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ceiro, os boletins diários de caixa e de bancos;
V – praticar todos os atos necessários à execução

da receita e da despesa;
VI – exercer a gestão patrimonial;
VII – zelar por todos os documentos e informações

produzidos pelo Consórcio, promovendo a adequada
guarda e arquivo;

VIII – praticar todos os atos necessários à gestão de
recursos humanos, cumprindo e se responsabilizando
pelo cumprimento dos preceitos da legislação traba-
lhista;

IX – autorizar a instauração de procedimentos
licitatórios relativos a contratos cujo valor estimado
seja inferior a R$75.000,00 (setenta e cinco mil re-
ais);

X – homologar e adjudicar objeto de licitações
cuja proposta seja inferior à R$150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais);

XI – homologar a cotação de preços de contratações
diretas, por dispensa de licitação fundamentada no
inciso I ou II do art. 24 da Lei nº 8.666/93, quando a
proposta de menor preço não exceda R$20.000,00 (vin-
te mil reais) por ano;

XII – promover a publicação dos atos e contratos
celebrados pelo Consórcio, quando previsto em lei, no
Contrato de Consórcio ou neste Estatuto;

XIII – ocupar interinamente a Presidência do Con-
sórcio nos casos previstos no seu Contrato.

§1º Além das atribuições previstas neste artigo, o
Superintendente poderá exercer, por delegação, atri-
buições da competência do Presidente, sempre em
caráter excepcional e justificadamente.

§2º O Superintendente exercerá suas funções em
regime de dedicação integral, somente podendo exer-
cer atividades que permitam a cumulação lícita previs-
ta no artigo 37, da Constituição Federal e desde que
em horário não conflitante com o seu normal expedi-
ente no Consórcio.

CAPÍTULO VI DO CONSELHO TÉCNICO
Seção I Da composição e do funcionamento
Art. 42. O Conselho Técnico é órgão consultivo e

deliberativo, de controle da gestão administrativo-fi-
nanceira e dos fins do Consórcio, formado pelos titula-
res das Secretarias de Meio Ambiente ou de Obras dos
municípios consorciados.

Parágrafo único. Não existindo na estrutura admi-
nistrativa do município as Secretarias mencionadas no
caput deste artigo, serão admitidos como membros os
chefes de departamento ou dirigente de órgãos
ambientais e de obras.

Art. 43 O Conselho Técnico será coordenado por
um representante de município consorciado que não
esteja no exercício da Presidência do Consórcio, cujo
mandato será de 01 (um) anos, escolhido por maioria
simples dos votos dos membros presentes na sessão de
eleição e posse, recebendo a denominação de Coor-
denador do Conselho Técnico.

Parágrafo único. Cabe ao Coordenador do Conse-
lho Técnico coordenar os trabalhos do Conselho, as-
sim como agir como sua instância executiva interna e
externa.

Art. 44. O Conselho Técnico reunir-se-á ordinaria-
mente por convocação de seu coordenador uma vez

por mês ou extraordinariamente sempre que houver ne-
cessidade.

Art. 45. Poderão ser realizadas reuniões conjuntas
entre Prefeitos dos municípios consorciados e o Conse-
lho Técnico, por convocação do Presidente do Consór-
cio, mediante solicitação do Coordenador do Conse-
lho.

Art. 46. O Conselho Técnico deliberará, em reunião
convocada para este fim, por maioria simples dos votos
dos membros presentes à sessão.

Art. 47. Nenhum membro do Conselho Técnico terá
direito a remuneração pelo desempenho de suas fun-
ções, salvo quando viajar no interesse do Consórcio, quan-
do fará jus ao recebimento das respectivas diárias, cujo
valor será fixado pela Assembleia Geral.

Seção II Das atribuições
Art. 48. Compete ao Conselho Técnico:
I – controlar e fiscalizar as atividades e fins do Con-

sórcio;
II – emitir parecer sobre proposta de alteração dos

Estatutos;
III – manter relacionamento institucional com órgãos

e conselhos ambientais;
IV – assegurar o controle social das ações do Consór-

cio;
V – elaborar o Plano de Atividades e a Proposta

Orçamentária Anual em conjunto com o Diretor Adminis-
trativo e Financeiro, submetendo-os à Presidência do
Consórcio;

VI – propor a contratação de pessoal;
VII – propor mediante relatórios circunstanciados o

desembolso de verbas necessárias ao desenvolvimento
das atividades do Consórcio;

VIII – propor à Assembleia a admissão ou exclusão
de consorciados;

IX – receber da Assembleia delegações de atribui-
ções;

X – propor assinatura de convênios e outros ajustes
com entidades públicas, privadas e quaisquer outras le-
galmente constituídas;

XI – analisar e emitir parecer sobre o cumprimento
dos contratos de rateio e de programa pelos consorcia-
dos;

XII – apresentar à Presidência relatório anual de ati-
vidades do Consórcio;

XIII – diligenciar sobre as atribuições de competên-
cia do Conselho Técnico;

XIV – convocar as reuniões do Conselho Técnico e
as reuniões conjuntas com a Assembleia;

XV – manter atualizada e organizada a documenta-
ção sob sua responsabilidade.

CAPÍTULO VII DO PESSOAL
Art. 49. O pessoal do Consórcio será regido pelo Re-

gulamento Geral de Pessoal, cuja proposta será elabora-
da pela Diretoria Executiva e votada em Assembleia Geral
convocada para este fim.

§1º O Regulamento de Pessoal disporá entre outros
temas sobre o exercício do poder disciplinar do Presiden-
te do Consórcio.

§2º A Diretoria Executiva fixará as hipóteses e critéri-
os para que empregados do Consórcio ou servidores a
ele cedidos possam exercer interinamente as funções
vacantes.

§3º Até que seja adotado o Regulamento Geral do
Pessoal mencionado no caput deste artigo aplicar-se-á
para fins disciplinares aos empregados do Consórcio o
disposto na Lei nº 8.112/90, sendo o procedimento disci-
plinar promovido e instruído pela Diretoria Executiva do
Consórcio e não por comissão processante como previsto
naquela lei.
TÍTULO V DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEI-

RA E PATRIMONIAL CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES
GERAIS

Art. 50. O Consórcio executará as suas receitas e
despesas em conformidade com as normas de direito
financeiro aplicáveis às entidades públicas, especialmente
as disposições da Lei 4.320/64.

Art. 51. A Assembleia Geral poderá por meio de Re-
solução instituir normas para a elaboração, apreciação,
aprovação e execução do orçamento e dos planos
plurianuais, bem como para a prestação de contas, em
consonância com a legislação em vigor e com o Contra-
to do Consórcio.

CAPÍTULO II DO ORÇAMENTO
Art. 52. O orçamento do Consórcio será aprovado por

Resolução da Assembleia Geral. (Redação alterada pelo
Termo Aditivo nº 06/2019).

§1º A proposta de orçamento deverá ser apreciada e
aprovada pela Assembleia Geral até dia 30 de novem-
bro de cada ano.

§2º Os consorciados deverão assinar o Contrato de
Rateio visando a cobertura do orçamento aprovado pela
Assembleia Geral até o dia 30 de novembro de cada
ano.

§3º O Consorciado que se recusar a assinar o Contra-
to de Rateio estará automaticamente suspenso, sujeitan-
do-se às penas prescritas neste Estatuto.

Art. 53. Os integrantes da Assembleia Geral poderão
apresentar emendas ao projeto de orçamento, que so-
mente serão aprovadas caso:

I – indiquem os recursos necessários, admitidos so-
mente os advindos de anulação de despesa, excluídas
as referentes a:

a) dotações para pessoal e seus encargos;
b) serviço da dívida.
II – sejam relacionadas:
a) com a correção de erros ou omissões;
b) com os dispositivos do texto do projeto de resolu-

ção.
Parágrafo único. As emendas de que trata este artigo

deverão ser previamente apresentadas à Assembleia
Geral para deliberação até a data de 10 de novembro de
cada ano, objetivando a sua prévia divulgação aos de-
mais consorciados para votação em assembleia.

Art. 54. Aprovado o orçamento, será o mesmo publi-
cado no site do Consórcio na internet.

CAPÍTULO III DA GESTÃO PATRIMONIAL
Art. 55. Terão direito ao uso compartilhado dos bens

do Consórcio somente os entes consorciados que contri-
buíram para sua aquisição.

§1º O direito ao uso compartilhado poderá ser cedi-
do mediante instrumento escrito, desde que dele se dê
ciência ao Consórcio com razoável antecedência.

§2º Os próprios interessados ou na sua falta a Direto-
ria Executiva poderão fixar normas para o uso comparti-
lhado de bens, dispondo em especial sobre a sua manu-

tenção, seguro, riscos, bem como despesas com com-
bustível, lubrificantes e pessoal, se for o caso.

TÍTULO VI DA EXTINÇÃO DO CONSÓRCIO
Art. 56. Extinto o Consórcio Público por ato judici-

al ou extrajudicial:
I – A Assembleia Geral decidirá sobre a destinação

dos bens, podendo os mesmos serem doados a qual-
quer entidade pública de objetivos iguais ou similares
aos do Consórcio ou ainda alienados onerosamente
para rateio entre os consorciados do produto obtido na
proporção definida pela Assembleia;

II – até que haja decisão que indique os responsá-
veis por cada obrigação, os entes consorciados res-
ponderão solidariamente pelas obrigações remanes-
centes, garantido o direito de regresso em face dos
entes beneficiados ou dos que deram causa à obriga-
ção.

TÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES
GERAIS E TRANSITÓRIAS

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 57. A Assembleia Geral poderá sobrestar, por

uma única vez e pelo prazo máximo de 2 (dois) aos, a
aplicação das normas previstas nestes Estatutos.

Art. 58. A Presidência do Consórcio será sempre
ocupada por município consorciado, representado por
seu Prefeito Municipal no exercício do mandato eletivo,
não podendo exercer a Presidência quando afastado
do cargo de Prefeito por qualquer motivo.

Art. 59. O membro da Diretoria Executiva que tiver
extinto seu vínculo como servidor com órgãos munici-
pais de saneamento, obras e meio ambiente, como
também com o Consórcio ou outra entidade a ele
conveniada, será automaticamente afastado da Dire-
toria, cabendo ao Presidente indicar o nome do novo
Diretor, nos termos do Capítulo I, do Título III destes
Estatutos.

CAPÍTULO II DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 60. O primeiro presidente e respectiva Direto-

ria Executiva cumprirão seu mandato até o dia 31 de
dezembro de 2016.

§1º Não eleito o Presidente do Consórcio até 31/
12/2016, o mandato do Presidente em exercício será
prorrogado pro tempore até a eleição do seu suces-
sor.

§2º Até que seja fixada a remuneração dos Direto-
res Técnico Operacional e Administrativo e Financeiro
ambos exercerão suas funções em regime de trabalho
voluntário, não fazendo jus a nenhuma remuneração
relativa ao exercício do cargo, salvo diárias e outras
verbas indenizatórias, percebendo somente a remune-
ração do cargo de origem.

§3º Os prazos fixados nos parágrafos deste arti-
go poderão ser prorrogados até 31/12/2018 (2 anos
após o 1º mandato) por deliberação da Assembleia
Geral.

Art. 61. Os presentes Estatutos vigorarão a partir de
sua publicação por extrato no Diário Oficial do Estado
de Minas Gerais e na íntegra no site do Consórcio na
internet.

São Sebastião do Paraíso/MG, 21 de janeiro de
2021.

