514.221,07 

493.600,00 

37.859,56 

Dispensa nº. 

14/2019 

004/2019 

06/2020 

 

PLANURA PAVIMENTAÇÃO 

ASFALTICA 

224.348,91 CAIXA ECON 

FEDERAL 

Dispensa 

nº.011/2020 

PLANURA PAVIMENTAÇÃO 

ASFALTICA 

806.508,36 BANCO DO 

BRASIL 

Dispensa nº. 

014/2020 

PLANURA PAVIMENTAÇÃO 

ASFALTICA E 

DRENAGEM PLUVIAL 

1.502.048,86 BANCO DO 

BRASIL 

Dispensa nº. 

015/2020 

PLANURA PAVIMENTAÇÃO 

ASFALTICA 

633.212,90 BDMG Dispensa nº. 

017/2020 

TOTAL CONVENIOS  - R$ 3.166.119,03 



Convênios : 

 Convênios de Pavimentação Asfáltica no 
município de Conceição das Alagoas; 

 Convênios de Pavimentação Asfáltica no 
município de Planura; 

 Convênio de Drenagem Pluvial em 
Planura. 

 Em 2.020, já encerramos três convênios 
de atendimento de pavimentação no 
município de Conceição das Alagoas – 
iniciados em 2019. 

 



Licitações Vigentes a disposição dos 

municípios consorciados 

Descrição Serviço Valor Empresa 

contratada 

Fornecimento de massa 

asfáltica  

R$ 392,00 a ton Copari 

Fornecimento massa 

asfáltica aplicada 

R$ 521,93 a ton Copari 

Locação de serra 

clipper  

R$ 100,00 diária Minasmaq 

Locação Placa 

Vibratória 

R$ 100,00 diária Minasmaq 

Disposição Final de 

Resíduos Sólidos 

R$ 86,00 a ton Soma Ambiental 

Pedra Brita O R$ 52,50m² Copari 



Continuação Licitações vigentes e serviços disponíveis 

Descrição Serviço Valor Empresa 

Contratada 

Areia Grossa R$ 101,00 ton Toronto Serviços 

Massa asfáltica ensacada 

fria 

R$ 13,25 saco 

de 25kg 

Fava Comercial 

Cedral Eirelli 

Grama esmeralda R$ 4,25m Saad Prod Comercio 

Transporte de Resíduos  R$  4,07 km Vinicius Biasoli 

Locação de Caçambas R$ 928,38 

mensal 

Vinicius Biasoli 

Tinta de Demarcação 

Viária – várias cores 

Preço por cor 

Balde 18 litros 

Várias empresas 

vencedoras 

Micro revestimento 

asfáltico 

R$ 15,75m² Tripav 

pavimentação 



Processos Licitatórios em andamento 

  - Prestação de serviços de auditoria 

externa para municípios do consórcio; 

 

 Contratação de Empresa para 

Elaboração do Plano de Saneamento 

dos municípios do consórcio. 

 

 Aquisição de concreto usinado. 

 

 



Situação Financeira em 

10/08/2020 

 Conta bancária CAIXA ECONOMICA FEDERAL  

 SALDO– R$ 206.512,72 

 Saldo de convênio de Conceição das Alagoas – 
R$ 81.851,51 

 

 SALDO DISPONÍVEL – R$ 124.661,20 

 Ressaltamos que devida a ações realizadas de 
enxugamento de despesas, prestação de serviços 
pelo CONVALE, através de convênios com 
municípios consorciados, estamos com nossas 
despesas fixas sendo pagas regularmente em dia. 

 



Receitas 

 -O consórcio possui como única receita, 

a taxa de administração de 3%, 

descontada nos contratos de prestação 

de serviços. 



