
DE 12 DE ABRIL DE 2019. 

EMENTA: AUTORIZA O MUNICIPIO DE OROS A 

PARTICIPAR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE 

POLITICAS PUBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL SUSTENTAVEL DOS MUNICIPIOS DOS 

SERTAO CENTRAL, CENTRO-SULE CARIRI E RATIFICA 

O PROTOCOLO DE INTENCOES FIRMADO ENTRE OS 

MUNICIPIOS OROS, DEPUTADO IRAPUA PINHEIRO, 

SOLONOPOLE, VARZEA ALEGRE E CEDRO E DA 

OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O Prefeito do Municipio de Oros/CE, o Sr. SIMAO PEDRO ALVES PEQUENO, 

no uso de suas atribulcoes legais, faz saber que a Camara Municipal APROVA 

e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte LEI MUNICIPAL: 

Art. 1°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a formalizar a participacao do 

Municf pio de Or6s, no Consorcio lntermunicipal de Polfticas Publlcas, para o 

desenvolvimento regional sustentavel dos Municf pio do Sertao-Central, Centro-Sul 

e Cariri, ratificando o protocolo de intencoes anexo a esta Lei. Firmado em 03 de 

abril de 2019, entre este Municipio e os Municipios de Solon6pole, Varzea Alegre, 

Cedro e Deputado lrapua Pinheiro, com a finalidade de instituir Consorcio Publico 

sabre a forma de Associacao Publica Autarquica, com personalidade [uridica de 

direito publico, nos termos da Lei Federal n", 11.107/2005 e do Decreto n°. 

6.017/2007. 

Paraqrafo Onico. A finalidade do Cons6rcio, e a formacao de uma orqanizacao 

associativa publica para o desenvolvimento de pollticas, programas e projetos e 

;J services publicos de interesse regional e local de todos os consorciados, para o 

planejamento, a coordenacao ea execucao de atividades comuns, que interessem 

aos municfpios participantes. ..--· 
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Art. 2°. 0 Estatuto Social do Consorcio dispora sobre a orqanlzacao e o 

funcionamento de cada um dos orqaos constitutivos. 

Art. 3°. Os Municf pios consorciados poderao ceder servidores publicos ao 

Cons6rcio, na forma e condicoes estabelecidas no Protocolo de lntencoes, 

obedecida a leqislacao especffica de cada ente consorciado. 

Art. 4°. 0 valor dos recursos financeiros necessaries ao cumprimento do Contrato 

de Rateio do Consorcio, previsto no art. 8° da Lei Federal n°. 11.107/2005 e art. 13 

do Decreto n°. 6.017/2007, devera estar consignado em rubrica especifica nas leis 

orcarnentarias vigentes dos municf pios consorciados. 

§ 1 °. 0 Contrato de Rateio sera formalizado em cada exercf cio financeiro e seu 

prazo de vigencia nao sera superior ao das dotacoes orcarnentarias que o 

suportam. 

§ 2°. E vedada a aplicacao de recursos transferidos por meio de rateio para o 

atendimento de despesas qenericas, contrapartidas de transferencias voluntaries 

ou operacoes de credito. 

§ 3°. Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, e o Cons6rcio Publico, sao 

partes legftimas para exigir o cumprimento das obriqacoes previstas no Contrato 

de Rateio, desde que adimplentes com suas obriqacoes contratuais. 

§ 4. Com o objetivo de permitir aos municf pios consorciados o atendimento das 

dlsposicoes da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n°. 101/00), o 

Cons6rcio Publico deve fornecer as intormacoes necessarias para que sejam 

consolidadas nas contas dos municf pios consorciados todas as despesas 

realizadas com os recursos transferidos em virtude do Contrato de Rateio, de forma 

que possam ser contabilizadas e prestadas as contas de cada ente que o integra, 

na conformidade dos elementos econ6micos e das atividades, programas ou 

projetos atendidos. 

§ 5°. Podera ser exclufdo do Consorcio Publico, ap6s previa suspensao, o municfpio 

consorciado que nao consignar J:�m sua leqislacao orcamentaria ou creditos 
.,;-"" 
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adicionais, as dotacoes orcarnentarias suficientes para suportar as despesas 

assumidas por meio de Contrato de Rateio. 

Art. 6°. Para atender as despesas decorrentes da execucao desta lei serao 

utilizados recursos provenientes da dotacao orcarnentaria, do orcarnento vigente 

que, caso insuficientes serao autorizados mediante credito suplementar e se nao 

previstos, por credito especial na forma da lei. 

Art. 7°. A retirada do Munidpio do Consorcio Publico, dependera de pedido formal 

do Prefeito Municipal na Assembleia Geral, obedecida as disposicoes do Protocolo 

de lntencces e do Estatuto Social do Consorcio. 

Paraqrafo Onico. Os bens destinados ao cons6rcio publico pelo consorciado que 

se retira, somente serao revertidos ou retrocedidos no caso de expressa previsao 

do contrato do consorcio publico ou no instrumento de transferencia ou alienacao. 

Art. 8°. A alteracao ou extincao do consorcio publico, dependera de instrumentos 

aprovados pela Assembleia Geral, ratificado mediante Lei por todos os entes 

consorciados. 

Art. 9°. Aplica-se ao Consorcio Publico as normas gerais das Constituicao Federal 

e Estadual as regras especificas das Lei Federal n°. 11.107 de 06 de abril de 2005, 

as disposicoes regulamentares do Decreto Federal n°. 6.017/2007 de 17 de janeiro 

de 2007 e as demais leqtslacoes pertinentes daquilo que couber. 

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as 

d isposlcoes em contrario, 

Paco da Prefeitura Municipal de Oros-Ceara, em 12 de Abril de 2019. 
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ANEXO I 

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL SUSTENTAVEL DE POLITICAS PUBLICAS 

DOS MUNICIPIOS DOS SERTOES CENTRO SUL, 

CENTRAL E CARIRI DO ESTADO DO CEARA. 

PROTOCOLO DE INTENCOES 

PROTOCOLO DE INTENCOES que entre si firmam os municipios de CEDRO, 

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, OROS, 

SOLONOPOLE e VARZEA ALEGRE, com a finalidade de constituir um 

Cons6rcio Publico, nos termos da Lei 11.107, de 6 de abril de 2005, para a 

orqanizacao do planejamento, da coordenacao e da execucao de politicas 

pubticas e atividades de interesse comum dos entes participantes, objetivando 

um Desenvolvimento Regional Sustentavel, 

CONSIDERANDO a previsao constitucional de planejamento orcarnentario 

regionalizado para a apllcacao de recurses em programas e projetos publicos 

de natureza comum para custeio e investimento, como forma de racionamento 

de despesas e com melhor oferta e menor custo operacional; 

CONSIDERANDO as disposicoes da Lei Federal n° 11.107, de 6 de abril de 

2005, que instituiu o Cons6rcio Publico como mecanismo de planejamento e 
\_- 

unplernentacao de politicas, programas e projetos de interesse pubtico comum 

dos entes federados consorciados; 

CONSIDERANDO que o Decreto n° 6.017, em 17 de janeiro de 2007, 

regulamentou a Lein° 11.107/05, consolidando o regime juridico dos cons6rcios 

publicos como associacao publics autarquica: 

CONSIDERANDO a situacao de dificuldade financeira por que passam os 

municipios em funcao da resistencia da UNIAO em revisar o atual MODELO 

FEDERA TIVO de definicao de obriqacoes, cornpetencias, prerrogativas e 

partilha orcamentaria e financeira entre os ENTES FEDERADOS 
i�f,{f . . , 
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Estados, Distrito Federal e MUNICIPIOS) para a irnplernentacao e a execucao 

das POLITICAS PUBLICAS DE RESPONSABILIDADES COMUNS 

penalizando o ENTE LOCAL, [a que e este que efetivamente se obriga, na 

pratica, a desenvolver todas as politicas publicas essenciais basicas de seude, 

educeceo, cultura, esporte, essistencie social, agricultura, meio ambiente, 

saneamento (eque, drenagem, esgotamento senitetio etc.), limpeza publice 

(co/eta e destino final dos resfduos s6/idos), trensito e ilumina9ao pubtice, 

dentre outras, sendo, entretanto, o que tern a MENOR PARTICIPA<;Ao na 

reparticao do bolo tributario nacional decorrente da arrecadacao, pela UNIAO, 

de recursos dos impastos, taxas e contribuicoes sociais, no perverso desenho 

nacional de divisao financeira entre os entes da federacao: 

CONSIDERANDO o enorme desafio do MUNICf PIO suportar, isoladamente, o 

custo com os services pubticos de natureza comum aos municf pios limftrofes 

de CEDRO, DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, OROS, SOLONOPOLE e 

V ARZEA ALEGRE que podem ser desenvolvidos por orqanizacao publica que 

os congregue e que, em conjunto, com planejamento, unidade e 

responsabilidades financeiras proporcionais, possam atribuir a um 

CONSORCIO PUBLICO a responsabilidade da prestacao desses services. sem 

superposlcao da oferta, com dirninuicao das despesas de custeio, 

desenvolvendo, atraves da implementacao coordenada das politicas, 

programas e projetos de interesse publico regional comum a estes entes 

federados, com melhor e mais qualificada execucao e com significativa reducao 

do custos decorrentes da escala resultante da uniao de esforcos na unidade da 

oferta e da partilha de despesas para a execucao centralizada em uma s6 

orqanizacao publica legalmente instalada. 

