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. Limpeza e locação (NR)

. f) Instalação de Canteiro/ Acampamento Máximo de 4% do valor de financiamento na somatória dos itens Não se aplica

. Mobilização e desmobilização

. g) Administração local Máximo de 5% do valor de financiamento Não se aplica

. h) Demolições Máximo de 5% do valor de financiamento Não se aplica

(...)

Art. 8º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

ROGÉRIO MARINHO

PORTARIA Nº 3.225, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020

Aprova o enquadramento, como prioritário, de projeto de investimento em infraestrutura no setor
de saneamento básico, apresentado pela Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN).

O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, o
art. 29 da Lei n. 13.844, de 18 de junho de 2019, e o art. 1º do Anexo I do Decreto n. 10.290, de 24 de março de 2020.

CONSIDERANDO o disposto na Lei n. 12.431, de 24 de junho de 2011;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n. 8.874, de 11 de outubro de 2016;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria MDR n. 1.917, de 9 de agosto de 2019;
CONSIDERANDO o que consta dos autos do processo n. 59000.024354/2020-44, resolve:
Art. 1º Aprovar o enquadramento, como prioritário, do projeto de investimento em infraestrutura no setor de saneamento básico, para fins de emissão de debêntures, nos termos

do art. 2º da Lei n. 12.431, de 24 de junho de 2011 e do Decreto n. 8.874, de 11 de outubro de 2016, para implantação de empreendimento da concessionária Companhia Riograndense
de Saneamento (CORSAN), conforme descrito no Anexo desta Portaria.

Art. 2º A Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) deverá:
I - manter atualizada, junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, a relação das pessoas jurídicas que a integram;
II - destacar, quando da emissão pública das debêntures, na primeira página do Prospecto e do Anúncio de Início de Distribuição ou, no caso de distribuição com esforços restritos,

do Aviso de Encerramento e do material de divulgação, o número e a data de publicação desta Portaria e o compromisso de alocar os recursos obtidos no projeto prioritário aprovado;
e

III - manter a documentação relativa à utilização dos recursos captados, até cinco anos após o vencimento das debêntures emitidas e/ou após a conclusão do empreendimento
para consulta e fiscalização pelos Órgãos de Controle.

Art. 3º Alterações técnicas do projeto de que trata esta Portaria, desde que autorizadas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, não ensejarão a publicação de nova Portaria
de aprovação do projeto como prioritário, para os fins do art. 2º da Lei n. 12.431, de 2011.

Art. 4º O prazo da prioridade concedida ao projeto de investimento em infraestrutura é de 1 (um) ano. Caso a Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) não realize
a emissão das debêntures neste prazo, deverá comunicar formalmente à Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Art. 5º Os recursos a serem captados não poderão ser utilizados para pagamento ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas decorrentes de financiamentos com recursos da
União ou geridos pela União.

Parágrafo único. Caso o projeto de investimento seja contemplado com recursos da União ou geridos pela União, a captação de recursos ficará limitada à diferença entre o valor
total do projeto de investimento e o valor contemplado.

Art. 6º A Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) deverá observar, ainda, as demais disposições constantes na Lei n. 12.431, de 2011, no Decreto n. 8.874, de 2016,
na Portaria MDR n. 1.917, de 9 de agosto de 2019, e na legislação e normas vigentes e supervenientes, em especial no que se trata as disposições relativas ao acompanhamento e avaliação
do projeto aprovado.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ROGÉRIO MARINHO

ANEXO

. Titular do Projeto Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)

. CNPJ 92.802.784/0001-90

. Relação de Pessoas
Jurídicas

Estado do Rio Grande do Sul - CNPJ: 87.958.674/0001-81 - Participação: 99,99%
Outros (Municípios de Estrela, Carazinho, São Marcos, Muçum, Rosário do Sul, Lajeado, Quaraí e Cerro Largo) - Participação: 0,01%

.

. Nome do Projeto Ampliação de SAA e/ou de SES em 13 municípios do Estado do Rio Grande do Sul

. Descrição do
Projeto

O projeto visa beneficiar com ações de saneamento, em sistemas de abastecimento de água e/ou sistemas de esgotamento sanitário, os habitantes de
Alegrete, Alvorada, Cachoeira do Sul, Canela, Dom Pedrito, Eldorado do Sul, Gramado, Iraí, Osório, Santa Maria, São José do Norte, Viamão e Xangri-lá, por
meio das seguintes intervenções:

. 1. Ampliação do SAA em Dom Pedrito-RS - captação, elevatória de água bruta e tratamento do lodo da ETA;

