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ANEXO XI - CADERNO DE GESTÃO 

 

 

 

 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA, A 

RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ATÉ AS LIGAÇÕES PREDIAIS E SEUS 

RESPECTIVOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E AINDA A COLETA E 

AFASTAMENTO DE ESGOTO E/OU A COLETA, AFASTAMENTO, TRATAMENTO 

E DISPOSIÇÃO FINAL DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, EM CARÁTER DE 

EXCLUSIVIDADE, NA ÁREA DE CONCESSÃO DO MUNICÍPIO DE 

ALPINÓPOLIS/MG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alpinópolis, agosto de 2022  
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1. VERIFICADOR INDEPENDENTE 

1.1. O VERIFICADOR INDEPENDENTE se constituirá em pessoa jurídica de direito 

privado que comprove equidistância e equidade de tratamento face à 

CONCESSIONÁRIA e ao PODER CONCEDENTE. 

1.2. O VERIFICADOR INDEPENDENTE poderá, igualmente, ser um consórcio de pessoas 

jurídicas, desde que atenda às exigências e regras constantes do presente ANEXO e se 

responsabilize, solidariamente, pela execução do objeto da contratação. 

1.3. O VERIFICADOR INDEPENDENTE será selecionado e contratado pelo PODER 

CONCEDENTE e pela CONCESSIONÁRIA conjuntamente, nos termos e previsões 

contidas no CONTRATO, garantindo sua independência entre as partes. 

1.4. As principais atribuições do VERIFICADOR INDEPENDENTE serão 

desenvolvimento de relatórios que auxiliem no acompanhamento da execução do 

presente CONTRATO, na fiscalização do cumprimento das obrigações assumidas, bem 

como em eventual causas de REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do 

CONTRATO e do pagamento de indenizações à CONCESSIONÁRIA. 

1.5. O trabalho do VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá ser desenvolvido em parceria 

com o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, promovendo a integração 

das equipes e o alinhamento em relação às melhores práticas a serem adotadas. 

1.6. A atuação do VERIFICADOR INDEPENDENTE não substitui, nem afasta o exercício 

do poder de fiscalização do PODER CONCEDENTE no âmbito da CONCESSÃO. 

1.7. O VERIFICADOR INDEPENDENTE gozará de total independência técnica para 

realização dos serviços contratados, sendo que a mera discordância quanto ao conteúdo 

do seu trabalho não ensejará a aplicação de quaisquer penalidades, atrasos ou descontos 

sobre sua remuneração. 

1.8. Eventuais discordâncias em relação ao conteúdo dos produtos conferidos pelo 

VERIFICADOR INDEPENDENTE, quer seja por parte da CONCESSIONÁRIA, quer 

seja pelo PODER CONCEDENTE, serão dirimidas por meio dos mecanismos de 
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solução de controvérsias previstos no CONTRATO, em especial no caso de 

divergências interpretativas entre as PARTES a respeito do conteúdo e abrangência de 

regras ou parâmetros a serem utilizados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE na 

sua atividade de verificação. 

1.9. A CONCESSIONÁRIA deverá, de outro lado, estabelecer no contrato particular com o 

VERIFICADOR INDEPENDENTE as hipóteses de extinção contratual incidentes no 

caso de descumprimento de obrigações pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, 

notadamente em função do desrespeito aos parâmetros estabelecidos no CONTRATO, 

sem prejuízo da aplicação das penalidades contratuais a serem devidamente 

estabelecidas. São hipóteses exemplificativas de condutas que ensejam a extinção do 

contrato com o VERIFICADOR INDEPENDENTE: 

I. Descumprimento reiterado de obrigações, desde que não tenha havido culpa da 

CONCESSIONÁRIA ou do PODER CONCEDENTE na ocorrência dos atrasos 

ou inadimplementos; 

II. Compartilhamento de informações com a CONCESSIONÁRIA ou qualquer 

outra forma de favorecimento indevido que possa comprometer a qualidade e a 

independência da atividade de verificação; 

III. Omissão ou manipulação de informações ou dados, bem como o uso de 

informações ou dados falsos que venham a causar prejuízos à execução dos 

serviço, dentre outros atos produzidos sob a responsabilidade do 

VERIFICADOR INDEPENDENTE nos termos do CONTRATO; 

1.10. O contrato com VERIFICADOR INDEPENDENTE preverá expressamente a 

competência do PODER CONCEDENTE de fiscalizar e zelar pela observância dos 

parâmetros do CONTRATO no exercício da atividade de verificação, atribuindo ao 

verificador a prerrogativa de solicitação direta de informações e esclarecimentos ao 

VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

1.11. No caso de extinção do contrato com o VERIFICADOR INDEPENDENTE, deverá ser 

proporcionada sua substituição, nos termos do presente ANEXO. 