Despesas Fixas 

Descrição Valor 

Sistema de contabilidade - Publicenter R$ 1.500,00 

Assinatura Diário On Line - AMM R$ 340,00 

Jamin - contador R$ 2.500,00 

Luiz Novais – assessor jurídico R$ 6.000,00 

Gratificações equipe de apoio, 

licitações 

R$ 3.000,00 

Encargos trabalhistas R$ 400,00 

TOTAL  R$ 13.740,00 



Contas a Pagar 
Empresa Valor Mês referência 

serviço prestado 

Soma Ambiental R$ 134.706,80 Julho/2020 

Copari (fornecimento massa 
asfaltica) 

R$ 411.023,60 Julho/2020 
 

Vinicius Biasoli R$ 49.387,43 Julho/2020 
 

Castro e Arantes R$ 1.248,00 Julho/2020 

Saad Prod Plantas R$ 7.650,00 Agosto/2020 

TOTAL 

 

R$ 604.015,83 

*Estes valores são devidos, mas mediante pagamento dos 

municípios já serão devidamente quitados. 



Ações Judiciais 

 Assessor Jurídico: Luiz Antônio Novais 

Junior. 

 12 Ações trabalhistas em andamento; 

 03 Ações cíveis 

 *Reforçamos que todos os pagamentos 

foram realizados a empresa contratada. 

 Apresentação quadro anexo. 

 



Relação das Ações Judiciais em andamento 

Tipo de Ação Partes Município 
consorciado 
demandante 

Empresa 
prestadora do 
serviço 

Valor da 
causa 
(pedido 

inicial) 

Trabalhista Convale/ 
AMVALE/P
M Uberaba 

Uberaba AFG Locação 
de Máquinas e 
prestação 
serviços 

R$ 21.885,95 

Trabalhista Convale/ 
AMVALE/P

M Uberaba 

Uberaba AFG Locação 
de Máquinas e 

prestação 
serviços 

R$ 22.277,88 

Trabalhista Convale/ 
AMVALE/P
M Uberaba 

Uberaba AFG Locação 
de Máquinas e 
prestação 
serviços 

R$ 22.277,88 

Trabalhista Convale/ 
PM 
Uberaba/A

FG/ Jacob 
Estevam  

Uberaba AFG Locação 
de Máquinas e 
prestação 

serviços 
 

R$ 21.800,00 



Relação das Ações Judiciais em andamento 

Tipo de Ação Partes Município 

consorciado 
demandante 

Empresa 

prestadora 
do serviço 

Valor da 

causa 
(pedido 
inicial) 

Trabalhista Convale e 
PM Uberaba 

Uberaba AFG 
Locação de 
Máquinas e 

prestação 
serviços 

R$ 25.342,70 

Civel CONVALE Uberaba AFG 
Locação de 
Máquinas e 
prestação 
serviços 

R$ 6.000,00 

Cível CONVALE  Mandado de 

segurança 
pedindo 
nulidade de 
processo 
licitatório 
realizado em 
2017.  Processo 
foi suspenso. 

Ilíquida 



Relação das Ações Judiciais em andamento 

Tipo de Ação Partes Município 
consorciado 
demandante 

Empresa 
prestadora 
do serviço 

Valor da 
causa 
(pedido 
inicial) 

Trabalhista CONVALE E 
AFG 

Uberaba AFG 
Locação de 
Máquinas e 
prestação 
de serviços 

R$ 42.447,62 

Trabalhista CONVALE E 

AFG 

Uberaba AFG 

Locação de 
Máquinas e 
prestação 
de serviços 

R$ 41.334,89 

Trabalhista CONVALE E 

AFG 
Uberaba AFG 

Locação de 
Máquinas e 
prestação 
de serviços 

R$ 45.895,24 



Relação das Ações Judiciais em andamento 

Tipo de Ação Partes Município 
consorciado 
demandante 

Empresa 
prestadora 
do serviço 

Valor da causa 
(pedido inicial) 