. 2. Ampliação do SAA em Eldorado do Sul-RS - adutora de água tratada e reservatório;

. 3. Ampliação do SIAA Gramado e Canela - elevatória e adutora de água bruta, ampliação da ETA II, tratamento do lodo da ETA II, adutora de água
tratada, reservatório e booster

. 4. Ampliação do SAA em Iraí-RS - barragem de nível e reforma na elevatória de água bruta

. 5. Ampliação do SAA em Osório e Xangri-lá - implantação de sistema de tratamento de lodo na ETA Osório e na ETA Atlântida Sul

. 6. Ampliação do SAA em Santa Maria-RS - adutora de água bruta do Escrimin e adutora de água tratada da UFSM

. 7. Ampliação do SAA da 5ª Seção da Barra em São José do Norte-RS - adutora e elevatória de água tratada e reservatórios

. 8. Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento Alvorada/Viamão - captação, adutoras, elevatórias, ETA, tratamento do lodo e
reservatórios

. 9. Ampliação do SES Alegrete-RS - implantação de redes coletoras na Bacia 1 e ampliação da ETE;

. 10. Ampliação da ETE em Cachoeira do Sul-RS - 2º módulo;

. 11. Ampliação do SES em Canela-RS - implantação de redes coletoras nas Bacias Canelinha e Santa Terezinha e ampliação da ETE Santa Terezinha
- 2º módulo;

. 12. Implantação da ETE Ávila em Gramado-RS - 1º e 2º módulos

. Setor Saneamento Básico

. Modalidade Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

. Local de
Implantação do Projeto

1. SAA Dom Pedrito: Dom Pedrito-RS

. 2. SAA Eldorado do Sul: Eldorado do Sul-RS

. 3. SIAA Gramado e Canela: São Francisco de Paula-RS, Canela-RS e Gramado-RS

. 4. SAA Iraí: Iraí-RS

. 5. SAA Osório e Xangri-lá: Osório e distrito de Atlântida Sul, pertencente a Osório.

. 6. SAA Santa Maria: Itaara/São Martinho da Serra e Santa Maria-RS

. 7. SAA São José do Norte: Localidades Quinta, Barra, Pontal da Barra, Vila Nova e Cocuruto - 5ª Seção da Barra, em São José do Norte

. 8. SIAA Alvorada e Viamão: Porto Alegre-RS e Viamão-RS

. 9. SES Alegrete: Alegrete-RS

. 10. SES Cachoeira do Sul: Cachoeira do Sul-RS

. 11. SES Canela: Canela-RS

. 12. SES Gramado: Gramado-RS

. Prazo para Implantação do
Projeto

31/12/2024

. Processo Administrativo 59000.024354/2020-44
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PORTARIA Nº 3.226, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020

Aprova o enquadramento, como prioritário, de projeto de investimento em infraestrutura no setor
de saneamento básico, apresentado pela Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN).

O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, o
art. 29 da Lei n. 13.844, de 18 de junho de 2019, e o art. 1º do Anexo I do Decreto n. 10.290, de 24 de março de 2020.

CONSIDERANDO o disposto na Lei n. 12.431, de 24 de junho de 2011;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n. 8.874, de 11 de outubro de 2016;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria MDR n. 1.917, de 9 de agosto de 2019;
CONSIDERANDO o que consta dos autos do processo n. 59000.025835/2020-77, resolve:
Art. 1º Aprovar o enquadramento, como prioritário, do projeto de investimento em infraestrutura no setor de saneamento básico, para fins de emissão de debêntures, nos termos

do art. 2º da Lei n. 12.431, de 24 de junho de 2011 e do Decreto n. 8.874, de 11 de outubro de 2016, para implantação de empreendimento da concessionária Companhia Riograndense
de Saneamento (CORSAN), conforme descrito no Anexo desta Portaria.

Art. 2º A Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) deverá:
I - manter atualizada, junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, a relação das pessoas jurídicas que a integram;
II - destacar, quando da emissão pública das debêntures, na primeira página do Prospecto e do Anúncio de Início de Distribuição ou, no caso de distribuição com esforços restritos,

do Aviso de Encerramento e do material de divulgação, o número e a data de publicação desta Portaria e o compromisso de alocar os recursos obtidos no projeto prioritário aprovado;
e

III - manter a documentação relativa à utilização dos recursos captados, até cinco anos após o vencimento das debêntures emitidas e/ou após a conclusão do empreendimento
para consulta e fiscalização pelos Órgãos de Controle.

