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CAPITULO II 
DOS CONCEITOS 

tenha subscrito. 
§ 62. A lei de ratificacao podera prever reservas para afastar ou condicionar a vigencia 
de clausulas, paragrafos, incisos ou alineas do Protocolo de lntencnes. Nesta hipotese, o 
consorcramento dependera de que as reserves sejarn aceitas pelos dernars entes da 
Federacao subscritores do presente Protocolo de Intencoes. 

cuja decisao pertence, soberanarnente, ao respective Peder Legislative de cada ente. 
§ SQ, Somente podera ratificar o Protocolo de Intencces o ente da Federacao que o 

.. 
§ 4Q. A subscricao pelo Chefe do Poder Executivo nao induz a obrigacao de ratificar, g; ,_. 

0 

Constiturcao do Consorcio. 

§ 32. A ratificacao realizada ap6s dois anos da subscricao somente sera valida ap6s 
hnrnologacao da Assembleia Geral do Cons6rcio, a contar da Assembleia de ~ 

n 

Artigo 22 - 0 Protocolo de Intencoes, apes sua ratificacao por pelo menos 02 (dois) dos 
entes da Federacao que o subscreveram, converter-se-a em Contra to de Cons6rcio Publico, 
ato constitutivo do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV[MENTO 
SUSTENTAVEL DA MICRORREGTAO DA SERR/\ GERAL DE MINAS - UNIAO DA SERRA 
GERAL. 

§ 1 !2. Somente sera consideraclo consorciado o ente da Federacao subscritor do 
Protocolo de lntencces que o ratificar par meio de lei. 
§ 2Q. Serao automaticamente admitidos no Cons6rcio os entes da Federacao que 
efetuarem ratificacao em ate dois anos, a conrar da publicacao da Ata da Assernbleia de 
Constituicao do Cons6rcio. 

Artigo 12 - 0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVF.L DA 
M!CRORREG!AO DA SERRA GERAL DE MINAS - UNIAO D/\ SERRA GERAL, e constitufdo 
pelos municipios que, por meio de Lei, ratificaram o Protocolo de lntencoes c celebrararn o 
Contrato de Consorcio [nterrnunicipal de Desenvolvimento Sustentavel da Microrregrao da 
Serra Geral de Minas. 

CAPITULO I 
DA CONSTITUlf;AO 

TITULO I 
DAS DISPOSI~OES INICIAIS 

C SORC 0 TERJt.•UNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 
DAM CRORREGl~O o:. SERR.r.. GERAL DE MINAS 
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autarquica: 
II - gestao associada de services publtcos: exercicio das atividades de planejamento, 
regulacao ou fiscalizacao de services publicos por meio de cons6rcio publico ou de 
convenio de cooperacao entre entes federados, acompanhadas ou nao da prestacao de 
services publicos ou da transferencia total ou parcial de encargos. services. pessoal e 
hens essenciais a continuidade dos services transferidos, nos termos do art. 241 da 
Constituicao Federal; 
lJI - prestacao regionalizada: aquela em que um unico prestador atende a dois ou 
mais municipios, contiguos ou nao, com uniformidade de fiscalizacao e regulacao dos 
services, inclusive de sua rernuneracao, e corn compatibilidade de planejamento; 
IV - prestacao de service publico: a execucao, em estrita conformidade com o 
estabelecido na legislacao em vigor, de toda e qualquer atividade ou obra com o 
objetivo de permitir o acesso a um servico publico com caracteristicas e padrao de 
qualidade determinada: 
V - contrato de programa: instrumento pelo qual sao constituidas e reguladas as 
obrigacces que um ente da Federacao, inclusive sua administracao indireta, tenha para 
com outro ente da Federacao, ou para com cons6rcio publico, no ambito da prestacao 
de services publicos por meio de cooperacao federativa; 
V[ - contrato de rateio: contrato por meio do qua! os entes consorciados 
comprornetern-se a fornecer recursos financeiros para a realizacao das despesas do 
cons6rcio publico: 
VII - termo de parceria: o instrumento firmado entre o Poder Publico e entidade 
qualificada como organizacao da sociedade civil de interesse publico, destinado a 
formacao de vi nculo de cooperacao entre as partes para o fomento e a execucao de 
atividades de interesse publico previstas no art. 32 da Lei nQ. 9.790, de 23 de marco de 
1999; 
VIII - contrato de gestao: o instrumento firmado entre o Poder Publico e a entidade 
qualificada como organizacao social, com vistas a formacao de parceria entre as partes 
para fomento e execucao de atividades previstas no art. 19 da Lei n!!. 9.637, de 15 de 
maio de 1998; 

"""" IX - regulamento: norrna de regulacao dos services publicos de saneamento bas.fro~ v 

apreciada pela Conferencia Regional, aprovada pela Camara de Regula~ao~ \~ 
homologada pela Assembleia Geral; , ~ ~ 
X - saneamento basico: conjunto de services, infraestruturas e instalacoes ~~ ~ 

operacionais de: ~\· 
a) abastecimento de agua potavel: constitufdo pelas atividades, infraesrrururas e 
instalacoes necessarias ao abastecimento publico de agua potavel, desde a captscac 
ate as hgacoes prediais e respectivos instrurnenros de rnedicao- 
b) esgotamento sanitario: constiruido pelas anvtdades nfraesrrururas e 
mstalacoes operacionais de colera, rransporte. rratamenrc e disposicao final 
adequados dos esgotos sanitarios desde as hgacoes prediais ate o seu lancamento 
final no meio ambiente: 

associacao publica. com personalidade juridica de direito publico e natureza 

CO SORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLl/IMENTO SUSTENTAVEL 
OA ,1ICRORREGIAO DA SERRA GERAL DE MINAS 

UNIAO DA SERRA GERAL 



CAPITULO fl 
DOS OBJETTVOS 

Artigo 62 - A sede do Consorcro e no Municipio de [anauba, Estado de Minas Gerais. 
Paragrafo Unico. A Assernbleia Geral do Cons6rcio. mediante decisao de 2/3 [dois 
tercos) de seus membros. podera alterar a locahzacao da sede. 

CAPITULO I 
DA DENOMINACAO, PRAZO E SEDE 

TITULO II 
DAS DISPQSICOES PRELIMINARES 

c) Iimpeza urbana e manejo de residuos solidos: conjunto de arividades. 
infraestruturas e instalacoes operacionais de colera, transporte. transbordo 
tratarnento e destine final do lixo dornestico e do lixo originarro da varricao e 
limpeza de logradouros e vias publicas: 
d) drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 
infraestruturas e instalacoes operacionais de drenagem urbana de aguas pluvials, de 
transporte, detencao ou retencao para o amortecimento de vaz6es de cheias, 
tratamento e disposicao final das aguas pluvials drenadas nas areas urbanas; 

XI - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem a 
sociedade informacoes, representacoes tecnicas e partlcipacoes nos processos de 
formulacao de politicas, de planejamento e de avaliacao relacionados aos servicos 
publicos de saneamento ambiental; 
XII - salubridade ambiental: qualidade das condicoes em que vivem populacoes 
urbanas e rurais no que diz respeito a sua capacidade de inibir, prevenir ou impedir a 
ocorrencia de doencas relacionadas com o meio arnbiente, bem como de favorecer o 
pleno gozo da saude e 0 bern-estar: 
XIII - Desenvolvimento Sustentavel: modelo de desenvolvimento que procura 
satisfazer as necessidades da geracao atual sem comprometer a capacidade das 
geracoes futuras de satisfazerem as suas pr6prias necessidades. E um processo 
permanente de melhoria da qualidade de vida para possibilitar que as pessoas de um 
territ6rio atinjam um nivel satisfat6rio de desenvolvimento social e economico e de 
realizacao humana e cultural, fazendo, ao rnesrno tempo, um uso razoavel dos recurses 
da terra e preservando as especies e os habitantes naturals. 

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 
DA ~ICRORREGIAO DA SERRA GERAL OE INAS 

UNIAO DA SERRA GERAL 



[ - exercer as atividades de planejamento, de regulacao. gerenciamento e de 
fiscalizacao dos services publicos de saneamento basico, infraestrutura, saude e 
educacao no territ6rio dos Munidpios consorciados; 
II - prestar service publico de sanearnento basico ou atividade integrante de service 
publico de saneamento basico e outras atividades que promovam o desenvolvimento 
sustentavel dos municf pios consorciados por meio de contratos de programa que 
celebre com os titulares interessados; 
m - representar os titulares, ou parte deles, em contrato de programa em que figure 
coma contratado orgao ou entidade da administracao de ente consorciado e que tenha 
por objeto a delegacao da prestacao de service publico de saneamento basico ou de 
atividade dele integrante, e nas dernais atividades de promccao do desenvolvimento 
sustentavel: 
IV - representar os titulares, ou parte deles, em contrato de concessao celebrado ap6s 
licitacao, que tenha por objeto a delegacao da prestacao de service de manejo de 
resfduos s61idos e de limpeza urbana ou de atividade dele integrante, bem coma dos 
demais services publicos: 
V - contratar com dispensa de llcitacao, nos termos do inciso XXVI do caput do art. 24 
da Lei n2• 8.666, de 21 de junho de 1993, associacoes ou cooperativas formadas 
exclusivamente por pessoas fisicas de baixa renda reconhecidas coma catadores de 
materiais reciclaveis para prestar services de coleta, processamento e comercializacao 
de resfduos s6lidos urbanos reciclaveis ou reutilizaveis, em areas com sistema de coleta 
seletiva de lixo; 
VI - autorizar a prestacao de service publico de saneamento basico por usuarios 
organizados em cooperativas ou associacoes nos casos previstos no art. 10, § 1 Q, I, b da 
Lei nQ. 11.445/2007; 
VII - prestar services de assistencia tecnica e de manutencao de instalacces, nos 
termos de regulamento, as cooperativas e associacoes mencionadas nos incisos Ve VJ; 
VIII - observado o disposto no Anexo 4 do Contrato de Consorcio, e sern prejufzo da c 
responsabilidade dos geradores, transportadores e processadores, exerce~o 
planejamento, a regulacao, a fiscalizacao da gestao dos residues da .construc;:ao civil, , • 
dos residues volumosos, bem come, nos terrnos do que autorizar resolucao d ~ ~ 
Assernbleia Geral, de outros residuos de responsabilidade do gerador, pod~di't' ~ ~ 
implantar e operar: ' \\X., 

a) rede de pontos de entrega para pequenas quanadades de residues da consrrucao ~' 
Cl\11 e residuos volurnosos: ~ 
b) insralacoes e equipamentos de rransbordo e triagem reciclagem e 

.-"--~...c1nuazenamemo de residuos da consrrucao civil e de residues vo unv-scs 
~. - ~-iW~ s~ i§t~=~~ 7~.;-~ ;. 

.~ BOC -46213 ......,. 

Artigo 72 - 0 consorcio aruara de forma rnulnssetorial/multifinalitaria e tern por 
objerivos: proniover o desenvo/vimento regional, defender, ampliar, proniover a interociio, 
fortalecer e desenvolver a capacidade administrativa, tecnica e financeira dos services 
publicos nos municipios da sua area de atuadio, de Jonna a contribuir para o 
Desenvolvimento Sustentavel do Territorio do Serra Geral, para tanto podera: 

CONSORCIO INTE'RMUN CIPAL OE DESENVOLVIMENTO SUSTEt TAVEL 
DA MICRORREGIAO DA SERRA GERAL DE I AS 
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IX - nos termos do acordado enrre os entes consorciados e sem prejuizo da 
responsabilidade dos geradores e transportadores, implantar e operar services de 
coleta, instalacoes e equipamentos de armazenamento, tratamento e dispcsicao final de 
residues dos services de saude: 
X - promover atividades de rnobilizacao social e educacao ambiental para o 
saneamento basico e para o uso racional dos recurses naturais e a protecao do meio- 
ambiente; 
XI - promover atividades de capacitacao tecnica do pessoal encarregado da gestao dos 
services piiblicos de saneamento basico, infraestrutura, saude, educacao e 
desenvolvimento economico dos entes consorciados: 
XII - ser contratado para executar obras, fornecer bens e prestar servicos nao 
abrangidos pelo inciso IT, inclusive de assistencia tecnica: 

a) a orgaos ou entidades dos entes consorciados, em questoes de interesse direto ou 
indireto para o saneamento basico e qualquer atividade voltada para promocao do 
desenvolvimento sustentavel (art. 2Q, § 19, 111, da Lei nQ. 11.107 /2005); 
b) a municipio nao consorciado ou a entidade privada, desde que sem prejufzo das 
prioridades dos consorciados; 

XIII - atendendo solicitacao de entes consorciados, realizar licitacoes compartilhadas 
das qua is, de cada uma delas, decorram contratos celebrados por entes consorciados ou 
orgaos de sua administracao indireta (art. 112, § 19, da Lei nQ. 8.666/1993); 
XIV - nos terrnos do acordado entre os entes consorciados, viabilizar o 
compartilhamento ou o uso em com um de: 

a) instrumentos e equipamentos, inclusive de gestao, de manutencao e de 
informatics: 
b) pessoal tecnico: e 
c) procedimentos de admissao de pessoal; 

XV - desempenhar funcoes no sistema de gerenciamento de recursos hf dricos que !he 
tenham sido delegadas ou autorizadas cu, nos termos de delegacao especiftca, a 
representacao de ente consorciado nos orgaos que integram o sistema de 
gerenciamento de recurses hidricos: 
XVI - realizar estudos tecnicos para informar o licenciamento ambiental promovido 
por ente consorciado. 
XVII - Articular e viabiltzar, de forma unificada entre os municfpios membros do 
Cons6rcio, os SERVl<;OS DE INSPE<;AO SANITARIA DE NATUREZA VEGETAL E ANIMA-b,. 
de acordo com os padrces e normas tecnicas do Sistema Unificado de Atencao a 
Sanidade Agropecuaria - SUASA, Leis 7.889/89, 8.171/91, 9.712/98 e Decreto Federa ' 
5.741/06, com fim de regulamentar a sanidade agropecuana, incluindo o controle ~ (\ J 
atividades de s. aude, sanidade, inspecao fiscalizacao, educacao, vigtlancia de amrnais e~" ~ 
vegerais, msumos, produtos de origem animal e vegetal. " 

§ 12, Mediante solicitacao, a Assembleia Geral do Cons6rcio podera devolver 
qualquer das cornpetencias mencionadas nos incises I a VI do caput a adrmnistracao 
de Municipro consorciado, condicionado a indenizacao dos danos que o ente 

