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CAPÍTULO 1
DO CONTRATO CONSTITUITIVO E DA APROVAÇÃO
----- - - C[ÁUSUCA-PRlMEIRA_: DA.VINCULAÇÃO

Este Estatuto vincula-se na integra ao Protocolo de Intenções convertido em Contrato
de Constituição do Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade
Crato - COMARES - UC, devidamente publicado em diário Oficial de forma resumida
e, na integra no saite do Consórcio na internet, as leis de Ratificação de nº 2525.
de 12/02/2009 do Município de Crato, de nº 1815 de 12/12/2008 do Município de
Barbalha, de nº 3397 de 29/12/2008 do Município de Juazeiro do Norte, de nº 585 de
18/12/2008 do Município de Santana do Cariri, de nº 441 de 18/12/2008 do ·Município
. de Caririaçu, de nº-564 de 18/12/2008 do Município de Nova Olinda, de nº 457 -de
16/02/2009 do Município de Altaneira, de nº 1246 de 16/02/2009 do Município de
Farias Brito e em conformidade com a Lei nº 11.107 de 06 de abril de 2005 e de seu
Decreto Regulamentar nº 6.017 de 17 de janeiro de 2007.
'

.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA APROVAÇÃO

. Este Estatuto-:foi aprovado em Assemb léia Geral datada de 18 de fevereiro de 2009,
devidamente registrada em Ata e posteriormente publicada mediante deliberação de
um quorum mínimo de 05 (cinco) entes consorclac!os cc11forme estabelecido no
Contrato de Consórcio Público .
CAPÍTULO I!
DA DENOMINAÇÃO, PRAZO E SEDE
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DENOMINAÇÃO E NATUREZA JUR~DICA

O CONSÓRCIO MUNICIPA1L PARA ATERRO DE RES ÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE
CRATO, COMARES - UC cria _uma personalidade jurídica de direito público, do tipo
associação pública, que integra a administração indireta de todos os entes da
Federação consorciados.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO

O Consórcio vigorará por prazo indeterminado.
CLÁUSULA QUlNTA - DA SEDE
··- A sededo -Consórcio será no Município de Crato, onde será localizado o Aterro .
PARÁGRAFO ÚNICO. A sede do Consórcio definida no Caput, poderá ser alterada por
solicitação escrita de qualquer ente consorciado, devidamente justificada e mediante
decisão aprovada em Assembléia Geral do Consórcio de metade mais um dos
consorciados,

CLÁUSULA SEXTA - DOS OBJETIVOS

São _objetivos _d o Consórcio _Municipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Crato _
- COMARES - UC: ·•

i - o planejamento, a regu i2ção , a fiscã lização e, nos termos de contrato de programa,
a prestação do serviço público para promover a destinação final de resíduos sólidos, na
- área de atuação da Admin istração Pública dos municípios conso rciados definidos n6
Contrato de Constituição;
li - a implementação de melhorias nas condições de vida dos munícipes,
desenvolvendo alternativas para programas de educação, saúde e gestão ambiental,
sem prejuízo das ações e programas desenvolvidas individualmente pelos entes
consorciados;

m-

a capacitação técnica do pessoal encarregado no manuseio e prestação do serviço
de coleta, transferência e reciclagem do lixo prod uzido pelos Municíp1os consorciados; ·

em

IV - a realizaçao de licifaçoes compartilhadas das quais,
cada uma delas, decorràm
dois ou mais contratos, celebrados por Municípios consorciados ou entes de sua
administração indireta;

V - adquirir o.u administrar bens que possam estar direta-ou indiretamente relacionados
ao furi~ionamento do P1terro para u:::: o compartilhado do Consórcio ou de seus
Municípios integrantes;
~ 1°. Medíante requerimento
do interessado.' é facultado à Assembléia
Geral devolver
.
.
.
qualquer dos poderes mencionados no inciso i do caput à administração direta do
Município consorciado;
~

;r:2- -o Consórcio
6

.
somente poderá prestar serviço público nos termos de contrato de
programa que celebrar com 9 titular;

§ 3°. Os bens adquiridos ou administrados na forma do inciso V do caput serão de uso
somente dos entes que contribu íram para a sua aquisição ou administração, na forma
de regulamento da Assembléia Geral. Nos casos de retirada de consorciado ou de·
extinção do Consórcio, os bens permanecerão em condomínio, até autorização que
seja extinto mediante ajuste entre os interessados; e
§ 4°. Havendo declaração de utilid~de ou necessidade pública emitida pelo Município
em que o bem ou direito ~.e situe , ficr.1 o Consórcio autorizado a promover as
desapropriações ; proceder a requisições ou instituir as servidões necessárias à
consecução de seus objetivos;