MARCELO DE MORAIS
Presidente do CIDASSP

PREÂMBULO
Na busca de alternativas para viabilizar o acesso

universal da população dos municípios de São Sebas-
tião do Paraíso, Itamogi, Monte Santo de Minas,
Pratápolis, São Tomas de Aquino, Jacuí e Fortaleza
de Minas aos serviços públicos para o desenvolvimen-
to ambiental sustentável no saneamento básico, no
planejamento urbano, na preservação de recursos
hídricos e nas melhorias ambientais, após realização
de estudos visando a definir desenhos institucionais
que promovam a cooperação interfederativa por meio
do consorciamento de municípios e a gestão associa-
da de serviços públicos e, particularmente, sua presta-
ção em condições que assegurem economia de escala
e propiciem condições mais favoráveis para a
universalização da oferta com qualidade e custos mó-
dicos. Tais pressupostos vêm ao encontro das exigênci-
as estabelecidas pelo Princípio da Eficiência estabe-
lecido na Emenda Constitucional nº 19/98. O advento
da Lei nº. 11.107, de 6 de abril de 2005, que “dispõe
sobre normas gerais de contratação de consórcios pú-
blicos e dá outras providências”, e do Decreto nº. 6.017,
de 17 de janeiro de 2007, que regulamenta a lei
supracitada, criou um ambiente normativo favorável
para a cooperação entre os entes federativos, permi-
tindo que sejam utilizados com segurança os institutos
previstos no artigo 241 da Constituição Federal. Consi-
derados os desafios identificados para avançar na ges-
tão dos serviços públicos e o quadro legal, os estudos
apontam para a constituição de Consórcios Regionais,
constituídos por Municípios de regiões estabelecidas a
partir de uma proposta de regionalização, ora em pro-
cesso de construção. A partir de entendimentos preli-
minares os Municípios interessados iniciaram processo
de negociação, no qual ficou definida a criação de
uma entidade regional de cooperação, na forma de
um consórcio público de direito público, de caráter
autárquico, integrante da administração descentrali-
zada dos Municípios e, com a atribuição de promover
a gestão associada dos serviços públicos que propici-
em o desenvolvimento sustentável. CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO
AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DE SÃO SE-
BASTIÃO DO PARAISO-MG deverá executar as tarefas
de planejamento, regulação e fiscalização dos servi-
ços públicos, delimitados pelos municípios consorcia-
dos, bem como podendo prestar parte desses serviços
ou delegar sua prestação por meio de contrato de pro-
grama ou contrato de concessão. Tal iniciativa qualifi-
cará as relações entre os Municípios desta região com
seus prestadores, resultando em um forte estímulo para
a universalização do atendimento e, assim, benefici-
ando a população mais pobre e desassistida dessa re-
gião. No momento em que o Governo Estadual e Fe-
deral apóiam a melhoria e ampliação da oferta dos
serviços de melhorias no planejamento urbano, nos
recursos hídricos e na área ambiental, esse consórcio
público virá desempenhar decisivo papel na
sustentabilidade dos investimentos públicos decorren-
tes desse apoio. Adicionalmente, o consórcio terá ca-
pacidade somar as ações já realizadas por servidores
municipais, ou associações de moradores. Em vista de
todo o exposto, os municípios de São Sebastião do
Paraíso-MG, Itamogi-MG, Monte Santo de Minas,
Pratápolis-MG, São Tomas de Aquino-MG, Jacuí-MG
e Fortaleza de Minas  deliberam constituir o
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOL-
VIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DE
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG, que se regerá
pelo disposto na Lei nº. 11.107, de 06 de abril de
2005, tendo como objetivo a prestação de serviços
que tenham como consequência a melhoria das con-
dições de no saneamento básico, no planejamento
urbano, na preservação de recursos hídricos e nas
melhorias ambientais, pelo Contrato de Consórcio
Público, por seus estatutos e pelos demais atos ou nor-
mas que venha a adotar.Para tanto, os representantes
legais de cada um dos entes federativos acima menci-
onados subscrevem o presente.

PROTOCOLO DE INTENÇÕES
TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
CAPÍTULO I DO CONSORCIAMENTO

CLÁUSULA 1ª.  (Dos subscritores) Podem ser
subscritores do Protocolo de Intenções:

I - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO,
pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no
CNPJ sob n°: 18.241.349/0001-80, com sua sede à
Praça dos Imigrantes, 100, Bairro Lagoinha, CEP:
37950-000, neste ato representado por seu Prefeito
Municipal, Remolo Aloise;

II - MUNICÍPIO DE PRATÁPOLIS, pessoa jurídica
de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob n°:
18241356/0001-82, com sua sede à Pça Castorino de
Souza nº100, Bairro centro, CEP: 37970-000, neste
ato representado por seu Prefeito Municipal, José
Eneido Modesto;

III - MUNICÍPIO DE SÃO TOMAS DE AQUINO, pes-
soa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ
sob n°: 18241364/0001-29, com sua sede à Rua Alves
de Figueiredo nº393, Bairro Centro - MG, CEP: 37960-
000,  neste ato representado por seu Prefeito Munici-
pal, Roneido Teofilo de Carvalho;

IV - MUNICÍPIO DE FORTALEZA DE MINAS, pessoa
jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob
n°: 18241760/0001-56, com sua sede à Rua Santa Cruz,
nº259 – Bairro Centro - MG, CEP: 37905-000, neste ato
representado por sua Prefeita Municipal, Neli Leão Pra-
do;

V - MUNICÍPIO DE JACUÍ, pessoa jurídica de Direito
Público Interno, inscrita no CNPJ sob n°: 18186056/0001-
48, com sua sede à Pça Presidente Vargas, nº72 – Bairro
Centro- MG, CEP: 37960-000, neste ato representado
por seu Prefeito Municipal, David de Souza Miranda;

VI - MUNICÍPIO DE ITAMOGI, pessoa jurídica de Di-
reito Público Interno, inscrita no CNPJ sob n°: 18241380/
0001-11, com sua sede à Rua Wenceslau Brás , nº45,
Bairro Centro – MG, CEP:37955-000  neste ato represen-
tado por seu Prefeito Municipal, Osmair Martins;

VII - MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS, pes-
soa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ
sob n°: 18241372/0001-75, com sua sede à Rua Cel.
Francisco Paulino Costa , nº205, Bairro Centro – MG,
CEP:37958-00,  neste ato representado por seu Prefeito
Municipal, Militão Paulino de Paiva;

§ 1º. O ente não mencionado no caput somente
poderá integrar o Consórcio por meio de instrumento de
alteração do Contrato de Consórcio Público que, confor-
me prevê o art. 29, caput, do Decreto Federal 6.017/
2007, terá a sua eficácia condicionada à sua aprovação
pela Assembleia Geral do Consórcio e à ratificação me-
diante lei por todos os entes consorciados.

§ 2º. Todos os Municípios criados através de
desmembramento ou de fusão de quaisquer dos entes
mencionados nos incisos do caput desta cláusula consi-
derar-se-ão:

I - mencionados no caput;
II - subscritor do Protocolo de Intenções ou consorci-

ado caso o Município-mãe ou o que tenha participado
da fusão ou incorporação seja respectivamente subscritor
ou consorciado.

CLÁUSULA 2ª. (Da ratificação). O Protocolo de In-
tenções, após sua ratificação mediante leis aprovadas
por, pelo menos, 2 (dois) Municípios que o tenham subs-
crito converter-se-á automaticamente em Contrato de
Consórcio Público, ato constitutivo CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO
AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DE SÃO
SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG doravante chamado sim-
plesmente Consórcio.

§ 1º. Somente será considerado consorciado o ente
da Federação subscritor do Protocolo de Intenções que o
ratificar por meio de lei.

§ 2º. Será automaticamente admitido como consor-
ciado, o ente que efetuar a ratificação em até dois anos
da subscrição deste Protocolo de Intenções.

§ 3º. A ratificação realizada após dois anos da subs-
crição somente será válida após homologação pela As-
sembléia Geral do Consórcio.

§ 4º. A subscrição pelo Chefe do Poder Executivo do
consorciado não induz a obrigação de ratificar, cuja de-
cisão caberá, soberanamente, ao respectivo Poder
Legislativo de cada ente.

§ 5º. Somente poderá ratificar o Protocolo de Inten-
ções o ente da Federação que o tenha subscrito.

§ 6º. A lei de ratificação poderá prever reservas para
afastar ou condicionar a vigência de cláusulas, parágra-
fos, incisos ou alíneas deste Protocolo de Intenções. Nes-
ta hipótese, o consorciamento dependerá de que as re-
servas sejam aceitas pelos demais entes da Federação
subscritores do presente Protocolo de Intenções.

§ 7º. A alteração do contrato de consórcio dependerá
de instrumento aprovado pela assembléia geral, ratifica-
do mediante lei por todos os entes consorciados.

CAPÍTULO II DOS CONCEITOS
CLÁUSULA 3a. (Dos conceitos). Para os efeitos deste

Instrumento e de todos os atos emanados ou subscritos
pelo Consórcio ou por ente consorciado, consideram-se:

I - consórcio público: pessoa jurídica formada exclu-
sivamente por entes da Federação, na forma da Lei nº.
11.107/2005, para estabelecer relações de cooperação
federativa, inclusive à realização de objetivos de interes-
se comum, constituída como associação pública, com
personalidade jurídica de direito público e natureza
autárquica;

II - gestão associada de serviços públicos: exercício
das atividades de planejamento, regulação ou fiscaliza-
ção de serviços públicos por meio de consórcio público
ou de convênio de cooperação entre entes federados,
acompanhadas ou não da prestação de serviços públicos
ou da transferência total ou parcial de encargos, servi-
ços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos servi-
ços transferidos, nos termos do art. 241 da Constituição
Federal;

III - prestação regionalizada: aquela em que um úni-
co prestador atende a dois ou mais municípios, contí-
guos ou não, com uniformidade de fiscalização e
regulação dos serviços, inclusive de sua remuneração, e
com compatibilidade de planejamento;

IV - contrato de programa: instrumento pelo qual são
constituídas e reguladas as obrigações que um ente da
Federação, inclusive sua administração indireta, tenha
para com outro ente da Federação, ou para com consór-
cio público, no âmbito da prestação de serviços públicos
por meio de cooperação federativa;

V - contrato de rateio: contrato por meio do qual os
entes consorciados comprometem-se a fornecer recursos
financeiros para a realização das despesas do consórcio
público;

VI - termo de parceria: o instrumento firmado entre o
Poder Público e entidade qualificada como organiza-
ção da sociedade civil de interesse público, destinado à
formação de vínculo de cooperação entre as partes para
o fomento e a execução de atividades de interesse públi-
co, previstas no art. 3º da Lei nº. 9.790, de 23 de março
de 1999;

VII - contrato de gestão: o instrumento firmado entre
o Poder Público e a entidade qualificada como organi-
zação social, com vistas à formação de parceria entre as
partes para fomento e execução de atividades previstas
no art. 1º da Lei nº. 9.637, de 15 de maio de 1998;

VIII - regulamento: norma de regulação dos serviços
públicos apreciada pela Conferência Regional, aprova-
da pela Câmara de Regulação e homologada pela As-
sembléia Geral;

IX - planejamento: as atividades de identificação,
qualificação, quantificação, organização e orientação
de todas as ações públicas e privadas, por meio das
quais um serviço público deve ser prestado ou colocado
a disposição de forma adequada em determinado perío-
do para o alcance das metas e resultados pretendidos;

X - regulação: todo e qualquer ato, normativo ou
não que discipline e organize um determinado serviço
público, incluindo suas características, padrões de quali-
dade, impactos socioambientais, os direitos e obriga-
ções dos cidadãos, dos usuários e dos responsáveis por
sua oferta ou prestação, a política e sistema de cobran-
ça, inclusive a fixação, reajuste e revisão do valor de
tarifas e outros preços públicos;

XI - prestação de serviço público: a execução, em
estrita conformidade com o estabelecido na regulação,
de toda e qualquer atividade com o objetivo de permitir
o acesso a um serviço público com características e pa-
drão de qualidade determinado;

XII - titular: o Município consorciado;
XIII - projetos associados aos serviços públicos: de-

senvolvidos para gerar benefícios sociais, ambientais ou
econômicos adicionais, dentre eles:

a) a melhoria de vias terrestres;
b) o aproveitamento de arranjos produtivos, culturais

e potenciais locais;
c) o aproveitamento de energia de qualquer fonte

potencial vinculada ao serviço público, inclusive do
biogás e crédito carbono;

d) a busca por conhecimentos e atualizações
tecnológicas;

e) a promoção de forma de trabalho urbano e rural
na busca por emprego e renda;

f) a promoção da Educação Ambiental na aprendiza-
gem socioambiental das comunidades urbanas e rurais;
e

g) outras atividades essenciais para a prestação do
serviço, objeto do presente Protocolo.