Trabalhista CONVALE E 
AFG 

Uberaba AFG 
Locação de 
Máquinas e 

prestação 
de serviços 

R$ 28.947,62 

Cível CONVALE e 
PM Uberaba 

Uberaba AFG 
Locação de 
Máquinas e 
prestação 

de serviços 

R$ 6.181,20 

Trabalhista CONVALE E 
AFG, PM 
Uberaba/ 
Jacob 
Estevam 

Uberaba AFG 
Locação de 
Máquinas e 
prestação 
de serviços 

R$ 7.376,93 



Relação das Ações Judiciais em andamento 

Tipo de Ação Partes Município 

consorciado 
demandante 

Empresa 

prestadora 
do serviço 

Valor da 

causa 
(pedido 
inicial) 

Trabalhista CONVALE E 

AFG 

Uberaba AFG Locação 

de Máquinas e 

prestação de 

serviços 

R$ 42.447,62 

Cível CONVALE e 

AMVALE 

Uberaba AFG Locação 

de Máquinas e 

prestação de 

serviços 

R$ 50.100,00 

Trabalhista CONVALE Ticiara Martins 

de Arruda 

R$ 415.353,12 

Trabalhista CONVALE, 

AMVALE, AFG, 

PM Uberaba 

Uberaba AFG Locação 

de Máquinas e 

prestação de 

serviços 

R$ 5.031,25 



Regimento Interno do 

CONVALE 

 

Visando regularizar toda a situação administrativa 

do CONVALE, estamos elaborando o Regimento 

Interno do CONVALE, e logo estaremos 

encaminhando para apreciação dos senhores, e 

discutiremos na próxima reunião sobre o mesmo. 



Plano de Cargos e salários 

CONVALE 
 

  Proposta de alteração e adequações -  seguindo 
as diretrizes do Presidente Prefeito Renato Soares, 
estamos em fase final da elaboração da proposta 
de alteração e devidas adequações ao Plano de 
Cargos e salários do CONVALE, já visualizando 
demandas futuras em relação projeto FEP PPP de 
resíduos sólidos. 

 Estaremos encaminhando aos Prefeitos, minuta 
para avaliação na próxima Assembleia do 
consórcio. 



PROJETO FEP PPP RESÍDUOS SÓLIDOS 

CONVALE 

 INFORMAÇÃO: USO OPCIONAL DO ATERRO MUNICIPAL DE UBERABA PELO LICITANTE;  
E O PAGAMENTO DA OUTORGA NO VALOR DE R$ 5.000.000,00, SERÁ DEVIDO AO 
MUNICÍPIO DE UBERABA, CASO O ATERRO MUNICIPAL SEJA UTILIZADO PELO 
LICITANTE. 

 

  REALIZAÇAO DO PROCESSO LICITATÓRIO PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO 
CONVALE OU REALIZAÇAO PELA B3 – BOLSA DE VALORES 

  

 MUNICÍPIOS DEVERÃO VERIFICAR SITUAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES, COM 
PRESTADORES DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES; ENCAMINHAMOS OFÍCIO COM ESTAS 
RECOMENDAÇÕES. 

 

 RESÍDUOS PÚBLICOS URBANOS ESTARÃO INSERIDOS NO PROJETO – CASO O 
MUNICÍPIO QUEIRA FAZER A DESTINAÇÃO NO ATERRO CONTRATADO NA 
CONCESSÃO, SENDO PAGO UM VALOR A PARTE PELO MUNICÍPIO DIRETAMENTE AO 
CONCESSIONÁRIO; 

 

 MUNICÍPIOS DEVERÃO VERIFICAR SITUAÇÃO DA COBRANÇA DAS TAXAS DE COLETA 
QUE GERALMENTE ESTÃO IMBUTIDAS NO IPTU DO PROCESSO EXERCÍCIO. 

 

 ESTAREMOS APRESENTANDO A AGENCIA QUE FARÁ A REGULAÇÃO DO PROJETO – 
ARISB (OS MUNICÍPIOS, NEM O CONVALE TERÃO NENHUMA DESPESA COM ESTA 
CONTRATAÇÃO, O VALOR JÁ ESTÁ PREVISTO NA CONCESSÃO. 