.. , ~~~~or~iado causar pela dirninuicao da econorma de escala na execucao da anvidade. 

~~~: . ~-= -~~~~\ 6 
• •• • f f I I I ~, .. /.c.1 

---J:Y·'. j •• • 
..._ ,_.:. 
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CAPITULO I 
MEIO AMBIEf'.:TE E SANEAMENTO 

0 CO~SORCIO UN IAO 0...\ SERRA GERAL. atraves das suas CUORDE\;:\DtJ~~l.A~ ~EG'l \ :..'3 
aruara, com base nas finaltdades e objenvos das segi.mres areas de -~~i.;:c?, 

. \ \ .,,_ • 

§ 2Q, Somente mediante autorizacao do Prefeito do Municipic representado, o 
Cons6rcio podera firrnar contrato delegando a prestacao de service publico de 
saneamento basico ou de arividade dele integrante, por prazo determinado, tendo 
como area os territ6rios de todos os rnunicipios consorciados ou de parcela destes, 
atendido o disposto nos incises me IV do caput. 
§ JQ. A autorizacao mencionada no § 2Q podera dar-se mediante decisao da 
Assernbleia Geral em relacao a qua! o Prefeito nao tenha se manifestado em 
contrario no prazo de vinte dias. 
§ 4Q. 0 Cons6rcio somente realizara os objetivos do inciso XIT do caput por meio de 
contrato, no qua! seja estabelecida rernuneracao compativel com os valores de 
mcrcado, a qual, sob pena de nulidade do contrato, devera ser previamente 
comprovada. A comprovacao constara da publicacao do extrato do contrato. 
§ SQ. 0 compartilhamento ou o uso comum de bens previsto no inciso XIV do caput 
sera disciplinado por contrato entre os municipios interessados e o Cons6rcio. 
§ 6Q. Os bens alienados, cedidos em uso ou destinados ao Cons6rcio Publico pelo 
consorciado que se retira somente serao revertidos ou retrocedidos no caso de 
expressa previsao do instrumento de transferencia ou de alienacao. 
§ 7Q. Havendo declaracao de utilidade ou necessidade publica ernitida pelo 
Municipio em que o hem ou direito se situe, flea o Cons6rcio autorizado a promover 
a desapropriacao, proceder a requisicao ou instituir a servidao necessaria a 
consecucao de seus objetivos. 
§SQ. 0 Cons6rcio podera realizar operacao de credito com vistas ao financiamento 
de equipamentos, obras e instalacoes vinculadas aos seus objetivos, entregando 
como pagamento ou como garantia receitas futuras da prestacao de servlcos. ou 
tendo como garantidores os entcs consorciados intcressados. 
§ 92, A ratificacao mediante lei do presente protocolo de intencoes autoriza os entes 
consorciados, bem coma as entidades de sua administracao indireta, a prornover a 
delegacao de exercf cio de competencias previstas no inciso XV do caput desta 
Clausula por meio de convenio ou outro instrumento legal. 
§ 10. 0 ressarcimento ao Consorcio dos custos advindos da prestacao de services 
pr6prios do gerenciamento dos resfduos de construcao civil, dos resi duos 
volumosos ou dos residues de servtcos de saude dar-se-a pela cobranca de preco 
publico homologado pela Assernbleia Geral, em todas essas hipoteses sendo sempre 
consideradas receitas pr6prias do Consorcio. \ 

TITULO III 
DASAREASDEATUA~AO 

CONSORCIO INTERMUNICIPAL OE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 
DA '1ICRORREGIAO DA SERRA GERAL DE M "4A$ 

UNIAO DA SERRA GERAL 
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ambienral: 
XI - Planejar e implantar sistema regional de nscahzacao e hcenciamenro ambienta' 
XII - Promover escudos destmados ao desenvo.vunenro e adocao de le:;:sbc3_1 
ambienral e agrana comum sos mumopt as da re;1.fo: 
XJJI - Pvornover escudos. programas e acoes destinadas a prorecao do meio ambrente, e 
a ... 1.,n::c-u-i:ado dos recursos narurai, ca regiao, 

Artigo 82 - Meio Ambiente e Saneamento - Exercer as atividades de planejarnenro. de 
regulacao, gerencrarnento e de fiscalizacao dos servrcos pubhcos de Meio Ambienre e 
Saneamento Basico no territ6rio dos Municipios consorciados. podendo para tal: 

I - Prestar service publico de saneamento basico ou atividade integrante de service 
publico de saneamento basico e outras atividades que promovam o desenvolvimento 
sustentavel dos municfpios consorciados por meio de contratos de programa que 
celebre com os titulares interessados; 
II - Representar os titulares, ou parte deles, em contrato de programa em que figure 
corno contratado 6rgao ou entidade da administracao de ente consorciado e que tenha 
por objeto a delegacao da prestacao de service publico de saneamento basico ou de 
atividade dele integrante, e nas dernais atividades de prornocao do desenvolvimento 
sustentavel: 
Ill - Representar os titulares, ou parte deles, em contrato de concessao celebrado ap6s 
licitacao, que tenha por objeto a delegacao da prestacao de service de mane]o de 
resf duos s6lidos e de Iimpeza urban a ou de atividade dele integrante; 
IV - Planejar, irnplantar, contratar estudos tecnicos, licitar, conceder e realizar demais 
atos perti nentes a de coleta seletiva <le lixo; 
V - Exercer o planejamento, a regulacao, a fiscalizacao da gestao dos res Iduos da 
construcao civil e dos residues volumosos, bem corno, nos terrnos do que autorizar 
resolucao da Assernbleia Geral, de outros resfduos de responsabilidade do gerador, 
podendo implantar e operar: 

a} rede de pontos de entrega para pequenas quantidades de residuos da construcao 
civil e resi duos volumosos; 
b} instalacoes e equipamentos de transbordo e triagem, reciclagem e 
armazenamento de resfduos da construcao civil e de resfduos volumosos; 

VI - Planejar, implantar, acompanhar e fiscalizar medidas de reflorestamento e de 
recuperacao de areas degradadas; 
VII - Planejar. realizar pesquisas, contratar estudos tecnicos e realizar ates necessaries 
a recuperacao de areas de protecao ambiental e de preservacao permanente; 
VIII - Nos termos do acordado entre os entes consorciados e sem prejufzo da 
responsabilidade dos geradores e transportadores, implantar e operar services de 
coleta, instalacoes e equipamentos de armazenamento, tratarnento e disposrcao final de 
residues dos services de saude: 
IX - Apoiar e insrituir programas que visem o manejo ca revitalizacao das bacias e sub-' 
bacias hidrograficas locais; ~ 
X - Promover f6runs e seminaries regionals e out:ros eventos tecnicos e educativos a • \ 

\ respeito de Mew Amblente. Saneamento, Limpeza Urbana e demais ternas de Inreresse \ ~. 

CONSORCIO INTER "1UNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTE HAVEL 
DA MICRORREGIAO DA SERRA GER:.L DE MINkS 

UNIAO DA SERRA GERAL 
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Artiga 9Q - Obras Publicas, Transito e Transports - Repre sentar os enres Consorciados 
junta CJ orgaos Federals e Estaduais. com o proposito de arender .. as demandas = 
necessidades dos enres consorciados, rorrnahzar parcerras e ~ J!1\'flLOS corn o objerr.o de 
me hor, r a rnalha viarta regional e a qualidade runc.onalidade ~ susrentabihdade d.:::: 

ob-a- pr.hlrcas 
I - \'1Jb1i1zar J aqursrcao CL' equiparnentos t' maquinas para 05 Enres consorcracos, pur 
mrermedio de l.nhas de cre drtos OU outr.is .ormas Ce finanriamento j:U!J'.tCO ou 
pnvado: 

CAPITULO II 
URBANISMO E CUL TURA 

XI\' - Providenciar estudos e projetos e promover acoes voltadas para o sanearnento 
arnbrental: 
XV - Prornover estudos, contratar ou elaborar e implantar projetos de urbanismo, 
paisagismo e harrnonizacao arnbiental na area dos municipios consorciados; 
XVI - Promover medidas destinadas a Educacao Ambiental formal e informal; 
XVII - Elaborar, contratar pesquisa e irnplementar sistema de tnformacoes gee- 
referenciadas nas areas de meio arnbiente e agropecuaria regionals: 
XVlll - Criar Centros de Educacao Ambiental Regional, inclusive em parceria com os 
orgaos referentes as das areas de Agricultura, Pecuaria, Melo Ambiente e Educacao dos 
entes consorciados: 
XIX - Tamar conhecimento da legislacao ambiental dos municipios: 
XX - Emitir parecer tecnico sabre tntervencoes cuja cornpetencia para autorizar seja do 
municipio a fim subsidiar os conselhos de meio ambiente; 
XXI - Participar das reunioes do CODEMA quando houver assunto tecnico a ser 
discutido, inclusive quando da emissao da declaracao de conformidade a ser cmitida 
pelos municf pios para cmpreendimentos que pretendem se instalar no municipio para 
fins de compor o licenciamento ambiental no ambito estadual: 
XX:ll - Auxiliar na elaboracao de projetos ambientais dos municipios: 
XXlll - Acornpanhar a execucao de projetos ambientals dos municf pios; 
XXJV - Emitir laudos e relatorios sobre danos ambientais causados nos municipios: 
XXV - Formalizar denuncias arnbientais aos orgaos de meio ambiente do Estado e da 
Uniao, considerada a cornpetencia de cada um, nos termos da Lei Complementar 140 e 
ao Ministerio Publico: 
XXVI - Acornpanhar acoes de fiscalizacao do municfpio; 
XXVII - Prester assistencia tecnica a Secretaria de Obras ou Planejamento na aprovacao 
de loteamentos; 
XXVlll - Auxiliar os municfpios na criacao de Unidades de Conservacao: 
XXIX - Promover capacitacao aos CO DEMAS duas vezes ao ano; 
XXX - Acompanhar e viabilizar o recebimcnto do !CMS Ecol6gico junto ao IEF dos 
municipios. 
XXXI - Desenvolver e executar projetos de Educacao Ambiental nas escolas e 
comunidades; 

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIME", TO SUSTE' .. TAVEL 
DA MICRORREGIAO DA SERRA GERAL !:>E MINAS 
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m - Organizar, planejar e realizar feiras regionais de artesanato, exposicoes e dernais 
eventos culturais: 
IV - Planejar, instituir e realizar demais atos visando a implantacao de programas e a 
divulgacao da historia, tradicoes e demais atributos culturais dos cutes consorciados: 
V - Planejar, realizar estudos, proper e implantar politicas publicas e acoes na area de 
cultura, visando a integracao regional; 
Vl - Realizar estudos e elaborar programas e projctos que se beneficiem das leis de 
incentivo ~1 cultura: 
VII - Planejar, licitar e contratar empresa especializada para o levantamento do \ f' 

patrim6nio historico regional, subsidiando as acoes na area do turismo regional; ~ ' 
VIIT - Planejar, licitar e realizar demais atos visando a preservacao do parrunonio 
historico. natural e cultural dos entes consorciados. 
IX · Va.orizar. apoiar e fornentar o artesanato tipico regional. inclusve medisnce .. 
rca izacao de curses, expcsrcoes. e outras torrnas de difusao 
X - Tornar conhecimenro da legislacao aos mumcrpio-, polit.ca lie Deresa do PJ.:T1m1jn:0 
"1 storrro Cultural 
XI· Erninr previc parecer tecnico p .. sra anahse pelos Conselhos \!u::k'.p,-t:=> de deresa J( 

Parrtmoruo Hrsrorico Cultural: 

.... 
('\.,. 

Artigo 10 - Cultura - Planejar, contratar e realizar demais atos necessaries a realizacao de 
estudos tecnicos e pesquisas visando o conhecimento da hist6ria, tradlcoes e demais 
atributos naturais e culturais dos entes consorciados; 

l - Planejar e contratar ou produzir folders, cartazes, catalogos de produtos e outros 
materials de divulgacao regional, assim coma eventos e services artfstico-culturais dos tt 

J 
entes consorciados; 

"" ll - Assessorar os entes consorciados na implantacao de acoes e politicas publicas de o-- r··' 
Cultura: 

II - Realrzar ce ssao de maquinas e equipamenros, medianre contrato de progarna, 
possihihtando o mtercarnbio entre os Entes consorciados. com enciencia e agihdade: 
Ill - Planejar, licitar e realizar programas de obras publicas, transporte e transito, bern 
como a troca de experiencia administrativa e operacional entre os entes consorciados: 
IV - Plancjar, licitar e realizar demais atos para aquisicao ou contratacao de usina de 
asfalto, com a finalidade de realizar obras de infraestrutura urbana nos entes 
consorciados; 
V - Planejar, licitar e contratar a realizacao de projetos de engenharia de interesse dos 
entes consorciados; 
Vl - Planejar, licitar e realizar os dernais atos necessarios a realizacao de concessao de 
prestacao de servicos de transporte publico urbane: 
VII - Acompanhar os processos de fracionamento do solo dos municipios, urbane e 
rural. tais como loteamcntos e chacreamentos; 
VIII - Auxiliar na elaboracao de legislacao urbanistica dos municipios, buscando auxllio 
junto a SE DRU, quando necessarto: 
IX - Acompanhar e emitir parecer tecnico para analise do Conselho Municipal de 
Politicas Urbanas dos munidpios. 

CO SORCIO INTERt.•UNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTEt.TA\iEL 
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Artiga 12 - Saude - Representar o s enres cunsorciados [unto ao Governo t::sL:iciua! e 
Governo Federa. e orgaos Publicos e Privadcs, com o prop.isuo de atender as cern andas e 
necessidades dos municipios relacionadas ao sistema de saude. 

CAPfTULO TV 
SA UDE 

VJ - Realizar f6runs e seminaries de discussao sobre cducacao inclusiva, diversidade 
humana e dernais temas a respeito do aprimorarnento da educacao: 
VU - Realizar f6runs e seminaries para o estabelecimento de politicas publicas para a 
educacao na regiao: 
VHI - Buscar alternatives para o tran.sporte intcrrnunicipal de estudantes; 
IX - Planejar, criar e irnplantar um sisrcma regional de avaliacao, para diagnosncc e 
projecao de metas para o processo ensino versus aprendizagem: 
X - Apolar e criar centres de ensino tecnico de nivel medic e superior. 

que visem a valorizacao do profissional do magisterio e a manutencao e o ?, 
desenvolvimento do ensino; 

Artigo 11 - Educacao - Representar os entes Consorciados junto a orgaos Federals e 
Estaduais, com o prop6sito de atender suas demandas e necessidades relacionadas ao 
sisterna de educacao, formalizar parcerias e convenios com o objetivo de rnelhorar o 
ensino publico e privado na sua area de atuacao: 

I - Criar escola de capacitacao de educadores, visando a forrnacao connnuada dos 
proflssionais que atuarn nos entes consorclados, de forrna direta ou atraves de 
convenios e parcerias corn instituicoes de ensino para a implantacao de cursos de 
graduacao. especializacao e aperfeicoamento: 
II - Coordenar grupos de discussao e aprimoramento dos processes pedag6gicos e de 
formacao de todos os niveis e modalidades de Ensino: 
IH - lmplantar acoes que propiciem e aperfeicoern os processes de comunicacao entre 
os orgaos responsaveis pela Educacao dos entes consorciados; 
IV - Planejar, contratar assessoria especializada, contratar estudos tecnicos a respeito 
de financiamento, programas e projetos da area de Educacao: 
V - Realizar parcerias, convenios e contratos de financiamento, prograrnas e projetos 

CAPlTULO Ill 
EOUCA<;:AO 

XII - Prornover capacitacao dos conselhos duas vezes ao ano; 
XIII - Acornpanhar e viabihzar o recebimento do !CMS Cultural junto ao TEPHA para os 
mumcipios: 
XIV - lniciar e desenvolver acoes de defesa do patrim6nio hist6rico cultural por meio 
dos instrumentos legais (tombamento, vigilancia, registro e inventario de hens); 
XV - Executar projetos de Educacao Patrimonial em escolas e cornunidades ja 
elaborados pelo IEPHA; 
XV1 - Realizer trahalho de reconhecimento e idenrificacao de populacoos tradicionais. 

CONSORCIO INTERMUNICIPAL OE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 
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CAPJTULO V 
ESPORTE E LAZER 

I · Assumir as competencias e objetivos dos Consorcios lntermunicipais Privados de 
Saude em caso de sua extincao: 
II - ReaJizar curses de capacitacao do pessoal da area da Saude para estruturacao do 
atendimento da atencao basica nos entes consorciados, tendo como referenda o 
Programa Saude da Familia (PSF); 
III - Criar sistema de avaliacao e diagn6stico da Saude nos entes consorciados: 
IV - Realizar estudos, proper e irnplantar medidas de estruturacao da rede de Saude na 
regiao para 0 atendimento a media cornplcxidade, solucionando OS vazios assistenciais 
e otimizando o atendimento a populacao dos entes consorciados; 
V - Forrnular polfticas publicas regionais para a Sande, estabelccer convenios e 
parcerias, inclusive representando os entes consorciados perante orgaos federals e 
estaduais: 
VI - Realizar curses de capacitacao e foruns de discussao para os gestores da Saude: 
Vil - Realizar cursos de capacitacao e f6runs de discussao direcionados aos servidores e 
mernbros de Conselhos de Saude dos entes consorciados e entidades civis organizadas, 
fortalecendo o controle social na area da Saude: 
VIII - Realizar estudos a respeito do atendimento regional da saude, buscando 
aperfeicoar a capacidadc tecnica de atendirnento de cada ente consorciado, 
descentralizando e otimizando os investimentos em equipamentos, recurses humanos 
e estrutura da Saude Publica: 
IX - Licitar e contratar o fornecirnento e rnanutencao de sisternas de informatizacao da 
gestao municipal e regional de Saude, buscando maier eficiencla do sisterna de Saude 
dos entes consorciados: 
X - Criar f6runs de discussao e programas regionais de melhoria do atendimento da 
Saude, inclusive com a capacitacao dos profissionais e servidores que atuam no sistema 
de saude: 
XI - Estudar e implantar acoes e programas de vigilancia em saude, sanitaria c 
epiderniologica nos entes consorciados; 
XII - Planejar, licitar e contratar o fornecimento de materials, equiparnentos, 
medicamentos e outros insurnos da area da saudc: 
Xlll - Planejar, licitar e conrratar cstudos tccnicos sabre as condicoes epidemiol6gicas 
da regiao, propondo c irnplantando programas para saneamento dos problemas 
encontrados; 
XIV - Planejar, licitar, firmar convenios e contratar prestacao de services especializados 
de referenda e de media e alta complexidade, visando o atendimento a populacao dos 
entes consorciados: \ 
XV - Reahzar cursos e treinamentos. diretamente ou atraves de convemos, direcronados ' 
aos servidores dos entes consorciados; 
XVI - Planejar e implantar service de apoio ao deslocarnento de pacientes para 
tratarnento especiahzado em urudade extra regional; 

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SU STENT AVEL 
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.mxs para as pagmas de cada ente consorc.ado, 
IX - lnsntuir rede de cornunicacao de dados enrre 05 enres consorciados. perrrunndo 
.nclusive a realizacao de videoconrerencia 

VII - Realizar carnpanhas educativas e de divulgacao de -nteresse da re~1.30; 
vm - Cnar pazina na internet - sire" do CO\SORCIO U\I \O f'I..\ SERR..\ GERAL corn 

IV - Apolar as iniciativas de emissoras de radiodifusao e telecomurncacoes 
cornunitarias e educativas regionals: 
V - Realizar seminaries, cursos de capacitacao e f6runs de discussao para capacitacao 
dos profissionais da area de cornunicacao: 
VI - Realizar estudos, planejamento, contratacao de profissionais especializados, 
conrraracao com emissora de telecomunicacoes e radiodifusao. visando a criacao de 
programs de televisao e de radio para divulgacao de materias de interesse pubtico\ r 

<' ' regional; ,, 
• 't ) 

Artigo 14 - Cornunicacao - Representar o conjunto dos rnunicipios na articulacao de 
parcerias visando a melhoria do sisterna de comunicacao, podendo para isso: 

I - Contratar a realizacao de pesquisa de opiniao e realizar diagn6stico da Cornunicacao 
na regiao, com o prop6sito de estabelecer politicas publicas mais consistentes: 
JI - Planejar, licitar e realizar dernais atos visando a contratacao de agencia de 
publicidade para assessoramento em cornunicacao e prestacao de services ao 
CONSORCIO UNIAO DA SERRA GERAL e aos entes consorciados; 
III - Planejar, licitar e realizar demais atos visando a contratacao de grafica para 
atender a demanda de producao de material de interesse regional e dos entes 
consorciados; 

CAPlTULO VI 
COMUNICA<:AO 

Artigo 13 - Esporte e Lazer - Formular e unplementar politicas publrcas mclusivas e de 
anrrnacao do esporte e do lazer como direitos socials dos cidadaos. colaborando para o 
desenvolvimento regional; 

I - Realizar torncios c campeonatos regionais; 