Art. 3º Alterações técnicas do projeto de que trata esta Portaria, desde que autorizadas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, não ensejarão a publicação de nova Portaria
de aprovação do projeto como prioritário, para os fins do art. 2º da Lei n. 12.431, de 2011.

Art. 4º O prazo da prioridade concedida ao projeto de investimento em infraestrutura é de 1 (um) ano. Caso a Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) não realize
a emissão das debêntures neste prazo, deverá comunicar formalmente à Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Art. 5º Os recursos a serem captados não poderão ser utilizados para pagamento ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas decorrentes de financiamentos com recursos da
União ou geridos pela União.

Parágrafo único. Caso o projeto de investimento seja contemplado com recursos da União ou geridos pela União, a captação de recursos ficará limitada à diferença entre o valor
total do projeto de investimento e o valor contemplado.

Art. 6º A Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) deverá observar, ainda, as demais disposições constantes na Lei n. 12.431, de 2011, no Decreto n. 8.874, de 2016,
na Portaria MDR n. 1.917, de 9 de agosto de 2019, e na legislação e normas vigentes e supervenientes, em especial no que se trata as disposições relativas ao acompanhamento e avaliação
do projeto aprovado.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ROGÉRIO MARINHO

ANEXO

. Titular do Projeto Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)

. CNPJ 92.802.784/0001-90

. Relação de Pessoas Jurídicas Estado do Rio Grande do Sul - CNPJ: 87.958.674/0001-81 - Participação: 99,99%

. Outros (Municípios de Estrela, Carazinho, São Marcos, Muçum, Rosário do Sul, Lajeado, Quaraí e Cerro Largo) - Participação:
0,01%

. Nome do Projeto Implantação de Estação de Tratamento de Água em Santa Cruz do Sul-RS

. Descrição do Projeto O empreendimento visa ampliar a oferta de água tratada para atendimento da demanda do município de Santa Cruz do Sul-RS,
passando a produção do SAA de 420 L/s para 800 L/s, para tanto haverá a desativação da ETA existente e implantação de nova ETA.
Estão previstas as seguintes intervenções:

. a) Implantação de ETA com capacidade de tratamento de 800 L/s;

. b) Sistema de desaguamento dos resíduos gerados na ETA;

. c) Elevatória de água tratada;

. d) Reservatório de 3.000 m³;

. e) Adutora de água tratada para interligação da nova ETA ao sistema existente.

. Setor Saneamento Básico

. Modalidade Abastecimento de Água

. Local de Implantação do Projeto Bairro Bom Jesus - Município: Santa Cruz do Sul-RS

. Prazo para Implantação do Projeto julho/2024

. Processo Administrativo 59000.025835/2020-77

PORTARIA Nº 3.227, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020

Estabelece o Programa Fronteira Integrada como
iniciativa de implementação da Política Nacional de
Desenvolvimento Regional.

O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no Decreto n. 9.810, de 30 de maio de 2019, resolve:

Art. 1º Estabelecer o Programa Fronteira Integrada, doravante denominado
simplesmente PFI, no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional, como iniciativa
de implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), instituída
pelo Decreto n. 9.810, de 30 de maio de 2019.

Art. 2º O Programa Fronteira Integrada tem a finalidade de reduzir as
desigualdades econômicas e sociais no território da faixa de fronteira por meio da criação
de oportunidades de desenvolvimento que resultem em crescimento econômico, geração
de renda, melhoria da infraestrutura urbana e qualidade de vida da população.

§ 1º Para os fins do disposto nesta Portaria, considera-se faixa de fronteira a
faixa territorial de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras
terrestres.

§ 2º O Programa Fronteira Integrada aplica-se territorialmente aos Municípios
da faixa de fronteira assim considerados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).

Art. 3º O Programa Fronteira Integrada atuará na sub-região especial da faixa
de fronteira, conforme disposto no inciso II, do art. 5º do Decreto n. 9.810, de 2019,
preferencialmente:

I - nas cidades-gêmeas, conforme Portaria MI n. 125, de 21 de março de 2014,
e atualizações;

II - nos Municípios classificados como polo das regiões geográficas
intermediárias do IBGE e priorizados pelos Planos Regionais de Desenvolvimento
elaborados pelas Superintendências do Desenvolvimento da Amazônia e do Centro-Oeste;
e

III - nos Municípios classificados segundo a tipologia da PNDR como baixa
renda, sendo eles dinâmicos ou estagnados, de acordo com o disposto na Portaria MI n.
34, de 18 de janeiro de 2018.

§ 1º Para fins de implementação das ações, poderão ser consideradas as
regiões de influência dos municípios priorizados nos incisos I, II e III deste artigo.