XIV - subsídios simples: aqueles que se processam
mediante receitas que não se originam de remuneração
pela prestação de serviço público básico e essencial;

XV - subsídios cruzados: aqueles que se processam
mediante receitas que se originam de remuneração pela
prestação de outros serviços públicos;

XVI - subsídios cruzados internos: aqueles que se
processam internamente à estrutura de cobrança pela
prestação de serviços no território de um só Município ou
na área de atuação do Consórcio Público;

XVII - subsídios cruzados externos: aqueles que se
processam mediante transferências ou compensações de
recursos originados de área ou território diverso dos refe-
ridos no Inciso XVI desta cláusula;

XVIII - controle social: mecanismos e procedimentos
que garantam à sociedade informação, representação
técnica e participação nos processos de prestação do
serviço público.

CAPÍTULO III DA DENOMINAÇÃO, PRAZO E SEDE
CLÁUSULA 4ª. (Da denominação e natureza jurídi-

ca). O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESEN-
VOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DA REGIÃO
DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG é autarquia, do
tipo associação pública (art. 41, IV, do Código Civil).

PARÁGRAFO ÚNICO. O Contrato do Consórcio ad-
quirirá vigência de Lei mediante a ratificação de pelo
menos 02 (dois) Municípios subscritores desse Protocolo.

CLÁUSULA 5ª. (Do prazo de duração). O Consórcio
vigerá por prazo indeterminado.

CLÁUSULA 6ª. (Da sede e área de atuação). A sede
do Consórcio é o Município de São Sebastião do Paraí-
so, Estado de Minas Gerais, e sua área de atuação
corresponde à soma dos territórios dos Municípios que o
integram.

PARÁGRAFO ÚNICO. A Assembleia Geral do Consór-
cio, presentes pelo menos 2/3 (dois terços) dos consorci-
ados, poderá alterar a sede.

CAPÍTULO IV DOS OBJETIVOS
CLÁUSULA 7ª. (Dos objetivos) São objetivos do Con-

sórcio:
I - exercer as atividades de planejamento, de

regulação e de fiscalização dos serviços públicos de no
saneamento básico, no planejamento urbano, na preser-
vação de recursos hídricos e nas melhorias ambientais,

no âmbito do território dos Municípios consorciados;
II - prestar serviço público por meio de contratos de

programa que celebre com os titulares interessados;
III - representar os titulares, ou parte deles, em con-

trato de programa em que figure como contratado ór-
gão ou entidade da administração de ente consorcia-
do e que tenha por objeto a delegação da prestação
de serviço público ou de atividade dele integrante;

IV - representar os titulares, ou parte deles, em
contrato de concessão celebrado mediante legislação
aplicável que tenha por objeto a delegação da presta-
ção de serviço público ou de atividade dele integran-
te;

V - contratar com dispensa de licitação, nos termos
do inciso XXVII do caput do art. 24 da Lei nº. 8.666, de
21 de junho de 1993, associações ou cooperativas for-
madas exclusivamente por pessoas físicas de baixa ren-
da para prestar serviços, por exemplo, de coleta,
processamento e comercialização de resíduos sólidos
urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sis-
tema de coleta seletiva de lixo;

VI - autorizar a prestação de serviço público por
usuários organizados em cooperativas ou associações;

VII - prestar serviços de assistência técnica e de
manutenção de instalações, nos termos de regulamen-
to, às cooperativas e associações mencionadas nos
incisos V e VI;

VIII - promover Programas de Educação Ambiental,
Urbanos e Rurais, por meio de princípios e conceitos
metodologias de aprendizagem para as comunidades,
que facilitem o despertamento da consciência em prol
da conservação dos recursos naturais, da recuperação
da degradação ambiental e da consequente melhoria
dos recursos hídricos;

IX - promover atividades de capacitação técnica
do pessoal encarregado da gestão dos serviços públi-
cos dos entes consorciados;

X - ser contratado para executar obras, fornecer
bens e prestar serviços não abrangidos pelo inciso II,
inclusive de assistência técnica:

a) à órgãos ou entidades dos entes consorciados,
em questões de interesses direto ou indireto para pla-
nejamento urbano, preservação de recursos hídricos e
melhorias ambientais (art. 2º, § 1º, III, da Lei nº. 11.107/
2005);

b) a município não consorciado ou à entidade pri-
vada, desde que sem prejuízo das prioridades dos con-
sorciados;

XI - atendendo solicitação de entes consorciados,
realizar licitações compartilhadas de cada uma das
quais, decorram contratos celebrados por entes consor-
ciados ou órgãos de sua administração indireta (art.
112, § 1º, da Lei nº. 8.666/1993); restritas às que te-
nham como objeto fornecimento de bens ou serviços
de interesse direto ou indireto ao consórcio;

XII - nos termos do acordado entre entes consorcia-
dos, viabilizar o compartilhamento ou o uso em co-
mum de:

a) instrumentos e equipamentos, inclusive de ges-
tão, de manutenção e de informática;

b) pessoal técnico; e
c) procedimentos de admissão de pessoal;
XIII - realizar estudos técnicos para informar o

licenciamento ambiental promovido por ente consor-
ciado.

§ 1º. Mediante solicitação, a Assembléia Geral do
Consórcio poderá devolver qualquer das competênci-
as mencionadas nos incisos I a VI do caput à adminis-
tração de Município consorciado, condicionado à in-
denização dos danos que o ente consorciado causar
pela diminuição da economia de escala na execução
da atividade.

§ 2º. Somente mediante autorização do Prefeito
do Município representado, o Consórcio poderá firmar
contrato delegando a prestação de serviço público
delimitado pelo consórcio ou de atividade dele inte-
grante, por prazo determinado, tendo como área os
territórios de todos os municípios consorciados ou de
parcela destes.

§ 3º. A autorização mencionada no § 2º poderá
dar-se mediante decisão da Assembléia Geral em rela-
ção à qual o Prefeito não tenha se manifestado em
contrário no prazo de vinte dias.

§ 4º. O Consórcio somente realizará os objetivos
do inciso XIII do caput, por meio de contrato, no qual
seja estabelecida remuneração compatível com os va-
lores de mercado, a qual, sob pena de nulidade do
contrato, deverá ser previamente comprovada. A com-
provação constará da publicação do extrato do contra-
to.

§ 5º. O compartilhamento ou o uso comum de
bens previsto no inciso XII do caput será disciplinado
por contrato entre os municípios interessados e o Con-
sórcio.

§ 6º. Os bens alienados, cedidos em uso ou desti-
nados ao Consórcio pelo consorciado que se retira,
somente serão revertidos ou retrocedidos no caso de
expressa previsão do instrumento de transferência ou
de alienação.

§ 7º. Havendo declaração de utilidade ou necessi-
dade pública emitida pelo Município em que o bem
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§ 5º. Ninguém poderá representar dois ou mais con-
sorciados na mesma Assembléia Geral.

CLÁUSULA 16. (Das reuniões). A Assembléia Geral
reunir-se-á ordinariamente duas vezes por ano, nos me-
ses de março e novembro, e, extraordinariamente, sem-
pre que convocada.

PARÁGRAFO ÚNICO. A forma de convocação das
Assembléias Gerais ordinárias e extraordinárias será de-
finida nos estatutos.

CLÁUSULA 17. (Dos votos). Na Assembléia Geral,
cada um dos Municípios consorciados terá direito a um
voto.

§ 1º. O voto será público, nominal e aberto.
§ 2º. O Presidente do Consórcio, salvo nas eleições,

nas destituições e nas decisões que exijam quorum qua-
lificado, votará apenas em caso de desempate.

CLÁUSULA 18. (Do quórum). A Assembléia Geral ins-
talar-se-á com a presença de pelo menos 2/3 (dois terços)
dos entes consorciados, somente podendo deliberar com
a presença de mais da metade dos entes consorciados,
exceto sobre as matérias que exijam quórum superior
nos termos deste Protocolo de Intenções ou dos estatu-
tos.

Seção II Das competências
CLÁUSULA 19. (Das competências). Compete à As-

sembléia Geral:
I - homologar o ingresso no Consórcio de ente fede-

rativo que tenha ratificado o Protocolo de Intenções após
dois anos de sua subscrição;

II - aplicar a pena de exclusão do Consórcio;
III - aprovar o Estatuto do Consórcio e as suas altera-

ções;
IV - eleger o Presidente do Consórcio, para manda-

do de 2 (dois) anos, permitida a reeleição para um único
período subseqüente;

V - destituir o Presidente do Consórcio;
VI - ratificar ou recusar a nomeação ou destituir os

demais membros da Diretoria;
VII - aprovar:
a) o orçamento plurianual de investimentos;
b) o programa anual de trabalho;
c) o orçamento anual do Consórcio, bem como os

respectivos créditos adicionais, inclusive a previsão de
aportes a serem cobertos por recursos advindos de con-
trato de rateio;

d) a realização de operações de crédito;
e) a alienação e a oneração de bens do Consórcio

ou a oneração daqueles em relação aos quais, nos ter-
mos de contrato de programa, tenham sido outorgados
os direitos de exploração ao Consórcio.

VIII - homologar, desde que aprovados previamente
pela Câmara de Regulação:

a) os planos regionais de desenvolvimento ambiental
sustentável;

b) os regulamentos dos serviços públicos delimitados
pelo consórcio e suas modificações;

c) as minutas de contratos de programa nos quais o
Consórcio compareça como contratante ou como
prestador de serviço;

d) a minuta de edital de licitação para concessão de
serviço, no qual o Consórcio compareça como contratan-
te, bem como a minuta do respectivo contrato de conces-
são;

e) o reajuste e a revisão das tarifas e preços públicos
decorrentes da prestação de serviço e dos preços públi-
cos a que se refere o § 11 da Cláusula 7ª.

IX - aceitar a cessão de servidores por ente federativo
consorciado ou conveniado ao Consórcio ou pela União;

X - monitorar e avaliar a execução dos planos regio-
nais de desenvolvimento ambiental sustentável;

XI - apreciar e sugerir medidas sobre:
a) a melhoria dos serviços prestados pelo Consórcio;
b) o aperfeiçoamento das relações do Consórcio com

órgãos públicos, entidades e empresas privadas.
XII - indicar os representantes dos Municípios consor-

ciados na Câmara de Regulação;
XIII - examinar, emitir parecer e encaminhar as reso-

luções da Conferência Regional de Desenvolvimento
Ambiental Sustentável;

XIV - homologar a indicação de ocupante para o
cargo em comissão de Superintendente e autorizar sua
exoneração.

§ 1º. A Assembléia Geral, presentes pelo menos 2/3
(dois terços) dos consorciados, poderá aceitar a cessão
de servidores de carreira ao Consórcio. No caso de ces-
são com ônus para o Consórcio exigir-se-á, para a apro-
vação pelo menos 2/3 (dois terços) dos votos dos consor-
ciados presentes.

§ 2º. As competências arroladas nesta cláusula não
prejudicam que outras sejam reconhecidas pelos estatu-
tos.

Seção III Da eleição e da destituição do Presiden-
te e da Diretoria

CLÁUSULA 20. (Da eleição do Presidente e da Dire-
toria). O Presidente será eleito em Assembléia especial-
mente convocada, podendo ser apresentadas candida-
turas nos primeiros 30 (trinta) minutos. Somente serão
aceitos como candidatos Chefes do Poder Executivo de
ente consorciado.

§ 1º. O Presidente será eleito mediante voto público
e nominal.

§ 2º. Será considerado eleito o candidato que obti-
ver ao menos 2/3 (dois terços) dos votos, só podendo
ocorrer à eleição com a presença unânime dos consorci-
ados.

§ 3º. Caso nenhum dos candidatos tenha alcançado
2/3 (dois terços) dos votos, realizar-se-á segundo turno de
eleição, tendo como concorrentes os dois mais votados
no primeiro turno. No segundo turno será considerado
eleito o candidato que obtiver metade mais um dos vo-
tos válidos, brancos e nulos.

§ 4º. Não obtido o número de votos mínimo, mesmo
em segundo turno, será convocada nova Assembléia Geral
com essa mesma finalidade, a se realizar entre 20 (vinte)
e 40 (quarenta) dias, prorrogando-se pro tempore o man-
dato do Presidente em exercício.