Os Municfpios de CEDRO, DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, OROS, 
SOLONOPOLE ·e VARZEA ALEGRE, por intermedio de seus Prefeitos 

Municipais, reunidos no dia 03 de abril de 2019, aprovam o presente Protocolo 

de lntencoes, que passa a regular, ap6s a ratificacao por leis municipais dos 

consorciados, a orqanizacao e o fµricJQ\ �ntQ decad, 
��}(/.\' 



GOVERNO MUNICIPAL, DE 

OROS 
Gabinete do Prefeito 

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLiTICAS PUBLICAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL DOS MUNICIPIOS DOS 

SERTOES CENTRO SUL, CENTRAL E CARIRI DO ESTADO DO CEARA e, 

por unanimidade, 

DECIDEM: 

Celebrar o presente PROTOCOLO DE I NTEN<;OES a ser ratificado por lei 

municipal de cada ente slqnatario, que se reqera pelas disposicoes da Lei 

Federal n° 11.107, de 06 de abril de 2005 e do Decreto Federal n° 6.017, de 17 

de janeiro de 2007, observados os seguintes objetivos e condicoes: 

TiTULO I 

DAS DISPOSICOES INICIAIS 

CAPITULO I 

DO CONSORCIAMENTO 

Art. 1°. Sao subscritores deste Protocolo de lntencoes os seguintes entes 

federados: 

(1) MUNICIPIO DE CEDRO 

Pessoa Jurfdica de Direito Publico lnterno, sendo a Prefeitura Municipal inscrita 

no CNPJ n° 07.812.241/0001-84 com endereco oficial na Tv. Liberato Moacir 

Aguiar,, s/n, Centro, CEP 63.400-000, e-mail 

gabineteprefeito@cedro.ce.gov.br, telefone (88) 3564 1505, neste ato 

representado por seu Prefeito Municipal, Sr. FRANCISCO NILSON ALVES 

DINIZ, RG 2007513347, SSP-Ce, CPF 213.025.453-53, e-mail 

nilsondiniz17@gmail.com, residente e domiciliado na Rua Senador Joao 

Tome, 272, Centro, CEP 63.400-000, Cedro- Ceara: 

(2) MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 

Pessoa Jurfdica de Direito Publico lnterno, sendo a Prefeitura Municipal inscrita 

no CNPJ n° 12.464.103/0001-91, 
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Poderes, 75, Centro Administrativo, CEP 63.645-000, Deputado lrapuan 

Pinheiro - Ceara, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. LUIZ 

CLAUDENIL TON PINHEIRO, RG 2003097045484, SSP/CE, CPF 

346.972.253-68, com endereco residencial a Av. Filomena Vieira, 255, Bairro 

Tataira, CEP 63.645.000, Deputado lrapuan Pinheiro - Ceara, telefone (88) 

9.8876 0711, e-mail claudeniltonluiz@gmail.com; 

(3) MUNICIPIO DE OROS, 

Pessoa Jurfdica de Direito Publico lnterno, sendo a Prefeitura Municipal inscrita 

no CNPJ n° 07.670.821/0001-84, com endereco na Praca Anastacio Maia, 

s/n, Centro, CEP 63.520-000, e-mail 

prefeito.simaopedro@oros.ce.gov.br, telefone (88) 9. 9252. 6805, Or6Ceara, 

neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. SIMAO PEDRO ALVES 

PEQUENO, RG 2001097102414, SSP-Ce, CPF 834.466.053-04, com 

endereco residencial a Rua Custodio Nunes, 46, Centro, CEP 63.520-000, e- 

mail prefeito.simaopedro@oros.ce.gov.br, telefone (88) 9.9252 6805, Or6s - 

Ceara: 

(4) MUNICIPIO DE SOLONOPOLE 

Pessoa Jurfdica de Direito Publico lnterno, sendo a Prefeitura Municipal inscrita 

no CNPJ n° 07.733.256/0001-57, com endereco na Rua Dr. Queiroz Lima, s/n, 

<.. Centro, CEP 63.620.000, e-mail jwebston@hotmail.com, telefone (85) 9.9912 

3456, Solonopole - Ceara, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, 

Sr. JOSE WEBSTON NOGUEIRA PINHEIRO, RG 78338084, CPF 

318.155.373-53, com endereco residencial a Rua Seledon Pinheiro Maia, 07, 

Planalto Santa Teresa, CEP 63.620-000, e-mail jwebston@hotmail.com, 

telefone (85) 9.9912 3456, Solonopole - Ceara: e 

(5) MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE, 

Pessoa Jurfdica de Direito Publico lnterno, sendo a Prefeitura Municipal inscrita 

no 07.539.273/0001-58, com endereco oficial na Rua Deputado Otacilio 

Correia, 153, Centro, CEP 63.540:,, 
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telefone (88) 3541 1388, Varzea AlegreCeara, neste ato representado por seu 

Prefeito Municipal, Sr. JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO, RG 

20000990743-39, SSP/Ce, CPF 222.968.753-00, com endereco residencial a 
Av. lraci Bezerra, 622, Bairro Varzante, CEP 63.5400-000, e-mail 

joseheldermaximo@gmail.com, telefone (88) 9 9930 7507, Varzea Alegre- 

Ceara. 

Paraqrafo Onico - 0 Municipio nao siqnatario deste Protocolo de lntencoes, 

somente podera integrar o Cons6rcio por meio de instrumento de alteracao do 

Contrato de Cons6rcio Publico devidamente autorizado pela Assembleia Geral. 

Art. 2°. 0 Protocolo de lntencoes, ap6s sua ratificacao por leis autorizativas 

aprovadas por, pelo menos, 50% ( cinquenta por cento) dos Municipios que o 

tenham subscrito, converterse-a, automaticamente, em Contrato de Cons6rcio 

Publlco, com o ato constitutive do Cons6rcio de que trata este instrumento. 

§ 1 °. Somente sera considerado consorciado o Municipio subscritor do 

Protocolo de lntencoes que o ratificar por meio de lei autorizativa. 

§ 2°. Sera automaticamente admitido como consorciado o Municipio que efetuar 

a ratificacao em ate 2 ( dois) a nos da data da primeira subscricao deste 

instrumento. 

§ 3°. A ratiflcacao realizada ap6s 2 ( dois) a nos da data da primeira subscricao 

�'--.__, somente sera valida ap6s hornoloqacao da Assembleia Geral. 

§ 4°. A ratificacao, com reservas, do Protocolo de lntencoes aprovado em 

Assembleia Geral, implicara em consorciamento parcial ou condicional. 

§ 5°. A alteracao do Contrato de Cons6rcio dependera de instrumento aprovado 

pela Assembleia Geral, cuja eficacia dependera de ratificacao, mediante lei 

autorizativa, por parte de todos os consorciados. 

§ 6°. E facultado o ingresso de novos municipios ao Cons6rcio a qualquer 

tempo, o que se fara mediante pedido formal do interessado a Diretoria 

Executiva que, ap6s analise de atendimento-dos requlsitos legais, colocara 
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apreciacao da Assembleia Geral, a quern compete decidir pela aceitacao ou 

nao do pretenso consorciado. 

Paraqrafo Onico - Aprovado a adesao pela Assembleia Geral, cabera ao 

Munidpio pleiteante encaminhar a sua Camara Municipal o Projeto de Lei para 

a necessaria autorizacao legislativa e, em seguida, apresentar ao Cons6rcio os 

seguintes documentos: 

a) Lei Municipal de Ratificacao do Protocolo de lntencoes: 

b) lnclusao da dotacao orcamentaria especifica em sua leqtslacao 

orcarnentaria para destinacao de recursos financeiros ao Cons6rcio; 

c) A subscricao do Contrato de Programa; 

d) A Celebracao do Contrato de Rateio. 

CAPiTULO II 

DA DENOMINACAO, DA PERSONALIDADE JURiDICA, DO PRAZO E DA 

SEDE 

Art. 3°. 0 Cons6rcio Publico, objeto do presente Protocolo, sera constituido na 

forma de associacao publica, sem fins econ6micos, de natureza autarquica e 

interfederativa, com Personalidade Juridica de Direito Publico, sob a 

denorninacao de Cons6rcio lntermunicipal de Politica Publices para o 
Desenvolvimento Regional Sustenteve! dos Municipios dos Sertoes de 

Centro Sul, Central e Cariri (Munidpios de Cedro, Deputado lrapuan Pinheiro, 

Oros, Solonopole e Varzea Alegre). 

§ 1°. 0 Cons6rcio adquirira personalidade juridica com a conversao desse 

Protocolo de lntencoes em Contrato de Cons6rcio Publico. 

§ 2°. 0 Cons6rcio reger-se pelas normas da Constituicao da Republica 

Federativa do Brasil, do C6digo Civil Brasileiro, da Lei n° 11.107, de 6 de abril 

de 2005, do Decreto Federal n° 6.017, de 17 de janeiro de 2007, do Estatuto 

Social e das demais normas de reqencia. 

Art. 4°. O Cons6rcio tera viqencia por 
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Art. 5°. 0 Cons6rcio tern sede e faro na Oros -Ce. 

Paraqrafo Unico. A Assembleia Geral podera alterar a sede do Cons6rcio par 

decisao adotada pelo mesmo quorum exigido para a aprovacao de alteracao 

do Estatuto Social, podendo manter escrit6rios em outros Munidpios 

consorciados, caso se mostre necessarlo. 

Art. 6°. A area de atuacao do Cons6rcio corresponde a soma dos territ6rios dos 

Munidpios que o integram constituindo-se numa unidade territorial sem limites 

intermunicipais para as finalidades a que se prop6e. 

CAPiTULO III 

DAS FINALIDADES 

Art. 7°. 0 objetivo deste Cons6rcio Publico e promover a articulacao conjunta 

de seus associados na viabilizacao de recursos e meios para a implernentacao 

de Polfticas Publicas de suas responsabilidades, atraves de Programas e 

Projetos comuns a todos, por interrnedio de uma atuacao coletiva, visando o 

planejamento, a coordenacao e a execucao de atividades de interesse comum 

dos entes participantes, com foco no Desenvolvimento Regional Sustentavel, 

Paraqrafo Unico. Para fins deste artigo, entende-se par DESENVOLVIMENTO 

SUSTENSAVEL as acoes e politicas publicas que promovam o bem-estar das 

pessoas de forma socialmente justa e ecologicamente equilibrada. 