Vi - Promover toda e qualquer comercialização de matéria prima e/ou produtos·
<:lerivados do fundonamento do aterro sanitário; rP-vertendo parn o Consórcio os valores
arrecadados desta operação; e

'Jl! - Bi..ls.::e1r alt,:;mativaf; ,e tecnologi3s com base em experiências comprovadas e
•:::,conomicé-.me'.-_te viáveis , que permitam soluções efetivas de combate à poluição e degradação ambiental, preservando os recursos naturais e promovendo o tratamento e
a conseqüente eliminação de gases nocivos a vida.

CAPÍTULO IV
DA GESTÃO .ASSOCIADA

••

.•-.
1

1

CLÁ USULA . SÉTIMA - ·DA AUTORIZAÇÃO

DA GESTÃO ASSOCIADA . DE .

SERVIÇOS PÚBLICOS

O Consórcio Municipal pará Aterro_de Resíduos Sólidos - Unidade Crato - COMARES
em se l:l- Gontrato de Constituição a promover a gestão associada·
de serviço público para a construção e administração de Aterro de Resíduos Sólidos
regionaliZàdo, objetivando principalmente a integração de serviço de forma eficaz e
menos onerosa para seus entes conso rciados.

11----------- ·- --- -~- 1:JC----,--fei- aut0Fi-zado

.Ji

!

=
..
N

-".\

li

;
E
..
~

- § -1°:-A--~festão- as·sociãâ:i descritã

nci{caput desta

Clàüsula, refere-se as -atividades ·
relacionadas com · o planejamento, ~\ regulação e à fiscalização e, nos termos de
contrato de programa , à prestação do s;\rviço .
·
·

§ 2°. Foi igualmente autorizado ao C6nsórcio a emitir documentos de cobrança e a'
exercer atividades de arrecadação de tarifas e outros preços públicos pelos serviços
públicos prestados quer seja pelo próprio Consórcio ou por seus entes consorciados,
mediante Contrato de Programa

. - § ·3°.:-o -Consórcio pode exercer a gestão associada de outros serviços públicos não
previstos em··seu Contrato de Constituição, desde que seja solicitada por qualquer um
dos entes consorciados , aprovada em Assembléia Geral por metade mais um dos
municíp ios consorciados e mediante autorização dada por lei SL!bmetida a todas as.
Câmaras Municipais .
~LÁ.USULA OITAVA PÚBLICOS

DA ÁREA DA GEST.AO ASS0C!ADP,S OE SERVIÇOS

A g6stão associê1da abrangdd preforer1ciâi1nenta o serviço pr,.;stado nos territórios dos
Mu1icípios que efet vamEnte S6 consorcierem.
-v.ÃRÃGRÃFO'ÚNIC0. A pfestáçãó do serviço pelo Consórcio em território diferente·
dos Municípios consorciados se dará por meio de . instrumento j urídico fi rmado com o
tomador do serviço, desde que seja operacional e economicamente viável ao
Consórcio e previamente submetida à aprovação em Assembléia.
CLli,USULA NONA ... DAS COMPETÊNCIAS TRANSFERIDAS AO CONSÓRCIO

Para a consecução da gestão associada, fica transferido ào Consórcio o exercício das
competências de planejamer1to , da regu iação e da fiscaiizaçã6 do serviço público para
de~tinação fina i de íesíduos sólidos, inclu inao dentre outras atividades:
1 - o exercício do poder de polícia no sentido de fiscalizar e multar, o descumprimento

de pre seitos adrninistrativos e legais que prejudiquem a preservação da saúde e do
meio ambiente relativo à coleta e destinação do lixo;

11 - a elaboração de planos de investimentos para a expansão , a reposição e a
mcd erniz2Gão -\~cnológ icn e:-:-: l..te rro;
IH - a e laboração de plan0s de recuperação dos custos do serviço;
IV - o acompan hamento e

é:

2valiação das condições de prestação do serviço;

V - o apoio à prestação do. serviço , destacando-se:_

a) a aquisição , a guarda a a distribuição de materiais para a manutenção , a reposição, a expansão e a operação do serviço;
·
b) a manutenção de média e alta complexidade aos equipamentos utilizados na
µrestação do serviço;

•

,,, a~~a,,,,.
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d} a restrição de acesso cú a suspensão da prestação do serviço em caso de
i.nadimplência das obrigações . assu_midas por um dos entes consorciados, sempre.
precedida por prévia notificação.
.
.