CLÁUSULA 21. (Da nomeação e da homologação da
Diretoria). Proclamado eleito candidato a Presidente, a
ele será dada a palavra para que indique os restantes
membros da Diretoria os quais, obrigatoriamente, serão
Prefeitos de Municípios consorciados.

§ 1º. Uma vez indicados, o Presidente da Assem-
bléia indagará, caso presentes, se cada um deles aceita
a nomeação. No caso de ausência, o Presidente eleito
deverá comprovar o aceite por meio de documento subs-
crito pelo indicado.

§ 2º. Caso haja recusa de nomeado, será concedida
a palavra para que o Presidente eleito apresente nova
lista de nomeação.

§ 3º. Estabelecida lista válida, as indicações somen-
te produzirão efeito caso aprovadas por 2/3 (dois terços)
dos votos, exigida a presença de número superior a 3/5
(três quintos) dos consorciados.

CLÁUSULA 22. (Da destituição do Presidente e do
Diretor). Em qualquer Assembléia Geral poderá ser vota-
da a destituição do Presidente do Consórcio ou qualquer
dos Diretores, bastando ser apresentada moção de cen-
sura com apoio de pelo menos 2/3 (um quinto) dos entes
consorciados, desde que presentes de forma unânime os
entes consorciados.

§ 1º. Em todas as convocações de Assembléia Geral
deverá constar como item de pauta: “apreciação de even-
tuais moções de censura”.

§ 2º. Apresentada moção de censura, as discussões
serão interrompidas e será a mesma imediatamente apre-
ciada, sobrestando-se os demais itens da pauta.

§ 3º. A votação da moção de censura será efetuada
depois de facultada a palavra, por quinze minutos, ao
seu primeiro subscritor e, caso presente, ao Presidente
ou ao Diretor que se pretenda destituir.

§ 4º. Será considerada aprovada a moção de censu-
ra por metade mais um dos votos dos representantes pre-
sentes à Assembléia Geral, em votação pública e nomi-
nal.

§ 5º. Caso aprovada moção de censura do Presiden-
te do Consórcio, ele e a Diretoria estarão automatica-
mente destituídos, procedendo-se, na mesma Assembléia,
à eleição do Presidente para completar o período rema-
nescente de mandato.

§ 6º. Na hipótese de não se viabilizar a eleição de
novo Presidente, será designado Presidente pro tempore
por metade mais um dos votos presentes. O Presidente
pro tempore exercerá as suas funções até a próxima As-
sembléia Geral, a se realizar entre 20 (vinte) e 40 (qua-
renta) dias.

§ 7º. Aprovada moção de censura apresentada em
face de Diretor, ele será automaticamente destituído e,
estando presente, aberta a palavra ao Presidente do
Consórcio, para nomeação do Diretor que completará o
prazo fixado para o exercício do cargo. A nomeação será
incontinenti submetida à homologação.

§ 8º. Rejeitada moção de censura, nenhuma outra
poderá ser apreciada na mesma Assembléia e nos 60
(sessenta) dias seguintes.

Seção IV Da elaboração e alteração dos Estatutos
CLÁUSULA 23. (Da Assembléia estatuinte). Atendi-

do o disposto neste contrato, por meio de edital por ele
subscrito e por pelo menos dois municípios consorciados,
convocará a Assembléia Geral para a elaboração dos
Estatutos do Consórcio, o qual será publicado em jornal
de circulação regional e enviado por meio de correspon-
dência a todos os subscritores do presente documento.

§ 1º. Confirmado o quorum de instalação, a Assem-
bléia Geral, por maioria simples, elegerá o Presidente e
o Secretário da Assembléia e, ato contínuo, aprovará
resolução que estabeleça:

I - o texto do projeto de estatutos que norteará os
trabalhos;

II - o prazo para apresentação de emendas e de
destaques para votação em separado;

III - o número de votos necessários para aprovação
de emendas ao projeto de estatutos.

§ 2º. Sempre que recomendar o adiantado da hora,
os trabalhos serão suspensos para recomeçarem em dia,
horário e local anunciados antes do término da sessão.

§ 3º. À nova sessão poderá comparecer os entes que
tenham faltado à sessão anterior, bem como os que, no
interregno entre uma e outra sessão, tenham também
ratificado o Protocolo de Intenções.

§ 4º. Os estatutos preverão as formalidades e quórum
para a alteração de seus dispositivos.

§ 5o. Os estatutos do Consórcio e suas alterações
entrarão em vigor após publicação em jornal de grande
circulação regional

Seção V Das atas
CLÁUSULA 24. (Do registro). Nas atas da Assembléia

Geral serão registradas:
I - por meio de lista de presença, todos os entes

federativos representados na Assembléia Geral, indican-
do o nome do representante e o horário de seu compare-
cimento;

II - de forma resumida, todas as intervenções orais e
todos os documentos que tenham sido entregues ou apre-
sentados na reunião da Assembléia Geral;

III - a íntegra de cada uma das propostas votadas na
Assembléia Geral e a indicação expressa e nominal de
como cada representante nela votou, bem como a pro-
clamação de resultados.

§ 1º. Somente se reconhecerá sigilo de documentos
e declarações efetuadas na Assembléia Geral mediante
decisão na qual se indiquem expressamente os motivos
do sigilo. A decisão será tomada pela metade mais um
dos votos dos presentes e a ata deverá indicar expressa e
nominalmente os representantes que votaram a favor e
contra o sigilo.

§ 2º. A ata será rubricada em todas as suas folhas por
aquele que a lavrou e por quem presidiu o término dos
trabalhos da Assembléia Geral.

CLÁUSULA 25. (Da publicação). Sob pena de inefi-
cácia das decisões nela tomadas, a íntegra da ata da
Assembléia Geral será, em até 10 (dez) dias, afixada na
sede do Consórcio e publicada no quadro de avisos do
Consorcio.

§1º. Nos casos de municípios em que o acesso públi-
co à internet seja limitado ou dificultado por qualquer
razão, cópia impressa da ata deverá ficar disponível para
consulta por qualquer do povo na sede das Prefeituras
Municipais.

§ 2º. Mediante o pagamento das despesas de repro-
dução, cópia autenticada da ata será fornecida para
qualquer do povo.

CAPÍTULO IV DA DIRETORIA
CLÁUSULA 26. (Do número de membros). A Diretoria

é composta por três membros, neles compreendido o
Presidente.

§ 1º. Nenhum dos Diretores perceberá remuneração
ou qualquer espécie de verba indenizatória.

§ 2º. Somente poderá ocupar cargo na Diretoria o
Chefe de Poder Executivo de ente consorciado.

§ 3º. O termo de nomeação dos Diretores e o proce-
dimento para a respectiva posse serão fixados nos estatu-
tos.

§ 4º. Mediante proposta do Presidente do Consórcio,
aprovada por metade mais um dos votos da Diretoria,
poderá haver nova designação interna de cargos, com
exceção a do de Presidente.

CLÁUSULA 27. (Do mandato e posse). O mandato da
Diretoria é de dois anos, coincidindo sempre com os dois
biênios que integram os mandatos dos prefeitos, poden-
do ser renovado por mais um período.

PARÁGRAFO ÚNICO. O mandato tem início em pri-
meiro de janeiro e encerra-se em 31 de dezembro, pror-
rogando-se até que os sucessores sejam empossados.
Eventual atraso na posse não implica alteração na data
de término do mandato.

CLÁUSULA 28. (Das deliberações). A Diretoria deli-
berará de forma colegiada, exigida a maioria de votos.
Em caso de empate, prevalecerá o voto do Presidente.

PARÁGRAFO ÚNICO. A Diretoria reunir-se-á median-
te a convocação do Presidente ou da maioria dos seus
membros.

CLÁUSULA 29. (Das competências). Além do previs-
to nos estatutos, compete à Diretoria:

I - julgar recursos relativos à:
a) homologação de inscrição e de resultados de con-

cursos públicos;
b) de impugnação de edital de licitação, bem como

os relativos à inabilitação, desclassificação, homologa-
ção e adjudicação de seu objeto;

c) aplicação de penalidades a servidores do Consór-
cio.

II - autorizar que o Consórcio ingresse em juízo, re-
servado ao Presidente a incumbência de, ad referendum,
tomar as medidas que reputar urgentes;

III - autorizar a dispensa ou exoneração de emprega-
dos e de servidores temporários;

IV - designar, por meio de resolução, o servidor do
Consórcio que exercerá a função de Ouvidor.

CLÁUSULA 30. (Da substituição e sucessão). O Vice-
Prefeito ou o sucessor do Prefeito substitui-lo-á na Presi-
dência ou nos demais cargos da Diretoria, salvo no caso
previsto nos §§ 3º e 4º da Cláusula 31.

CAPÍTULO V DA PRESIDÊNCIA
CLÁUSULA 31. (Da competência). Sem prejuízo do

que preverem os estatutos do Consórcio incumbe ao Pre-
sidente:

I - representar o Consórcio judicial e
extrajudicialmente, inclusive no estabelecimento de con-
tratos de rateio com os entes consorciados e na celebra-
ção de convênios de transferência voluntária de recursos
da União para o Consórcio.

II - ordenar as despesas do Consórcio e responsabili-
zar-se por sua prestação de contas;

III - convocar as reuniões da Diretoria;
IV - convocar a Conferência Regional;
V - indicar o Superintendente para homologação

pela Assembléia Geral;
VI - zelar pelos interesses do Consórcio, exercendo

todas as competências que não tenham sido outorgadas
por este Protocolo ou pelos estatutos a outro órgão do
Consórcio.

§ 1º.  Com exceção das competências previstas nos
Incisos I, IV e V, todas as demais poderão ser delegadas
ao Superintendente.

§ 2º. Por razões de urgência ou para permitir a
celeridade na condução administrativa do Consórcio, o
Superintendente poderá ser autorizado a praticar atos
ad referendum do Presidente.

§ 3º. O Presidente que se afastar do cargo por até
180 dias, para não incorrer em inelegibilidade poderá
ser substituído por Diretor por ele indicado.

§ 4º. Se, para não incorrer em inelegibilidade, mos-
trar-se inviável a substituição do Presidente por Diretor, o
Superintendente responderá interinamente pelo expe-
diente da Presidência.

CAPÍTULO VI DA CÂMARA DE REGULAÇÃO
CLÁUSULA 32. (Da composição). A Câmara de

Regulação, órgão colegiado de natureza deliberativa,
será composta por sete membros, sendo indicado um por
cada Município consorciado e três pelos usuários.

§ 1º. Os membros da Câmara de Regulação serão
remunerados por comparecimento em cada reunião da
Câmara de Regulação, sendo o valor da remuneração
definido por resolução da Assembléia Geral.

§ 2º. Os representantes dos usuários serão indicados
na Conferência Regional, na conformidade dos estatu-
tos.

§ 3º. Os estatutos deliberarão sobre prazo de manda-
to, forma de eleição dos representantes dos usuários,
procedimento de escolha do presidente, número máxi-
mo de reuniões mensais remuneradas e demais matérias
atinentes à organização e funcionamento da Câmara de
Regulação, assegurando independência decisória, in-
cluindo autonomia administrativa, orçamentária e finan-
ceira, transparência, tecnicidade, celeridade e objetivi-
dade das suas decisões, inclusive com quadro técnico
diretamente vinculado, bem como o poder de elaborar o
seu próprio Regimento Interno.

§ 4º. São requisitos para a investidura no cargo de
membro da Câmara de Regulação:

I - reconhecida idoneidade moral;
II - formação de nível superior;

III - experiência profissional na regulação de servi-
ços públicos de pelo menos 2 (dois) anos.

§ 5º. Os membros da Câmara de Regulação, quan-
do se deslocarem de outro município para participar
de reunião da Câmara de Regulação, terão suas des-
pesas com deslocamentos custeadas pelo Consórcio e
farão jus ao recebimento de diárias, cujo valor será
fixado pela Assembléia Geral.

§ 6º. Não se admitirá como membro da Câmara de
Regulação, parentes e afins até o segundo grau de
qualquer dos Chefes do Poder Executivo de entes con-
sorciados ou de qualquer diretor de entidade prestadora
de serviço submetida à regulação ou fiscalização pelo
Consórcio.