Art. 8°. 0 Cons6rcio tern por finalidades: 

I. Estimular a cooperacao intermunicipal e a elaboracao de estudos e 

pesquisas que contribuam para o desenvolvimento regional e local, 

auxiliando na elaboracao e qestao de projetos de desenvolvimento; 

II. Promover o intercarnbio de experiencias sabre o desenvolvimento em nivel 

local, regional, estadual, nacional e internacional, envolvendo os agentes 

institucionais do territ6rio; 

111. Execucao de acoes voltadas para o desenvolvimento socloeconomico 

sustentavel dos Munidpios que o integram; 
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IV. Execucao do Programa de Desenvolvimento Regional Sustentavel de 

Politicas Publicas comuns aos consorciados; 

V. Gerenciar os recursos tecnicos e financeiros conforme pactuados em 

Contrato de Rateio; 

VI. Realizar estudos tecnicos sabre as condicoes socioecon6micas, 

ambientais, sanitarias, estruturais, de ocupacao, emprego e renda, de 

indicadores das politicas publicas desenvolvidas pelos entes associados 

que reflitam, individualmente, nas areas de cada consorciado e, 

especificamente, em toda a reqiao de abranqencia do Cons6rcio, 

oferecendo alternativas de acoes que melhorem a qualidade de vida e o 

bem-estar das pessoas que residem na area de sua jurisdicao 

administrativa; 

VI I. Prestar capacitacao tecnica aos servidores dos municf pios consorciados; 

VI 11. Fomentar a atracao de investimentos publicos e privados para o 

fortalecimento e pela rnanutencao das empresas existentes nos municf pios 

consorciados e estabelecer politica de atracao para que se estimule a 

implantacao e instalacao de novas empresas comercias, industriais e de 

services na area do Cons6rcio; 

IX. Preparacao e execucao de Programas e Projetos a serem financiados par 

organismos de fomento estaduais, nacionais e internacionais, par meio de 

parcerias federativas com o Estado e a Uniao ou com o terceiro setor e a 

iniciativa privada; 

X. lrnplantacao e rnanutencao de infraestrutura e de equipamentos adequados 

para a execucao das politicas publicas pactuadas entre os consorciados e 

garantia da regular prestacao dos services de interesse comum; 

XI. Gestao e protecao do patrim6nio urbanistico, paisagfstico, ambiental, 

cultural, turistico e religioso, dentre outros, comuns aos consorciados; 
----- - XI I. Prornocao do uso racional dos recur "naturais e da protecao do meio 

ambiente; 
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XI 11. Aquisicao de bens e services ou execucao de obras para o uso 

compartilhado ou individual dos consorciados e a adminlstracao desses ou 

de outros que sejam da conveniencia dos consorciados; 

XIV. Realizacao de llcitacoes compartilhadas de que decorra contrato a ser 

celebrado por 6rgao ou entidade da adrninistracao direta ou indireta de 

consorciado; 

XV. Apoio a qestao administrativa gerencial e apresentacao de mecanismos de 

Governance Publica para contribuir com a adrnlnistracao dos Municipios 

consorciados; 

XVI. Representar os entes consorciados perante outras esferas de Governo 

quando se tratar de assunto a cargo do Cons6rcio e desde que previamente 

autorizado por deliberacao da Assembleia Geral, que estabelecera normas 

e criterios para cad a caso. 

§ 1°. Os bens adquiridos ou produzidos na forma do inciso VII deste artigo, 

inclusive os decorrentes de obras ou investimentos em comum, terao o seu uso 

e propriedade disciplinados por contrato entre os entes interessados e o 

Cons6rcio. 

§ 2°. Se omisso o contrato de que trata o paraqrafo anterior quanta aos casos 

de retirada de consorciado ou de extincao do Cons6rcio, os bens permanecerao 

em condominio entre os entes que contribuiram para a sua aquislcao ou 

producao. 

§ 3°. Por deleqacao do ente interessado, as licita96es a que se refere o incise 

VIII deste artigo, poderao ser realizadas para qualquer atividade de interesse 

de consorciado, nao ficando adstritas apenas ao atendimento de finalidades 

especificas do Cons6rcio. 

Art. 9°. Para viabilizar suas finalidades, o Cons6rcio podera: 

I. Realizar estudos tecnicos e pesquisas, elaborar e monitorar pianos, 

projetos e programas, inclusive para obtencao de recurses estaduais, 

federals e intemacionais; 
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11. Prestar services por meio do Contrato de Programa que celebrar com os 

consorciados interessados; 

111. Regular e fiscalizar a prestacao de services publicos, diretamente ou 

mediante convenio com entidade publica ou contrato de supervisao com 

empresa privada; 

IV. Executar obras de programa e projetos atraves da celebracao de 

contratos administrativos de empreitada, de concessao ou de permlssao: 

V. Adquirir e administrar bens; 

VI. Pro mover desapropriacoes e instituir servid5es nos termos de declaracao 

de utilidade ou necessidade publica ou de interesse social na area de sua 

lurisdicao para os fins legalmente permitidos; 

VII. Assessorar e prestar assistencia tecnlca, administrativa, contabil e juridica 

aos Munidpios consorciados deste que prevista no Contrato de Rateio; 

VIII. Capacitar cidadaos, liderancas e servidores dos Munidpios consorciados; 

IX. Promover campanhas educativas e mobilizar a sociedade civil para a 

participacao no planejamento coletivo das acoes do Cons6rcio; 

X. Formular, implantar, operar e manter sistemas de informacoes publicas 

articulados com os sistemas estaduais e nacionais correspondentes; 

XI. Elaborar e publicar revistas ou outros peri6dicos, cartilhas, manuais e 

quaisquer materiais tecnicos ou informativos, impressos ou em meio 

eletronico e promover a divulqacao e suporte das acoes do Cons6rcio por 

qualquer especie de midia; 

XII. Exercer o poder de pollcla administrativa, naquilo que lhe couber; 

XI 11. Rever e reajustar taxas e tarifas de services publlcos por este prestados 

e elaborar estudos e planilhas referentes aos custos dos services e sua 

recuperacao: 

XIV. Emitir documentos de cobranca e exercer atividades de arrecadacao de 

tarifas e de outros precos publicos por este prestados, inclusive mediante 

convenio com entidades pubticas ou privada���DO que couber; 
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XV. Prestar apoio financeiro e operacional para o funcionamento de fundos e 

conselhos da area do desenvolvimento econornico e social; 

XVI. Representar os Municipios consorciados ou pa rte deles, em Contrato de 

Concessao celebrado ap6s licitacao publica ou em Contrato de Programa 

que possua por objet6 a prestacao de services publicos: 

XVII. Realizar estudos tecnicos para ajudarem nos processos de 

licenciamentos ambientais requeridos ao 6rgao competente por seus 

consorciados, em grupo ou isoladamente; 

XVI 11. Exercer outras prerrogativas e cornpetenclas pr6prias de seus associados 

que forem transferidas ao Cons6rcio, necessaries a fiel execucao de suas 

finalidades e que sejam compativeis com o seu regime juridico. 

CAPiTULO IV 

DA GESTAO ASSOCIADA DE POLiTICAS E SERVICOS PUBLICOS 

Art. 10 - Os consorciados autorizam a instituicao de qestao associada dos 

services publicos objeto do Contrato de Programa, a promover o 

desenvolvimento sustentavel e regionalizado de politicas e services publlcos. 

§ 1 °. A eficacia da autorizacao prevista no ceput, dependera de aceitacao da 

Assembleia Geral, que disciplinara os seus termos e estabelecera os criterios 

para sua aprovacao. 

§ 2°. 0 Cons6rcio pod era executar todas as obras objeto do Contrato de 

Programa firmado pelos associados, tais como urbanizacao, saneamento, 

mobilidade e infraestrutura urbana, estradas, abastecimento de aqua, dentre 

outras, com vistas ao fortalecimento da politica de desenvolvimento regional a 

que se prop6e. 

Art. 11 - Ap6s a ratificacao do presente instrumento por lei municipal de cada 

consorciado, a Assembleia Geral podera editar normas de planejamento, 

requlacao e fiscalizacao dos services e politicas publicas em regime de gestao 

consorciada. 
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TiTULO II 

DA ORGANIZACAO DO CONSORCIO 

CAPiTULO I 

DAS DISPOSICOES GERAIS 

Art. 12 - 0 Cons6rcio, quanta a suas normas internas, sera organizado por seu 

Estatuto Social cujas dlsposicoes, sob pena de nulidade, deverao atender a 

todas as clausulas do Contrato de Cons6rcio Publico, sendo admitidas 

apenas normas regulamentares. 

Paraqrafo Onico. 0 Estatuto Social podera dispor sabre o exerdcio do poder 

disciplinar e regulamentar, procedimento administrativo e outros temas 

referentes ao funcionamento e orqanizacao dos orqaos do Cons6rcio. 

CAPiTULO II 

DOS ORGAOS 

Art. 13 - Sao orqaos do Cons6rcio: 

I Assembleia Geral; 

II Diretoria Executiva; 

III Conselho Fiscal; 

IV Conselho Consultivo; 

v Gerencia Executiva. 

§ 1°. 0 Estatuto podera dispor, se assim o Cons6rcio entender necessario, sabre 

a criacao e o funcionamento de Conselhos, Carnaras Ternaticas, Ouvidoria, 

Camara de Requlacao, Grupos de Trabalho e de outros orqaos internos de carater 

permanente ou transit6rio dentro da orqanizacao do Cons6rcio. 

§ 2°. A sociedade civil podera participar de orqaos colegiados de natureza 

consultiva integrantes do Cons6rcio que tenham funcces de planejamento coletivo 

para o atendimento da plena irnplernentacao dos objetivos consorciais, a excecao 
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registrado previamente a participacao de representante com deleqacao 

especialmente conferida para esse fim, que sera Iida na Assembleia para que, em 

seguida, possa assumir a representacao oficial e desempenhar as prerrogativas da 

deleqacao, podendo ter direito a voz e voto. 

§ 4°. Nenhum empregado do Cons6rcio podera representar qualquer Municipio 

consorciado na Assembleia Geral, mesmo com expressa deleqacao do Prefeito 

Municipal respectivo. 

§ 5°. Nenhum servidor de Municipio consorciado podera representar o ente a que 

pertence ou outro qualquer consorciado, exceto quanto as ressalvas previstas no § 
3° deste artigo. 

§ 6°. Ninquern pod era representar mais de um consorciado na mesma Assembleia 

Geral. 