II - Realizar estudos e implementar programas para o treinamento dos desportistas. em 
especial para participacao no JIMl (Jogos Estudantis do Interior de Minas Gerais); 
lll - Organizar e realizar jogos escolares regionals: 
lV - Organizar e realizar campeonato de futebol arnador das ligas desportivas: 
V - Planejar, licitar e realizar dernais ates necessaries a construcao de estadios, pracas e 
centres desportivos para a pratica de esportes de todas as idades, visando o 
desenvolvimento do esporte na regiao: 
V1 - Realizar curses de capacitacao e foruns de discussao de politicas publicas do 
Esporte e Lazer, para gestores e profissionais da area; 
VII - Realizar estudos e programas visando incentivar a pratica de esportes radicais na 
regiao: 
VIII - Planejar, licitar e realizar demais ates visando a construcao do Centro Regional de 
Treinamento com pistas de atletismo. 

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTEt. TAVE_ 
DA MICRORREGIAO DA SERRA GERAL DE MINAS 

UNIAO DA SERRA GERAL 



BOC 46222 

14 

prozramas e projezos 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
CAPITULO vm 

Familiar do Territ6rio. 'I 

\ '~c~, \\\\~~~ 
~ ~ 

Artigo 16 - Desenvolvimento Social - Representar os Entes Consorciados junto ao 
Govcrno Estadual e Federal. ea 6rgaos publicos e priva<los visando a realizacao de acces 
integradas que prornovam o desenvolvimento social da regiao. podendo para isso: 

1 - Promover a habilitacao dos entes para implantacao do Sistema Umco de Assisrencra 
Social (SUASl, 
1I - Criar curses de capacitacao e aperfeiccamenro dos gestore- e mernbros de 
Couselhcs da JrL.1 ds Asststencia Social: 
Ill - Planejar. hcrrar e cor-r-atar empresa especializada visando .} reahzscao de 
di3§!110Stl(O:i SOC],~:~ 1105 enres L0!1SOrCJJQ05 para 0 desenvolvimento de acoes 

Artigo 15 - Desenvolvimento Rural - Representar os entes consorciados na articulacao 
de parcerias com entes publicos e privados visando a realizacao de acoes integradas que 
promovam o desenvolvimento sustentavel dos empreendimentos e da populacao rural do 
Territ6rio da Cidadania Serra Geral; 

I - Planejar, licitar e contratar empresa especializada visando a realizacao de 
diagn6stico da producao agropecuaria atual e identificacao das potencialidades da 
producao rural na regiao: 
II - Planejar, realizar estudos e implantar programas regionais de incentivo a producao 
rural. inclusive atraves da realizacao de licitacao para compra de insumos e rnaquinas 
agricolas; 
Ill - Planejar, realizar estudos e implantar prograrnas visando melhorar as estradas 
vicinais e facilitar o escoamento da producao agricola: 
IV - Planejar, realizar estudos e implantar programas visando a criacao de feiras 
regionais ou outras acoes voltadas para a comercializacao dos produtos agrfcolas da 
regiao: 
V - Planejar, propor e implantar acoes regionais de desenvolvimento do setor rural e 
fomentar a criacao e capacitacao de Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural 
Sustentavel: 
Vl - Fomentar a criacao de cooperatives e associacoes de produtores: 
VII - Apoiar as praticas de producao agropecuaria e florestal; 
VIII - Prornover estudos, elaborar projetos e fomentar praticas de processamento e 
industrializacao de produtos rurais, em especial atraves de cooperativas e associacoes 
rurais. 
IX - Fazer parte do Colegiado e da Camara Tecnica do Territ6rio da Cidadania Serra 
Geral e participar efetivamente das atividades promovidas em beneficio da Agricultura 

CAPITULO Vil 
DESENVOLVlMENTO RURAL 

CONSORCIO INTERMUNICIPAL OE DESENVOL'/IMENTO SUSTENTAVEL 
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CAPiTULO lX 
OESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

IV - Planejar, licuar e contratar ernpresa ou proflssional especializado visando o 
assessoramento e o acompanhamento da implantacao de programas, projetos. services 
e beneff cios da assistencia social; 
V - Prornover seminaries e f6runs de discussao visando a intcgracao regional das acoes 
de Assistencia Social e sua cornpatibilizacao com as demais politicas publicas: 
Vl - Realizar acoes e prograrnas visando o incentive de acoes de assistencia e 
desenvolvimento social realizados por entidades sem fins lucrativos; 
VII - Licitar e/ou contratar empresa ou profissionais especializados para dar assessoria 
aos entes consorciados na elaboracao e implantacao de projetos, convenios e 
programas de assistencia e desenvolvimento social; 
Vlll - Criar foruns de discussao e criacao de politicas de protecao as criancas e aos 
adolescentes, a terceira idade, aos portadores de deficiencia, a juventude, as mulheres, 
de prornocao da igualdade racial e de promocao e protecao aos direitos humanos, 
dentre outras acoes de assistencia e desenvolvimento social; 
lX - Realizar acoes, programas e contratar empresa ou profissional especializado para 
assessoria aos Conselhos Municipais de Seguranca J\limentar Nutricional Sustentavel: 
X - Planejar, criar e implantar programas de regularizacao fundiaria e de habilitacao 
popular, i ncluindo construcao, reforma e moradias populares no ambito regional. 

CONSORCIO INTER UNICIPAL DE DESENVOLl/IMENTO S~STEt .. TAVEl 
Dt. MICRORREGIAO DA SERRA GERAL OE • · ..... s 

UNIAO DA SERRA GERAL 

Artigo 17 - Desenvolvimento Economico - Representar os Entes Consorciados junto aos 
Governos Estadual e Federal, ea orgaos publicos e privaclos visando a realizacao de acoes 
integradas que promovam o desenvolvimento econ6mico regional, podendo para isso: 

I - Planejar, licitar e contratar ernpresa especializada visando a realizacao de 
diagn6stico socioeconornico regional, para nortear as politicas de ordenamento 
territorial e desenvolvimento da regiao: 
II - Planejar, licitar e contra tar empresa especializada visando a realizacao de estudos e 
levantamentos da cadeia de consumo interno da regiao, oferta e demanda de produtos 
e services, de forma a orientar as politicas publicas ea atracao de novos investimentos, 
bem coma para o fortalecimento da economia regional; 
III - Realizar cursos tecnicos, de capacitacao, de aperfeicoamento e de especiali'21<lc;i\J:' 
diretamente OU atraves de convenios, para atender as dernandas de rnao-de-obra na 
regiao: ""' 
IV - Planejar, propor e implantar program as de desenvolvimento eccnomico da regiao: 
V - Planejar. llcirar e contratar empresa especializada visando o rnapearnento das areas ... 
dispomveis para instalacao de ernpresas e distritos industrials na regrao: 
Vl · Potencializar a atividade turrstica atraves da cnacao de roreiros rur.snccs 
mterrnumcipais e de acoes e pr ograrnas que incennvern o runsrno ns r::-;ii'.o 
vn. Cnar e d.vi.lgar urn .. alenda-io m.egrado de eventos da :-e;t.io 
Vll! - lrnplantar roruns de d.SLL•~SaO debates E esrudos [eC;;!CO~ para 
desenvolvimento da regiao 
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r-. Ill - Coordenar e prornover, em articulacao com os Estado, Uniao e Municfpios' 
mernbros, a implernentacao de acoes conjuntas em prol da seguranca das areas de risco \\ "-~ 
em epocas de chuvas: \ ~ 
IV - Prornover, em articulacao com outros Municfpios ea Coordenadoria Regional d~' 
Defesa Civil, a organizacao ea implementacao de Nucleos Comurutarios de Defesa Civil 
- NllDEC: 
V - lnsrruir precesses ao Chefe do executive murucipal. de siruacoes de emergencia e de 
estado de calanudade pubhca: 
VI - Participar de orgaos colegiados que rratem da execucao de medidas relacionadas 
com a protecao da populacao preventivas e em caso de desasrres. estabelecidos no 
Codigo de Desastres Arneacas e Riscos: 

II - Estabelecer estrategias e diretrizes para orientar as acoes de reducao de desasrr~\ 
em ambito do Cons6rcio; .\\ 

Artigo 19 - Defesa Civil - Formular e conduzir a Polftica de Defesa Civil dos Munidpios 
rnembros; 

I - Contribuir para a formulacao da politica de desenvolvimento municipal integrada:" 

CAPITULO Xl 
DEFESA CIVIL 

Artigo 18 - Defesa Social - Forrnular e Conduzir, em conjunto corn os municf pios, a 
politica de Defesa Social no Territ6rio da Cidadania Serra Geral: 

I - Realizar acoes visando o intercambio e a parceria entre as Guardas Municipais dos 
entes consorciados; 
II - Realizar curses e treinamentos, diretamente ou atraves de convenios, para 
atendimento emergencial de primeiros socorros e com bate a incendios: 
Ill - Realizar acoes de apoio e convenios com o Corpo de Bombeiros visando a melhoria 
do atendimento na regiao: 
IV - Promover a integracao e operacao conjunta das Coordenadorias de Defesa Civil e 
Guardas Municipais: 
V - Planejar, criar programas, licitar e realizar denials atos visando a promocao de 
acoes de defesa social. 

CAPlTULO X 
DEFESA SOCIAL 

lX - Planejar, licitar e contratar ernpresa especializada visando a identificacao de 
atividades econormcas alternativas a mineracao e siderurgia: 
X - Criar programas e cursos de capacitacao em empreendedorismo; 
XI - Criar o forum regional da economia solidaria, em articulacao com a rede de 
entidades nao lucrativas voltadas para o mercado solidario: 
XII - Planejar, criar e implementor programas voltados para a economia solidaria, 
ligados prioritariamente a atividade rural, artesanato, reciclagem de produtos e rejeitos 
da mineracao. 
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Artigo 21 - lnspecao Sanitaria - Articular e viabilizar, de forma unificada cntre os 
munidpios membros do Consorcio, os SERVICOS DE INSPE<;:AO SANITARIA DE NATUREZA 
VEGETAL E ANIMAL, de acordo com os padrfies e normas tecnicas do Sistema Unificado de 
Atencao a Sanidade Agropecuaria - SU ASA, Leis 7.889 /89, 8.171/91, 9.712/98 e Deere to 
Federal 5.741/06, com fim de regulamentar a sanidade agropecuaria, incluindo o controle 
de atividades de saude, sanidade, inspecao fiscalizacao. educacao, vigilancia de animais e 
vegetais, insumos, produtos de origem animal e vegetal, podendo para isso: 

l - Planejar e gerir atividades destinadas a instituir e ampliar as acoes de seguranca 
alimentar e nutricional e de promocao do desenvolvirnento local dos munidpios 
consorciados; 
Il - estimular a cooperacao intermunicipal ea elaboracao de estudos e pesquisas que \ ....... 
contribuam para o desenvolvimento local, auxiliando na elaboracao e gestao de_.. 
projetos de desenvolvimento: 'tJ~ 
III - promover o intercarnbio de experiencias sobre o desenvolvimento em ruvel \ ' 
regional, estadual e nacional. envolvendo os agentes msntucionais do terntorro: 
IV - promover acoes no arnbito arnbiental: 
V - gerenciar os recurses recnicos e financeiros conforrne pactuados em conrra;o de 
rareio. quando da elaboracao de projetos e converuados com as Secretarias Cc Estado 
Mmistertos e outros que firrnar parceria com o CONSORCIO; 

CAPITULO XIII 
INSPE<;:AO SANITARIA 

III - Planejar, licitar, salvo, services advocaticios singulares e not6ria especializacao 
reconhecidos na origem e contratar empresa especializada para a realizacao de 
assessoria e consultoria juridica ao CONSORCIO UNIAO DA SERRA GERAL; 
IV - Realizar seminaries, cursos de aperfeicoamento, encontros jurfdicos e outros 
eventos visando o aprimoramento e atualizacao dos profissionais do Direito com 
atuacao nos entes consorciados. 

I - Realizar forum de discussao dos problem as jurfdicos co muns aos entes 
consorciados: 
II - Realizar ac;oes visando a colaboracao entre as Procuradorias dos cntes 
consorciados; 

Artigo 20 - [uridico - Planejar. licitar e contratar ernpresa especializada visando 
atualizacao e cornpatibilizacao da legislacao dos entes consorciados ao CONSORCIO UNIAO 
DA SERRA GERAL; 

CAPITULO XII 
JURIDICO 

VII - Prornover o intercarnbio tecnico entre organismos governarnentais e defesa CI\1); 

VIII - Exercer as arividadcs de secretaria-execuriva desta Coordenadoria de Defesa 
Civil. 

CONSORCIO INTERMUNICIPAL OE DESENVOLVIMENTO SUSTEl'JTAVEL 
DA ~ICRORREGIAO DA SERRA GERAL DE MINAS 

- UNIAO DA SERRA GERAL 



BOC 46226 

18 

CAPiTULO I 
DA GESTAO ASSOCIADA 

TITULO IV ' ~ 
DA GEST AO ASSOCIADA DOS SERVI(:OS PUBLICOS 

) ..-- 

consorciados ou que neles vierern a se estabelecer; 
XlX - Im plantar, contratar ou conveniar services de laborat6rio. 

VI - assezurar J prestacao de services de inspecao animal e vegeral. para a populacao ~ 
empresas em rerrito+o dos municipios consorciados c que aderirem ao SUAS:-\, 
assegurando um sisterna eficiente e eficaz: 
Vil - gcrenciar os recurses tccnicos e financeiros conforme pactuados em contrato de 
rateio, prestando service de acordo com os parametros aceitos pela Secretaria de 
Estado cla Agricultura e pelo Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecirnento - 
MAPA princfpios, diretrizes e normas que regularn o SUASA; 
VIII - criar instrumento de vigilancia e defesa sanitaria animal e vegetal, com a 
respectiva inspecao e classificacao de produtos destas origens, bem como de seus 
subprodutos e residuos de valor economico, mantendo controle, avaliacao e 
acompanhamcnto dos servicos prestados as ernpresas cadastradas e aos munidpios 
consorciados; 
lX - fiscalizar os insurnos e os services usados nas atividades agropecuarias: 
X - realizar estudos de carater permanente sobre as condicoes sanitarias, animal e 
vegetal, da regiao oferecendo alternativas de acoes que melhorem tais condicoes: 
XI - adequar o controle oficial em toda a cadeia produtiva animal e vegetal; 
XII - incentivar e apoiar a estruturacao dos services de sanidade animal e vegetal nos 
murucfpios consorciados, objetivando a uniformidade de atendimento de inspecao e de 
auxilio a diagn6stico para a correta aplicacao das norrnas do SUASA; 
XIII - nos assuntos atinentes as finalidades do CONSORCIO e/ou de interesse cornum, 
representar os municipios que o integram, perante quaisquer autoridades ou 
instituicoes: 
XIV - prestar assessoria e treinamento aos tecnicos dos municipios consorciados, na 
implantacao de programas e medidas destinadas a inspecao e controles oficiais do 
SU ASA; 
XV - estabelecer relacfies cooperativas com outros cons6rcios que venham a ser criados 
e que por sua localizacao, no ambito rnacrorregional, possibilite o desenvolvimcnto de 
acocs conjuntas; 
XVI - viabilizar a existencia de infraestrutura de services de inspecao de produtos de 
origem animal e vegetal na area territorial do CONSORCIO; 
XVII - notificar as autoridades competentes, dos eventos relatives a sanidade 
agropecuaria: 
XVIII - fomentar o fortalecimento das agroindustrias existentes nos municipios 

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SU STENT :..VEL 
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Artigo 25 - No que nao contrariar a legislacao federal, sao drretnzes para us services 
publicos de sanearnento basico provides pelo Consorcio ou pelos Mu111c1p1os consorciados 

r - uruversahzacao do acesso: 
II - mregralidade cornpreendida como o conjunto de todas JS anvidades e corr pcner tes 
de cada urn dos diversos servicos de saneamenro basico prop.ciand _ a populacao o 
acesso na conforrmdade de suas necessidade- e msxrrn'zando ..; ::-fic;c1:i das acoes e 
resulrados: 

r 

Artigo 24 - Para a consecucao da gestao associada, os entes consorciados transferern ao 
CONSORCIO o exerdcio das competencias de planejamento, da regulacao e da fiscalizacao 
dos services publicos que envolverem o objeto deste CONSORCIO. \ 

Paragrafo Unico. Os entes consorciados, rnediante Contrato de 
transferir ao CONSORC!O outras competencias do sisterna publico. 

Artigo 23 - A gestao associada abrangera os services prestados no arnblto dos territorios 
dos Municfpios que efetivamente se consorciarern. 

Paragrafo Unico. Exclui-se do previsto no ca put o territ6rio do Municfpio a que a lei de 
ratificacao tenha aposto reserva para exclui-lo da gestao associada de services publicos, 

Artiga 22 - Os Municiptos consorciados autonzam a gestao associada dos servicos 
puhlicos por meio de concessao ou de convenio de cooperacao entre entes federados. 
acompanhadas ou nae da prestacao de services publicos ou da transferencia total ou 
parcial de encargos, services, pessoal e bens essenciais a continuidade dos services 
transferidos, no que se refere: 

I - ao planejamento, a regulacao ea fiscallzacao pelo CONSORCIO dos services publicos: 
II - a implernentacao de melhorias sanitarias domiciliares, desenvolvimento de 
prograrnas de educacao sanitaria e ambiental, sem prejuizo de que os entes 
consorciados desenvolvam acoes e programas iguais ou assemelhados; 
III - a capacitacao tecnica do pessoal encarregado da prestacao dos services publicos 
nos Municipios consorciados; 
IV - a prestacao de services, a execucao de obras e o fornecimento de bens a 
administracao direta ou indireta dos entes consorciados; 
V - a realizacao de licitacces compartilhadas das quais, em cada uma delas, decorram 
dois ou mais contratos, celebrados par municf pios consorciados ou entes de sua 
administracao indireta; 
VI - aquisicao ou administracao dos bens para o uso compartilhado dos Munidpios 
consorciados; 
VII - a contratacao de services para operacao de sistemas de saneamento basico: 
VIII - a outorgar concessoes, autorizacoes e permiss6es para o uso dos sistemas de 
saneamento basico. 

Paragrafo unico, Mediante solicitacao, e facultado a Assembleia Geral devolver 
qualquer dos poderes mencionados no inciso I do caput a administracao direta de 
munidpio consorciado. 

CONSORCIO I" TERMUNICIPAL OE DESENVOLVIMENTO SUSTENT AVEl 
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.\rtigo 27 - Os valores das ranras e de outros precos publiros 1:.::-r.· ~ r-i • set. :-e.:·_.s:e E 

evisao onservarao cs seguinres criterios: 
l - '~ tanra se cornpora de d.ias parte s, urna rerertda sos cusros co :-.::r. ILO '.o-:-_,! : :ar~o 
dos enres consorciados, e ourra rererida aos cusros do Consorcio que engloba os c istos 

2:. 

usuarios: 
VI - os pianos de connngencia e de seguranca: 
VII - as penahdades a que estarao sujeitos os usuano= e os prestadores . 

adotadas metas parciais ou graduals: 
m - sistemas de medicao, faturarnento e cobranca dos servicos: 
IV - o metodo de monitoramento dos custos e de reajustamento e revisao das taxas ou 
preens publicos: 
V - os mecanismos de acompanhamento e avaliacao dos services e proccdimenros para 
recepcao. apuracao e solucao de queixas e de reclamacoes dos cidadaos e dos demais 

C'- r~ 
n 

II - as metas de expansao e qualidade dos servicos e os respectivos prazos, quando :o 

compreender pelo menos: 
I - os indicadores de qualidade dos services e de sua adequada e eficiente prestacao: 

t) 

do Consorcio estabelecera as normas de rcgulacao e Fiscalizacao, que deverao ~ 

Artigo 26 - Atendidas as diretrizes fixadas neste Estatuto, no Contrato de Consorcio 
Publico, a legislacao do titular dos services ou resolucao aprovada pela Assembleia Geral 

III - abastecimento de agua, esgotamento sarutario, limpeza urbana e manejo dos 
residues solidos realizados de formas adequadas a saude publica ea protecao do meio 
ambients: 
IV - disponibilidade, em todas as areas urbanas, de services de drenagem e de manejo 
das aguas pluvials adequados a saude publica e a seguranca da vida e do patrimonio 
publico e privado: 
V - adocao de metodos, tecnicas e processes que considerem as peculiaridades locals e 
regionals: 
VJ - articulacao com as politicas de descnvolvimento urbano e regional, de habttacao, 
de combate a pobreza e de sua erradicacao, de protecao ambicntal, de prornocao da 
saude e outras de relevante interessc social voltadas para a melhoria da qualidade de 
vtda. para as quais o sanearnento basico seja fa tor determinante; 
VII - eficiencia e sustentabilidade econornica: 
VIII - utilizacao de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento 
dos usuarios, quando for o case, ea adocao de solucoes graduais e progressives: 