CLÁUSULA 33. (Das competências). Além das com-
petências previstas nos estatutos, compete à Câmara
de Regulação:

I - aprovar e encaminhar para homologação da
Assembléia Geral, depois de submetidas à divulga-
ção, audiências públicas e avaliação pela Conferên-
cia Regional, as propostas de:

a) plano de desenvolvimento sustentável;
b) regulamentos dos serviços públicos delimitados

pelo consórcio e de suas modificações.
II - aprovar e encaminhar para homologação da

Assembléia Geral:
a) as propostas de fixação, revisão e reajuste dos

preços públicos a que se refere o § 11 da Cláusula 7ª;
b) as minutas de contratos de programa, nos quais

o Consórcio compareça como contratante ou como
prestador de serviço público;

c) as minutas de edital para concessão de serviço
público no qual o Consórcio compareça como contra-
tante, bem como as minutas dos respectivos contratos
de concessão, observada à legislação aplicável.

III - decidir sobre as propostas de revisão e de rea-
juste de tarifas dos serviços públicos delimitados pelo
consórcio e de outros preços públicos;

IV - nos termos dos estatutos, realizar avaliação
externa anual dos serviços públicos delimitados pelo
consórcio, prestados no território de Municípios consor-
ciados;

V - analisar e aprovar o manual de prestação do
serviço público, definidos pelos municípios consorcia-
dos e de atendimento ao usuário elaborado pelo res-
pectivo prestador;

VI - emitir parecer indicando intervenção e reto-
mada da prestação de serviço delegado, nos casos e
condições previstos em lei e nos contratos, a ser sub-
metido à decisão da Assembléia Geral;

VII - convocar a Conferência Regional de Desen-
volvimento Ambiental Sustentável, caso esta não te-
nha sido convocada pelo Presidente, até o dia 30 de
junho do ano em que deva se realizar.

PARÁGRAFO ÚNICO. São ineficazes as decisões
da Assembléia Geral sobre as matérias mencionadas
nos incisos I e II do caput desta cláusula sem que haja
a prévia manifestação favorável da Câmara de
Regulação.

CLÁUSULA 34. (Funcionamento). As reuniões da
Câmara de Regulação se instalarão com a presença
da maioria absoluta de seus membros e suas decisões
serão tomadas através da maioria simples.

PARÁGRAFO ÚNICO. As reuniões da Câmara de
Regulação serão convocadas pela maioria dos seus
membros, observados os termos do próprio Regimento
Interno.

CAPÍTULO VII DA SUPERINTENDÊNCIA
CLÁUSULA 35. (Da nomeação). Fica criado o em-

prego público em comissão de Superintendente, com
vencimentos pré-definidos pelo consórcio e decididos
em Assembléia Geral.

§ 1º. O cargo em comissão de Superintendente
será provido mediante indicação do Presidente do
Consórcio, homologada pela Assembléia Geral, entre
pessoas que satisfaçam os seguintes requisitos:

I - reconhecida idoneidade moral;
II - formação de nível superior;
III - experiência profissional na área de ambiental

e sanitária.
§ 2º. Caso seja servidor do Consórcio ou de ente

consorciado, quando de sua designação o Superinten-
dente será automaticamente afastado de suas funções
originais.

§ 3º. O ocupante do cargo de Superintendente
estará sob regime de dedicação exclusiva.

§ 4º. O Superintendente será exonerado por ato
do Presidente, desde que autorizado previamente pela
Assembléia Geral.

CLÁUSULA 36. (Das competências). Além das com-
petências previstas nos estatutos, compete ao Superin-
tendente:

I - quando convocado, comparecer às reuniões da
Diretoria e da Câmara de Regulação;

II - secretariar as reuniões da Assembléia Geral do
Consórcio;

III - movimentar as contas bancárias do Consórcio
em conjunto com o Presidente ou com membro da
diretoria responsável pela gestão financeira, bem como
elaborar os boletins diários de caixa e de bancos;

IV - submeter à Diretoria as propostas de plano
plurianual e de orçamento anual do Consórcio;

V - praticar todos os atos necessários à execução
da receita e da despesa, em conjunto com o membro
da Diretoria para isto especificamente designado;

VI - exercer a gestão patrimonial, em conjunto com
o membro da Diretoria para isto especificamente de-
signado;

VII - zelar por todos os documentos e informações
produzidos pelo Consórcio, providenciando a sua ade-
quada guarda e arquivo;

VIII - praticar atos relativos à área de recursos hu-
manos e administração de pessoal, cumprindo e res-
ponsabilizando-se pela observância dos preceitos le-
gais estatutarios;

IX - apoiar a preparação e a realização da Confe-
rência Regional de Desenvolvimento Ambiental Sus-
tentável;

X - fornecer as informações necessárias para que
sejam consolidadas, nas contas dos entes consorcia-
dos, todas as despesas realizadas com os recursos en-
tregues em virtude de contrato de rateio, de forma que
possam ser contabilizadas nas contas de cada ente da
Federação, na conformidade dos elementos econômi-
cos e das atividades ou projetos atendidos;

XI - promover a publicação de atos e contratos do
Consórcio, quando essa providência for prevista em
Lei, no Contrato de Consórcio Público ou nos estatu-
tos, respondendo civil, administrativa e criminalmente
pela omissão dessa providência.

§ 1º. Além das atribuições previstas neste artigo, o
Superintendente poderá exercer, por delegação, atri-
buições de competência do Presidente do Consórcio.

§ 2º. A delegação de atribuições do Presidente
dependerá de ato escrito e publicado no quadro de
avisos do Consórcio ou manterá na Internet, devendo
tal publicação ocorrer entre a sua data de início de
vigência e até um ano após a data de término da
delegação.

CAPÍTULO VIII DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL

CLÁUSULA 37.  (Da Conferência Regional de De-
senvolvimento Ambiental Sustentável). Fica instituída
a Conferência Regional de Desenvolvimento Ambiental
Sustentável, instância de participação e controle soci-
al, a ser convocada ordinariamente pelo Presidente do
Consórcio a cada dois anos, no primeiro semestre dos
anos ímpares, com a finalidade de examinar, avaliar e
debater temas e elaborar propostas de interesse na
área de desenvolvimento ambiental sustentável, nos
municípios consorciados.

§ 1º. A Conferência Regional contará necessaria-
mente com etapa municipal realizada em cada Muni-
cípio integrante do Consórcio que deverá necessaria-
mente examinar previamente os pontos da pauta da
etapa regional.

§ 2º. Serão participantes, com direito a voz e voto,
os delegados eleitos em cada Município consorciado
na etapa municipal da Conferência, assegurada a par-
ticipação de representantes:

a) dos titulares dos serviços delimitados pelo con-
sórcio;

b) de órgãos governamentais com atuação em edu-
cação, meio ambiente e saúde;

c) dos prestadores de serviços públicos;
d) dos usuários dos serviços;
e) de entidades técnicas, organizações da socieda-

de civil e de defesa do consumidor.
§ 3º. Os membros da Diretoria do Consórcio, na

qualidade de representantes dos titulares dos serviços;
e seu Superintendente, na qualidade de representan-
te de órgãos governamentais, são delegados natos à
Conferência.

§ 4º. As sessões da Conferência serão públicas.
§ 5º. Quando necessário, o Presidente do Consór-

ou direito se situe, fica o Consórcio autorizado a pro-
mover a desapropriação, proceder à requisição ou ins-
tituir a servidão necessária à consecução de seus obje-
tivos.

§ 8º. O Consórcio poderá realizar operação de cré-
dito com vistas ao financiamento de equipamentos,
obras e instalações vinculadas aos seus objetivos, en-
tregando como pagamento ou como garantia receitas
futuras da prestação de serviços, ou tendo como garan-
tidores os entes consorciados interessados.

§ 9º. A garantia por parte de entes consorciados em
operação de crédito prevista no § 8º exige a prévia e
específica autorização dos respectivos legislativos.

§ 10. O ressarcimento ao Consórcio dos custos
advindos da prestação a terceiros de serviços próprios
delimitados pelos municípios dar-se-á pela cobrança
de preços públicos homologados pela Assembléia Ge-
ral, em todas essas hipóteses, sendo sempre considera-
das receitas próprias do Consórcio.

CAPÍTULO VI DA GESTÃO ASSOCIADA
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELIMITADOS

PELO CONSÓRCIO
CLÁUSULA 8a. (Da autorização da gestão associa-

da de serviços públicos para o desenvolvimento de
ações sustentáveis). Os Municípios consorciados auto-
rizam a gestão associada dos serviços públicos, no que
se refere:

I - aos seus objetivos:
a) prestação de assistência técnica para elabora-

ção de projetos regionais e para formularem diretrizes
regionais quanto ao no saneamento básico, no plane-
jamento urbano, na preservação de recursos hídricos e
nas melhorias ambientais;

b) regulação de serviços de saneamento básico
entre Municípios de uma região, tais como: forneci-
mento de água potável, recolhimento, afastamento e
tratamento de esgoto doméstico, gestão dos resíduos
sólidos;

c) implantação de estruturas regionais do setor,
como aterros sanitários, centrais de resíduos recicláveis,
central de compostagem;

d) modernização e qualidade do setor, com servi-
ços de laboratório regional, centro de formação e qua-
lificação, fomentador de novas práticas de gestão bus-
cando maior eficiência, política tarifária, regulação
dos serviços;

e) proteção e recuperação de mananciais de abas-
tecimento de água para as cidades;

f) desenvolvimento de Planos de Macrodrenagem
e projetos técnicos específicos da área de forma a com-
bater as enchentes;

g) planejamento, construção de Planos Ambientais
Regionais, Agenda 21 regional;

h) fortalecimento e melhoria da gestão pública
municipal.

II - ao planejamento, à regulação e à fiscalização
pelo Consórcio dos serviços:

a) prestados diretamente por órgão ou entidade da
administração dos Municípios consorciados, executa-
das por meio de contrato de prestação de serviços nos
termos da Lei;

b) prestados pelo Consórcio por meio de contrato
de programa com Municípios consorciados, inclusive
quando terceirizados pelo Consórcio;

c) prestados por órgão ou entidade de um dos en-
tes consorciados por meio de contrato de programa;

d) prestados por meio de contrato de concessão
firmado pelo Consórcio ou por Município consorciado,
nos termos da Lei nº. 8.987/1995 ou da Lei nº. 11.079/
2004;

III - à prestação, pelo Consórcio, de serviços nos
termos de contrato de programa firmado com o Municí-
pio interessado;

IV - a delegação da prestação de serviços delimita-
dos pelo consórcio ou de atividade integrante:

a) a órgão ou entidade da administração de ente
consorciado por meio de contrato de programa;

b) por meio de contrato de concessão, mediante
legislação aplicável, limitada a concessão exclusiva-
mente a serviço público delimitado pelo consórcio ou
de atividade dele integrante.

CLÁUSULA 9a. (Da área da gestão associada de
serviços públicos). A gestão associada abrangerá os
serviços prestados no âmbito dos territórios dos Municí-
pios que efetivamente se consorciarem.

PARÁGRAFO ÚNICO. Exclui-se do previsto no caput
o território do Município a que a lei de ratificação
tenha aposto reserva para excluí-lo total ou parcial-
mente da gestão associada de serviços públicos de
saneamento básico.

CLÁUSULA 10. (Da uniformidade das normas de
planejamento, regulação e fiscalização dos serviços
em regime de gestão associada). Mediante a ratifica-
ção por lei do presente Instrumento, as normas legais
de disciplina do planejamento, regulação e fiscaliza-
ção dos serviços em regime de gestão associada.

CLÁUSULA 11. (Das competências cujo exercício
se transfere ao Consórcio). Para a consecução da ges-
tão associada, os entes consorciados transferem ao
Consórcio o exercício das competências de planeja-
mento, da regulação e da fiscalização dos serviços
públicos delimitados pelo consórcio.