 

 

 

 



Apresentação ARISB e minuta 

do Contrato para aprovação 
 AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL 

DE SANEAMENTO BÁSICO DE MINAS GERAIS – ARISB-MG 

 Atuação no projeto FEP para manejo de resíduos sólidos 

urbanos do Convale por meio de concessão comum, na área 

de regulação. 

 Com fulcro no princípio da eficiência, ressaltamos que a 

intenção preliminar do Convale quanto à atuação da 

agência reguladora pauta-se pela delegação de um amplo 

espectro de atividades, tais como a fiscalização do futuro 

contrato de concessão, sua regulação econômica, a análise 

de projetos associados, a atuação em último nível na 

apuração de reclamações de usuários, a condução de 

processos sancionatórios entre outras. 

 



MINUTA CONVENIO ARISB / CONVALE PARA APROVAÇÃO 

 

  CONVÊNIO 000/2020  
 CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE CELEBRAM A AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL 

DE SANEAMENTO BÁSICO DE MINAS GERAIS – ARISB-MG – E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – CONVALE – PARA DELEGAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS 
MUNICIPAIS EXERCIDA ATRAVÉS DE GESTÃO ASSOCIADA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS.  

 O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – CONVALE –, pessoa 
jurídica de direito público, na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF nº 
00.000.000/0001-00, com sede na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, na Rua 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nº xxxx, Centro, CEP. 00.000-000, integrando o respectivo consórcio os 
municípios de xxxxxx e xxxxxx, neste ato representado por seu Presidente, xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, portador do RG nº 000.000, SSP/MG e do CPF/MF nº 000.000.000-00, 
que passa a ser denominado CONVALE e a AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE 
SANEAMENTO BÁSICO DE MINAS GERAIS – ARISB-MG, pessoa jurídica de direito público, na 
forma de associação pública, criada nos termos da Lei Federal nº 11.107/05 e instalada em 
15 de julho de 2014, inscrita no CNPJ/MF nº 20.928.303/0001-86, com sede na cidade de 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Rio de Janeiros, nº 600, conj. 1.501, Centro, 
CEP. 30.160-911, neste ato representado por seu Presidente e Prefeito de Carmópolis de 
Minas, Geraldo Antonio da Silva, brasileiro, portador do RG nº M - 594.791 SSP/MG, inscrito 
no CPF nº 345.278.856-34, residente e domiciliado na cidade de Carmópolis de Minas, 
Estado de Minas Gerais, doravante designada ARISB-MG e a empresa ANUENTE-
INTERVENIENTE deste instrumento, concessionária de serviços públicos de resíduos sólidos, a 
ser definida em futuro processo licitatório (na modalidade concorrência pública) através 
de concessão plena ou administrativa, nos citados municípios consorciados ao CONVALE, 
de acordo com as disposições do art. 241 da Constituição Federal de 1988, da Lei Federal 
nº 11.107, de 6 de abril de 2005, da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, e 
pautados na Deliberação da Assembleia Geral de Prefeitos do CONVALE, de 24 de 
outubro de 2019 (que autoriza firmar o convênio), resolvem celebrar o presente CONVÊNIO 
DE COOPERAÇÃO, mediante as Cláusulas e condições seguintes:  



 
  CLÁUSULA PRIMEIRA  
 Do Objeto  
 1.1. Constitui objeto do presente Convênio de Cooperação a 

delegação, mediante gestão associada, de competências 
municipais de regulação e fiscalização da prestação dos 
serviços públicos de manejo de resíduos sólidos dos municípios 
vinculados ao consórcio público CONVALE, serviços estes que 
serão prestados pela concessionária definida em processo 
licitatório na modalidade Concorrência Pública , para a 
AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO 
BÁSICO DE MINAS GERAIS – ARISB-MG –, na forma da Lei 
Federal nº 11.445/2007, autorizado pelas cláusulas quinta, §2º, 
oitava, inciso VI, nona, caput e septuagésima quarta da 2ª 
Alteração do Protocolo de intenções da ARISB-MG.  