IX - transparencia das acoes, baseada em sistemas de informacfies e processos 
decisorios institucionalizados: 
X - controle social; 
XJ - seguranca. qualidade e regularidade; 
XII - integracao das infraestruturas c services com a gestao eficiente dos recurses 
hidricos. 
XIII - a promocao das aciies de educacao sanitaria e ambiental para a conscieutizacao 
sobre os procedimentos para evitar a contarmnacao dos solos, das aguas e do ar. 
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Artigo 31 - Os recurses entrcgues por meio de contrato de rateio, inclusive os oriundos de 
transferencias au operacoes de creditos, destinarn-sc ao atendimento de suas despesas 
urcamentarias, sendo vedada a aphcacao financeira em outros fin-: 

§1 Q, As despesas nae poderao ser classrfrcadas come ger~encas. 
§22• Entende-se per dcspesa generrca aquela Lill que a execucao ore .. P11'..'n: .. ;~1.:;. s:- =,:,.7 

com modalidade de aplicacao indefuuda. 
§3Q. \au se consideram corno ~en~nc.t~ as despesas de adnuntsrracac e planejamer : 
dcsde cue previamente classiricadas por mete de aplicac.3.:-1 C..15 norm .. b ::e 
contabihdade publica. 

orcamcntaria e financeira aos novos limites. 

• 
a garantir a contribuicao prevista no contra to de rateio. .~ 

N Paragrafo unico. A eventual impossibilidade de o ente consorciado cumpnr -e 
obrigacao orcamentaria e financeira estabelecida em contrato de rateio obriga o 
CONSORCJO UNIAO DA SERRA GERAL a adotar rnedidas para adaptar a execucao 

movimenracao financeira, au qualquer outra derivada das normas de direito financeiro, o 
entc consorciado. mediante notificacao escrita, devera inforrna-la ao CONSORCJO UNIAO ':rs 

"") 

DA SERRA GERAL, apontando as medidas que tomou para regularizar a situacao, de modo 

Artigo 30 - Havendo restricao na realizacao de despesas, de empenhos ou de 

Artigo 28 - Os entes consorciados entrcgarao recursos financeiros ao consorcio publico 
mediante contrato de rateio. cujos valores sejam aprovados pela Assemblcia Geral. 

§1Q. 0 contrato de rateio sera formalizado em cada exercicio financeiro, obscrvado o 
orc;amento do CONSORCIO UNIAO DA SERRA GERAL aprovado pela Assembleia Goral: 
§22• Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o CONSORCJO UNJAO 
DA SERRA GERAL, sac partes legftimas para exigir o cumprimento das obrigacdes 
previstas no contra to de rateio. 

Artigo 29 - O ente consorciado devera incluir em seu orcarnento. a previsao de recurses 
orcamentarios que suportem o pagamento das obrlgacoes previstas no contrato de rateio. 
sob pena de constituir ato de improbidade adrninistrativa, nos termos do disposto no art. 
10, incise XV. da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, "celebrar contrato de rateio sem 
suficiente e previa dotacao orcamentaria". 

CAPfTULO II 
DO CONTRATO OE RATEIO 

de presracao dos services publicos de saneamento basico a seu cargo, dos services 
vinculados e os relatives a reposicao ea cxpansao futuras: 
lI - arnbas as partes da estrutura de custos serao referenciadas em volumes medidos ou 
estimados mensalmente, com valores distintos para cada qual: 
Ill - as tarifas serao progressivas de acordo com o consumo de agua. e diferenciadas 
para as categorias nao residencials, que poderao subsidiar o consume residencial; 
IV - as tarifas podcrao ser reajustadas ou revistas para atender a necessidade de 
execucao de prograrnas de melhoria e arnpliacao dos services de saneamento basico. 

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 
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lX - as penalidades e sua forrna de aphcacao: 
x - OS (3<;0S de exr.r-cao 
XI - :JS bens rei.·t:rsT'c:b' 

Xll - os cnrenos para o calculo e a rorma de pagarnento das 1:1lie:~':Z,1COc' d=Y1C3:> Ju 
Consorcic relauv,is J05 invesnmeuros que nae .or .. m: amornzadcs per canras '.JL ourras 
receiras emerzentes c.ia prestacso dos services 

Artigo 34 - Ao Consorcio somente e permitido firmar contrato de programa para prestar 
services por meios proprios cu sob sua gestao administrativa ou contratual, em estrita 
observancia a legislacao vigente. 
Artigo 35 - Sao clausulas necessarias do contrato de programa celebrado pelo Consrircio 
Publico as que estabelecam: 

I - o ohjeto, a area e o prazo da gestao associada de services publicos, inclusive a 
operada com transferencia total ou parcial de encargos, services, pessoal e bens 
essenciais a continuidade dos services: 
II - o modo, forma e condtcoes de prestacao dos servicos: 
111 - os criterios, indicadores, formulas e parametros definidores da qualidade dos 
services: 
TV - o calculo de tarifas e de outros precos publicos na conformidade da regulacao dos 
servicos a serern prestados: 
v - procedimentos que garantam rransparencia da gestao economica e financeira de 
cada service em relacao a cada um de seus titulares, especialmente de apuracao de 
quanto foi arrecadado e investido nos territories de cada um deles, em relacao a cada 
service sob regime de gestao associada de service publico: 
Vl - os direitos, garantias e obrigacoes do titular e do Consorcio, inclusive os 
relacionados as previsiveis necessidades de futura alrcracao e expansao dos services e 
consequente modernlzacao, aperfeicoamento e arnpliacao dos eq ui parncnros e 
mstalacoes: 
VII - os direitos e deveres dos usuarios para obtencao e utilizacao dos services: 
VIII - a forma de fiscalizacao das instalacfies, dos equipamentos, dos metodos e das 
praticas de execucao dos services. bem como a indicacao dos orgaos competences para 
exerce-las: f 

CAPlTULO Ill 
DO CONTRATO DE PROGRAMA 

Artigo 33 - O CONSORCIO UNIAO DA SERRA GERAL devera fornecer em tempo habil, 
informacoes financeiras necessarias para que sejam consolidadas, nas contas dos entes 
consorciados. todas as receitas e despesas realizadas, de forma a que possam ser 
contahilizadas nas contas de cada ente da Federacao na conforrnidade dos elementos 
economicos e das atividades ou projetos atendidos. 

Artiga 32 - 0 prazo de vigencia do contrato de rateio nao sera superior ao de vigencia das 
doracces que o suporram, com excecao dos que tenham por objeto exclusivamente 
projetos consistentes em programas e acoes conternpladas em piano quadrienal. 
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TITULO V 
DA ORGANIZA<;AO DO CONSORCIO 

§ 22. Os bens vinculados aos services publicos serao de propriedade da 
administracao direta do Munidpio contratante, sendo onerados per direitos de 
exploracao que serao exercidos pelo Cousorcio pelo periodc em que viger o contrato 
de programa. 
§ J!!. Nas operacoes de credito contratadas pelo CONSORCIO UNIAO DA SERRA 
GERAL para investimentos nos services devera se indicar o quanta corresponde aos 
services de cada titular, para fins de contabilizacao e controle. 
§ 42. Receitas futuras da prestacao de services pcderao ser entregues coma 
pagamento ou como garantia de operacoes de credito ou financeiras para a execucao 
dos investimentos previstos no contrato. 
§ 52, A extincao do contrato de programa dependera do previo pagamento das 
indenizacdes eventualmente devidas, especialmente das reterentes a economicidade 
e viabilidade da prestacao dos services pelo Consorcio, per razoes de ecpnornia de 
escala ou de escopo. 
§ 6!!. 0 contrato de programa continuara vigente nos cases de: 

a) - o titular se retirar Consorcio ou da zcstao associada e b I 

b) · exnncao do consorcio. 

§ 12, No caso de a prestacao de services for operada por transferencia total ou parcial 
de cncargos, service, pessoal e bens essenciais ~l continuidade dos services 
transferidos, tarnbern sao necessarias as clausulas que estabelecam: 

a) - os encargos transferidos ea responsabilidadc subsidiaria da entidade que os 
transferiu; 
b) - as penalidades no caso de inadirnplencia em rclacao aos encargos 
transferidos: 
c) - o momenta de transferencia dos servicos e os deveres relativos a sua 
continuidade; 
d) - a indicacao de quern arcara com o onus e os passives do pessoal transferido: 
e) - a idcnriflcacao dos bens que terao apenas a sua gestao e administracao 
transferida e o preco dos que sejam efetivamente alienados ao contratado: 
t) - o procedimento para o levantamento, cadastro e avaliacao dos hens 
reversfveis que vierem a ser amortizado mediante receitas de tarifas ou outras 
emergentes da prestacao dos services. 

XIII - ci obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestacao de contas do Consorcio ao 
titular dos services: 
XIV - a periodicidade em que o Cons6rcio devera publicar demonstracoes financeiras 
sabre a execucao do contrato; 
XV - o faro e o modo amigavel de solucao das controversias contratuais. 
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CAPITULO Ill 
DA ASSEMBLEIA GERAL 

Paragrafo Unico. Os estatutos do CONSORCIO UNIAO DA SERRA GERAL poderao cnar 
outros orgaos. desde que, previamente aprovados sua cnacao em ASSE'vlBLEIA GER.-\L 
com respectivos cargos e salarios. 

r 

Artigo 37 - O CONSORCIO UNIAO DA SERRA GERAL e composto dos seguintes orgaos: 
I - ASSEMBLEIA GERAL 
II - DlRETORIA 
Ill - PRESIDENClA 
IV - C.AMARA DE REGULAC,:AO 
V - SUPERINTENDENCIA 
VI - ASSESSORlAS 

Assessoria Administrativo-Financeira 
Assessoria [uridica 
Assessoria de lmprensa e Cornunicacao 

VII - DEPARTAMENTOS 
Departamento de Projetos e Convenios. 
Departamento Administrativo e Financeiro. 

VIII - COORDENADORIAS REGJONAIS 
Coordenadoria Regional de Defesa Civil 
Coordenadoria Regional de Urbanismo e Cultura 
Coordenadoria Regional de Meio Ambiente 
Coordenadoria Regional de lnspccao Sanitaria 
Coordenadoria Regional de Saude 
Coordenadoria de Desenvolvimento Socioeconomico. 

CAPITULO II 
DOSORGAOS 

Arrigo 36 - 0 presente estatuto organizara o funcionamento do Cons6rcio Publico. 
tornando-se nula a clausula que nao respeitar as disposicfies do Contrato de Cons6rcio 
Pubhco, bem como da Lei Federal nQ. 11.107, de 06 de abril de 2005, regulamentada pelo 
Decreto n°. 6.017, de 17 de janeiro de 2007. 

Paragrafo Ilnico, Os estatutos poderao dispor sobre o exerdcio do poder disciplinar e 
regulamentar, do procedimento administrativo e outros ternas referentes ao 
funcionamento e organizacao do Cons6rcio, sendo a Assernbleia Geral, 6rgao 
responsavel pela aprovacao dos mesmos. 

CAPJTULO I 
DISPOSIC;(>ES GERAIS 
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Artigo 40 - Cada ente consorciado tera direito a 01 voto na Assembleia Geral. 
§ 12. Nao se admite o voto por procuracao para eleicao da diretoria. 
§ 22. O voto sera publico e nominal, admitindo-se o voto secreto somente nos casos de 
julgamento em que se suscite a aplicacao de penalidade a servidores do Cons6rcio ou a 
ente consorciado. 
§ 32, 0 Presidente do Cons6rcio, salvo nas eleicoes, destituicces e nas decisoes que 
exijam quorum qualificado, votara apenas para dcsempatar. 1 

§ 4°. Havendo consenso entre os membros. as eleicoes e as dcliberacoes poderao ser 
adotadas por aclarnacao. ~'0\ 

Artigo 41 - A Assernbleia Geral sera instalada com a presence de entes tederados \ J ): 

consorciados que representern rnetade mais um dos votes rotais do consorcio, us quais 
poderao de iberar sabre rodas as materias de competencia do Consorrto por r"~IOn.:1 
c mples ou seja metade mars um dos vctos salvo 35 excecces previstas neste Esraru;o. 

§ 12. ~.t:rc-nas que versern sobre aprovacao e J~:crac.3.o de estatu.os, alteracao de sede e 

Artigo 39 - A Assembleia Geral reunir-se-a ordinariamente duas vezes por ano, nos meses 
de marco c novembro, e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente do 
Cons6rcio, ou por, no mfnimo um terco (1/3) dos entes consorciados. 

Paragrafo Unico. A convocacao das Assembleias Gerais Ordinarias e Extraordinarias 
sera feita com antecedencia minima de 72 (setenta e duas] horas em relacao a sua 
realizacao, com ampla divulgacao por meio de publicacao no 6rgao de imprensa Oficial 
do Cons6rcio, hem como via internet. 

Artigo 38 - A Assernblcia Geral, instancia maxima do Consorcio, e orgao colegiado 
composto pelos Chefes do Poder Executivo de todos os entes consorciados. 

§ 12. Os Vice-Prefeitos poderao participar de todas as reuni6cs da Assembleia Geral 
com direito a voz. 
§ 22. No caso de ausencia do Prefeito, o representante nomeado pelo prefeito assumira 
a representacao do ente federativo na Assernbleia Geral, inclusive com direito a voto 
(EXCETO NAS ASSEMBLEIAS DE ELEl\:AO E DESTlTUl~AO). 

a) O Prefeito nomeara seus representantes, titular e suplente, atraves de oficio ao 
presidente, com direito a substituicao a qualquer tempo. 

§ 32, Nenhum servidor do Cons6rcio podera representar qualquer ente consorciado na 
Assembleia Geral. e nenhum servidor de um ente consorciado podcra representer 
outro ente consorciado. 
§ 42, Ninguem podera representar dois ou mais consorciados na mesrna Assembleia 
Geral. 

Secao I 
Do Funcionamento 
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Consorcio ou pela Uniao: 

Artigo 42 - Compete a Assembleia Geral: 
I - homologar o ingresso no Cons6rcio de ente federative que tenha ratificado o 
Protocolo de I ntencoes apos dois a nos de sua subscricao: 
lI - aplicar a pena de exclusao do Consorcio: 
Ill - elaborar os estatutos do Consorcio e aprovar as suas alteracces: 
IV - eleger o Presidente do Cons6rcio, para mandado de 02 [dois] anos, permitida a 
reeleicao para um unico perfodo subsequente; 
V - destituir o Presidente do Cons6rcio; 
VI - ratificar ou recusar a norneacao ou destitui r os dernais mem bros da Diretoria; 
VII - aprovar: 

a) o orcarnento plurianual de investimentos; 
b) o programa anual de trabalho; 
c) o orcamento anual do Consorcio, hem como os respectivos creditos adicionais, 
inclusive a previsao de aportes a serem cobertos por recurses advindos de contrato 
de rateio; 
d) a realizacao de operacoes de credito: 
e) a alienacao ea oneracao de bens do Cons6rcio ou a oneracao daqucles em relacao 
aos quais, nos termos de contrato de programa, tenham sido outorgados os direitos 
de exploracao ao Cons6rcio; 
t) a fixacao, a revisao e o reajuste de tarifas e outros precos publicos, bem como de 
outros valoros devidos ao Cons6rcio pelos consorciados, inclusive os oriundos de 
contrato de rateio e de doacao: 

VJII - hornologar, desde que aprovados previamente pela Camara de Regulacao: 
a) Os pianos de saneamento basico na area da gestao associada; 
b) Os regulamentos dos services publicos de saneamento basico e suas 
modificacoes: 
c) As minutas de contratos de programs nos quais o Cons6rcio cornpareca cpm0 
contratante ou como prestador de service publico de saneamento basico: I ~~ _ 
d) A minuta de edital de licitacao para concessao de service publico de manejh de . 
resfduos solidos no qua! o Consorcio compareca como contratante, hem com~~ ~ " 
minuta do respective contrato de concessao: \ ~~:i--~ 
e) Os prec;os publicos a que se refere ao Artiga 13; 
f) 0 reajuste dos valores da taxa uruforme de coleta, remccao e destinacao de 
residues sohdos domiciliares nos termos das leis muntcipais: 

IX - aceitar a cessao de servidores por ente federative consorciado ou convernado ao 

Se~ao II 
Das Competencias 

§ 2Q. Aprovacao e alteracao dos estatutos, respeitando-se o disposto no paragrafo 12, 

deste caput deverao ser homologadas pela Assembleia Geral, com no minima dois 
tercos (2/3} dos votos dos entes consorciados presentes na Assernblcia. 
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Artigo 43 - 0 Presidents sera eleito em Assembleia especialmente convocada, podendo 
ser apresentadas candidaturas nos primeiros 30 (trinta) minutos. Somente serao aceitos 
como candidatos Chefes do Poder Executivo de ente consorciado. 

§ 1Q.0 Presidents sera eleito mediante voto publico e nominal. 
§ 22. Sera considerado eleito o candidato que obtiver ao menos 2/3 (dois tercos) dos 
votos, nao podendo ocorrer a eleicao sem a presenca de numero superior a 3/5 [tres 
quintos) dos consorciados. 
§ 32. Caso nenhum dos candidates tenha alcancado 2/3 ( dois tercos] dos votos, 
realizar-se-a segundo turno de eleicao, tendo como concorrentes os dois mais votados 
no prirneiro turno. No segundo turno sera considerado eleito o candidate que obtiver 
metade mais um dos votos validos, brancos e nulos. 
§ 4Q. Nao obtido o numero de votos minima mesmo em segundo turno, sera convocada 
nova Assernbleia Geral com essa mesma finalidade, a se realizar entre 20 (vinte] e 40 
[quarenta) dias, prorrogando-se pro tempore o mandate do Presidente em exercicio. \ 

Artigo 44 - Proclarnado cleito o candidato a Presidente, a cle sera dada a palavra para qhe \ r 
mdique os restantes mernbros da Dtretoria os quais. obrigatoriamente, serao Prereitos de ~ 
Muructpios consorciados. \ ~ 

§ 12. Uma vez mdicados. o Presidente da Assernbleia mdagara ... 

Se~ao Ill 
Da Eleicao e da Destituicao do Presidente e da Diretoria 

X - rncnitorar e avaliar a execucao dos pianos dos services pubhcos de saneamento 
baslco na area da gestao associada desses services: 
XI - apreciar e sugerir medidas sobre: 

a) a melhoria dos services prestados pelo Consorcio: 
b) o aperfeicoamento das relacoes do Cons6rcio com orgaos publicos, entidades e 
empresas privadas; 

XII - indicar os representantes dos Munidpios consorciados na Camara de Regulacao: 
Xlll - homologar a indicacao de ocupante para o cargo em cornissao de 
Superintendente e autorizar sua exoneracao, 

§ 1Q. Somente sera aceita a cessao de servidores com onus para o Cons6rcio 
mediante decisao unanirne da Assembleia Geral, presentes pelo menos 3/5 (tres 
quintos) dos consorciados. No caso de o onus da cessao ficar com o consorciado, 
exigir-se-a, para a aprovacao, 2/3 (dois tercos) dos votos, presentes pelo rnenos 3/5 
(tres quintos) dos consorciados. 
§ 2Q. As cornpetencias arroladas nesta clausula nao prcjudicam que outras sejam 
reconhecidas pelos estatutos. 
§ 32. Fica autorizada a contratacao de estagiarios pelo Cons6rcio, desde que 
devidamente homologadas, por maioria simples dos votos validos, em Assembleia 
Geral. 
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Artigo 46 - 0 municipic sede, por meio de edital por ele suhscrito e por pelo menos rres 
mu111c1p10s consorciados convocara a Assembleia Geral para a claboracao dos Estaruros 
do Consorcio. o qual sera publicado no Diano Oncial do municipio sede e ourro me:o ce 
cornumcac.io de circulacao ··egional e enviado pr» mero de correspondencia .; :)GO' c, 
-ubsc-itores do presenre documevto 

§ 12. Conrirmado o qu+u-r de nstalacao, J . .\-.,:>en1b!e1:1 Geral por maiona s1111p,;:-' 
c.t.;era o Presidenre t- ( Si;ccre:3r1 ca 

Secao IV 
Da Elaboracao e Alteracao dos Estatutos 

\ 
\ 

mes ma 

Artigo 45 - Em qualquer Assernbleia Geral podera ser votada a destituicao do Presidente 
do Cons6rcio ou qualquer dos Diretores, bastando ser apresentada mocao de censura com 
apoio de pelo menos 1/5 (um quinto) dos entes consorciados. dcsde que presentes pelo 
menos 3/5 [tres quintos) dos entes consorciados. 

§ 12. Em todas as convocacoes de Assernbleia Gcral devera constar coma item de pauta: 
"apreciacao de eventuais mocoes de censura", 
§ 22. Apresentada mocao de censura, as discussoes serao interrompidas e sera a 
mesma imediatamentc apreciada, sobrestando-se os demais itcns da pauta. 
§ 32. A votacao da mocao de censura sera efetuada depois de facultada a palavra, por 
quinze minutes. ao seu primeiro subscritor e, caso presente, ao Presidcnte ou ao 
Diretor que se pretenda destituir. 
§ 42. Sera considcrada aprovada a mccao de censura par mctadc mais um dos votos 
dos representantes presentes a Assembleia Geral, em votacao publica e nominal. 
§ SQ. Caso aprovada mocao de censura do Presidente do Consorcio, ele e a Diretoria 
estarao automaticamente destituf dos, procedendo-se, na mesma Assembleia, a eleicao 
do Presidente para completar o perfodo remanescente de mandate. 
