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Of. n.o042/14 - GPC Carazinho, 27 de fevereiro de 2014.

Atenciosamente,

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Rudinei Luiz Brombilla,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o029/14

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO029/14,

desta data, que Altera a redação do caput e inciso VI e acrescenta inciso XIV ao Art. 4° da Lei

Municipal nO7.272/10 que autorizou a realização de Convênios de Cooperação com o Estado

do Rio Grande do Sul e com a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos

Delegados do Rio Grande do Sul, e a Celebração de Contrato de Programa com a Companhia

Riograndense de Saneamento - CORSAN, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

Justificamos o presente projeto de lei, atendendo solicitação da AGERGS,

conforme ofício nO037/2014-CS, em virtude da necessidade de assinatura de Termo Aditivo

com a referida Agência, referente ao Convênio de regulação dos serviços públicos de

abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário, através da fiscalização dos

serviços prestados pela CORSAN. Salientamos ainda que, conforme referido no ofício

supracitado, a alteração legislativa é condição imprescindível para dar continuidade ao

convênio firmado entre o Município de Carazinho e a AGERGS, motivo pelo qual solicitamos a

apreciação sob regime de urgência.
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Prefeito.
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Ofício 037/2014-CS
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- o de fevereiro de 2014.

Tendo em vista o Convênio existente com essa Prefeitura para a deiegação.

pelo MUNIClplO à AGERGS, da regulação d6s serviços públicos de abastecimento de água potável e>de

esgotamento sanitário. através da fiscalização dos serviços prestados pela CORSAN, reiteramos a

necessidade de assinatura do Termo Aditivo ao Convênio com a AGERGS, prevendo o poder de sancão,

por ser este o instrumento imprescindivel na eficá"ia das ativida1:lesregulatórias além de ser condição

para a continuidade do Convênio de Delegação firmado entre o município e AGERGS.

Assim, da mesma forma quà"'ô Municlpio editou a Lei autorizativa para

celebração do Contrato de Programa com a CORSAN e Convênio com a AGERGS, será ~ecessário

alterar a referida Lei para possibilitar a ceiebração do Aditivo.-
Visando agilizar a tramitação do assunto, estamos enviando, em anexo, as

minutas do Projeto de Lei Municipal e do Termo Aditivo ao Convênio de Delegação, para análise dessa

Prefeitura, frisando que tão Ibgo a Lei Autorizativa seja aprovada e enviada à AGERGS,

providenciaremos o Termo Aditivo que será enviado via sedex-correio a essa Prefeitura para assinatura.

Para melhor esclarecimento. nos colocamos à disposição via contato telefônico

ou para agendar uma visita entre repre;sentantes da Prefeitura e AGERGS, o que poderá ser feito

através da Assessqriá da Presidência (Sra. Stelamaris Calovi), pelo telefone (51) 3288-8816 ou email

stelamáris@agergs.rs:gov.br.
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Na expectativa de uma resposta até o di O de março/~14. impreterivelmente.
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permanecemos ao dispor para eventuais explicações julgadas nece \.
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Excelentísslmo Senhor
Prefeito Municipal Renato Suss
Avenida Flores da Cunha, 1264
99500000 Carazinho RS
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PROJETO DE LEI N.o029, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2014.

Altera a redação do caput e inciso VI e
acrescenta inciso XIV ao Art. 4° da Lei
Municipal nO 7.272/10 que autorizou a
realização de Convênios de Cooperação com
o Estado do Rio Grande do Sul e com a
Agência Estadual de Regulação dos Serviços
Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, e a
Celebração de Contrato de Programa com a
Companhia Riograndense de Saneamento -
CORSAN.

Art. 1° O caput e o inciso VI do Art. 4° da Lei Municipal nO7.272 de 28
de dezembro de 2010, passam a ter a seguinte redação:

"Art. 4° Poderão ser delegadas, mediante o convênio de que trata o
art. 3° desta Lei, dentre outras, as seguintes atribuições relativas aos serviços
públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário:

I...V

VI - atuar como instância recursal no que concerne às penalidades
contratuais aplicadas pelo Município;

VII...XIII" (NR)

Art. 2° Fica acrescido o inciso XIV ao Art. 4° da Lei Municipal nO7.272
de 28 de dezembro de 2010, com a seguinte redação:

"XIV - aplicar sanções regulatórias, conforme Resolução expedida
pela AGERGS."

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 27 de fevereiro de 2014.

REN OSÜSS
Prefeito
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