Art. 15 - A Assembleia Geral reunir-se-a, ordinariamente, bimestralmente, na forma 

fixada em seu Estatuto Social, e, extraordinariamente, sempre que legalmente 

convocada. 

Paraqrafo Onico. A forma de convocacao das Assembleias Gerais Ordinarias e 

Extraordinaries sera definida no Estatuto Social do Cons6rcio. 

Art. 16 - A representacao de votos na Assembleia Geral tera como criteria a base 

populacional dos entes associados, na seguinte proporcao: 

a) Municipios de ate 20 mil habitantes - 01 voto; 

b) Municipios de 20 a 50 mil habitantes - 02 votos; 

c) Municipios acima de 50 mil habitantes - 03 votos. 

§ 1°. 0 voto sera publico, nominal e aberto, salvo nas elei96es dos orqaos 

dirigentes do Cons6rcio que sera secreto, admitida a aclamacao, em caso de 

registro de chapa unica para disputa e aprovacao do colegiado. 

§ 2°. 0 Presidente do Cons6rcio, salvo nas eleicoes, nas destituicoes e nas 

decis6es que exijam quorum qualificado, votara apenas para desempatar. 
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§ 3°. Nos casos de em pate nas votacoes, ressalvadas as excecoes do paraqrafo 

anterior, o Presidente do Cons6rcio tera direito ao Voto de Qualidade. 

Art. 17 - A Assembleia Geral somente podera deliberar com a presence de mais da 

metade dos entes consorciados, exceto sabre as rnaterias que exijam quorum 
qualificado, nos termos deste instrumento ou do Estatuto Social do Cons6rcio. 

SECAO II 

DAS COMPETENCIAS 

Art. 18 - Compete a Assembleia Geral: 

I Homologar o ingresso no Cons6rcio de ente federativo que tenha ratificado o 

Protocolo de lntencoes ap6s 2 (dois) anos de sua subscricao: 

II Aplicar a deliberacao de exclusao do Cons6rcio, bem coma desligar 

temporariamente consorciado; 

III Elaborar o Estatuto Social do Cons6rcio e aprovar as suas alteracoes: 

IV Eleger ou destituir os Membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, 

nos termos previstos neste instrumento e no Estatuto; 

V Aprovar: 

a) 0 Plano Plurianual de lnvestimentos de investimentos; 

b) 0 Programa Anual de Trabalho; 

c) 0 Plano Plurianual de lnvestimentos e o Orcarnento Anual do 

Cons6rcio, bem como os respectivos creditos adicionais, inclusive a previsao de 

aportes a serem cobertos por recursos advindos de Contrato de Rateio; 

d) A realizacao de operacoes de credito com aqencias de fomento estaduais, 

nacionais ou externas; 

e) A alienacao ea oneracao de bens do Cons6rcio ou a oneracao daqueles que, 

nos termos do Contrato de Programa, tenham sido outorgados os direitos de 

exploracao ao Consorcio: 
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f) Deliberar sabre as contrlbuicoes mensais dos municipios consorciados, 

estabelecidas em "Contrato de Rateio", de acordo com a Lei Federal n° 11.107, 

de 06 de abril de 2005, e sendo o caso, aquela que vier a lhe suceder. 

VI - Homologar, atendidos os requisitos previstos nos estatutos: 

a) Os pianos relativos ao desenvolvimento sustentavel quanta aos indicadores 

socioecon6micos, fiscais, ambientais, sociais, urbanos e rurais, dentre outros 

estudos de viabilidades elaborados para a area de jurisdlcao do Consorcio; 

b) A resolucao emitida pelo Conselho Fiscal sabre o relat6rio financeiro anual e 

aplicacao dos recursos da entidade; 

c) As minutas de editais de licita<;5es para aquisicao de bens, contratacao de 

services e obras publicas e contrato para concessao de services publicos; e 

d) A lndicacao do Gerente Executivo, mediante previa selecao de provas, 

curriculos, titulos e cornprovacao de experiencia na gestao publica, a ser realizada 

diretamente pelo Cons6rcio ou por instituicao ou empresa devidamente 

qualificada a ser contratada para esse fim. 

VII Monitorar e avaliar a execucao dos pianos aprovados pelo Consorcio; 

VIII Aceitar a cessao de servidores por ente federativo, consorciado ou 

conveniado ao Cons6rcio; 

IX Apreciar e sugerir medidas sabre: 

a) A melhoria dos services prestados pelo Cons6rcio; 

b) 0 aperfeicoarnento das relacoes do Cons6rcio com orqaos publlcos, 

entidades e empresas privadas. 

X Deliberar sabre os casos omissos nas normas legais e regulamentares. 

§ 1 °. A cessao de servidores pelos entes associados sera feita com ou sem onus 

para o Cons6rcio, de acordo com a decisao da Assembleia Geral. 
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§ 2°. 0 Estatuto Social fixara os prazos para rnanifestacao do Conselho Consultivo 

e as materias sujeitas a sua aprovacao, antes da deliberacao final da Assembleia 

Geral. 

§ 3°. Decorridos os prazos de que trata o artigo anterior sem a manifestacao do 

Conselho Consultivo, a materia seque diretamente a deliberacao da Assembleia 

Geral. 

§ 4°. 0 Estatuto Social dispora sobre outras normas e regras nao previstas nesta 

Secao, 

SECAO Ill 

DA ELEICAO E DA DESTITUICAO DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO 

CONSELHO FISCAL 

Art. 19 - 0 Cons6rcio sera dirigido por uma Diretoria Executiva constitulda pelos 

seguintes membros: I - Presidente; 

II 1 ° Vice-presidente; 

III 2° Vice-presidente 

III 1 ° Secretario; 

IV 2°. Secretarlo. 

Art. 20. 0 mandato dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal sera 

de 2 (dois) anos, sendo vedada a reconducao para o mesmo cargo e assegurada 

a alternancia das representacoes municipais na Diretoria Executiva, cujos cargos 

somente podem ser ocupados por Chefes do Poder Executivo de Munidpios 

integrantes do Cons6rcio, sendo vedada qualquer outra representacao. 

Art. 21. A primeira eleicao para a Diretoria Executiva e para o Conselho Fiscal, sera 

realizada logo ap6s a Assembleia Geral de lnstalacao Oficial do Cons6rcio, 

sendo as seguintes marcadas, obrigatoriamente, para o mes de dezembro do ano 

em que se finaliza o mandato da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, ficando 

automaticamente empossados seus membros eleitos, cujo mandato lnlclara a partir 



GOVERNO MUNICIPAL DE 

·oROS 
Gabinete do Prefeito 

de 01 de janeiro do ano subsequente, assegurando-se, compulsoriamente, o 

sistema de REVEZAMENTO DE MUNICIPIOS para o cargo de Presidente e demais 

Membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. 

§ 1°. Na primeira eleicao de que trata este artigo, serao escolhidos todos os 

MUNICIPIOS que presidirao o Cons6rcio, atraves de seus Prefeitos Municipais que 

estejam legalmente investidos no exercfcio do cargo na ocasiao, pelos mandatos 

seguintes, ate que o ultimo MUNICIPIO tenha presidido a Diretoria Executiva. 

§ 2°. A elelcao sera realizada mediante o previo pedido de Registro de Chapas, o 

qua I devera ser apresentado a Presidencia do Cons6rcio, no prazo de 05 ( cinco) 

'"------ dias anteriores ao pleito, cujo protocolo ficara aberto ate o final do expediente da 

data final de registro, vedadas candidaturas avulsas para qualquer cargo da 

Diretoria Executiva. 

§ 3°. Nao sera admitido pedido de Registro de Chapa que nao indique todos os 

names dos seus membros tornando-se incompleta. 

§ 4°. Caso nao se apresente nenhum pedido de registro de chapa ate o final do 

prazo permitido, fica automaticamente determinado um prazo irnprorroqavel de 05 

(dias) para receber, excepcionalmente, pedido de registro de candidaturas avulsas 

para cada cargo da Diretoria Executiva, aplicadas as mesmas regras da eleicao 

estabelecidas neste Protocolo e no Estatuto Social. 

,� § 5°. Se, por algum motivo imprevisto nao for concluida a eleicao, fica 

automaticamente marcada nova Assembleia Geral com a mesma finalidade, a se 

realizar em 30 (trinta) dias posteriores ao fato, prorrogando-se o mandato daquele 

que estiver no exercf cio das funcoes da Presidencia ate a posse dos eleitos. 

§ 6°. Excetua-se da regra do paraqrafo anterior a primeira eleicao a que alude o § 
1 ° deste artigo, em que os registros de chapas serao realizados ate 30 (trinta) 

minutos antes da hora marcada para Solenidade de tnstalacao do Cons6rcio, 

perante o Chefe do Poder Executivo mais idoso dos Municf pios consorciados. 
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§ 7°. No ultimo ano de mandate dos Prefeitos Municipais, a eleicao para a Diretoria 

Executiva e para o Conselho Fiscal sera realizada, excepcionalmente, no mes de 

janeiro do ano seguinte, ap6s a Posse dos eleitos, adotando-se, quanta ao registro, 

a mesma regra do paraqrafo anterior. 

§ 8°. No periodo compreendido entre o terrnino do mandate da Diretoria Executiva 

e do Conselho Fiscal e a elelcao e posse da nova Diretoria, o Cons6rcio sera 

administrado, provisoriamente, pelo Prefeito Municipal mais idoso dentre os novos 

eleitos. 

§ 9°. 0 Presidente da Diretoria Executiva e o representante legal do Cons6rcio. 

§ 10. A elelcao sera por voto secrete, salvo quando se der por aclarnacao, em razao 

de chapa unica e por decisao previa da Assembleia Geral. 

§ 11. Sera considerada eleita a chapa que obtiver a maioria absoluta dos votes 

validos, 

§ 12. Caso nenhuma das chapas tenha alcancado o quorum a que alude o 

paraqrafo anterior, realizar-se-a a eleicao em segundo turno, somente entre as 

duas chapas mais votadas no primeiro escrutf nio, considerando-se eleita aquela 

que obtiver a maioria relativa votes, exclufdos os brancos e nulos. 