§ 6Q. Na hipotese de nao se viabilizar a eleicao de novo Presidente, sera designado 
Presidente pro ternpore por metade mais um dos votos presentes. 0 Presidente pro 
ternpore exercera as suas funcoes ate a proxima Assemblcia Geral, a se realizar entre 
20 (vinte) e 40 (quarenta) dias. 
§ 7Q. Aprovada mocao de censura apresentada em face de Diretor, ele sera 
automaticamente destitufdo e, estando presente, aberta a palavra ao Prcsidente do 
Cons6rcio, para nomeacao do Diretor que cornpletara o prazo fixado para o exercfcio do 
cargo. A nomeacao sera incontinenti submetida a homologacao, 
§ s2. Rejeitada mocao de censura, nenhuma outra podera ser apreciada na 
Asscmbleia e nos 60 [sessenta) dias seguintcs. 

§ 22. Caso haja recusa de nomeado, sera concedrda a palavra para que o Presidente 
eleito apresente nova lista de norneacao. 
§ 32. Estabelccida lista valida, as indicacoes somcnte prcduzirao eferto caso aprovadas 
por 2/3 (dais tcrcos) dos votos, exigida a presenca de numero superior a 3/5 [tres 
quintos) dos consorciados. 
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\ Artiga 48 - ---b pens de inencacia das decrcocs nela romadas a .··,;:e.::rJ d z 3;:_, i.:a 
As~e"' ':' e.a t"°iLLl sera e~' a.e :ti [dez ju-.., pubhr.ida no sino que o Cmsor ~L mannver 
IE :!lt=rn-:-:.;: ou no site c:lctal co muruc.pic ,::~ti. 

Artigo 47 - Nas atas da Assernbleia Geral serao registradas: 
I - por meio de lista de presenca, todos os entes fcderativos representados na 
Assembleia Geral, indicando o name do representante e o horario de seu 
comparecimento: 
II - de forrna resurnida, todas as intervencoes orals e, como anexo, todos os documentos 
que ten ham sido entregues ou apresentados na reuniao da Assembleia Geral; 
Ill - a integra de cada uma das propostas votadas na Assembleia Geral e a indicacao 
expressa e nominal de coma cada representante nela votou, bem como a proclamacao 
de resultados. 
§ 1!!. Somente se reconhecera sigilo de documentos e declaracocs efetuadas na 
Assembleia Geral mediante decisao na qual se indiquem expressamente os motivos do 
sigilo. A decisao sera tomada pela metade mais um dos votos dos presentes e a ata 
devera indicar expressa e norninalrnente os representantes que votaram a favor e 
contra o sigrlo. 
§ 2Q. A ata sera rubrtcada em todas as suas folhas, inclusive de anexos, per aquele que a 
3.\TOU e por quern pn.sidtu o terrnmo dos trabalhos da Assemblers Geral. 

Secao V 

Das Atas 

I - o texto do projero de estatutos que norreara os trabalhos, 
JI - o prazo para apresentacao de emendas e de destaques para votacao em 
separado: 
Ill - o numero de votos necessaries para aprovacao de emendas ao projeto de 
estatutos. 

§ 2!!. Sempre que recornendar o adiantado da hara, os trabalhos serao suspensos para 
recornecarem em dia, horario e local anunciados antes do terrnino da sessao. 
§ 3Q. A nova sessao poderao comparecer os cutes que ten ham faltado a sessao anterior, 
bem como os que, no interregno entre uma e outra sessao, tenharn tambern ratificado o 
Protocolo de I ntencoes. 
§ 42. A alteracao dos estatutos do cons6rcio devera ser realizada atraves de 
Assembleia Geral Extraordinaria, nos termos que dispoe o Tftulo V, Capftulo Ill, Secao 1 
do presente Estatuto. 
§SQ. Ficam dispensadas de ratiflcacao, por lei, as alteracoes realizadas no presente 
estatuto, salvo a inclusao de novo mernbro, que devera ser submetida ao seu respective 
Poder Legislativo. 
§6!!. Os estatutos do Cons6rcio e suas alteracoes entrarao em vigor ap6s publicacao no 
Diario Oficial do Estado de Minas Gerais ou do municipio sede do consorcio. 
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Arrigo 52 - Compete a Diretoria dentre outras arnbuicoes: 
I· pr recurses rel.mvos J 

a) .,O!"Olo:p:.30.:te1:-:S<:riCJC e d;;o ~e,u!0::.1.:'0:S (:-:- CCJ'(_..r.: '!=°-!C·. - ~ 
b) ~~ 1~"'p_...!"_j_J .Jc -=jl~,2 UC '- :J_}_ l-_ir:r- -J""'" ' -: ~:~• -~ .l 

maioria dos seus mernbros. 

Artigo 51 - A Diretoria deliberara de forrna colcgiada, exigida a maioria de votos. Em case 
de em pate, prevalecera o voto do Prcsidente. 

Paragrafo Unico. A Diretoria reunir-se-a mcdiante a ccnvocacao do Presidence ou da 

/' . - "/ 
I /, 

\ .-i- ,._ " { ~ .. / 1~ i . ; ~ ~:· 
!S' ,-,, • g[) - ,: 

111 •• 0Jr~~ 
Artigo 50 - Mediante proposta do Presidente do Consorcio, aprovada por rnetade mais um ; 11,~ 
dos votos da Diretoria, pcdera haver nova designacao interna de cargos, com excecao do ~ \~f·.:j 
de Presidente. ~·~ , .. 

Arrigo 49 - A Diretoria e cornposta por cinco mcmbros, neles cornpreendido o Presidente, 
cujo mandate sera de dais anos, µodendo haver uma reeleicao consecutiva. 

§ tQ. Nenhum dos Diretores percebera remuneracao ou qualquer especie de verba 
indenizat6ria. 
§ 22. Somente podera ocupar cargo na Diretoria o Chefe de Poder Executivo de ente 
consorciado. 
§ 32, Os Diretores serao nomeados na Assernbleia Estatuinte, apos indicacao do 
Presidents. aceitacao dos indicados e homologacao da Assernbleia Geral, com no 
minima, tres quintos (3/5) dos votos 
§ 42, A formalizacao da norneacao da Diretoria Executiva dar-se-a atraves da aprovacao 
da Ata da Assembleia Geral, em que a mesma foi composta. 
§ 52, A Diretoria sera composta pelos seguintes cargos: 

I - Presidente 
II - Diretor de Planejamento 
lII - Diretor Financeiro 
IV - Diretor Administrative 
V - Diretor Secretario 

CAPITULO IV 
DA DIRETORIA 

§ lQ. Nos casos de ruumcrpros em que o acesso publico a mterner seia 'rrmtado ou 
dificultado por qualquer razao, copia impressa da ata devera ficar disponivel para 
consul ta por qualquer do povo na sede das Prcfeituras Municipals. 
§ 22. Mediante o pagamento das despesas de reproducao. copia autenticada da ata sere! 
fornecicla para qualquer do povo. 
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Arrigo 55 - A C1111ar.:i de Regulacao. orgao colcgiado de naturez a del-beranva se: a 
... ~:1~p.__s-: ;:1.11" :>l"te mernbro- '-Lndo quatro mdicados pelo- Prereiros O::Ch '.L .uc.o:c- 
ccnsorciados e tr~-, pcl«s usuar.o .... 

\ CAPITULO VI 
DA CAMARA DE REGULA~AO 

§ 12. Com excecao das cornpetencias previstas nos lncisos I e IV, todas as demais 
poderao ser delegadas ao Superintendente. 
§ 22. Por razoes de urgencia ou para permitir a celeridade na conducao admimstrativa 
do Consorcio. o Superintendente podera ser autorizado a praticar atos ad referendum 
do Presidente. 
§ 32. O Presidente que se afastar do cargo por ate 180 dias para nao incorrcr em 
inelegibihdade podera ser substituido por Diretor, pela ordem disposta no § 7Q do 
Artiga 44. 
§ 42. Se, para nao incorrer em inelegihilidade, mostrar-se inviavel a substituicao do 
Presidente por Diretor, o Superintendente responded interinamente pelo expediente 
da Prcsldencia. 
§ SQ. No caso de vacancia havcra nova Assernbleia Geral de cleicao do Presidcnte do 
Cons6rcio. 

Arrigo 54 - Compete ao Presidente: 
I - representer o Cons6rcio judicial e extrajudicialrncnte, inclusive no cstabelecimento 
de contratos de rateio com os cutes consorciados e na celebracao de convenios de 
transferencia voluntaria de recursos da Uniao para o Cons6rcio. 
II - ordenar as despesas do Cons6rcio e responsabilizar-se por sua prestacao de contas; 
III - convocar as reunioes da Dirctoria; 
IV - convocar a Conferencia Regional; 
V - indicar o Superintendente para homologacao pela Assemblcia Geml; 
VI - zelar pclos interesses do Cons6rcio, exercendo todas as cornpetencias que nao 
ten ham sido outorgadas por este Estatuto a outro 6rgao do Cons6rcio. 

CAPlTULO V 
DA PRESIDENCIA 

Artigo 53 - 0 Vice-Prefeito ou o succssor do Prefeito ira substituf-lo na Presidencia ou nos 
demais cargos da Diretoria, salvo no caso previsto nos§§ SQ e 6° do Art. 45. 

Ill - autorizar a dispensa ou exoneracao de empregados e de servidorcs remporanos: 
IV - analisar, previarnente, a disponibilidade de cedencia de funcionarios ao Cons6rcio, 
com origem de cntes rederativos consorciados, emitindo parecer sabre o assunto, para 
analise e deliberacao da Assemblcia Geral. 
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b) ... s ~r _ipo:>L.::, _:._. reJJUSCe dos valores da taxa uniforrne de coleta. rernocao e 
.i-s: "J:J _:::- r-:.>'il!~<l~ solidus dorn crhares, nos terrnos das leis murucipars: 
c) _.., rr.tr: _:_, .i:: .... nrratcs de prczrama •10-. quais o Cons6rcio cornpareca como 

,., , ;;'"::-s::i .. :,:. • de se:-·;:rn p.'~1!1co de: sanea:-:1.::nw basico 

a) J5 propostas de fixacao. revisao e reajuste dos preens publicos a que se refere o 

Artigo 56 - Alcm das competencias previstas nos estatutos, compete a Camara de 
Regulacao. 

I - aprovar e encaminhar para homologacao da Assernbleia Geral, depots de submetidas 
ii drvulgacao, audiencias publicas e avaliacao pela Conferencia Regional, as proppstu~ 
de: ,. 

a) plane de sanearnento: \ ~\\ \ 
b) regularnento dos services publicos de saneamento basico e de suas modificacoes. \ ~),\ \ 

II - aprovar l' cncarninhar para hornologacao da Assembleia Geral: \ 

§ 12• Os membros da Camara de Regulacao serao rernunerados por comparecirnenro 
em cada reuniao da Camara de Regulacao, sendo quo o valor da rernuneracao sera 
definido por resolucao da Assembleia Geral. 
§ 22• Os representantes dos usuarios serao indicados em Conferencia realizada para cal. 
§ 32, Os estatutos deliberarao sobre prazo de mandate, forma de eleicao dos 
representantes dos usuarios, procedimento de escolha do presidente, numero maxima 
de reunioes mensais rernuneradas e dernais materias atinentes a organizacao e 
funcionamento da Camara de Regulacao, assegurando independencia decisoria, 
incluindo autonornia administrativa, orcarnentaria e financeira, transparencia, 
tccnicidade, celeridade c objetividade das suas decisoes, inclusive com quadro tecnico 
diretamente vinculado, bem coma o poder de elaborar o seu pr6prio Regimento 
Jnterno. 
§ 4Q, Sao requisitos para a investidura no cargo de membro da Camara de Regulacao: 

1 - reconhecida idoneidade moral; 
ll - forrnacao de ni vel superior; 
111 - experiencia profissional nas areas de saneamento ou de regulacao de services 
publicos de pelo menos 02 (dots) anos. 

§ SQ, Pelo mcnos 50% dos rnembros deveriio ter forrnacao de nivel superior ou p6s- 
graduacao em engenharia sanitarista, engenharia ambiental ou atividade correlata; 
§ 6Q. Os membros da Omara de Regulacao, quando se deslocarem de outro munici pio 
para participar de reuniao da Camara de Regulacao, terao suas despesas com 
deslocamentos custeadas pelo Consorcio e farao jus ao recebimento de diarias. cujo 
valor sera fixado pela Assemblcia Geral. 
§ 7Q, Nao se admitira como membro da Camara de Regulacao parentes e afins ate o 
segundo grau de qualquer dos Chefes do Poder Executivo de entes consorciados ou de 
qualquer diretor de entidade prestadora de service subrnetida a regulacao ou 
fiscalizacao pelo Conscrcio. 
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§ 22. Caso :::-e'J sevvidor do Con-« n .o on de' ente ccnsor. iado o Supermrendente ,t.>ra 
aut mancar-reutc a.asradc de :, JdS n.n _ i:==> on .:1r..::1' 

II - rormacao Ge nivel superior; 
Ill · ~xp:;n~nL:.; pr:n,,10nal na are.i de admmistracao pubhca de pelo menos l'l.5 

Artigo 58 - Fica criado o emprego publico em ccrnissao de Supertntendcnte. com 
vencimentos constantes em tabela anexa a ser aprovada pela Diretoria. 

§ 12. 0 cargo em comissao de Superintendcnte sera provido mediante indicacao do 
- \ Presidcnre do CONSORCIO, homologada pela Assembleia Geral, entre pessoas que 

<;Jti~fa<;:am o.., ... eguintes requisites. 
I· reconhecrda idoneidade moral: 

CAPJTULO VII 
DA SUPERINTENDENCJA 

Artigo 57 - A Camara de Regulacao deliberara quando presentes pelo menos 05 (cinco) 
rnernbros e suas decis6es serao tomadas mediante voto favoravel de pclo menos quatro de 
seus mernbros. 

Paragrafo Unico. As reunioes da Camara de Rcgulacao serao convocadas pelo 
prcsidente do Consorcio. 

Paragrafo Unico, Sao ineficazes as dccis6es da Assemhleia Geral sobre as materias 
mencionadas nos incises I c ll do caput desta clausula sern que haja a previa 
manifestacao favoravel da Camara de Regulacso. 

d) as minutas de edital de licitacao para concessao de service publico de manejo de 
reslduos solidos no qua! o Consorcio compareca coma contratante. bcm corno as 
minutas dos respectivos contratos de concessao: 

Ill - decidir sobre as propostas de revisao e de reajuste de raritas e de outros precos 
publicos: 
IV - nos termos dos estatutos, realizar avaliacfio cxterna anual dos services publicos de 
saneamento basico prestados no tcrritorio de Munidpios consorciados: 
V - em situacao critrca de cscassez ou contaminacao de recurses hidncos declarada pela 
autoridade gestora de recurses hidricos indicando a adocao de racionamento autorizar 
tarifas de connngencia, com objctivo de cobrir o eventual incrcmento de custos e 
garantir o equilibrio financeiro da prcstacao <lo servico e i:l gestao da demanda: 
VJ - analisar e aprovar o manual de prestacao do service publico de saneamento basico 
e de atendimento ao usuario elaborado pelo respectivo prestador; 
VII - emitir parecer indicando mtervencao e retornada da prestacao de service 
delegado, nos cases e condicoes previstos em lei e nos contratos. a ser submetido a 
decisao da Assembleia Geral: 
VIII - convocar a Conferencia Regional de Sancamento Basico caso esta nao tenha sido 
convocada pelo Presidente ate o dia 15 de marco do ano em que deva sc realizar. 

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESE~~VOLVIMENTO SUSTEt,TAVEL 
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. Artigo 60 - F1c:Jm er.ados os segu·n:e' L .. >r~JS em , 1n-1~-2L '-~n~ \'e:::.:1:-=::rns • ..ir<2n:b 
=·-- :.JDt..a .. nexs -~ ser sprovada pe~a Q1rc:c:T1a· 

>{ i 
CAPiTULO VIII 

DAS ASSESSORIAS 

\ data de 111ic10 de vigencia e ate um ano apos a data de terrnino da delegacao, 

§ 1 Q. Al em das atrtbuicoes previstas ncste artigo, o Superintcndente podera exercer, 
por dclcgacao, atribuicoes de competeucia do Presidcnte do Consorcio. 
§ 22. A delegacao de atribuicoes do Presidente depcndera de ato escrito e publicado no 
sitio que o Consorcio mantera na Internet, devendo tal publicacao ocorrer enrre a SU<i 

Artigo 59 - Alern <las cornpetencias previstas nos estatutos, compete ao Superintendentc: 
1- quando convccado. comparecer as reunioes da Diretoria e da Camara de Regulacao: 
II - secretariar as reuni6es da Assemhleia Geraldo Consorcio: 
Ill - movimentar as contas bancarias do Consorcio em conjunto com o Presidents ou 
com mernbro da diretoria responsavel pela gestao financelra, bem como elaborar os 
boletins diaries de caixa e de bancos: 
rv - submeter a Diretoria as propostas de piano plurianual e de orcarncnto anual do 
Cons6rcio; 
V - praticar todos os atos necessaries ~l execucao da receita e da despesa, cm conjunto 
com o membro da Diretoria para isto especificamentc designado; 
VI - exercer a gestao patrimonial, em conjunto com o membro da Diretoria para isto 
especificarnente designado; 
VJI - zelar por todos os documentos e inforrnacoes produzidos pelo Cons6rcio, 
providenciando a sua adequada guarda e arquivo: 
VIII - praticar atos relativos a area de recursos humanos e administracao de pesscal, 
cum prindo, responsabilizando-se pela observancia dos preceitos da legislacao 
trabalhista: 
IX - tornecer as informacoes nccessarias para que sejam consohdadas, nas contas dos 
entes consorciados, todas as despesas realizadas com os recursos entregues em virtude 
de contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente 
da Federacao na conformidade dos elementos economicos e das atividades ou projetos 
atendidos: 
X - promover a publicacao de atos e contratos do Cons6rcio, quando essa providencia 
for prevista cm Lei, no Contrato de Cons6rcio Publico ou nos estatutos, respondendo 
civil, administrativa e criminalmente pela omissao dessa providencia. 

§ JQ. O ocupante do cargo de Supenntendentc cstara sob regime de dedicacao 
exclusiva. somente podendo exercer outra atividade rernunerada nas hipoteses 
previstas nos estatutos. 
§ 4!!. 0 Superintendente sera exonerado por ato do Presidente desde que autorizado 
prcviamente pela Assernbleia Geral. 
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Artigo 63 ·A . Assessor.a [uridrca ccm ;>ttt' 
I - .i,s'-t'" -rar J Direrorta e .=i Supennrendenc:.i em to.ia ,; _,m-1.::i.~dc '-''.'JICJ :l "'':.1.:-.--.·,~ 
_ : .n:c-r;:IO'a de• CO:,SORC1,.J u . ..:Ll51\·c :·cprt':i::''-:Jr~·l -u .. .:i.e._,,::- :-'.-:ra·:...c1~.:; ~-=r.:e 
em :oaa' as UL~~~ proposr.rs em 1 • .-h:c u.3 in<£:u.•.:iu 1.,,. f.':::: f.''"1. p'1a n..:.L' ,,.~ p::':-:i!1i:~ 
Trtbunsl de Ccnc.is Jc Esrsdo e o Tr h..r a .J::.· L'l:.,5 .ht n ..;: 

Artigo 62 - 0 cargo em cornissao de Assessor [uridico sera provide por prons s.onal ~0:11 

graduacao em Dueito. devidamente inscrito nos quadros da OAR. com, :·,1 Ti n.rr o tJ~ 
(dots) anos de comprovada expertencia de atuacao em Direito Pubhcc 

Assessoria [urfdica 

/ 

·1 ~ J l 
IX- Controlar o fluxo de caixa, elaborando boletins diarios de caixa e de bancos: 1 

) ...... 1A. 

f'· r- 

X - Assessorar a Diretoria e a Superintendencia na prestacao de contas de projetos, : ;~.;~ 
convcnios. contratos e congeneres e prom over o respective gcrenciamento; l;tl · 0~ 

XI - Cumprir ordens ernanadas do Presidente, Diretoria e Superintendente necessarias ~ ,. ·~~~~ 
ao regular andamento das atividades administrativas do CONSORCIO. ~ -~~~ 

~ ·~~t1~.j 
Secao II ~ ~ 

VIII - Assessorar a Diretoria e a Superintendencia na elaboracao da peca orcamentaria 
anual e plurianual: 

Artigo 61 - A Assessoria Administrariva compete: 
I - Assessorar a Diretoria e a Superintendencia na execucao das atividades 
administrativas do CONSORCIO: 
ll - Assessorar a Diretoria e a Superintendencia na execucao das diretrizes das 
arividades contabil - financeiras do CONSORCIO; 
Ill - Elaborar a prestacao de contas dos auxilios e subvencocs concedidos e/ou 
recebidos pelo CONSORCIO; 
IV - Assessorar a Diretoria e a Superintendencia na elaboracao e execucao das 
diretrizes do balance patrimonial/fiscal do CONSORCIO; 
V - Providenciar a publicacao do balance anual do CONSORCIO na imprensa oficial, na 
forma prcvista neste Estatuto: 
VJ - Acornpanhar a execucao das cornpras e de fornecimentos, dentro dos limites do 
orcarnento aprovado pela Assernbleia Geral: 
VII - Providenciar a autenticacao <le livros de atas e de registros pr6prios do 
CONSORCIO; 

Secao I 
Assessoria Administrativa 

§ 1~\ Os cargos em cornissao relacionados no caput deste artigo serao de livre 
nomeacao e exoneracao, por ato do Presidente do CONSORCJO. 

II - Assessor [uridtco: 
III - Assessor de lmprensa e Comunicacao. 

CONSORCIO INTER MUNICIPAL OE DESENVOLVIMENTO SUS ENT A.VEL 
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publ.co r elevanre. 

rv - Detentores de cargos em comissao ou funcao de confiauca. \~{ 
\ '~ 

§ 1Q. Os servidores publicos municipals cedidos pelos cntes consorciados para compor 
o quadro de pessoal do cons6rcio terao sua rernuneracao e encargos traballustas e 
previdenciarios suportados pelo ente consorciado que os cedeu. 
§ 2Q. Fica autorizado o pagamento de gratificacoes aos servidores publicos munici pais 
cedidos pelo ente consorciado nas condicoes previstas neste estatuto e /ou ato 
administrativo aprovado pela Assembleia Geral do cousorcio. nao configurando. esse 
pagamento, novo vinculo do servidor cedido, inclusive para apur.icao de 
responsabihdade naballusta t• previdenciana. 
§ 3Q. A atividarie da Presidencia do Consorcio e dos demais cargo" da Dirercrta bern 
corno a parncipacao dos rep!'e:>enrantes dos c'l'tt'S C0!150"L13d0~ na .. ~sscmb.el3 Ger il e 
em ourras atividades do Consorc:o nao -.erj rcmuneraca s endo ronsiderado trabalho 