§ 2º Para efeito do disposto no § 1º, o conceito de regiões de influência será
aquele definido no mais recente estudo "Regiões de Influência das Cidades (REGIC)", do
IBGE.

Art. 4º As intervenções públicas promovidas pelo Ministério do
Desenvolvimento Regional a partir do PFI visam fortalecer os Municípios da faixa de
fronteira, principalmente nos seguintes eixos setoriais da PNDR:

I - desenvolvimento produtivo;
II - infraestrutura econômica e urbana;
III - desenvolvimento social e acesso a serviços públicos essenciais; e
IV - fortalecimento das capacidades governativas dos entes federativos.
Art. 5º São objetivos do Programa Fronteira Integrada:
I - buscar a ação articulada das políticas públicas setoriais do Ministério do

Desenvolvimento Regional na faixa de fronteira para o enfrentamento das desigualdades
intra e inter-regionais;

II - apoiar as medidas de ordenamento, gestão territorial e desenvolvimento
urbano na faixa de fronteira, com alternativas que oportunizem vantagens competitivas;

III - estimular o empreendedorismo, o cooperativismo e a inclusão produtiva, por
meio do fortalecimento de redes de sistemas produtivos e inovativos locais, existentes ou
potenciais, de forma a integrá-los a sistemas regionais, nacionais, transfronteiriços e globais;

IV - promover a inovação tecnológica nas atividades produtivas; e
V - fortalecer as capacidades de gestão dos Municípios com estratégias de

desenvolvimento territorial/local por meio da indução de arranjos socioprodutivos
intermunicipais.

Art. 6º Incumbe a Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento
Regional e Urbano, com o apoio da assessoria internacional do gabinete do ministério do
desenvolvimento regional, quando couber, a atribuição pela gestão do Programa.

§ 1º O Ministério do Desenvolvimento Regional ouvirá, sempre que possível, os
Núcleos Estaduais de Fronteira (NEF) a fim de priorizar a atuação do Programa, visando à
articulação de ações com os Planos Estaduais de Desenvolvimento e Integração da
Fronteira.

§ 2º O Programa Fronteira Integrada atuará em consonância com as
deliberações da Comissão Permanente para o Desenvolvimento da Faixa de Fronteira
(CDIF), instituída pelo Decreto n. 9.961, de 8 de agosto de 2019, com vistas à
potencialização de seus projetos a partir da convergência de iniciativas daquele colegiado,
e encaminhará àquele as demandas setoriais, além daquelas com potencial impacto
internacional, não abrangidas pelos eixos de atuação do Programa.

§ 3º Na implementação do Programa Fronteira Integrada, os dados e as
informações gerados serão disponibilizados pelo Núcleo de Inteligência Regional, instituído
pelo Decreto n. 9.810, de 2019, e serão fornecidos ao Sistema Nacional de Informações do
Desenvolvimento Regional.

Art. 7º Para fins de execução das ações previstas nessa iniciativa, os órgãos
públicos envolvidos poderão firmar convênios, acordos de cooperação, ajustes ou outros
instrumentos congêneres, com órgãos e entidades da administração pública federal, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como com consórcios públicos,
entidades de direito público ou privado sem fins lucrativos, nacionais ou estrangeiras,
observada a legislação vigente.

Art. 8º São possíveis fontes de financiamento do PFI, desde que haja o devido
amparo legal:

I - o Orçamento Geral da União;
II - os Fundos Constitucionais e de Desenvolvimento do Norte e do Centro-

Oeste; e
III - outras fontes de recursos nacionais e internacionais.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor uma semana após a data de sua

publicação.

ROGÉRIO MARINHO

PORTARIA Nº 3.234, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020

Dispõe sobre o funcionamento do processo
administrativo eletrônico e digital do Sistema
Integrado de Informações sobre Desastres e a sua
utilização, no âmbito da Secretaria Nacional de
Proteção e Defesa Civil, para a solicitação de
reconhecimento de Situação de Emergência ou de
Estado de Calamidade Pública e na transferência de
recursos federais para as ações de resposta e de
recuperação para estados e municípios afetados por
desastres.

O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, e
tendo em vista o disposto na Lei n. 12.340, de 1º de dezembro de 2010, na Lei n. 12.527,
de 18 de novembro de 2011, na Lei n. 12.608, de 10 de abril de 2012, no Decreto n.
10.139, de 28 de novembro de 2019, no Decreto n. 10.543, de 13 de novembro de 2020,
e na Portaria MDR n. 1.978, de 21 de julho de 2020, resolve:
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