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS 
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2.1. Os serviços a serem prestados consistem, resumidamente, no suporte ao PODER 

CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA nas seguintes atividades: 

2.1.1. Suporte à fiscalização da CONCESSÃO referente aos aspectos econômicos e 

financeiros, conforme descrição, termos e condições para execução dos serviços 

especificados no CONTRATO e nos seus respectivos ANEXOS; 

2.1.2. Executar os cálculos referentes a eventual recomposição do REEQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO do CONTRATO; 

2.1.3. Avaliar o cálculo dos reajustes de valores previstos no CONTRATO; 

2.1.4. Suporte à análise técnica de eventual aferição de valores decorrentes de revisão 

contratual da CONCESSÃO e do pagamento de indenizações à 

CONCESSIONÁRIA; 

2.1.5. Auditar o compartilhamento de eventuais RECEITAS ACESSÓRIAS, se for o 

caso; 

2.1.6. Realização de diligências, levantamentos, inspeções de campo e coleta de 

informações junto à CONCESSIONÁRIA e ao PODER CONCEDENTE. 

devendo ter, para tanto, acesso a toda a base de dados da CONCESSÃO; 

2.1.7. Realização de treinamentos da equipe técnica do PODER CONCEDENTE para 

a gestão do CONTRATO, com periodicidade e escopo a serem definidos em 

instrumento próprio; 

2.1.8. Validar as atualizações feitas pela CONCESSIONÁRIA ao eventual inventário 

de BENS REVERSÍVEIS; 

2.1.9. Acompanhar o eventual processo de reversão dos BENS REVERSÍVEIS e emitir 

parecer sobre o estado de conservação dos BENS REVERSÍVEIS ao final do 

CONTRATO; 

2.1.10. Emitir outros pareceres e relatórios, conforme necessidades previstas no 

CONTRATO e solicitados pela CONCESSIONÁRIA e com a anuência do 

PODER CONCEDENTE. 

2.2. A CONCESSIONÁRIA garantirá ao PODER CONCEDENTE e ao VERIFICADOR 
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INDEPENDENTE acesso irrestrito, ininterrupto e  online, em qualquer época, aos 

sistemas de acompanhamento e monitoramento dos SERVIÇOS e aos dados relativos à 

administração, à contabilidade e aos recursos técnicos, econômicos e financeiros da 

CONCESSIONÁRIA. 

 

3. REUNIÕES DE MONITORAMENTO E FÓRUNS 

3.1. O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá realizar reuniões periódicas de 

acompanhamento e controle com a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE, 

registrando em ata as providências a serem adotadas no sentido de se assegurar o 

cumprimento das exigências e prazos do CONTRATO, devendo o PODER 

CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA serem informados da agenda prevista para 

tais reuniões e receber cópia de suas atas. 

3.2. Além disso, poderão ser realizados fóruns, quando solicitados pelas PARTES, para que 

eventuais dúvidas que surjam no decorrer do processo de aferimento sejam solucionadas 

e proposições de melhorias sejam debatidas. 

 

4. RELAÇÃO COM AS PARTES 

4.1. A fim de conferir independência técnica das análises e conteúdos produzidos pelo 

VERIFICADOR INDEPENDENTE: 

4.1.1. Todos os documentos, relatórios, manuais, análises e estudos produzidos/aferidos 

pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, ainda que em versões preliminares, 

deverão ser produzidos e entregues em via digital, concomitantemente, à 

CONCESSIONÁRIA e ao PODER CONCEDENTE. 

4.1.2. Para aqueles serviços em que o VERIFICADOR INDEPENDENTE atuar 

mediante demanda, tanto a CONCESSIONÁRIA quanto o PODER 

CONCEDENTE poderão requerer formalmente sua prestação, devendo o 

VERIFICADOR INDEPENDENTE cientificar a outra parte de imediato. 
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5. GOVERNANÇA CORPORATIVA 

5.1. O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá obedecer às boas práticas de governança 

corporativa, na forma das diretrizes do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

- IBGC, com a apresentação de contas e demonstrações contábeis padronizadas 

conforme as normas e práticas contábeis adotadas no Brasil, com a apresentação de 

contas e demonstrações contábeis padronizadas, conforme as regras contábeis 

brasileiras. 