~~~f/fT~: 
?...-.¥ ... ~~ ~ ... ~ -;-~ ~ -_ -- 

Excepcional lnteresse Publico; 

Artigo 65 - O quadro de pessoal do CONSORCIO e composto por: 
I - Empregados publicos: 
II - Servidores publicos municipais cedidos pelos entcs consorciados; 
111 - Contratados por Tempo Determinado para Atender Necessidade Temporaria.de 

Se<;ao I 
Das Disposicfies Gerais 

CAPITULO I 
DO QUADRO DE PESSOAL 

TITULO VI 
DA GESTAO ADMINISTRATIVA 

Artigo 64 - A Assessoria de lmprensa e Cornunicacac compete: 
I - Estabelecer e executar estrategias de insercao das atividades do CONSORCIO na 
midia; 
11 - Divulgar as atividades do CONSORCJO; 
Ill - Atender a eventuais dernandas de Informacoes por parte dos orgfios de imprensa; 
IV - Responsabilizar-se pela manutencao e alimcntacao do sitio elctronico oficial do 
CONSORCIO. 

Se.;ao III 
Assessoria de Imprensa e Comunicacao 

II - Exarar pareceres juridicos em geral, em areas e assuntos de interesse do 
CONSORCIO; 
lll - Aprovar editais de licitacao. 

CONSORCIO INTERMUNICIPA OE DESENVOLVIMENTO SUSTENT AVEL 
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Arrigo 69 - Os editais de concurso publico deverao ser subscritos pelo Presidcnte e por, 
pelo menos, mais dois Diretores de acordo com as norrnas que orientam a Administracao 
publica (art. 37, CF). 