 CLÁUSULA SEGUNDA  
 Das obrigações dos Convenentes  
 2.1. São obrigações do CONVALE e de seus MUNICÍPIOS CONSORCIADOS:  
 a) celebrar, informar aos respectivos Poderes Executivos e Legislativos Municipais e dar 

publicidade do presente convênio, com vistas à efetividade da delegação das competências 
de regulação e fiscalização dos serviços de manejo de resíduos sólidos, no âmbito dos 
municípios atendidos pela concessão;  

 b) fornecer à ARISB-MG todas as informações referentes aos serviços públicos municipais de 
manejo de resíduos sólidos;  

 c) colaborar com a ARISB-MG no acompanhamento e avaliação do cumprimento das metas 
do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;  

 d) colaborar com a ARISB-MG no estabelecimento e revisão de normas regulamentares e 
metas previstas visando à eficiência na regulação, fiscalização e prestação dos serviços;  

 e) encaminhar solicitação de reajuste e revisão das tarifas e outras formas de contraprestação 
dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos dos Municípios à ARISB-MG;  

 2.2. São obrigações da ARISB-MG:  
 a) realizar a gestão associada de serviços públicos, através do exercício das atividades de 

regulação e fiscalização de prestação dos serviços públicos do manejo resíduos sólidos dos 
Municípios atendidos pela concessão, com acompanhamento do Interveniente;  

 b) verificar e acompanhar, por parte do Interveniente, o regular cumprimento do Plano 
Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;  



 c) fixar, reajustar e revisar valores da tarifas e outras formas de contraprestação 
dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos dos Municípios atendidos 
pela concessão, com a finalidade de assegurar tanto o equilíbrio econômico-
financeiro da prestação desses serviços, bem como a modicidade das tarifas, 
mediante mecanismos que induzam a eficiência dos serviços e que permitam a 
apropriação social dos ganhos de produtividade;  

 d) homologar, regular e fiscalizar, inclusive as questões tarifárias vinculadas à 
prestação de serviços públicos de manejo de resíduos sólidos dos Municípios 
atendidos pela concessão;  

 e) editar regulamentos, abrangendo as normas relativas às dimensões técnica, 
econômica e social de prestação dos serviços, a que se refere o art. 23 da Lei 
federal nº 11.445/2007;  

 f) exercer fiscalização e poder de polícia relativo aos serviços públicos 
mencionados, em especial a aplicação de penalidades por descumprimento 
de preceitos administrativos ou contratuais, bem como em casos de intervenção 
e retomada da operação dos serviços delegados, conforme condições previstas 
em leis e em documentos contratuais;  

 g) receber, apurar e encaminhar, através de sua Ouvidoria, as reclamações dos 
usuários, que serão cientificados das providências tomadas;  



 h) comunicar aos órgãos competentes os fatos que 
possam configurar infração à ordem econômica, ao 
meio ambiente ou aos direitos do consumidor;  

 i) dirimir, no âmbito administrativo, as divergências entre 
os agentes setoriais, bem como entre estes e os 
usuários, com o apoio, quando for o caso, de peritos 
especificamente designados;  

 j) deliberar quanto à interpretação das leis, normas e 
contratos, bem como sobre os casos omissos;  

 l) definir a pauta das revisões tarifárias, assim como os 
procedimentos e prazos de revisões e reajustes, ouvidos 
o titular, os usuários e o prestador dos serviços;  

 m) divulgar anualmente relatório detalhado das 
atividades realizadas, indicando os objetivos e 
resultados alcançados;  