 

6. CONTRATO COM O VERIFICADOR INDEPENDENTE 

6.1. A CONCESSIONÁRIA deverá, na forma estabelecida no CONTRATO, elaborar e 

submeter à aprovação do PODER CONCEDENTE, a Minuta de Contrato a ser 

celebrado com o VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

6.2. A Minuta de Contrato deverá conter, pelos menos, as seguintes disposições: 

6.2.1. O objeto do CONTRATO; 

6.2.2. O objeto da contratação em questão; 

6.2.3. A descrição detalhada das atividades a serem desenvolvidas pelo 

VERIFICADOR INDEPENDENTE; 

6.2.4. Os relatórios a serem entregues e os respectivos prazos; 

6.2.5. Duração do contrato limitada ao prazo da concessão; 

6.2.6. Percentual de subcontratação dos serviços 

6.2.7. Condições de sigilo e de propriedade das informações; 

6.2.8. Sanções para o descumprimento de prazos na prestação de informações; 

6.2.9. Relacionamento com o contratante e com o PODER CONCEDENTE. 

6.3. A Minuta de Contrato deverá prever que o VERIFICADOR INDEPENDENTE atuará 

com independência e imparcialidade. A avaliação dos serviços prestados pelo 

VERIFICADOR INDEPENDENTE por parte da CONCESSIONÁRIA se restringirá à 
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observância dos seus aspectos formais, tais como, apresentação em formato adequado, 

no prazo avançado, subscrito por pessoa competente, dentre outros. 

6.4. A formalização do Contrato entre a CONCESSIONÁRIA e o VERIFICADOR 

INDEPENDENTE e de eventuais aditivos dependerá da aprovação prévia do PODER 

CONCEDENTE o qual figurará como interveniente e anuente do compromisso 

contratual. 

6.5. Em até 1 (um) mês antes da rescisão do contrato celebrado com o VERIFICADOR 

INDEPENDENTE, a CONCESSIONÁRIA deverá iniciar procedimento de seleção de 

novo VERIFICADOR INDEPENDENTE, por meio de provocação ao PODER 

CONCEDENTE, respeitado o mesmo procedimento previsto neste ANEXO.  

6.6. A formalização do Contrato entre a CONCESSIONÁRIA e o VERIFICADOR 

INDEPENDENTE, bem como de eventuais aditivos, sempre dependerão da aprovação 

prévia do PODER CONCEDENTE. 

6.7. Quando da contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE, a CONCESSIONÁRIA 

fará constar do Contrato a obrigação do VERIFICADOR INDEPENDENTE atender 

integralmente ao disposto no CONTRATO e seus ANEXOS. 

 

7. PRODUTOS DO VERIFICADOR INDEPENDENTE 

7.1. O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá apresentar relatório detalhado com os 

resultados dos trabalhos realizados e, sempre que couber, conterá as seguintes 

informações: 

7.1.1. Relatório sobre procedimentos para melhorar o acompanhamento e a 

fiscalização do CONTRATO; 

7.1.2. Fontes das informações e dados utilizados no relatório; 

7.1.3. Indicação de falhas porventura cometidas pela CONCESSIONÁRIA; 

7.1.4. Nome da empresa e equipe técnica responsável pela confecção do relatório; e 

7.1.5. Outras informações que entender relevantes. 
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7.2. Além do cronograma e relatório detalhado com os resultados dos trabalhos realizados, 

o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá apresentar os seguintes produtos, sem 

prejuízo de outros previstos no CONTRATO e em seus ANEXOS: 

7.2.1. Matriz de responsabilidades do VERIFICADOR INDEPENDENTE, PODER 

CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA, elaborada com base nas obrigações 

contidas no CONTRATO; 

7.2.2. Relatório contendo o desenho de todos os processos necessários para o 

desempenho das atividades de VERIFICADOR INDEPENDENTE; 

7.2.3. Relatório de identificação das fontes das informações que serão utilizadas nos 

relatórios; 

7.2.4. Relatório de avaliação dos planos, programas e outros documentos e instalações 

elaborados ou implantados pela CONCESSIONÁRIA, previstos no 

CONTRATO e seus ANEXOS, os quais preveem avaliação para o 

VERIFICADOR INDEPENDENTE;  

7.2.5. Relatórios de apuração de eventuais RECEITAS ACESSÓRIAS; 

7.2.6. Relatórios de monitoramento de resultados da execução do CONTRATO e 

validação dos dados obtidos e recomendações de melhoria dos processos de 

aferição; 

7.2.7. Relatórios de monitoramento e gestão, contendo análise crítica da execução do 

CONTRATO, detalhamento dos marcos e metas estabelecidas e a compilação 

dos Relatórios de Avaliação. 