§ 12. Por meio <le oficio, copra do cdital sera entregue a todos os entes consorciados. 
§ 22• O edital, em sua f ntegra, sera publicado em sitio que o Consorcio mantera na 
internet, afixado na sede do cons6rcio, e, na forma de cxtrato, puhlicado no Diano 
Oflcial do Estado de Mmas Gerais. 
§ JQ, '\o~ 30 [rrintaj primciros dias que decorrerem apes a puhlicacao do extraro 
rne nc.o nado no § anterior. poderso ser apresentadas trnpuznacocs JO ed.ral, as qLU.'" 
dever io ser ~::>c1d1Llas err I:; lqc1r11zc) d1ao:; .. :.. IJltL·gr.~ da ·11p_1g11ac.~; .=- ce sun dC'Cl~~C' 
cer.3u ::t.:.:iltcad_;, no !.:·o que 0 Cunsorcto 11UiHl.'L~ :1.1 l!':er:1e: e .::ft\:JGJ'- '1J sed- do 

Artigo 68 - 0 quadro de pessoal do Consorcio e cornposto pelos cargos em cornissao de 
Superintendente, Assessor Administrativo, Assessor jurfdico e Assessor de lmprcnsa e 
Cornunicacao, e de empregados publicos, na conformidade do Anexo 01 do Contrato de 
Cons6rcio. 

§ 12. A rernuneracao dos empregos publicos ea definida no Anexo 01 do Contrato de 
Consorcio, ate o limite fixado no orcamento anual do Cons6rcio, sendo que a Diretona 
podera conceder revisao anual que garanta, pelo menos, a manutencao do poder 
aquisinvo da moeda, com reajustc da rernuneracao de todos os empregos publicos. 
§ 22. Fica autorizada a contratacao de services especializados ou de consultorias, de 
natureza remporaria, mediante processo licitat6rio. 

Artigo 67 - A dispensa dos empregados do CONSORCIO dependera de motivacao previa, 
respeitados a arnpla defesa e o contraditorio. 

Paragrafo unico. A dispensa do empregado por justs causa obedecera ao disposto na 
CLT. 

Artigo 66 - 0 quadro de pessoal do CONSORCIO sera regido pcla Consolidacao das Leis do 
Trabalho - CLT, e sera formado pelo empregos publicos no mimero, fonna de 
provimento, requisites de nomeacao, rernuneracao e Atrtbulcoes gerals previstos no 
Anexo I do Contrato de Cons6rcio Publico: 

§ 1Q. Aos ernpregos publicos aplicam-se as vedacoes e excecoes previstas na 
Constituicao Federal quanto ao acumulo de empregos c cargos publicos. 
§ 22. Aos empregados do CONSORCIO sac assegurados os direitos trabalhistas 
garantidos pela Ccnstttuicao Federal e pela Consolidacao das Leis do Trabalho. 
§ 32, Os empregados do CONSORCIO nao podcrao ser cedidos. 

Secao II 
Dos Empregos Publicos 

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO susre: TAVEL 
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Secao I 
Do procedimento de contratacao 

CAPlTULO II 
DOSCONTRATOS 

medic ou superior completes: 
Ill - llso de criterios objetivos na analise de titulos e de curriculos. 

essa ultima apenas para funcao cuja forrnacao escolar minima exigida seja ensino 

internet; ~ 
II - Selecao rnediante aplicacao de prova ou analise de titulos e curriculo, permitida N .,.. 

Artigo 71 - As contratacoes ternporarias serao efcruadas por meio de processo seletivo 
simplificado, observando as seguintes diretrizcs: 

I - Publicacao do resumo do edital na imprensa escrita e sua Integra disponibilizada na 

§ 12. As contratacoes por tempo determinado terao duracao pelo tempo estritamente 
necessario ao atendimento das necessidades excepcionais relacionadas nos incises do 
presente artigo. 
§ 22. Aos contratac.los tcmporariamente na forma desta secao serao aplicados os 
mesmos direitos e devcres dos empregados publicos do CONS6RCIO previstos neste 
estatuto e/ou Regimento lnterno e/ou atos administrativos do consorcio, exccto os 
adicionais de natureza permanente. 

Artigo 70 - As contratacoes por tempo dcterminado, para atender necessidade ternporaria 
de excepcional interesse publico, somentc serao admitidas pelo CONSORCIO, com a devida 
justificativa. forrnalmente motivada, pelo Presidente, ao Consorcio ou ao ente consorciado 
em razao: 

I - De nova dernanda de um ou mais entes consorciados; 
II - Do incremento expressive de demanda existente de um ou mais entes consorciados; 
Ill - Da inexistencia de empregado publico em urna ou mais funcoes: 
JV - Da insufictencra de empregado publico em uma ou rnais funcoes: 
V - Subsrituicao de pessoal por vacancia nos cases de falecimento, aposentadoria, 
exoneracao e demissao, ou nos cases de licenca e/ou afastamento do cxercfcio do 
cargo; 
VJ - Para atendcr demandas de programas e convcnios temporaries: 
VII - Realizacao de levantamentos cadastrais e socioecon6micos, declarados urgentes e 
inadiaveis. 

Secao III 
Da Contratacao por Tempo Determinado para Atender 

Necessidade Temporarta de Excepcional Interesse Publico 

CONSORCIO INTERMU•.JICl?AL DE DESE' ot, Mf',TO susrz .TA E .... 
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\ II - .:i -ua abertura devera ser comunicada por offcio a todos os entes consorciados. no " 
onrro ·nd1L·anc:L1-se o s1t10 da rede mundial de cornputadores onde podera ser obtida a 
rn:~~ra do aro CO:-"\'O..:.::t0n0. cue dever a tarnbem SL'r afixaca n.1 sede cin c011s0r-c10 
III · IL :ds:- lk-' --· 1cialiaacie de '1C1:_1c3o scr o CL111·;1::e o pr.110 das propo sras nao 
rch.ler.1 sc: .nre ncr a 

a) .,.e ,;I~. ure '. ~ ·.;:-•»·a-.,·- ~- - r.tr t , : ~ n ' J •• 111-Fl""'I" .' ,:::-_.:;· l ::;(' 'll'"t(l U-Cl ~ ....... '"" c':.'.' '-~1-'=' _c ..... ~-'-• 11 _ • ..; ..... .__ -l •~L ._.._._ ... _. ·- .i. .. :;. _ - ,,. ...i 

reals), de decisao da Dtretoria: 

I - a sua instauracao devera ser autorizada pelo Presidente do Cons6rcio e, caso a 
estirnanva de contratacao seja igual ou superior a R$ 150.000,00 (cento e cinquentamll 

\ 

Artigo 75 - Sob pena de nulidade do contrato e de responsabilidade de quern deu causa a 
contratacao, as licitacoes relativas a contratos cujo valor estimado seja igual ou superior a 
R$ 75.000,00 [setenta e cinco mil reals), sem prejufzo do disposto na legislacao federal. 
observarao os seguintcs procedimentos: 

Artigo 74 - Todas as licitacoes terao a Integra de seu ato convocatorio, decisfies de 
habilitacao, julgamento das propostas e decisces de recurses pub1icadas no sitio que o 
Consorcio mantera na internet e afixadas na sede do cons6rcio. 

Paragrafo Unico, Por meio de decisao fundamentada, publicada na irnprensa oficial em 
ate 05 (cinco} dias, podera ser dispensada a exigencia prevista no incise Ill do caput. 
Por meio do mesmo procedimento podera a contratacao ser realizada sem a abertura 
do prazo fixado no inciso II do caput, 

regularnento previsto no Decreto n-. 5.450. de 31 de maio de ~005. sendo unhzads 
preferencialmente d sua forma eletroruca. 

Paragrafo Unico. A inviabrlidade da utilizacao do prcgao na forma eletrcnica devera 
ser devrdarnente [usnncada pelo Superintendente e hornologada pelo Presidente. 

Artigo 73 - Sob pena de nulidade do contrato e responsabilidade de quern lhe deu causa, 
todas as contratacces diretas fundamentadas no disposto nos incisos le ll do art. 24 da Lei 
n<:!. 8.666. de 21 de junho de 1993, e que exccdarn ao valor de RS 5.000,00 (cinco mil reals], 
sern prejuizo do disposto na legislacao federal, obscrvarao o seguinte procedirnento: 

I - serao instauradas por decisao do Supcrintendente, case a estimative de conrratacao 
nao ultrapasse o valor de R$ 10.000 (dez mil reais) e por decisao do Presidente, se de 
valor superior; 
II - elementos essenciais do procedimento de cornpra serfio publicados no sitio mantido 
pelo Cons6rcio na internet e afixados na sede do consorcio para que, em 03 (tres) dias 
uteis. mteressados venham a apresentar proposta: 
Ill - sornente ocorrera a contratacao se houver a proposta de preco de pelo menos tres 
fornecedores; 
IV - nas conrratacocs de preco superior a R$ 10.000,00 (dez mil reals), as cotacoes 
deverao ser homologadas pelo Superrntendente e, nas de valor superior a RS 20.000,00 
(vmte mil reais). tambem pelo Presidents do Cons6rcio. 

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV•MENTO SUST~t. T .:..VEL 
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Artigo 79 - A prcstacao de services publicos pelo Consorcio ou a sua delegacao a terceiros 
pelo Cons6rcio ou por Municfpio consorciado depende da celebracao de contrato, sendo 
vedada a sua disciplina mediante convenios, termos de parccria ou outros instrumentos 
de narureza precarra. 

§ 12. Excetuarn-se do Jisposto no caput desta clausula: } 
I - os servicos publicos de sanearnento basico cuja prestacao o poder publico. nos 'ti 
termos de k1, .n.torizar para usuar.os org.:i'!l?ad1'' em LOopeLH"'\'JS ou associacoes 
desde que <e .nmtem a 

a) cetermnado condcmiruo: 

CAPITULO III 
DOS CONTRATOS DE DELEGA<;:AO DA PRESTA<;:AO DE SERVI<;:OS PUBLICOS 

Artigo 78 - Qualquer cidadao, independcntemente de dernonstracao de interesse, tern o 
direito de ter acesso aos documentos sabre a execucao c pagamento de contratos 
celebrados pelo Cons6rcio. 

Paragrafo Unico. Todos os pagamentos supcriores a R$ 10.000.00 (dez mil reals] 
serao publicados na Internet e, no caso de obras, da publicacao constara o laudo de 
medicao e o name do responsavel por sua conferencia. 

Artigo 77 - Todos os contratos de valor superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reals) 
terao as suas fntegras publicadas no sitio que o Consorcio mantera na Internet. 

Secao II 
Dos Contratos 

Artigo 76 - Somente realizar-se-a Iicitacao tipo tecnica e preco mediante justificativa 
suhscrita pelo Superintendente e aprovada por pelo menos 04 (quatro) votos da Diretoria. 
Paragrafo Unico. Nas ltcltacoes tipo tecnica e preco o prazo para o recehimento das 
propostas sera de, no minirno, 60 (sessenta) dias, facultando-se que nos 30 (tnnta) 
prirneiros dias sejam apresentadas impugnacdes ao edital. 

Paragrafo Unico. Na contratacao de obras de entes consorciados, o procedimento 
licitat6rio sera iniciado ap6s a realizacao de audiencia publica sobre o edital de 
licitacao nas sedes dos Municfpios interessados. 

b) qumze dias uteis, se superior a RS 150.000,00 (cento e cinquenta 11111 rears) e 
igual ou interior a RS 300.000,00 (trezentos mil reais): 
c) vmte dias uteis, se superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reals]. 

IV - a hornologacao e adjudicacao serao rcalizadas pelo Supcrintendente, sea proposta 
vencedora for inferior a RS 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e pelo Presidente 
do Cons6rcio, se de valor superior. 
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St'l'\"ICO'i 

observancia Go p.ano de saneamento basico: 
Ill - t>:> cnrenos. mdicadores r irruulas c pararnetrqs denn.dore s da qualdade dos 

\,. 
essenciais .l continuidade dos services: 

" IT - o modo, to··ma e condicoes de presracao dos servicos e, em particular, J , ""\' 

l 
I - o objeto. a area c o prazo da gestao associada de services publicos, inclusive e ~ 
operada com tra nsferencia total ou parcial de encargos. services. pessoal e ber <> 

Artigo 80 - Ao Cons6rcio somente e permitido comparecer a contrato de programa para: 
I - na condicao de contratado. prestar services publicos de saneamento basico, 
infraestrutura, saude, educacao e desenvolvimento econ6mico, ou de atividade deles 
integrantes por mews pr6prios ou sob sua gestao administrativa ou contratual, tendo 
como contratante municipio consorciado; 
II - na condicao de contratante, delegar a prestacao de services publicos de saneamento 
basico ou de atividade deles integrante a 6rgao ou entidade de ente consorciado. 
§ 1Q. Os contratos de programs serao firrnados em conformidade com a Lei 
11.107 /2005 e com o Decreto 6.107 /2007 e celebrados mediante dispensa de licitacao, 
nos termos do lnciso XXVI do Art. 24 da Lei nQ. 8.666/93. 
§ 2Q. O disposto no caput desta clausula nao prejudice que, nos contratos de programa 
celebrados pelo Cons6rcio, se estabeleca a transferencia total ou parcial de encargos, 
services, pessoal ou de hens necessaries a continuidade dos services transferidos. 
§ 32, Sao clausulas necessarias do contrato de programa cclebrado pelo Cons6rcio 
Puhlico as que estabelecam: 

b] localidade de pequeno porte, prcdominantemente ocupada por populacao de 
baixa renda, onde outras formas de prestacao apresentem custos de operacao e 
manutencao incompativeis com a capacidade de pagarnento dos usuarios. 

§ 2Q. A autorizacao prevista no inciso I do§ 1 Q desta Clausula devera prover a obrigacao 
de transferir ao titular os bens vinculados aos services par meio de termo especifico. 
com os respectivos cadastros tecnicos. 
§ 32, Sao condicoes de validade dos contratos a que se refere o caput: 

I - a existencia de piano de sancamento basico e compatibilidade dos pianos de 
investimentos e dos projetos relatives ao contrato com o piano de saneamento 
basico: 
II - a existencia de estudo comprovando a viabilidade tecnica e econornico- 
financeira da prestacao universal e integral dos services, nos tennos do respective 
piano de saneamento basico: 
111 - a existencia de regulamento aprovado pela Camara de Regulacao e homologado 
pela Assernbleia Geral do Cons6rcio que prevejarn os meios para o cumprimento do 
disposto ncste Protocolo de lntencoes: 
IV - a realizacao previa de audiencia e de consulta publicas sabre o edrtal de 
licitacao. no caso de concessao, e sobre a minuta do contra to. 

§ 42, Os contratos nao poderao canter clausulas que prejudiquem as atividadcs de 
regulacao e de fiscalizacao ou o acesso as informacoes sobre os services contratadcs. 
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IV - o arcndimenro as normas de regulacao dos services dispostas no Anexo 2 do 
Conrrato de Consorcio: e aos regulamentos aprovados pela Omara de Regulacao e 
hornologados pela Assembleia Geral do Cons6rcio, especialrnente no que se refere ii 
fixacao, revisao e reajuste das tarifas ou de outros precos publicos: 
V - procedimentos que garantam transparencia da gestao econorntca e financeira de 
cada service em relacao a cada um de seus titulares, especialmente de apuracao de 
quanto foi arrecadado e investido nos territories de cada um doles. em relacao a 
cada service sob regime de gestao associada de service publico: 
VI - os direitos, garantias e obrigacoes do contratante e do prestador, inclusive os 
relacionados as previsfveis necessidades de futuras alteracces e expansoes dos 
services e consequente modernizacao, aperfeicoamcnto e ampliacao dos 
equiparnentos c instalacoes: 
VII - os direitos e deveres dos usuarios para obtencao e utilizacao dos services: 
VIII - a forma de fiscalizacao das instalacoes, dos equipamentos, dos metodos e 
praticas de execucao dos services, bem como a indicacao dos 6rgaos competentes 
para exerce-las: 
IX - as penalidades contratuais e adrninistrativas a que se sujeita o prestador dos 
services, inclusive quando Cons6rcio publico, e sua forma de aplicacao: 
X - os casos de extincao: 
XI - os bens reversiveis: 
XII - os criterios para o calculo ea forrna de pagamento das indcnizacdes dcvidas ao 
prestador dos services. inclusive quando Consorcio publico, especialmente no que 
diz respeito ao valor dos bens reversiveis que nao tenham sido amortizados por 
tarifas e outras rcccitas emergentes da prestacao dos servicos: 
XIII - a ohrigatoriedade, forma e periodicidade da prestacao de contas do Consorcio 
publico ou de outro prestador dos services, no que se refere a prestacao dos services 
por gestao associada de service publico: 
XIV - a periodicidade conforrne a qua! os services serao fiscalizados por cornissao 
composta por representantes do titular do service, do contratado e dos usuarios, de 
forma a curnprir o disposto no art. 30. paragrafo unico. da Lei no 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995: 
XV - a exigencia de publicacao peri6dica das demonstracces financeiras relativas a 
gestao associada, a qual devcra ser especifica e segregada das dernais 
demonstracoes do Cons6rcio publico ou do prestador de services: e 
XVI - o fora co modo amigavel de solucao <las controversias contratuais. 