PARÁGRAFO ÚNICO. As competências menciona-
das no caput e cujo exercício se transfere incluem,
dentre outras atividades:

I - a elaboração, o monitoramento e a avaliação
de planos de desenvolvimento sustentáveis;

II - a edição de regulamento, abrangendo as nor-
mas relativas às dimensões técnica, econômica e soci-
al de prestação dos serviços;

III - o exercício do poder de polícia relativo aos
serviços públicos mencionados, especialmente a apli-
cação de penalidades por descumprimento de precei-
tos administrativos ou contratuais, bem como a inter-
venção e retomada da operação dos serviços delega-
dos, por indicação da Câmara de Regulação, nos ca-
sos e condições previstos em lei e nos documentos
contratuais;

IV - a revisão e reajuste dos valores de tarifas e
outros preços públicos, bem como a elaboração de
estudos e planilhas referentes aos custos dos serviços e
sua recuperação;

V - o reajuste de taxas e multas relativas aos servi-
ços públicos delimitados pelo consórcio;

VI - o estabelecimento e a operação de sistema de
informações sobre os serviços prestados na área da
gestão associada.

CLÁUSULA 12. (Dos termos de parceria e dos con-
tratos de gestão). Fica vedado ao Consórcio estabele-
cer termo de parceria ou contrato de gestão que tenha
por objeto quaisquer dos serviços sob regime de gestão
associada.

TÍTULO II DA ORGANIZAÇÃO DO CONSÓRCIO
CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA 13. (Dos estatutos). O Consórcio será
organizado por estatutos cujas disposições, sob pena
de nulidade, deverão atender a todas as cláusulas do
Contrato de Consórcio Público.

PARÁGRAFO ÚNICO. Os estatutos poderão dispor
sobre o exercício do poder disciplinar e regulamentar,
procedimento administrativo e outros temas referentes
ao funcionamento e organização do Consórcio.

CAPÍTULO II DOS ÓRGÃOS
CLÁUSULA 14. (Dos órgãos). O Consórcio é com-

posto dos seguintes órgãos:
I - Assembléia Geral;
II - Diretoria;
III - Presidência;
IV - Ouvidoria;
V - Câmara de Regulação;
VI - Superintendência;
VII - Conferência Regional para o Desenvolvimen-

to Ambiental Sustentável.
PARÁGRAFO ÚNICO. Os estatutos do Consórcio

poderão criar outros órgãos, vedada a criação de car-
gos, empregos e funções remuneradas.

CAPÍTULO III DA ASSEMBLÉIA GERAL
Seção I Do funcionamento
CLÁUSULA 15. (Natureza e composição). A Assem-

bléia Geral, instância máxima do Consórcio, é órgão
colegiado composto pelos Chefes do Poder Executivo
de todos os entes consorciados.

§ 1º.  Os Vice-Prefeitos poderão participar de todas
as reuniões da Assembléia Geral, com direito a voz.

§ 2º. No caso de ausência do Prefeito, o Vice-
Prefeito respectivo assumirá a representação do ente
federativo na Assembléia Geral, inclusive com direito
a voto.

§ 3º. O disposto no § 2º desta cláusula não se
aplica caso tenha sido enviado representante designa-
do pelo Prefeito, o qual assumirá os direitos de voz e
voto.

§ 4º. Nenhum servidor do Consórcio poderá repre-
sentar qualquer ente consorciado na Assembléia Ge-
ral, e nenhum servidor de um ente consorciado poderá
representar outro ente consorciado.

continua na próxima página...
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cio convocará extraordinariamente a Conferência para
apreciar e avaliar propostas de plano de desenvolvi-
mento ambiental sustentável e de regulamento na área
da gestão associada e de suas revisões ou modifica-
ções.

§ 6º. Sessão especial da Conferência, na qual te-
rão direito a voto apenas os delegados representantes
dos usuários, indicará os representantes destes na Câ-
mara de Regulação.

§ 7º. As resoluções da Conferência serão objeto de
exame por Assembléia Geral extraordinária, convocada
especificamente para este fim, que deverá emitir do-
cumento com parecer e acionar as providências cabí-
veis para a implementação das mesmas.

§ 8º. O Presidente do Consórcio dará ampla publi-
cidade às resoluções da Conferência, inclusive por pu-
blicação no quadro de avisos ou do sítio do Consórcio
na internet por pelo menos dois anos.

§ 9º. Os estatutos do Consórcio estabelecerão as
demais condições para a convocação e o funciona-
mento da Conferência.

TÍTULO III DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO I DOS AGENTES PÚBLICOS

Seção I Disposições Gerais
CLÁUSULA 38. (Do exercício de funções remune-

radas). Somente serão remunerados pelo Consórcio
para nele exercer funções os contratados para ocupar
algum dos empregos públicos previstos neste Instru-
mento e os membros da Câmara de Regulação

§ 1º. Excetuado o Superintendente, os emprega-
dos públicos do consórcio no exercício de funções que,
nos termos dos estatutos, sejam consideradas de che-
fia, direção ou assessoramento superior, serão gratifi-
cados à razão de 20% (vinte por cento) de sua remune-
ração total, proibindo-se o cômputo da gratificação
para o cálculo de quaisquer parcelas remuneratórias.

§ 2º. A atividade da Presidência do Consórcio e
dos demais cargos da Diretoria, bem como a participa-
ção dos representantes dos entes consorciados na As-
sembléia Geral e em outras atividades do Consórcio
não será remunerada, sendo considerada trabalho pú-
blico relevante.

Seção II Dos empregos públicos
CLÁUSULA 39. (Do regime jurídico). Os servidores

do Consórcio observarão as normas do direito publico
no que concerne a realização de contratação de pes-
soal. (Decreto Federal de n 6017 de 17 de janeiro de
2007, art. 7  inciso II parágrafo 1)

§1º. Os Municípios poderão ceder funcionários para
o Consórcio;

§ 2º. Os estatutos deliberarão sobre a estrutura ad-
ministrativa do Consórcio, obedecendo ao disposto
neste instrumento, especialmente quanto à descrição
das funções, lotação, jornada de trabalho e denomina-
ção de seus empregos públicos.

§ 3º. A dispensa de empregados públicos depen-
derá de autorização da Diretoria, observado o devido
processo legal.

§ 4º. Os empregados do Consórcio não poderão
ser cedidos, nem aos consorciados.

CLÁUSULA 40. (Do quadro de pessoal). O quadro
de pessoal do Consórcio é composto por um cargo em
comissão de Superintendente e de empregados públi-
cos

§ 1º. Com exceção do cargo de Superintendente,
técnico de nível superior com experiência profissional
em meio ambiente, de livre provimento em comissão,
os demais empregos do Consórcio serão providos me-
diante concurso público de provas ou de provas e títu-
los.

§ 2º. A remuneração dos empregos públicos é a
definida até o limite fixado no orçamento anual do
Consórcio, sendo que a Diretoria poderá conceder revi-
são anual que garanta, pelo menos, a manutenção do
poder aquisitivo da moeda, com reajuste da remunera-
ção de todos os empregos públicos.

CLÁUSULA 41. (Do concurso público). Os editais
de concurso público deverão ser subscritos pelo Presi-
dente e por, pelo menos, mais dois Diretores.

§ 1º. Por meio de ofício, cópia do edital será entre-
gue a todos os entes consorciados.

§ 2º. O edital, em sua íntegra, será publicado por
pelo menos seis meses no quadro de avisos ou no sítio
do Consórcio na internet, afixado na sede do consór-
cio, e, na forma de extrato, publicado em jornal de
grande circulação regional

§ 3º. Nos 30 (trinta) primeiros dias que decorrerem
após a publicação do extrato mencionado no parágra-
fo anterior, poderão ser apresentadas impugnações ao
edital, as quais deverão ser decididas em 15 (quinze)
dias. A íntegra da impugnação e de sua decisão serão
publicadas no sítio do Consórcio na internet e afixadas
na sede do consórcio.

Seção III Das contratações temporárias
CLÁUSULA 42. (Hipótese de contratação por tem-

po determinado). Somente admitir-se-á contratação por
tempo determinado para atender a necessidade tem-
porária de excepcional interesse público na hipótese
de preenchimento de emprego público vago, até o seu
provimento efetivo por meio de concurso público.

PARÁGRAFO ÚNICO. Os contratados temporaria-
mente exercerão as funções do emprego público vago
e perceberão a remuneração para ele prevista.

CLÁUSULA 43. (Da condição de validade e do pra-
zo máximo de contratação). As contratações temporári-
as serão automaticamente extintas após o provimento
de nomeação para exercício da função.

§ 1º. As contratações temporárias terão prazo de
até 02 (dois) anos.

§ 2º. O prazo de contratação poderá ser prorroga-
do até atingir o prazo máximo de 4 (quatro) anos, con-
tado a partir da contratação inicial.

§ 3º. Não se admitirá prorrogação quando houver
resultado definitivo de concurso público destinado a
prover o emprego público.

CAPÍTULO II DOS CONTRATOS
Seção I Do procedimento de contratação
CLÁUSULA 44. (Das aquisições de bens e servi-

ços comuns). Para aquisição de bens e serviços co-
muns, será obrigatório o uso da modalidade pregão,
nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002,
e do regulamento previsto no Decreto nº. 5.450, de 31
de maio de 2005, sendo utilizada preferencialmente a
sua forma eletrônica.

PARÁGRAFO ÚNICO. A inviabilidade da utilização
do pregão na forma eletrônica deverá ser devidamen-
te justificada pelo Superintendente e homologada pelo
Presidente.

CLÁUSULA 45. (Das contratações diretas por ínfi-
mo valor). Sob pena de nulidade do contrato e res-
ponsabil idade de quem lhe deu causa, todas as
contratações diretas fundamentadas no disposto nos
incisos I e II do art. 24 da Lei nº. 8.666, de 21 de
junho de 1993, e que excedam ao valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo do disposto
na legislação federal, observarão o seguinte procedi-
mento:

I - serão instauradas por decisão do Superinten-
dente, caso a estimativa de contratação não ultrapasse
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e por decisão
do Presidente, se de valor superior;

II - elementos essenciais do procedimento de com-
pra serão publicados e mantidos por pelo menos qua-
tro anos no sítio do Consórcio na internet ou afixados
na sede do consórcio para que, em 3 (três) dias úteis,
interessados venham a apresentar proposta;

III - somente ocorrerá a contratação se houver a
proposta de preço de pelo menos três fornecedores;

IV - nas contratações de preço superior a R$
10.000,00 (dez mil reais), as cotações deverão ser ho-
mologadas pelo Superintendente e, nas de valor supe-
rior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), também pelo Pre-
sidente do Consórcio.

PARÁGRAFO ÚNICO. Por meio de decisão funda-
mentada, publicada na imprensa oficial em até 5 (cin-
co) dias, poderá ser dispensada a exigência prevista no
inciso III do caput. Por meio do mesmo procedimento
poderá a contratação ser realizada sem a abertura do
prazo fixado no inciso II do caput.

CLÁUSULA 46. (Da publicidade das licitações). To-
das as licitações terão a íntegra de seu ato convocatório,
decisões de habilitação, julgamento das propostas e
decisões de recursos publicadas no sítio do Consórcio
na internet por pelo menos seis meses ou afixadas na
sede do consórcio.

CLÁUSULA 47. (Do procedimento das licitações
de maior valor). Sob pena de nulidade do contrato e de
responsabilidade de quem deu causa à contratação,
as licitações relativas a contratos cujo valor estimado
seja igual ou superior a R$ 75.000,00 (setenta e cinco
mil reais), sem prejuízo do disposto na legislação fede-
ral, observarão os seguintes procedimentos:

I - a sua instauração deverá ser autorizada pelo
Presidente do Consórcio e, caso a estimativa de
contratação seja igual ou superior a R$ 150.000,00
(cento e cinqüenta mil reais), de decisão da Diretoria;

II - a sua abertura deverá ser comunicada por ofício a
todos os entes consorciados, no ofício indicando-se o
sítio da rede mundial de computadores onde poderá ser
obtida a íntegra do ato convocatório, que deverá tam-
bém ser afixada na sede do consórcio;

III - no caso de a modalidade de licitação ser o con-
vite, o prazo das propostas não poderá ser inferior a:

a) sete dias úteis, se a estimativa de contrato for
igual ou inferior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais);

b) quinze dias úteis, se superior a R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais) e igual ou inferior a R$
300.000,00 (trezentos mil reais);

c) vinte dias úteis, se superior a R$ 300.000,00 (tre-
zentos mil reais).