7.3. Outros pareceres e relatórios, conforme necessidades previstas no CONTRATO e 

solicitados pelas PARTES. 

 

8. DA ENTIDADE REGULADORA 

8.1. Caberá à ENTIDADE REGULADORA, pautando-se nos princípios da independência 

decisória; autonomia administrativa, orçamentária e financeira; transparência; 

tecnicidade; celeridade e objetividade das decisões, exercer a atividade de regulação dos 
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SERVIÇOS, nos termos da LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. 

8.2. Nos termos do art. 3º, parágrafo único, da LEI FEDERAL DO SANEAMENTO, fica 

determinado a [xxxxx] como sendo a entidade responsável pela regulação dos 

SERVIÇOS a serem prestados no âmbito deste CONTRATO. 

8.3. A ENTIDADE REGULADORA realizará a fiscalização nos termos de suas normativas 

e disposições próprias, respeitando as condições deste CONTRATO e LEGISLAÇÃO 

APLICÁVEL. 

8.4. Sem prejuízo de suas demais atribuições previstas no EDITAL, neste CONTRATO e na 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, incumbe à ENTIDADE REGULADORA: 

8.4.1. Regular e fiscalizar a prestação dos SERVIÇOS; 

8.4.2. Editar as normas de regulação aplicáveis aos SERVIÇOS; 

8.4.3. Cumprir e fazer cumprir as disposições legais, regulamentares e contratuais 

pertinentes à CONCESSÃO, zelando pela boa qualidade dos SERVIÇOS; 

8.4.4. Assinar, como interveniente anuente, os termos aditivos ao CONTRATO; 

8.4.5. Emitir parecer nos casos de intervenção no CONTRATO, sendo responsável, 

ainda, por apreciar as contas prestadas pelo interventor; 

8.4.6. Emitir parecer nos casos de extinção antecipada da CONCESSÃO, bem como 

realizar os levantamentos necessários no caso de eventual indenização, nos 

termos deste CONTRATO; 

8.4.7. Vistoriar, periodicamente, os BENS REVERSÍVEIS, com vistas a verificar o 

estado de uso e conservação desses bens; 

8.4.8. Receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos USUÁRIOS, que serão 

cientificados das providências adotadas; 

8.4.9. Auditar e certificar os investimentos realizados pela CONCESSIONÁRIA, os 

valores amortizados, a depreciação e os respectivos saldos, conforme previsto 

no artigo 42, § 2º, da Lei federal nº 11.445/2007. 

8.5. Para possibilitar o exercício da atividade de regulação, a CONCESSIONÁRIA obriga-



 

 

10 

 

Rua Maestro Geraldo Aprígio, n° 60 – Centro | Alpinópolis |MG| 37940-000 

 www.alpinopolis.mg.gov.br 

se a manter cadastro atualizado de USUÁRIOS e conferir livre acesso à ENTIDADE 

REGULADORA ao SISTEMA e a todos os dados, livros, registros e documentos 

relacionados à CONCESSÃO, prestando, a respeito destes, os esclarecimentos que lhe 

forem solicitados, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias. 

8.6. As atividades de fiscalização poderão ser acompanhadas pela CONCESSIONÁRIA, por 

intermédio de seus representantes especialmente indicados para esta finalidade. 

8.7. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar à ENTIDADE REGULADORA relatórios 

técnicos, operacionais e financeiros anuais, com a finalidade de demonstrar a execução 

das obras e serviços previstos neste contrato. 

8.8. A fiscalização da CONCESSÃO pela ENTIDADE REGULADORA não poderá 

obstruir ou prejudicar a exploração normal da CONCESSÃO pela 

CONCESSIONÁRIA. 

8.9. A CONCESSIONÁRIA se compromete a recolher o percentual de [●] referente ao 

CUSTO DA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, calculado sobre a efetiva 

arrecadação da tarifa decorrente da prestação dos serviços de abastecimento de água 

potável e esgotamento sanitário, apurada com base no mês imediatamente anterior, 

valor este que deverá ser pago à ENTIDADE REGULADORA da CONCESSÃO. 