§ 4Q. 0 contrato de programa podera autorizar o Consorcio a emitir documentos de 
cobranca e a exercer atividadcs de arrecadacao de taxas, de tarifas e ourros ~)reco~ 
publicos pelos services publicos presrados pe.o Consorcio. por este delezados direta od 
mdiretamenre, neste caso mediante de.egac io a terceiros ou presrados por orgao ou\ 

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 
DA MICRORREGIAO OA SERRA GERAL DE MINAS 

- UNIAO DA SERRA GERAL 



43 

Artiga 81 - . Ao Cons6rcio sornente e perrnitido cornparercr a contrato de concexsao para 
ru condrcao de contratantc. delezar a presracao de servicos publicos de 111ane10 de 
res <,1, ')S sohdos OU de auvidade dele- mtegrante na area da gestao associada. 

§ 1Q, Os contrato ... de concessac "L:·;fo fumado- em co-irorrnidade a lei 8.897/1995 t'. 
,t ar co for o caso, a le! l!.u-~ '200~ sempre medianre prevra 1il.'1ud'J. 
§ 2Q, ~}o clausulss essencia.s do conrr.r;o de ,·onc~'<:3o _;::: relar+as 

I - JO objeto a area e ao prazo da concessao: 

§ 12. O contrato de programs contrnuara vigente nos casos de: 
I - o titular se retirar do Consorcio ou da gestao associada, e 
ll - extinrao do Cons6rcio. 

' 

houver controversia quanto a seu valor, nao impede o titular de retomar os services ou 
adotar outras medidas para garantir a continuidade da prestacao adequada do service 
piiblico. 
§ 11. E nula a clausula de contrato de programa que atribuir ao contratado o exercicio 
dos poderes de planejamento, rcgulacao e fiscalizacao dos services por ele proprio 
prcstados. 

I , , 

ou de escopo. 
§ 10. 0 nao pagarncnto da indenizacao prevista no inciso XII do caput, inclusive quando 

programa. 
§ 72• Nas operacoes de credito contratadas pclo prestador dos services para 
investimentos nos services publicos dever-se-a indicar o quanto corrcsponde aos 
services de cada titular, para fins de contabilizacao e controle. 
§ 82. Receitas futuras da prestacao de services poderao scr entregues coma pagamento 
ou coma garantia de operacoes de credito ou financciras para a execucao dos 
investimentos prcvistos no contrato. 
§ 92, A extincao do contrato de programs depended do previo pagamento das 
indenizacoes eventualmente devidas, especialrnente das referentes a economicidade e 
viabilidade da prestacao dos services pelo prestador, por razoes de cconomia de escala 

A 
I) 
r .. 
Ll'J ~· 

I - os encargos transferidos e a responsabilidade subsrdiana da entidade que os 
transferiu: 
lJ - as penalidades no caso de inadimplencia em relacao aos encargos transfenclos; 
Ill - o memento de transferencia dos services e os deveres relativos a sua 
continuidade; 
LV - a indicacao de quern arcara com o onus e os passives do pessoal transferido: 
V - a identificacao dos hens que terfio apenas a sua gestao e administracao 
transferidas e o preco dos quc sejam efetivamente alienados Clo prestador dos 
services, inclusive quando este for o Consorcio: e 
VI - o procedimento para o levantamento, cadastro e avaliacao dos bens reversiveis 
que vierem a ser amortizados mecliante receitas de tarifas, taxas ou outras 
emergentes da prestacao dos services. 

§ 62. Os bens vinculados aos services publicos serao de propriedade da admlnistracao 
direta do Municipio contratante, sendo onerados por direitos de exploracao que serao 
exercidos pelo prestador dos services pelo perlodo em que vigorar o contrato de 
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C .\PiTL'LO I 
DISPOSJCOE~ C..ER.AIS 

TITULO VII 
DA GESTAO ECONOMICA E FINANCEIRA 

ll - ao mode. forrna e condicoes <le prestacao do service e. em particular, a 
observancia do piano de saneamenro basico: 
Ill - aos critertos, indicadores, tormulas e parametros definidores da qualidade do 
service: 
IV - ao preco do service e aos criter ios e procedimentos para o reajuste e a revisao 
das tarifas: 
V - aos direitos, garantias e ohrigacoes do Cons6rcio e da concessionaria, inclusive 
os relacionados as previsf veis necessidades de futu ras alteracoes e expansoes dos 
services e consequente modernizacao, apcrfeiccamento e ampliacao dos 
equipamentos e das instalacoes nccessarias para sua adcquada realizacao: 
VI - aos direitos e deveres dos usuarios para obtencao e utilizacao do service: 
VII - a forma de fiscalizacao das instalacoes. dos cquipamentos, dos metodos e 
praticas de execucao do service, bem como a indicacao dos orgaos competcntes para 
exerce-la: 
VIII - as penalidades contratuais e adrnintstrativas a que se SUJCita a concessionaria 
e sua forma de aplicacao: 
IX - aos casos de extincao da concessao, 
X - aos bens reverslveis: 
XI - aos criterios para o calculo ea forma de pagamento das indenizacocs devidas a 
concessionaria, quando for o caso, 
XII - as condicoes para prorrogacao do contrato; 
XIII - ii obrigatorieclade, forma e periodicidade da prestacao de contas da 
concessionaria ao Consorcio: 
XIV - a exigencia da publicacao de dernonstracoes fmanceiras peri6dicas da 
concessionaria: e 
XV - a penodicidade conforrne a qual os services serao fiscalizados por comissao 
cornposta por representantes do titular do service, do contratado e dos usuanos, de 
forma a cumprrr o disposto no art. 30, paragrafo unico, da Lei no 8.987, de 1995; 
XVI - ao faro c ao mcdo arnigavel de solucao das divergencias contratuais. 

§ 3e, Os contratos relativos a concessao de service publico precedido da execucao de 
obra publica deverao, adicionalmente: 

I - estipular os cronograrnas fis1co-financeiros de execucao das obras vinculadas a 
concessao: e 
II - exrgir garanna do ficl cumprimento, pela concessionaria. das ohrigacoes relativas 
as obras vinculadas a concessao. \ ~ 
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Artiga 87 - Fica o Consorcio autorizado a cornparecer como mrervemente em convenios 
ce.ebrados entre ei1CL'5 consorciados ou enrre ~=>i:•!:> C? rerceirc-, _: rl::1 de- receber ou aplicar 
recurses. 

Artiga 86 - Com o objetivo de receber transferencia de recursos, o Cons6rcio fica 
autorizado a celebrar convernos com entidades governamentais ou pnvadas, nacionais ou 
estrangeuas. exccto com entes consorciados ou com enndades a eles vmculadas 

CAPITULO III 
DOS CONVENIOS 

r mantiver na internet. 

Artigo 85 - No que se refere a gestao associada, a contabilidade do Cons6rcio devera 
permitir que se reconheca a gestao economica e financeira de cada service em rclacao a 
cada um seus titulares. 

§ 1 !.!, Anualmente devera ser apresentado dernonstrativo que indiquc: 
I - o investido e arrecadado em cada service, inclusive os valores de eventuais 
subsidies cruzados; 
II - a situacao patrimonial, especialmente no que diz respeito aos bens que cada 
Municfpio tenha adquirido, isoladamente ou em condomfnio, para a prestacao dos 
services de sua titularidade; e a parcels de valor destes bens que tenha sido 
amortizada pelas receitas emergentes da prestacao de services. 

§ 2!.!. Todas as dernonstracoes financeiras serao publicadas no sitio que o fons6rcio " 

CAPITULO II 
DA CONTABJLIDADE 

Artigo 84 - 0 Consorcio estara sujeito a fiscalizacao contabil, operacional e patrimonial 
pelo Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do Chefe do Peder Executivo 
representante legal do Consorcio, inclusive quanto a legalidade, legitimidade e 
cconomicidade das despesas, atos, contratos e renuncia de receitas, sem prejulzo do 
controle externo a ser exercido em razfio de cada um dos contratos que os entes da 
Federacao consorciados vierern a celebrar com o Consorcio. 

Artigo 83 - Os entes consorciados somentc entregarao recurses <JO Cons6rcio quando: 
I - tenham contratado o Cons6rcio para a prestacao de services, execucao de ohras ou 
fornecimento de bens, respcitados os valores de mercado: 
II - houver contrato de rateio. 
Paragrafo Unico. Os entes consorciados respondem subsidiariamenre pelas obrigacoes 
do Cons6rcio. 

Artigo 82 - A execucao das rcceitas e das despesas do Consorcro obedecera as norrnas de 
direito financeiro aplicaveis as entidades publicas. 
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CAPITULO II 
DA SUSPENSAO E EXCLUSAO 

Subsecao I 

II - expressa previsao no instrurnento de transferencia ou de alienacao: ~~{\..} u 
\ 

lll - reserva da lei de ratificacao que tenha sido regularrnente aprovada pelos 
demais subscritores do Protocolo de lntencoes ou pela Assembleia Geral do 
Cons6rcio. 

Cons6rcio, manifestada em Assembleia Geral; 
< 

Artigo 90 - A retirada de mernbro do Consorcio dependera de ato formal de seu 
representante na Assembleia Geral. 

§ 12• 0 recesso nao prejudicara as obrtgacoes ja constituidas entre o consorciado quc 
sc retira e o Cons6rcio. 
§ 22. Os hens destinados ao Consorcio pelo consorciado que se retira nao serao 
revertidos ou retrocedidos, excetuadas as hipoteses de: \ 

l - decisao nesse sentido de 2/3 ( dois tercos) dos entes federativos consorciados do 

CAPlTULO I 
DO RECESSO 

TITULO VIII 
DA SAIDA DO CONSORCIADO 

Artigo 89 - Nas hip6teses de criacao, fusao, incorporacao ou desmembramento que 
atinjam entes consorciados, os novos cntes da Federacao nao serao automaticamente tidos 
como consorciados. Senao, somente ap6s serem submetidos aos preceitos do Artigo 29 c 
seus paragrafos deste contrato. 

Artigo 88 - 0 presente cons6rcio c forrnado pelos municfpios que subscrevem o Contrato 
de Cons6rcio e pelos entes da fcderacao que vierem a aderir a este contrato. 

§12. A adesao de novos entes da federacao a este cons6rcio devera scr aprovada pela 
Assembleia Geral, por voto da maioria absoluta dos membros. 
§22. A adesao de novo ente federativo devera ser ratificada, mediante lei, pelo Poder 
Legislativo do ente federative que pretende a inclusao. 
§32. A ratificacao do Poder Legislativo pode ser realizada com reserva, que devera ser 
clara e objetiva, preferencialmente vinculada a vigencia de clausula, paragrafo. inciso 
ou allnea do contrato de cons6rcio, ou que imponha condlcoes para a vigencia de 
qualquer desses dispositivos. 
§42. Caso a lei que ratifica a adesao ao cons6rcio preveja reservas, a admissao do ente 
no Cons6rcio dependera da aprovacao de cada uma das reservas pela Assembleia Geral. 

CAPITULO IV 
DO INGRESSO DE NOVOS MEMBROS 
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CAPiTULO I 
DA EXTl\(.AO 

TITULO IX 
DA EXTIN<;:AO DO CONSORCIO 

Artigo 93 - A decisao de suspensao scra tomada pelos votos do Prcsidente do Cons6rcio, 
do Diretor Adrnirustrativo e do Diretor Financeiro, ja a decrsao pela exclusao sera tomada, 
em Asscmbleia Gcral, par voto de 3/5 dos membros do Consrircio em votacao secreta. 

§12. Adotada a pena de suspensao, iniciara irnediatamente os seus efeitos, nao tendo 
mais o ente federative direito a participar da celebracao de novo contrato de prograrna, 
ate que se rcvogue a suspensao, devendo, portanro, arcar com as responsahilidades j<1 
assumidas em contratos preteritos. 
§22. Adotada a pena de exclusao, tniciara imediatamente os seus efeitos, nao tcndo 
rnais o ente federative direito a voz e voto na Assembleia Goral. 
§32. 0 Presidente do Consorcio presidira o julgamento c votara. 
§42. Efetuada a exclusao o Consorcio cornunicara o ato ao Poder l.egislattvo do Ente 
Federado excluido. 

Artigo 92 - 0 Ente Consorciado em atraso sera notificado para cfetuar o pagamento do seu 
saldo devedor, assegurados o prazo de 15 ( quinzc J dias para apresentacao de dcfesa ou 
cornprovacao do pagarnento. 

§1 °.A notificacao mencionada no ca put deste artigo sera cfetuada par correspondencia 
com Aviso de Recebirnento - AR ou entrega pessoal, mediante recibo. 
§22. Ap6s o prazo referido neste artigo a decisao a respcito da suspensao e ou cxclusao 
do Ente sera submetida a apreciacao da Assernbleia Geral seguinte. 

Subsecao II 
Do procedimento de suspensao e exclusao 

Artigo 91 - Alern das previstas no Contrato de Consorcio Publico e na Lei 11.107 ;o- -.ao 
hipoteses de aplicacao da pena de suspensao e exclusao do Consorcio 

I - Sera suspense o ente consorciado que estiver em atraso superior a 60 (sessenta) 
dias, e exclufdo em caso de atraso de 120 (cento e vintc) dias no cumprimcnto das 
obrigacoes financeiras referente ao Contrato de Rateio. 
ll - Sera suspenso o ente cousorciado que estiver em atraso superior a 30 ( trinta] dias, 
e excluido em caso de atraso superior a 60 (sessenta) dias no cumprimcnto das 
obrigacoes financeiras referente ao Contrato de Prograrna: 
Ill - a desobediencia as normas do contrato de consorcio. do estatuto ou ao dehberado 
na Assembleia Geral. 

Das hipoteses de suspensao e exclusao 
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C.\PlTULO II 
DO FORO 

\ 

Artigo 97 - Quando adirnplente com sua-, ohrlgacoes. qualquer enre consorciadc e parte 
leginma para exrztr o p.eno curnprunento das clausulas previstas neste Estaturo 

Artigo 96 - A interpretacao do disposto neste Estatuto devera ser compativel com o 
exposto em seu Preambulo e, bem come, aos scguintcs princf pios: 

I - respeito a autonornia dos entes federativos consorciados, pelo que o ingresso ou 
retirada do Consorcio depende apenas da vontade de cada ente federativo, sendo 
vedado que lhe sejam ofcrccidos incentivos para o ingresso; 
II - solidariedade, em razao da qua! os entes consorciados se comprometem a nae 
praticar qualquer ate, comissivo ou omissivo, que venha a prejudicar a boa 
implementacao de qualquer dos objetivos do Consorcio: 
lIJ - eletividade de todos os orgaos dirigentes do Cons6rcio; 
JV - transparencia, pelo que nao se podera negar que o Peder Executive ou Legislative 
de ente federativo consorciado tenha o acesso a qualquer reuniao ou documento do 
Cons6rcio; 
V - eficiencia, o que exigira que todas as decisces do Consorcio tcnham explicita e 
previa fundamentacao tecnica quc demonstrem sua viabilidade e economicidade. 

Artigo 95 - 0 Consorclo scra regido pelo disposto na Lei n!:!. 11.l 07, de 06 de abri) de 
2005; Decreto Federal nQ. 6.017, de 17 de janeiro de 2007; Lei n2. 11.445, de 05 de janeiro 
de 2007, no que couber; pelo Contrato de Cons6rcio Publico originado da ratificacao do 
Protocolo de lntencoes e pelas leis de ratlflcacoes, as quais se aplicam somente aos entes 
federativos dos quais cmanaram. 

CAPITULO I 
DAS DISPOSJ(:OES GERAIS 

TITULOX 
DAS DISPOSl~OES FINAIS 

Artigo 94 - A extincao do contrato de cons6rcio depended de instrumento aprovado pela 
Asscmbleia geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados. 

§ 1 Q, Os bens, direitos, encargos e obrigacoes decorrentes da gesrao associada de 
services publicos custeados por taxas, tarifas, ou outra especie de preco publico. serao 
atribuidos aos titular es dos respectivos services. 
§ 2Q. Ate que haja dccisao que indique os responsaveis por cada obrigacao, os entes 
consorciados responderao solidariamente pelas obngacoes rernanescentes, garantido o 
direito de regrcsso em face dos entes beneficiados ou dos que deram causa a obrigacao. 
§ 3Q. Com a extincao, o pessoal cedido ao Consorcio retornara aos sous orgaos de 
origem. 
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Cartorio de Trtutos e Oocumentos e Pessoas Jurid1cas 
de Janauba.MG 

Munici pio de Catutt MG 
Helie Pinheiro da Cruz junior 

Presidente UNIAO DA SERRA GERAL 

( • Ianauba MG, 14 de dezembro de 2015. 

\ 

Artigo 99 - 0 presente Estatuto aprovado pel~ Assembleia Geral entra em vigor nesta 
data. 

Artigo 98 - Para dirimir eventuais controversias deste Estatuto e do Contrato de 
Cons6rcio Publico que ele originar, flea eleito o foro no municlpio de [anauba MG. 
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