Art. 22 - A destituicao do Presidente ou de qualquer dos membros da Diretoria 

Executiva do Cons6rcio, sera processada a partir da apresentacao de mocao de 

censura, subscrita por, no mlnimo, 2/4 (dois quartos) dos consorciados, a ser Iida 

e apreciada em reuniao reservada da Assembleia Geral, especialmente convocada 

para este fim, assegurada a notiflcacao oficial do censurado e o direito ao devido 

processo legal, ao ample direito de defesa e ao contradit6rio. 

§ 1 °. Na convocacao da Assembleia Geral para os fins deste artigo, constara, 

obrigatoriamente, como item unico da pauta: "apreciacao de rnocao de censura". 

§ 2°. Apresentada a mocao de censura, as demais materias a serem discutidas e 

apreciadas serao suspensas e sera imediatamente convocada uma Assembleia 

Geral Extraordinaria, para leitura, processamento e delibera ao da 
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§ 3°. A votacao da mocao de censura sera efetuada de pois de facultada a palavra, 

por 15 ( quinze) minutos, ao seu primeiro subscritor e, caso presente, ao censurado 

ou aos seus representantes legais, desde que apresentadas as devidas 

procuracoes autorizativas. 

§ 4°. Sera considerada aprovada a mocao de censura se obtiver o voto favoravel 

de 3/5 (tres quintos) da cornposlcao da Assembleia Geral, em votacao secreta. 

§ 5°. Caso aprovada a rnocao de censura, havera imediata e automatics destltuicao 

do censurado, procedendo-se a convocacao de nova Assembleia Geral, no prazo 

maxima de ate 30 (trinta) dias, para elei9ao suplementar destinada a completar o 

<.. periodo remanescente de mandato do cargo objeto da destituicao. 

§ 6°. Na hip6tese de nao se viabilizar a eleicao por qualquer razao imprevista, sera 

designado outro membro da Diretoria Executiva como substituto pro tempore para 

ocupar o cargo objeto da destitulcao e, caso seja o de Presidente do Cons6rcio, 

convocar, no prazo de ate 30 (trinta) dias, nova Assembleia Geral para a eleicao e 

posse do cargo vago, periodo em que exercera, transitoriamente, as funcoes do 

cargo objeto da destituicao. 

§ 7°. Se a destituicao alcancar qualquer outro membro da Diretoria Executiva, 

cabera ao Presidente do Cons6rcio convocar a nova Assembleia Geral, observadas 

as mesmas regras do paraqrafo anterior. 

§ 8°. 0 quorum e as regras para a elei9ao suplementar de que trata este artigo 

serao as mesmas exigidas para as eleicoes ordinarias, 

§ 9°. Rejeitada a rnocao de censura, nenhuma outra podera ser apreciada na 

mesma Assembleia Geral e nem nos pr6ximos 180 ( cento e oitenta) dias seguintes, 

salvo se para apuracao de outros fatos graves, devidamente iustiticaveis, admitidos 

por decisao de 2/3 ( dois tercos) dos membros da Assembleia Geral. 

SECAOIV 

DAS ATRIBUICOES DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Art. 23. Compete a Diretoria Execytiva: .+<V <r 
��: ji'..·: <: :,: � ,.,, .. ,,,:.;'. ·,.,.�-, .. :.'.;:; = ·:· .:�:r· 
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I Proper a contratacao do Gerente Executive e tomar-lhe bimestralmente as 

contas da gestao administrativa e financeira do Cons6rcio, na forma da lei; 

II Definir e acompanhar a execucao da politica patrimonial e financeira e os 

programas de investimento do Cons6rcio nos termos da Lei Federal n° 11.107, de 

6 de abril de 2005; 

III Apresentar a Assembleia Geral proposta de alteracao ou modlflcacao do 

Estatuto Social do Cons6rcio; 

IV Propor a revisao da rernuneracao de seus empregados; 

v Contratar services de auditoria interna e externa; 

VI Autorizar a alienacao de bens m6veis do cons6rcio, de acordo com as 

normas deste Protocolo de I ntencoes: 

VII Propor a estrutura administrativa a ser submetida a aprovacao da 

Assembleia Geral; 

VIII lnstituir Comiss6es Tecnicas para estudos e discussao sobre assuntos 

especfficos de interesse comum dos consorciados, cujas atribuicoes e periodo de 

funcionamento constarao no ato de sua constituicao. 

IX Nomear e exonerar o Gerente Executive, ad referendum da Assembleia 

Geral. 

,� SE<;AOV 

DAS PRERROGATIVAS DO PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Art. 24. Ao Presidente da Diretoria Executiva compete: 

I Convocar e Presidir as Assembleias Gerais do Cons6rcio, as reuni6es da 

Diretoria Executiva e manifestar o voto de qualidade, quando for o caso, nos termos 

deste previstos neste Protocolo de lntencoes: 

II Tomar e dar posse aos Membros da Diretoria Executiva; 
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III Representar o Cons6rcio nas demandas judiciais e extrajudiciais, no polo 

passive ou ativo, nos termos da lei, podendo, se necessario, autorizar ao Gerente 

Executive a contratacao de procuradores "ad negotia" e "ad judicia" para 

acompanhamento de processes administrativos ou judiciais em que o Cons6rcio 

seja parte; 

IV Supervisionar e fiscalizar as contas bancarias e os recurses do Cons6rcio 

movimentados pelo Gerente Executive; 

V Determinar a contratacao, enquadramento, prornocao, dernissao e punicao 

de empregados e praticar todos os atos relatives ao pessoal administrative, 

respeitadas as regras deste Protocolo de lntencoes e da leqtslacao aplicavel a 
especie: 

VI Zelar pelo cumprimento das normas do presente termo protocolar; 

VII Firmar convenios, contratos, acordos ou ajustes com entidades publicas ou 

privadas, inclusive, isoladamente, com municipios consorciados, com vista ao 

atendimento dos objetivos do Cons6rcio; 

X Administrar o patrim6nio do Cons6rcio, visando a sua forrnacao e 

rnanutencao: 

XI Executar e divulgar as deliberacoes da Assembleia Geral; 

XII Colocar a disposicao do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva e da 

Assembleia Geral, quando solicitado, toda a docurnentacao fisico-financeira, 

projetos, programas e relat6rios do Cons6rcio; 

XIII Encaminhar o balancete orcamentario/tinanceiro mensal aos municipios 

consorciados; 

XIV Enviar o balancete orcarnentario/tinanceiro mensal ao Tribunal de Contas do 

Estado do Ceara: 

XV Prestar contas ao orqao concessor de auxilios e subvencoes que o 

Cons6rcio venha a receber; 
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XVI Exercer as competencies nae atribuidas a outro 6rgao por este instrumento 

ou pelo Estatuto Social do Cons6rcio; 

§ 1°. Com excecao das cornpetencias previstas nos incises I, Ille IV, XIII, XV, XVI, 

todas as demais poderao ser delegadas ao Gerente Executive. 

§ 2°. 0 Estatuto Social disciplinara sobre o exercicio: 

I lnterino das funcoes da Presidencia e dos demais cargos da Diretoria 

Executiva; 

II Em substituicao ou em sucessao nos cases em que o Presidente ou o 

membro da Diretoria Executiva nao mais exerca a Chefia do Peder Executive de 

Municipio consorciado; 

III Outros cases nae previstos neste instrumento. 

SECAOVI 

DA COMPETENCIA 

DOS VICE-PRESIDENTE E DOS SECRETARIOS 

Art. 25. Aos 1 ° Vice-Presidente compete substituir o Presidente da Diretoria 

Executiva do Cons6rcio nas suas ausencias, llcencas e impedimentos e emprestar 

sua colaboracao para o funcionamento adequado do Cons6rcio em tarefas 

delegadas pelo Presidente, na forma estabelecida pelo Estatuto Social do 

,'--- Cons6rcio. 

Paraqrafo Onico - O 2° Vice-Presidente substituira o 1 ° em suas ausencias, 

licencas e impedimentos, podendo assumir outras tarefas administrativas, 

observada a regra deste artigo. 

Art. 26. Ao 1 ° Secretarlo compete organizar as cornunicacoes internas e externas 

sobre a pauta e as deliberacoes do Cons6rcio, secretariar as reuni6es da 

Assembleia Geral e da Diretoria Executiva e promover todos os atos relatives ao 

desempenho da funcao, de acordo com suas prerrogativas estatutarias. 
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Paraqrafo Onico - 0 2° Secretario substituira o 1 ° em suas ausencias, licencas e 

impedimentos, podendo assumir outras tarefas administrativas que lhe forem 

delegadas, na forma estabelecida pelo Estatuto Social do Cons6rcio. 

sscso v11 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 27. O Conselho Fiscal e composto por 3 (tres) membros efetivos e 3 (tres) 

membros suplentes, eleitos entre membros representantes dos Municf pios 

consorciados indicados pelo Chefe do Poder Executivo respectivo, prioritariamente, 

dentre servidores responsaveis pelo Controle lnterno do ente que representara, de 

acordo com as normas deste Protocolo e das disposicoes do Estatuto do Cons6rcio. 

Art. 28. Compete ao Conselho Fiscal: 

I Fiscalizar a contabilidade e a prestacao de contas do Cons6rcio, emitindo 

parecer anual, sob forma de Resolucao, sobre os relat6rios financeiros e aplicacao 

dos recursos, submetendo-a a hornoloqacao da Assembleia Geral; 

II Acompanhar e fiscalizar, sempre que considerar oportuno e conveniente, as 

operacoes econ6micas e financeiras da entidade e propor a Diretoria Executiva a 

contratacao de auditorias externas; 

III Emitir parecer, sempre que requisitado, sobre contratos, convenios, 

credenciamentos, proposta orcarnentaria, balances e relat6rios de contas em geral 

a serem submetidos a Assembleia Geral pela Diretoria e pela Gerencia Executiva; 

IV Eleger entre seus pares um Presidente e um Secretario: 

V Exercer outras atribuicoes definidas no Estatuto Social do Cons6rcio. 

sscao v11 

DO CONSELHO CONSUL TIVO 

Art. 29. 0 Conselho Consultivo e composto por 10 ( dez) membros titulares e igual 

nurnero de suplentes, de forma paritaria, entre representantes da sociedade civil 
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organizada e dos municipios consorciados, na forma disciplinada pelo Estatuto 

Social do Cons6rcio. 