IV - a homologação e adjudicação serão realizadas
pelo Superintendente, se a proposta vencedora for infe-
rior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e pelo
Presidente do Consórcio, se de valor superior.

PARÁGRAFO ÚNICO. Na contratação de obras, o pro-
cedimento licitatório será iniciado após a realização de
audiência pública sobre o edital de licitação nas sedes
dos Municípios interessados.

CLÁUSULA 48. (Da licitação por técnica e preço).
Somente realizar-se-á licitação tipo técnica e preço me-
diante justificativa subscrita pelo Superintendente e apro-
vada por pelo menos 4 (quatro) votos da Diretoria.

PARÁGRAFO ÚNICO. Nas licitações tipo técnica e
preço o prazo para o recebimento das propostas será de,
no mínimo 60 (sessenta) dias, facultando-se que nos 30
(trinta) primeiros dias sejam apresentadas impugnações
ao edital.

Seção II Dos contratos
CLÁUSULA 49. (Da publicidade). Todos os contratos

de valor superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
terão as suas íntegras afixadas na sede do Consórcio ou
extratos publicados no sítio do Consórcio na Internet por
pelo menos seis meses.

CLÁUSULA 50. (Da execução do contrato). Qualquer
cidadão, independentemente de demonstração de inte-
resse, tem o direito de ter acesso aos documentos sobre a
execução e pagamento de contratos celebrados pelo
Consórcio.

PARÁGRAFO ÚNICO. Todos os pagamentos superio-
res a R$ 10.000,00 (dez mil reais) serão afixados na sede
do Consórcio ou publicados no sítio do Consórcio na
internet por pelo menos seis meses, sendo que, no caso
de obras, da publicação constará o laudo de medição e
o nome do responsável por sua conferência.

CAPÍTULO III DOS CONTRATOS DE
DELEGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DELIMITADOS PELO CONSÓRCIO

CLÁUSULA 51. (Dos contratos de delegação da pres-
tação). A prestação de serviços públicos pelo Consórcio e
sua delegação a terceiros pelo Consórcio ou por Municí-
pio consorciado depende da celebração de contrato,
sendo vedada a sua disciplina mediante convênios, ter-
mos de parceria ou outros instrumentos de natureza pre-
cária.

§ 1º. Excetuam-se do disposto no caput desta cláusu-
la, os serviços públicos cuja prestação o poder público,
nos termos de lei, autorizar para usuários organizados
em cooperativas ou associações, desde que se limitem
a:

a) determinado condomínio;
b) localidade de pequeno porte, predominantemen-

te ocupada por população de baixa renda, onde outras
formas de prestação apresentem custos de operação e
manutenção incompatíveis com a capacidade de paga-
mento dos usuários.

§ 2º. A autorização prevista no inciso I do § 1º desta
Cláusula deverá prever a obrigação de transferir ao titu-
lar os bens vinculados aos serviços por meio de termo
específico, com os respectivos cadastros técnicos.

§ 3º. São condições de validade dos contratos a que
se refere o caput:

I - a existência de plano de desenvolvimento
ambiental sustentável e compatibilidade dos planos de
investimentos e dos projetos relativos ao contrato com o
plano regional;

II - a existência de estudo comprovando a viabilida-
de técnica e econômico-financeira da prestação univer-
sal e integral dos serviços, nos termos do respectivo pla-
no de regional desenvolvimento ambiental sustentável;

III - a existência de regulamento aprovado pela Câ-
mara de Regulação e homologado pela Assembléia Geral
do Consórcio que prevejam os meios para o cumprimen-
to do disposto neste Protocolo de Intenções;

IV - a realização prévia de audiência e de consulta
pública sobre o edital, no caso de concessão, e sobre a
minuta do contrato, observada a legislação aplicável.

§ 4º. Os contratos não poderão conter cláusulas que
prejudiquem as atividades de regulação e de fiscaliza-
ção ou o acesso às informações sobre os serviços contra-
tados.

CLÁUSULA 52. (Dos contratos de programa). Ao Con-
sórcio somente é permitido comparecer a contrato de
programa para:

I - na condição de contratado, prestar serviços públi-
cos relacionados ao desenvolvimento sustentável regio-
nal ou de atividade deles integrante por meios próprios
ou sob sua gestão administrativa ou contratual, tendo
como contratante Município consorciado;

II - na condição de contratante, delegar a prestação
de serviços públicos ou de atividade deles integrante a
órgão ou entidade de ente consorciado.

§ 1º. Os contratos de programa serão firmados em
conformidade com a legislação aplicável, em especial a
Lei 11.107/2005 e o Decreto 6.017/2007 celebrados
mediante dispensa de licitação, nos termos do Inciso
XXVI do Art. 24 da Lei nº. 8.666/93.

§ 2º. O disposto no caput desta cláusula não prejudi-
ca que, nos contratos de programa celebrados pelo Con-
sórcio, se estabeleça a transferência total ou parcial de
encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à con-
tinuidade dos serviços contratados.

§ 3º.  São cláusulas necessárias do contrato de pro-
grama celebrado pelo Consórcio Público as que estabe-
leçam:

I - o objeto, a área e o prazo da delegação dos
serviços públicos contratados, inclusive a contratada com
transferência total ou parcial de encargos, serviços, pes-
soal e bens essenciais à continuidade dos serviços;

II - o modo, forma e condições de prestação dos
serviços e, em particular, a observância do plano de de-
senvolvimento ambiental sustentável;

III - os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros
definidores da qualidade dos serviços;

IV - o atendimento às normas de regulação dos servi-
ços e aos regulamentos aprovados pela Câmara de
Regulação e homologados pela Assembléia Geral do
Consórcio, especialmente no que se refere à fixação,
revisão e reajuste das tarifas ou de outros preços públi-
cos;

V - procedimentos que garantam transparência da
gestão econômica e financeira de cada serviço em rela-
ção a cada um de seus titulares, especialmente de apu-
ração de quanto foi arrecadado e investido nos territórios
de cada um deles, em relação a cada serviço sob regime
de gestão associada de serviço público;

VI - os direitos, garantias e obrigações do contratante
e do prestador, inclusive os relacionados às previsíveis
necessidades de futuras alterações e expansões dos ser-
viços e consequente modernização, aperfeiçoamento e
ampliação dos equipamentos e instalações;

VII - os direitos e deveres dos usuários para obtenção
e utilização dos serviços;

VIII - a forma de fiscalização das instalações, dos
equipamentos, dos métodos e práticas de execução dos
serviços, bem como a indicação dos órgãos competentes
para exercê-las;

IX - as penalidades contratuais e administrativas a
que se sujeita o prestador dos serviços, inclusive quando
Consórcio público, e sua forma de aplicação;

X - os casos de extinção;
XI - os bens reversíveis;
XII - os critérios para o cálculo e a forma de paga-

mento das indenizações devidas ao prestador dos servi-
ços, inclusive quando Consórcio público, especialmente
no que diz respeito ao valor dos bens reversíveis que não
tenham sido amortizados por tarifas e outras receitas
emergentes da prestação dos serviços;

XIII - a obrigatoriedade, forma e periodicidade da
prestação de contas do Consórcio público ou de outro
prestador dos serviços, no que se refere à prestação
dos serviços por gestão associada de serviço público;

XIV - a periodicidade conforme a qual os serviços
serão fiscalizados por comissão composta por represen-
tantes do titular do serviço, do contratado e dos usuários,
de forma a cumprir o disposto no art.30, parágrafo único,
da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

XV - a exigência de publicação periódica das de-
monstrações financeiras relativas à gestão associada, a
qual deverá ser específica e segregada das demais de-
monstrações do Consórcio público ou do prestador de
serviços; e

XVI - o foro e o modo amigável de solução das con-
trovérsias contratuais.

§ 4º. No caso da prestação de serviços ser operada
por transferência total ou parcial de encargos, serviços,
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços
transferidos, também serão necessárias as cláusulas que
estabeleçam:

I - os encargos transferidos e a responsabilidade sub-
sidiária da entidade que os transferiu;

II - as penalidades no caso de inadimplência em
relação aos encargos transferidos;

III - o momento de transferência dos serviços e os
deveres relativos à sua continuidade;

IV - a indicação de quem arcará com o ônus e os
passivos do pessoal transferido;

V - a identificação dos bens que terão apenas a sua
gestão e administração transferidas e o preço dos que
sejam efetivamente alienados ao prestador dos serviços,
inclusive quando este for o Consórcio; e

VI - o procedimento para o levantamento, cadastro e
avaliação dos bens reversíveis que vierem a ser amorti-
zados mediante receitas de tarifas, taxas ou outras emer-
gentes da prestação dos serviços.

§ 5º. Os bens vinculados aos serviços públicos serão
de propriedade da administração direta do Município
contratante, sendo onerados por direitos de exploração
que serão exercidos pelo prestador dos serviços pelo pe-
ríodo em que vigorar o contrato de programa.

§ 6º. O contrato de programa poderá autorizar o
Consórcio a emitir documentos de cobrança e a exercer
atividades de arrecadação de taxas, de tarifas e outros
preços públicos pelos serviços públicos prestados pelo
Consórcio ou por este delegados.

§ 7º. Nas operações de crédito contratadas pelo
prestador dos serviços para investimentos nos serviços
públicos dever-se-á indicar o quanto corresponde aos
serviços de cada titular, para fins de contabilização e
controle.

§ 8º. Receitas futuras da prestação de serviços pode-
rão ser entregues como pagamento ou como garantia de
operações de crédito ou financeiras para a execução dos
investimentos previstos no contrato.

§ 9º. A extinção do contrato de programa dependerá
do prévio pagamento das indenizações eventualmente
devidas, especialmente das referentes à economicidade
e viabilidade da prestação dos serviços pelo prestador,
por razões de economia de escala ou de escopo.

§ 10. O não pagamento da indenização prevista no
inciso XII do caput, inclusive quando houver controvérsia
quanto a seu valor, não impede o titular de retomar os
serviços ou adotar outras medidas para garantir a conti-
nuidade da prestação adequada do serviço público.

§ 11. É nula a cláusula de contrato de programa que
atribuir ao contratado o exercício dos poderes de plane-
jamento, regulação e fiscalização dos serviços por ele
próprio prestados.

§ 12. O contrato de programa continuará vigente nos
casos de:

I - o titular se retirar do Consórcio ou da gestão asso-
ciada; e

II - extinção do Consórcio.
CLÁUSULA 53. (Dos Contratos de Concessão) Ao

Consórcio somente é permitido comparecer a contrato
de concessão para na condição de contratante, delegar
a prestação de serviços públicos definidos pelos municí-
pios consorciados ou de atividade deles integrante na
área da gestão associada.

§ 1º.  Os contratos de concessão serão firmados em
conformidade à lei 8.897/1995 e, quando for o caso, à
lei 11.079/2004, sempre mediante prévia licitação.

§ 2º.  São cláusulas essenciais do contrato de con-
cessão as relativas:

I - ao objeto, à área e ao prazo da concessão;
II - ao modo, forma e condições de prestação do

serviço e, em particular, à observância do plano  integra-
do de desenvolvimento ambiental sustentável;

III - aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros
definidores da qualidade do serviço;

IV - ao preço do serviço e aos critérios e procedimen-
tos para o reajuste e a revisão das tarifas;

V - aos direitos, garantias e obrigações do Consórcio
e da concessionária, inclusive os relacionados às previsí-
veis necessidades de futuras alterações e expansões dos
serviços e consequente modernização, aperfeiçoamento
e ampliação dos equipamentos e das instalações neces-
sárias para sua adequada realização;

VI - aos direitos e deveres dos usuários para obten-
ção e utilização do serviço;

VII - à forma de fiscalização das instalações, dos
equipamentos, dos métodos e práticas de execução do
serviço, bem como a indicação dos órgãos competentes
para exercê-la;

VIII - às penalidades contratuais e administrativas a
que se sujeita a concessionária e sua forma de aplica-
ção;

IX - aos casos de extinção da concessão;
X - aos bens reversíveis;
XI - aos critérios para o cálculo e a forma de paga-

mento das indenizações devidas à concessionária, quan-
do for o caso;

XII - às condições para prorrogação do contrato;
XIII - à obrigatoriedade, forma e periodicidade da

prestação de contas da concessionária ao Consórcio;
XIV - à exigência da publicação de demonstrações

financeiras periódicas da concessionária; e
XV - a periodicidade conforme a qual os serviços

serão fiscalizados por comissão composta por represen-
tantes do titular do serviço, do contratado e dos usuários,
de forma a cumprir o disposto no art. 30, parágrafo único,
da Lei no 8.987, de 1995;

XVI - ao foro e ao modo amigável de solução das
divergências contratuais.