 2.3. São obrigações da ANUENTE-INTERVENIENTE:  

 a) fornecer à ARISB-MG todas as informações referentes à prestação 
de serviços públicos de manejo resíduos sólidos;  

 b) colaborar com a ARISB-MG no acompanhamento e avaliação do 
cumprimento das metas do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos;  

 c) manter arquivos de todas as informações e documentos relativos às 
instalações e equipamentos utilizados na prestação dos serviços;  

 d) pagar a taxa de regulação fixada no presente convênio;  

 e) observar os critérios, indicadores, fórmulas, padrões e parâmetros 
de qualidade dos serviços e de desempenho, zelando por seu 
cumprimento e estimulando a constante melhoria da qualidade, 
produtividade e eficiência, bem como a preservação, conservação e 
recuperação do meio ambiente;  

 f) garantir à ARISB-MG o acesso aos dados relativos à administração, à 
contabilidade e aos recursos técnicos, econômicos e financeiros, 
mantidos o sigilo sobre as informações de caráter industrial e 
comercial, na forma da Lei;  



 g) receber, apurar e encaminhar soluções relativas 
às reclamações dos usuários, que serão cientificados 
das providências tomadas;  

 h) proteger os interesses e direitos dos usuários, 
impedindo a discriminação entre eles, bem como 
coibir práticas abusivas que afetem os serviços 
regulados;  

 2.4. São obrigações COMUNS a todos os signatários:  
 a) zelar pela boa qualidade da prestação de 

serviços públicos de manejo resíduos sólidos e 
estimular o aumento da sua eficiência;  

 b) cumprir e fazer cumprir as disposições do presente 
convênio, referente à legislação e a 
regulamentação aplicáveis;  



MINUTA ARISB 

 c) promover a articulação entre os convenentes e os órgãos 
reguladores de setores dotados de interface com o saneamento 
básico, recursos hídricos, proteção do meio ambiente, saúde pública 
e ordenamento urbano.  

 CLÁUSULA TERCEIRA  

 Da Vigência  

 3.1. O prazo de vigência do presente Convênio de Cooperação será 
de 30 (trinta) anos, a partir de sua assinatura e publicação.  

 3.2. O início da vigência do presente Convênio de Cooperação 
poderá ser alterado, de acordo com os interesses das partes, para 
coincidir com o início da vigência do contrato de concessão.  

 3.3. Caso as partes manifestem expressamente a opção por 
suspensão das obrigações assumidas pelas partes, nos termos do item 
anterior, ficam suspensas as atividades de fiscalização e a respectiva 
cobrança de taxa de regulação durante o período.  



MINUTA ARISB 

 CLÁUSULA QUARTA  

 Dos Recursos Financeiros  

 4. Será pago mensalmente pela ANUENTE-
INTERVENIENTE à ARISB-MG, para execução das 
atividades descritas na Cláusula Segunda o valor 
correspondente a R$ 0,51 (cinquenta e um centavos).  

 4.1 A apuração do número total de economias que 
servirá de base para definição do valor total a ser 
pago mensalmente a título de Taxa de Regulação e 
Fiscalização será feita através da soma de todas a 
economias de água dos municípios que compõem o 
CONVALE e que são atendidos pela concessionária.  

 4.2. Sempre que houver decisão da Assembleia Geral 
do Consórcio para alteração da taxa de regulação 
esta se aplica ao presente Convênio de Cooperação.  



MINUTA ARISB 

 Da Denúncia e Rescisão  

 5.1. O presente convênio de cooperação poderá ser 
denunciado por infração legal ou por 
descumprimento de qualquer das cláusulas aqui 
estabelecidas, assegurando-se o fiel cumprimento 
das obrigações pactuadas.  

 CLÁUSULA SEXTA  

 Do Foro  

 6.1. Fica eleito o foro da Comarca da cidade de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, para dirimir as questões decorrentes deste 
convênio, que não puderem ser resolvidas de 
comum acordo pelos partícipes.  



PRÉ AGENDA DAS AÇÕES PROJETO – PPP 

RESÍDUOS SÓLIDOS. 

 26/08/2020 – Consulta Pública 

 

 10/09/2020 – Audiência Pública 

 

 02/10/2020 – Publicação Edital de Concorrência 
para concessão – PPP – Resíduos Sólidos 

 

 03/11/2020 – Recebimento e abertura dos 

envelopes 

 