Art. 30. 0 Conselho Consultivo reunir-se-a ordinariamente a cada quadrimestre e 

extraordinariamente, quando entender necessario, por autoconvocacao ou quando 

convocado pela Assembleia Geral, pela Diretoria Executiva ou pelo Conselho 

Fiscal. 

Art. 31. Compete ao Conselho Consultive: 

I Emitir parecer, quando solicitado, pela Assembleia Geral, Diretoria 

Executiva, Conselho Fiscal e Gerencia Executiva, acerca de programas, projetos, 

convenlos, contratos, credenciamentos, proposta orcarnentaria, balances e outras 

atividades afins; 

II Sugerir a Assembleia Geral, a Diretoria Executiva, ao Conselho Fiscal e a 
Gerencia Executiva, acoes que visem ao atendimento dos objetivos do Cons6rcio 

com maior economicidade e melhor qualidade na prestacao de seus services e na 

lmplernentacao de suas politicas publicas: 

III lnstituir Cornissoes Tecnicas para analise e acompanhamento de temas 

especificos de cornpetencia do cons6rcio, caso julgue necessario: 

IV Eleger entre seus pares um Presidente e um Secretario. 

§ 1°. O Estatuto Social dispora sobre a reqularnentacao da composicao do 

Conselho Consultivo e a forma de escolha de seus integrantes, assegurada a 

partlcipacao das representacoes da sociedade civil e dos municipios nos termos 

indicados no art. 27. 

§ 2°. A representacao da sociedade civil organizada devera contemplar, tanto 

quanto possivel, os seguintes segmentos sociais: 

I Movimentos sociais, populares, cornunitarios e de moradores urbanos e 

rurais; 

II Trabalhadores, por suas entidades sindicais; 
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III Ernpresarios, por suas entidades classistas; IV - Entidades profissionais, 

acadernicas e de pesquisa; e 

V Orqanizacces nae governamentais. 

Paraqrafo Onico. Nos termos do regulamento estatutario, a participacao nas 

reuni5es do Conselho Consultivo podera ser remunerada. 

SECAO VIII 

DA GERENCIA EXECUTIVA 

Art. 32. A Gerencia Executiva do Cons6rcio e um cargo administrativo, de 

provimento em cornissao, cujo ocupante tera que ter seu name sugerido pela 

Diretoria Executiva e aprovado pela Assembleia Geral e sua exoneracao se dara 

obedecido o mesmo trarnite e as mesmas normas necessaries a nomeacao, sob 

pena de nulidade. 

§ 1 °. Serao exigidas, obrigatoriamente, as seguintes condicoes para norneacao do 

Gerente Executivo: 

I. lnquestionavel idoneidade moral; 

II. Conhecimento comprovado em normas legais e regulamentares da qestao 

publica, 

§ 2°. Caso seja servidor publico, sera requerida a disposlcao ao 6rgao respectivo, 

sem onus para a origem, cujos custos da rernuneracao e encargos previdenciarios 

e/ou trabalhistas no service publico serao suportados pelo Cons6rcio. 

§ 3°. Na hip6tese de servidor publico integrante dos quadros de Munidpio 

consorciado, o Gerente Executivo sera, automaticamente, afastado de suas 

funcoes originais, aplicada a regra do paraqrafo anterior. 

§ 4°. 0 ocupante do cargo em cornissao de Gerente Executivo estara sob regime 

de dedicacao exclusiva, somente podendo exercer outra atividade remunerada nas 

hip6teses previstas nos Estatuto Social, desde que nao conflitantes com suas 
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funcoes e obriqacoes previstas em lei, neste Protocolo ou no Estatuto Social do 

Cons6rcio. 

§ 5°. 0 Gerente Executive pod era ser exonerado ad nutum por ato da Diretoria 

Executiva, cujos efeitos somente entrarao em vigor ap6s o referenda da Assembleia 

Geral, sob pena de nulidade. 

§ 6°. Quando o Cons6rcio estiver desenvolvendo um Programa o/u Projeto de 

financiamento interfederativo ou externo de indiscutfvel irnportancia econ6mica e 

social para os consorciados e ia com prazo determinado para encerramento, a 

regra do artigo somente podera ser exercida se houver raz5es objetivas em funcao 

"'---- de desvio etico ou ineficiencia administrativa devidamente comprovados que 

comprometam a execucao do Programa ou Projeto em desenvolvimento. 

§ 7°. Para os fins de cornprovacao dos fatos previstos no paraqrafo anterior, sera 

instaurado processo administrative disciplinar, assegurado o devido processo legal, 

o contradit6rio e a ampla defesa ao Gerente Executive, na forma da lei. 

Art. 33. Compete ao Gerente Executive: 

I Promover a execucao da qestao administrativa e financeira das atividades 

do Cons6rcio; 

II Elaborar o Plano Plurianual de lnvestimento para os 04 (quatro) anos 

subsequentes, a Proposta Orcarnentaria Anual e o Plano de Trabalho por exercicio 

financeiro, a serem submetidos a apreciacao da Diretoria Administrativa que, se 

aprovar, sujeitara a homoloqacao da Assembleia Geral do Cons6rcio; 

III Elaborar as prestacoes de contas dos auxilios, subvencoes, contribuicoes 

sociais e demais receitas financeiras concedidas ao Cons6rcio, para ser 

apresentada pelo Presidente da Diretoria Executiva ao Conselho Fiscal e aos 

orqaos de Controle Externo competentes; 

IV Movimentar as contas bancarias e os recurses financeiros do Cons6rcio, sob 

as vistas e o conhecimento da Diretoria Executiva; 
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V Executar a qestao administrativa e financeira do Cons6rcio dentro dos limites 

do orcarnento aprovado pela Assembleia Geral, e observada a leqislacao em vigor, 

em especial as normas da adrninlstracao publica: 

VI Elaborar a prestacao de contas mensal, o relat6rio de atividades e o balance 

anual a serem apresentados a Diretoria Executiva, submetidos ao Conselho Fiscal 

e a Assembleia Geral do Cons6rcio, para, em seguida, encaminhar ao Tribunal de 

Contas do Estado do Ceara - TCE e aos demais orqaos de Controle Externo 

competentes, conforme leqislacao de reqencia: 

VII Designar seu substituto para, em caso de impedimento ou ausencia, 

<.. responder pelo expediente e pelas atividades do Cons6rcio, prioritariamente 

escolhido dentre os empregados ou servidores cedidos pelos consorciados; 

VIII Providenciar as medidas de orqanizacao das convocacoes, agendas e locais 

para as reuni6es da Assembleia Geral, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, 

convocadas por quern de direito; 

IX Providenciar e solucionar todas as diliqencias solicitadas pelo Conselho 

Fiscal ou pelos orqaos de Controle Externo; 

X Elaborar os processos de licitacao para contratacao de bens, materiais, 

insumos, prestacao de services e obras e a celebracao de termos de 

credenciamento para entidades e orqanizacoes do terceiro setor, empresas 

privadas e profissionais aut6nomos, nos termos da lei; 

XI Propor a Diretoria Executiva a requislcao de servidores publicos para servir 

ao Cons6rcio; 

XII Quando convocado, comparecer as reuni6es dos orqaos colegiados do 

Cons6rcio; 

XIII Dar suporte aos trabalhos da Secretaria Geral nas reuni6es da Assembleia 

Geraldo Cons6rcio; 

XIV Elaborar os boletins diaries de caixa e de bancos; 
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XV Zelar par todos os documentos e inforrnacoes produzidos pelo Cons6rcio, 

providenciando a sua adequada guarda e arquivo; 

XIV Praticar atos relativos a area de recursos humanos, cumprindo e se 

responsabilizando pela observancia dos preceitos da leqistacao trabalhista e 

previdenciaria: 

XV Fornecer as intormacoes necessaries aos consorciados para que sejam 

informadas e consolidadas em suas Prestacoes de Contas de Governo e de 

Gestao, detalhando todas as despesas realizadas com os recursos repassados par 

cada Municipio em virtude de Contrato de Rateio, de forma que possam ser 

\_. processadas por cada ente, na conformidade dos elementos econ6micos e das 

atividades ou Programas e Projetos atendidos; 

XVI Promover a publicacao oficial dos atos, contratos, convenios, ajustes e 

outros instrumentos juridicos e normativos do Cons6rcio para que produza os seus 

efeitos legais, nos termos previstos em lei, neste Protocolo ou no Estatuto Social 

do Cons6rcios, respondendo legalmente pela ornissao dessa providencia. 

§ 1°. Atern das atribuicoes previstas neste artigo, o Gerente Executivo podera 

exercer, mediante deleqacao, outras atribuicoes de cornpetencia do Presidente ou 

Diretoria Executiva, desde que legalmente deleqavel, 

§ 2°. A deleqacao prevista no paraqrafo anterior depend era de ato escrito e 

"-· publicado no sitio do Cons6rcio na internet. 

Art. 34 - A Diretoria Executiva sera eleita em Assembleia Geral, dentre os Prefeitos 

Municipais cujos entes sao integrantes do Cons6rcio, para mandato de 02 (dais) 

anos, vedada a reeleicao e assegurado, obrigatoriamente, o revezamento entre os 

MUNICIPIOS CONSORCIADOS, de modo que todos os integrantes possam 

presidi-lo. 

§ 1 °. A eleicao sera par escrutinio secreto, salvo quando se der par aclarnacao, em 

razao de chapa (mica e par decisao da Assembleia Geral. 
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§ 2°. Sera considerada eleita a cha pa que obtiver a maioria absoluta dos votos 

validos, 

§ 3°. Caso nenhuma das chapas tenha alcancado o quorum a que alude o 

paraqrafo anterior, realizar-se-a a eleicao em segundo turno, somente entre as 

duas chapas mais votadas no primeiro escrutl nio, considerando-se eleita aquela 

que obtiver a maioria relativa votos, excluidos os brancos e nulos. 