§ 3º.  Os contratos relativos à concessão de serviço
público precedido da execução de obra pública deve-
rão, adicionalmente:

I - estipular os cronogramas físico-financeiros de exe-
cução das obras vinculadas à concessão; e

II - exigir garantia do fiel cumprimento, pela conces-
sionária, das obrigações relativas às obras vinculadas à
concessão.

TÍTULO IV DA GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA
CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA 54. (Do regime da atividade financeira).
A execução das receitas e das despesas do Consórcio
obedecerá às normas de direito financeiro aplicáveis às
entidades públicas.

CLÁUSULA 55. (Das relações financeiras entre con-
sorciados e o Consórcio). Os entes consorciados somen-
te entregarão recursos ao Consórcio quando:

I - tenham contratado o Consórcio para a prestação
de serviços, execução de obras ou fornecimento de bens,
respeitados os valores de mercado:

II - houver contrato de rateio.
PARÁGRAFO ÚNICO. Os entes consorciados respon-

dem subsidiariamente pelas obrigações do Consórcio.
CLÁUSULA 56. (Da fiscalização). O Consórcio es-

tará sujeito à f iscalização contábil ,  operacional e
patrimonial pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais
competente para apreciar as contas do Chefe do Po-
der Executivo representante legal do Consórcio, inclu-
sive quanto à legal idade, legi t imidade e
economicidade das despesas, atos, contratos e renún-
cia de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser
exercido em razão de cada um dos contratos que os
entes da Federação consorciados vierem a celebrar
com o Consórcio.

CAPÍTULO II DA CONTABILIDADE
CLÁUSULA 57. (Da segregação contábil). No que se

refere à gestão associada, a contabilidade do Consórcio
deverá permitir que se reconheça a gestão econômica e
financeira de cada serviço em relação a cada um seus
titulares.

§ 1º. Anualmente deverá ser apresentado demons-
trativo que indique:

I - o investido e arrecadado em cada serviço, inclusi-
ve os valores de eventuais subsídios cruzados;

II - a situação patrimonial, especialmente no que diz
respeito aos bens que cada Município tenha adquirido,
isoladamente ou em condomínio, para a prestação dos
serviços de sua titularidade; e a parcela de valor destes
bens que tenha sido amortizada pelas receitas emergen-
tes da prestação de serviços.

§ 2º. Todas as demonstrações financeiras serão
publicadas no quadro de avisos na sede  ou no sítio do
Consórcio na internet por pelo menos seis meses.

CAPÍTULO III DOS CONVÊNIOS
CLÁUSULA 58. (Dos convênios para receber recur-

sos). Com o objetivo de receber transferência de recur-
sos, o Consórcio fica autorizado a celebrar convênios
com entidades governamentais ou privadas, nacionais
ou estrangeiras, exceto com entes consorciados ou com
entidades a eles vinculadas.

CLÁUSULA 59. (Da interveniência). Fica o Consórcio
autorizado a comparecer como interveniente em convê-
nios celebrados entre entes consorciados ou entre estes e
terceiros, a fim de receber ou aplicar recursos.

TÍTULO V DA SAÍDA DO CONSORCIADO
CAPÍTULO I DO RECESSO

CLÁUSULA 60. (Do recesso).  A retirada de mem-
bro do Consórcio dependerá de ato formal de seu re-
presentante na Assembléia Geral e devidamente apro-
vado pelo poder legislativo de seu município.

§ 1º.  O recesso não prejudicará as obrigações já
constituídas entre o consorciado que se retira e o Con-
sórcio.

§ 2º.  Os bens destinados ao Consórcio pelo con-
sorciado que se retira não serão revertidos ou retrocedi-
dos, excetuadas as hipóteses de:

I - decisão nesse sentido da Assembléia Geral do
Consórcio, presentes pelo menos 3/5 (três quintos) dos
consorciados, com a aprovação de pelo menos 2/3
(dois terços) dos votos dos consorciados presentes;

II - expressa previsão no instrumento de transferên-
cia ou de alienação;

III - reserva da lei de ratificação que tenha sido
regularmente aprovada pelos demais subscritores do
Protocolo de Intenções ou pela Assembléia Geral do
Consórcio.

CAPÍTULO II DA EXCLUSÃO
CLÁUSULA 61. (Das hipóteses de exclusão). São

hipóteses de exclusão de ente consorciado:
I - a não inclusão, pelo ente consorciado, em sua

lei orçamentária ou em créditos adicionais, de dota-
ções suficientes para suportar as despesas assumidas
por meio de contrato de rateio;

II - a subscrição de Protocolo de Intenções para
constituição de outro Consórcio com finalidades iguais
ou, a juízo da maioria da Assembléia Geral, asseme-
lhadas ou incompatíveis;

III - a existência de motivos graves, reconhecidos,
em deliberação fundamentada, pela maioria absoluta
dos presentes à Assembléia Geral especialmente
convocada para esse fim.

§ 1º. A exclusão prevista no inciso I do caput so-
mente ocorrerá após prévia suspensão, período em que
o ente consorciado poderá se reabilitar.

§ 2º. Os estatutos poderão prever outras hipóteses
de exclusão, bem como a possibilidade de concessão
de prazo de um a quatro meses para  que o ente exclu-
ído instale seu próprio serviço de armazenamento de
seus resíduos sólidos,  a critério da diretoria do consor-
cio.

§ 3º.  A exclusão não prejudicará as obrigações já
constituídas entre o consorciado que se retira e o Con-
sórcio.

§ 4º.  Com a exclusão do ente consorciado cessam
todos os seus direitos e obrigações inclusive o direito
de utilizar os serviços do aterro sanitário, salvo disposi-
ção deste instrumento e sem prejuízo do consorcio re-
ceber os créditos a que tinha direito antes da exclusão.

CLÁUSULA 62. (Do procedimento). Os estatutos es-
tabelecerão o procedimento administrativo para a apli-
cação da pena de exclusão, respeitado o direito à
ampla defesa e ao contraditório.

§ 1º. A aplicação da pena de exclusão dar-se-á por
meio de decisão da Assembléia Geral, presentes pelo
menos 3/5 (três quintos) dos consorciados, com a apro-
vação de pelo menos 2/3 (dois terços) dos votos dos
consorciados presentes.

§ 2º. Nos casos omissos, e subsidiariamente, será
aplicado o procedimento previsto pela Lei nº. 9.784,
de 29 de janeiro de 1999.

§ 3º. Eventual recurso de reconsideração dirigido
à Assembléia Geral não terá efeito suspensivo.

§ 4º. Com a exclusão do ente consorciado cessam
todos os seus direitos e obrigações inclusive o direito
de utilizar os serviços do aterro sanitário, salvo disposi-
ção deste instrumento e sem prejuízo do consorcio re-
ceber os créditos a que tinha direito antes da exclusão.

§ 5º. De todos os atos infracionais ás normas do
consórcio, este ou qualquer Município integrante dará
ciência ao Ministério Público.

§ 6º. Aplicação de multa ficará a critério do Minis-
tério Público pelo(s) ato(s) infracional(is) cometido(s)
pelo ente consorciado, nos termos da Lei.

TÍTULO VI DA EXTINÇÃO DO CONSÓRCIO
CLÁUSULA 63. (Da extinção) A extinção do contra-

to de consórcio dependerá de instrumento aprovado
pela assembléia geral, ratificado mediante lei por to-
dos os entes consorciados.

§ 1º. Os bens, direitos, encargos e obrigações de-
correntes da gestão associada de serviços públicos cus-
teados por taxas, tarifas, ou outra espécie de preço
público, serão atribuídos aos titulares dos respectivos
serviços.

§ 2º.  Até que haja decisão que indique os respon-
sáveis por cada obrigação, os entes consorciados res-
ponderão solidariamente pelas obrigações remanes-
centes, garantido o direito de regresso em face dos
entes beneficiados ou dos que deram causa à obriga-
ção.

§ 3º. Com a extinção, o pessoal cedido ao Consór-
cio retornará aos seus órgãos de origem.

TÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA 64. (Do regime jurídico). O Consórcio
será regido pelo disposto na Lei nº. 11.107, de 6 de
abril de 2005; no Decreto Federal nº. 6.017, de 17 de
janeiro de 2007; na Lei nº. 12.305, de 2 de agosto de
2010, no que couber; pelo Contrato de Consórcio Pú-
blico originado da ratificação do presente Protocolo
de Intenções e pelas leis de ratificações, as quais se
aplicam somente aos entes federativos dos quais ema-
naram.

CLÁUSULA 65. (Da interpretação). A interpretação
do disposto neste Contrato deverá ser compatível com
o exposto em seu Preâmbulo e, bem como, aos se-
guintes princípios:

 I - respeito à autonomia dos entes federativos con-
sorciados, pelo que o ingresso ou retirada do Consórcio
depende apenas da vontade de cada ente federativo,
sendo vedado que lhe sejam oferecidos incentivos para
o ingresso;

II - solidariedade, em razão da qual os entes con-
sorciados se comprometem a não praticar qualquer
ato, comissivo ou omissivo, que venha a prejudicar a
boa implementação de qualquer dos objetivos do Con-
sórcio;

III - eletividade de todos os órgãos dirigentes do
Consórcio;

IV - transparência, pelo que não se poderá negar
que o Poder Executivo ou Legislativo de ente federati-
vo consorciado tenha o acesso a qualquer reunião ou
documento do Consórcio;

V - eficiência, o que exigirá que todas as decisões
do Consórcio tenham explícita e prévia fundamenta-
ção técnica que demonstrem sua viabil idade e
economicidade.

CLÁUSULA 66. (Da exigibil idade). Quando
adimplente com suas obrigações, qualquer ente con-
sorciado é parte legítima para exigir o pleno cumpri-
mento das cláusulas previstas neste Contrato.

CLÁUSULA 67. (Da correção). A Diretoria, median-
te aplicação de índices oficiais, poderá corrigir mone-
tariamente os valores previstos neste Protocolo.

PARÁGRAFO ÚNICO. A critério da Diretoria, os va-
lores poderão ser fixados a menor em relação à aplica-
ção do índice de correção, inclusive para facilitar o seu
manuseio.

CAPÍTULO II DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
CLAUSULA 68. O Consórcio poderá mediante de-

cisão da maioria absoluta da Assembléia Geral,
conveniar a outros consórcios ou entidade de natureza
ambiental no âmbito municipal, estadual ou federal,
bem como as outras associações de Municípios, visan-
do ampliar os serviços objeto de sua constituição.

CLÁUSULA 69. O primeiro Presidente e Diretoria
do Consórcio terão mandato até o dia 31 de dezembro
de 2016.

CAPÍTULO III DO FORO
CLÁUSULA 70. (Do foro). Para dirimir eventuais

controvérsias deste Protocolo de Intenções e do Con-
trato de Consórcio Público que ele originar, fica eleito
o foro de São Sebastião do Paraíso.

São Sebastião do Paraíso, 16 de Abril de 2014.
Seguem nome, qualificação e assinaturas dos PRE-

FEITOS dos municípios.

REMOLO ALOISE
Prefeito de São Sebastião do Paraíso - MG

JOSÉ ENEIDO MODESTO
Prefeito de Pratápolis

RONEIDO TEÓFILO DE CARVALHO
Prefeito de São Tomas de Aquino

NELI LEÃO PRADO
Prefeito de Fortaleza de Minas

DAVID DE SOUZA MIRANDA
Prefeitura Municipal de Jacuí

OSMAIR MARTINS
Prefeito de Itamogi

MILITÃO PAULINO DE PAIVA
Prefeito Municipal Monte Santo de Minas