§ 4°. Se, por algum motivo imprevisto nao for concluida a eleicao, ficara 

obrigatoriamente marcada nova Assembleia Geral com a mesma finalidade, a se 

realizar em ate 30 (trinta) dias posteriores ao fato, prorrogando-se o mandato 

� daquele que estiver no exerci cio das funcoes da Presidencia, 

SECAOV 

DAS ATAS 

Art. 35. Nas Atas da Assembleia Geral serao registradas: 

I Por meio de lista de presenca, todos os consorciados representados na 

Assembleia Geral, indicando o nome do representante e o horario de seu 

comparecimento; 

II De forma resumida, todas as intervencoes orais e, como anexo, todos os 

1-..___ documentos que tenham sido entregues ou apresentados na reuniao da 

Assembleia Geral; 

III A integra de cada uma das propostas votadas na Assembleia Geral e a 

indicacao expressa e nominal de como cada representante nela votou, bem como 

a proclarnacao de resultados. 

§ 1 °. Somente se reconhecera sigilo de documentos e declarac;oes efetuadas na 

Assembleia GeraL mediante oecrsaonaqua; 
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do sigilo e sejam aceitos pela Assembleia Geral, que deltberara mediante quorum 
de maioria absoluta dos presentes, indicando, expressa e nominalmente, os 

representantes que votaram a favor e contra o sigilo. 

§ 2° A ata sera rubricada em todas as suas folhas, inclusive de anexos, por aquele 

que a lavrou, por quern presidiu o terrnino dos trabalhos da Assembleia Geral e 

pelos consorciados presentes. 

Art. 36. Sob pen a de ineficacia das decis5es, a f ntegra da ata da Assembleia Geral 

sera afixada na sede do Cons6rcio em ate 10 (dez) dias ap6s a sua aprovacao e 

publicada em seu sitio da internet por, pelo menos, dois anos. 

Paraqrafo (mico. A c6pia autenticada da ata sera fornecida mediante 

requerimento: 

I De qualquer cidadao ou entidade privada, independentemente da 

dernonstracao das raz5es de seu interesse, desde que arque com as despesas de 

reproducao, nos termos da Lei de Acesso a lnformacao: 

II De 6rgao ou entidade publica, Conselhos e Carnaras Municipais dos entes 

consorciados, de forma gratuita, nos termos da lei. 

TiTULO Ill 

DA GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO 

CAPiTULO I 

DOS AGENTES PUBLICOS 

SECAO I 

DISPOSICOES GERAIS 

Art. 37. As atividades desenvolvidas pelos membros integrantes da Assembleia 

Geral, da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultive nao 

serao remuneradas, sendo consideradas Service Publico Relevante ao Cons6rcio, 

exceto, por deliberacao expressa da Assembleia Geral, os membros do Conselho 

Consultive, na forma prevista neste .....,r",.,,T'"',...,'"'1'"' 

Centr:oi Oros�GE 
3584�1188 
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Art. 41. 0 Estatuto Social disciplinara as formas de contratacao direta por dispensa 

ou inelegibilidade de licitacao, nos estritos termos autorizados pelo Estatuto das 

Licitacoes disciplinado pela lei federal n° 8.666/93 e leqislacao complementar 

atinente a rnateria. 

Paraqrafo Unico - A norma estatutaria de que trata o caput estabelecera as 

responsabilidades funcionais, administrativas, civis e penais dos responsaveis pela 

qestao administrativa e pela ordenacao da despesa no arnbito do Cons6rcio. 

SECAO II 

DOS CONTRA TOS 

Art. 42. Todos os contratos terao seus extratos publicados no sitio de internet oficial 

do Cons6rcio e assim se rnanterao pelo prazo estabelecido em lei e no Estatuto 

Social. 

Art. 43. Qualquer cidadao, independentemente de rnotivacao do interesse, tern o 

direito deter acesso aos documentos sobre a execucao e pagamento de contratos 

celebrados pelo Cons6rcio, na forma da Lei de Acesso a Informacao. 

CAPiTULO Ill 

DA DELEGACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS 

Art. 44. O Cons6rcio podera celebrar contrato de qestao, termo de parceria, 

contrato de programa e outros ajustes administrativos, nos estritos termos e limites 

da leqislacao pertinente, todos relacionados aos services por ele prestados. 

§ 1 °. Ao Cons6rcio e permitido celebrar, dentre outros legalmente admitidos: 

I Contrato de Programa: 

a) Na condicao de contratado, para prestar services publicos diretamente por 

meios pr6prios ou sob sua gestao administrativa ou contratual, tendo como 

contratante ente consorciado; 

b) Na condicao de contratante, delegar a prestacao de servicos publicos 
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pertinentes ou de atividades deles integrantes, a 6rgao ou entidade de ente 

consorciado ou a terceiros, mediante previa avaliacao de economicidade, eficiencia 

na prestacao e contratacao mediante licitacao publica. 

II Contrato de concessao, ap6s previa licitacao, para delegar a prestacao de 

services publicos a ele entregue sob regime de qestao associada, ou de atividade 

deles integrante. 

§ 2°. 0 Estatuto Social dlsctplinara as normas dos contratos previstos neste artigo, 

estabelecendo requisitos e condicoes a serem observados para a contratacao e 

execucao dos services. observadas disposicoes legais pertinentes. 

TiTULO IV 

DA RESPONSABILIDADE PELA 

ORCAMENTARIA E FINANCEIRA 

CAPiTULO I 

DISPOSICOES GERAIS 

GESTAO ADMINISTRATIVA, 

Art. 45. A execucao das receitas e das despesas do Cons6rcio obedecera as 

normas de direito financeiro aplicaveis as entidades publicas. 

Paraqrafo Onico. Todas as dernonstracoes orcamentarias e financeiras serao 

publicadas no sitio oficial do Cons6rcio na internet. 

<.. Art. 46. A adrninistracao direta ou indireta de ente consorciado somente transferira 

recurses ao Cons6rcio quando houver: 

I Contratado o Cons6rcio para a prestacao de services. execucao de obras ou 

fornecimento de bens, respeitados os valores de mercado; 

II Contrato de Rateio. 

Paraqrafo Onico. 0 Contrato de Rateio sera formalizado em cada exerdcio 

financeiro e seu prazo de viqencia nao sera superior ao das dotacoes 

orcamentarias que o suportam. 
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Art. 47. Os entes consorciados respondem de forma subsidiaria pelas obriqacoes 

do Cons6rcio, naquilo que lhes couber. 

Art. 48. O Cons6rcio estara sujeito a fiscalizacao contabil, orcarnentaria, financeira 

operacional e patrimonial do Tribunal de Contas do Estado do Ceara - TCE pela 

aplicacao dos recurses de seus consorciados, orqao responsavel para apreciar as 

contas do Presidente da Diretoria Executiva, representante legal do Cons6rcio, 

quanta ao cumprimento legal das metas e dos compromissos assumidos para 

execucao de programas, projetos, services, obras e outras atividades delegadas 

pelos consorciados a esta associacao autarquica publica. 

Art. 49. A Gerencia Executiva e responsavel pela prestacao de contas da gestao 

administrativa, orcamentaria e financeira quanta a legalidade, legitimidade e 

economicidade da despesa publica, dos atos, dos contratos, dos convenios, dos 

ajustes, das operacoes de credlto, dentre outros, perante o Tribunal de Contas do 

Estado - TCE e demais orqaos de controle externo que tenham competencia legal 

de fiscalizacao e controle. 

CAPiTULO II 

DA CONTABILIDADE 

Art. 50. No que se refere aos services prestados em regime de gestao associada, 

a contabilidade do Cons6rcio permitira acesso a qestao econ6mica, orcarnentaria 

'---· e financeira de cada service ou obra em relacao a cada um de seus consorciados 

especificamente. 

Paraqrafo Onico. Anualmente devera ser apresentado demonstrative que indique: 

I O valor arrecadado e investido em subsidies e em cada service: 

II A situacao patrimonial, especialmente a parcela de valor dos bens 

vinculados aos services que tenha sido amortizada pelas receitas da pr6pria 

prestacao de services. 

CAPiTULO Ill 



\. 

GOVERNO MUNICIPAL DE 

OROS 
Gablnete do Prefeito 

DOS CONVENIOS 

Art. 51. Com o objetivo de receber recursos de transferencia voluntaria, o 

Cons6rcio fica autorizado a celebrar convenios com entidades governamentais, 

nao-qovernarnentais ou privadas, de arnbito estadual, nacional ou internacional, 

exceto com entes consorciados ou com entidades a eles vinculadas. 

Art. 52. Fica o Cons6rcio autorizado a participar coma interveniente em convenios 

celebrados par entes consorciados e terceiros, a fim de receber ou aplicar recursos. 

TiTULO V 

DA RETIRADA DE ENTE DO CONSORCIO 

CAPITULO I 

DA SAIDA A REQUERIMENTO DO CONSORCIADO 

Art. 53. A saida de membro do Cons6rcio dependera de requerimento formal de 

seu representante a Assembleia Geral. 

§ 1°. A salda do Cons6rcio nao prejudicara as obriqacoes [a constitufdas do 

consorciado que se retira e o Cons6rcio. 

§ 2°. Os bens destinados ao Cons6rcio pelo consorciado que se retira nao serao 

revertidos ou retrocedidos, excetuadas as hip6teses de previsao contratual ou de 

decisao da Assembleia Geral par deliberacao unanirne dos consorciados. 

CAPiTULO II 

DA EXCLUSAO DE CONSORCIADO 

Art. 54. Sao hip6teses de exclusao de consorciado: 

I A nae inclusao, pelo ente consorciado, em sua lei orcarnentaria ou em 

creditos adicionais, de dotacoes suficientes para suportar as despesas assumidas 

par meio de contrato de rateio; 

II O nae cumprimento par parte do consorciado de condicao necessaria para 

que o Cons6rcio receba recursos onerosos ou transferencia voluntaria; 
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III A subscricao de Protocolo de lntencoes para constltuicao de outro Consorcio 

com finalidades iguais, assemelhadas ou incompativeis com os objetivos do 

Consorcio, a juizo da maioria absoluta Assembleia Geral; 

IV A existencia de motives graves que possam prejudicar o Consorcio, 

reconhecidos em detiberacao fundamentada, pela maioria absoluta dos membros 

da Assembleia Geral, assegurado ao consorciado o devido processo legal, a ampla 

defesa e o contraditorio. 

§ 1°. A exclusao prevista nos incises I e II somente ocorrera ap6s previa suspensao, 

periodo em que o Municipio nae sera considerado ente consorciado. 

§ 2°. 0 Estatuto Social estabelecera o prazo de suspensao e outras hipoteses de 

exclusao. 

Art. 55. As regras regulamentares especificas e os procedimentos administrativos 

para a aplicacao da exclusao, serao estabelecidas no Estatuto Social, garantido ao 

consorciado o respeito ao devido processo legal, ao contraditorio ea ampla defesa. 

§ 1°. A exclusao sera aplicada por decisao da Assembleia Geral, cuja deliberacao 

exiqira um quorum qualificado de 2/3 (dois tercos) dos votos dos consorciados. 

§ 2°. Sera aplicado, nos cases omissos, subsidiariamente, o procedimento previsto 

pela Lei Federal n°. 9. 784, de 29 de janeiro de 1999 que regula o processo 

administrative no arnbito da administracao publics federal. 

§ 3°. Da decisao que determinar a exclusao de ente Consorciado, cabera recurso 

de reconslderacao, devidamente motivado, dirigido a propria Assembleia Geral, 

sem efeito suspensive. 

CAPiTULO Ill 

DA AL TERA<;Ao E DA EXTIN<;Ao DO CONTRATO DE CONSORCIO PUBLICO 

Art. 56. A extincao do Contrato do Consorcio dependera de instrumento aprovado 

pelo quorum qualificado de 3/5 de seus membros em Assembleia Geral e 

obrigatoriamente ratificado, atraves de ei municipal de cada ente consorciado. 
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§ 1 °. Os bens, direitos, encargos e obriqacoes decorrentes da qestao associada de 

services publicos serao atribufdos aos Munidpios titulares dos respectivos 
services. 

§ 2°. Ate que haja decisao administrativa e/ou judicial que indique os responsavels 

por cada obriqacao, os consorciados responderao, solidariamente, pelas 

obriqacoes remanescentes, garantido o direito de regresso em face dos entes 

beneficiados ou dos que deram causa a obrlqacao. 

§ 3°. Com a extincao, o pessoal cedido ao Cons6rcio retornara aos seus orqaos de 

origem e os empregados publicos do Cons6rcio terao seus contratos de trabalho 

\.__ automaticamente rescindidos. 

TiTULO VI 

DAS DISPOSICQES FINAIS CAPiTULO I 

DAS DISPOSICQES GERAIS 

Art. 57. 0 Cons6rcio sera regido pelo disposto na Lei Federal n°. 11.107, de 6 de 

abril de 2005 e no Decreto Federal n°. 6.017, de 17 de janeiro de 2007, e, 

subsidiariamente, naquilo em que tais diplomas forem omissos, pela leqistacao de 

reqencia das associacoes civis. 

Art. 58. As normas do Contrato do Cons6rcio Publico observarao os objetivos e 

prop6sitos anunciados no Prearnbulo deste Protocolo de lntencoes e aos seguintes 

prindpios: 

I Respeito a autonomia dos entes federativos consorciados, assegurado que 

o pedido de ingresso ou de retirada do Cons6rcio dependa apenas da vontade de 

cada ente federative; 

II Solidariedade, em razao da qual os entes consorciados se comprometem a 

nae praticar qualquer ato, comissivo ou omissivo, que venha a prejudicar a 

implementacao dos objetivos do Cons6rcio; 

III Eletividade de todos os orqaos dirigentes do Cons6rcio; 
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IV Transparencia, assegurados aos Poderes Executive e Legislative dos 

Municipios consorciados, o acesso a qualquer documento existente no Cons6rcio 

e a partlcipacao nas Assembleias Gerais, na forma e nos termos estabelecidos por 

Resolucao especifica da Diretoria Administrativa; 

V Eficiencia, o que exiqira que todas as decisoes do Cons6rcio tenham 

explicita e previa fundarnentacao tecnica que demonstrem sua viabilidade e 

economicidade. 

Art. 59. Quando adimplente com suas obrlqacoes, qualquer ente consorciado e 
parte leg1tima para exigir o pleno cumprimento das clausulas previstas neste 

contrato. 

Art. 60. Mediante aplicacao de indices oficiais, poderao ser corrigidos 

monetariamente os valores previstos nos Contratos de Programa e de Rateio e nos 

demais ajustes firmados pelo Cons6rcio com seus consorciados ou com terceiros, 

na forma que dispuser o Estatuto Social, observadas as normas legais pertinentes. 

CAPiTULO II 

DAS DISPOSICOES TRANSITORIAS 

SECAO IV 

DA ELABORACAO DO ESTATUTO SOCIAL DO CONSORCIO 

Art. 61. A Minuta do Estatuto Social do Cons6rcio sera apresentada pela Diretoria 

Executiva e submetida a apreciacao da Assembleia Geral para discussao e 

aprovacao, em reunlao especialmente convocada para esse fim, no prazo de 30 

(trinta) dias posteriores a reuniao de instalacao e de elei9ao para a Diretoria 

Executiva e para o Conselho Fiscal do Cons6rcio. 

§ 1 °. A Diretoria Executiva editara Resolucao Especifica que estabeleca prazos 

para: 

I Encaminhamento do Projeto de Estatuto Social do Cons6rcio a Assembleia 

Geral; 
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II Apresentacao de emendas, subemendas e destaques para votacao em 

separado; 

III Quorum para deliberacao sobre emendas que visem a alteracao do Projeto 

de Estatuto sob analise: e 

IV Normas especfficas que disciplinem o processo de apresentacao, discussao, 

votacao e deliberacao do Projeto de Estatuto Social do Cons6rcio. 

§ 2°. Sempre que recomendar o adiantado da hora, os trabalhos serao suspensos 

para recornecarern em dia, horario e local anunciados pelo Presidente, antes do 

termino da sessao. 

§ 3°. Da nova reuniao poderao comparecer os entes consorciados que ten ham 

faltado a reuniao anterior e os que, no intervalo entre uma e outra reuniao, tenham 

ratificado o Protocolo de lntencoes, 

§ 4°. 0 Estatuto Social prevera as formalidades e o quorum exigidos para a 

alteracao de seus dispositivos. 

§ 5°. 0 Estatuto Social entrara em vigor ap6s a sua publicacao no sltio oficial do 

Cons6rcio. 

§ 6°. Os orqaos, as Cornissoes Especiais e os outros orqaos colegiados que vierem 

a ser criados pelo Cons6rcio, poderao dispor de seus pr6prios regulamentos para 

disciplinamento de suas normas internas, desde que nao contrariem os princi pios 

e as disposicoes do Estatuto Social do Cons6rcio. 

§ 7°. Para os efeitos deste Protocolo de lntencoes entende-se por quorum o que 

exija: 

a) Qualificado: 2/3 ( dois tercos) dos votos da Assembleia Geral; 

b) Superior: maioria absoluta dos votos dos da Assembleia Geral; 

c) Regular: maioria simples dos votos dos presentes na Assembleia Geral, 

presente a maioria absoluta dos Consorciados. 
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Paraqrafo Onico - Considera-se Voto de Qualidade o segundo voto do Presidente 

do Cons6rcio nos casos de desempate nas votacoes, 

CAPiTULO Ill 

DO FORO 

Art. 62. Para dirimir eventuais controversies deste instrumento, fica eleito o faro da 

Comarca de Or6s - Ceara, 

Oros - Ceara, 03 de abril de 2019. 

FRANCISCO NILSON ALVES DINIZ 

Prefeito Municipal de Cedro 

LUIZ CLAUDENIL TON PINHEIRO 

Prefeito Municipal de Deputado lrapuan Pinheiro 

SIMAO PEDRO ALVES PEQUENO 

Prefeito Municipal de Oros 

JOSE WEBSTON NOGUEIRA 

Prefeito Municipal de Solon6pole 

JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO 

Prefeito Municipal de Varzea Alegre 

ANEXO UNICO 

(1) DO QUADRO DE SERVIDORES CEDIDOS PELOS MUNICIPIOS 

CONSORCIADOS 

QUANTIDADE REQUISITO BASICO 



GOVERNO MUNICIPAL DE 

OROS 
Gabinete do Prefeito 

03 Forrnacao Superior 

* A quantidade estabelecida neste quadro podera ser redefinida de 

acordo com a necessidade de apoio tecnico e operacional do Cons6rcio, em 

razao dos services e atividades publicas que venha a assumir. 

* A requerimento da Gerencla Executiva, devidamente fundamentado, 

poderao ser cedidos, pelos Munidpios consorciados, servidores para as 

atividades de suporte administrativo e auxiliar, com niveis de formacao 

compatfveis com as funcoes a serem por estes desempenhadas, em nurnero 

minirno necessaric ao born desempenho dos trabalhos do Cons6rcio. 

(2) DO QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSAO 

QUANTI- 

DADE CARGO REQUISITOS ESPECiFICOS VALOR 
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01 GERENTE - Forrnacao Superior 12.000,00 

EXECUTIVO 

- Experiencla OU 

conhecimento comprovado em 

Gestao 

Publics 

- Experiencla OU 

conhecimento comprovado em 

gestao de Programas e 

Projetos 

Publicos lnterfederativos 

- Experiencia OU 

conhecimento comprovado em 

Prestacao de Contas de 

Gestao Publlca 

- Conhecimentos basicos 

em leqistacao financeira, 

contabil, tributaria e trabalhista 

- Nao ter registro de 

desaprovacao de contas por 

irregularidades cometidas na 

gestao de cargos publicos 
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*A escolha do Gerente Executive sera feita mediante selecao de curriculos e 

titulos, sendo vedada a participacao de candidate que nao comprove os 

requisites exigidos para o exerciclo do cargo 