". , -------·:- .. f 2°~- Fic-a··o

Cón-s·órciG autó"rlZ-ado a receber a transferência do exercício de outras
,~:ompetências reforentes ao planejamento , regulação e fiscalização de serviço público
previsto no Contrato de Constituição do Consórcio.
·

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CONCESSÃO, PERMISSÂO E AUTORIZAÇÃO DE
Sl:RVICO-S PÚBLiCó$, DOS TERMOS DE PARCERIA E DOS CONTRATOS DE
GESTÃO

Por este Estatut0 fica o Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólidos Unidade Crato - COMARES - UQ; proibido de conceder, permitir ou autorizar a
transfe-rência · total ou parcial · daf competências de planejamento, regulação e
fiscalização inerentes ao serviço pgblico objeto da gestão associada, seja em nome.
próprio;:seja em -nome de eme3 consOrc1ados, para terceiros.
§ 1°. O Consórcio poderá estabelecer termo de parceria, contrato de gestão o.u contrato
que tenha por objeto a gestão administrativa do Consórcio, bem como a realização de
obras e serviços de engenharia, observada a legislação qa Administração Pública .
§ 2°. A Gestão Admlnistrativ,; referenciada no parágrafo anterior importa tão somente
na operadonalidade do Consórcio, ficando o processo de tomada de toda e qualquer
decisão a cargo dos repre5entantes dos entes consorciados legalmente eleitos .

. CAPtTUlO V
- -----~---. - --DO-DEV:ER-00 CONSORCIO, DA-DEFh\ÃiÇÂO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DAS
DIRETRIZES BÁSICAS ·

CLJUSULA DÉCIMA-PRIME!RA ~-DO DEVER DO CONSÓRCIO
É dever do Consórcio promover a satisfação das necessidades básicas e essenciais,
bem como elas demais complementares, especialmente mediante políticas, ações e a
_-:;,·,:w is~o universal e _equên ime da prestação de serviços públicos.
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CLJ~USULA .DÉCIMA-SEG UNDA - DA DEFINIÇÃO
~SSENC!A!S E COMPLEMENTARES

·oos

SERVIÇÓS BÁSICOS,

Para efeito deste Estatuto serão considerados serviços básicos e essenciais os_
rel?1cio:15d,3s corn educação , saC1de, preservação ambiental e- de saneamento básico.
·
.:::ert o cons ide-rados complementares os demais serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS DIRETRIZES BÁSICAS
No que _ não contrariar a legislação federal, o Consórcio Municipal para Aterro de
F<esíduos Sólidos - Unidade Crato - COMARES - UC, b~m como todos seus entes
consorciados, respeitarão a s sep .:intes diretriz:t~s 9ásica'=i pc:ra efeií:o de prestação do
·
serviço objeto da gestão associada d~~nida no· Contrato de .Constit~ição:

! - a universal!zação, consistente na garantia a todos de acesso ao serviço,
indistintamente e em menor prazo, observado o gradualismo planejado da eficácia das
soluções, sem prejuízo da adequação à~ C8racterísticas locais,em beneficio da saúde
pública , da preservação do meio ambiente e de outros interesses coletivos correlatos;

iJ - a integralidade, compreendida como a prov1sao dos serviços públicos básicos.
essanciais e complementares de todas naturezas propiciando 2, população o acesso na
conformidade de suas necessidades e a maximizaçâo da · eficácia das ações e. ·
res_uJtad.o~; ...

.

rn - a eqüidade, entendida como

a garantia de fruição em igual nível de qualidade dos

benefícios pretendidos ou ofertados, sem qualquer tipo de disériminação ou restrição
de caráter social ou econômico, salvo os que visam priorizar o atendimento da
renda·' ----·
Dopular:20-de·-menor
•
'!:'

!V •· a reg ularidade, concretizada pela prestação do serviço sempre de acordo com a
respectiva regu !ação e com as outras normas aplicáveis ;

V - a continuidade, cons istente na obrigação de prestar o serviço público sem
inte:rupções, salvo nas hipóteses previstas em lei;
VI - a eficiência, por meio da prestação do serviço de forma a satisfazer as
nec6ssidades dos munícipes com a imposição do menor encargo sócio-ambiental e
econômico possível;. . ~· . .,. . - .

VII - a segurança, implicando em que o serviço seja prestado com os menores riscos
possíveis para os usuários, os trabalhadores que os prestam e à população ;

vm - a atuaiidade, que compreende em

modernidade das técnicas, dos equipamentos
e d::3.s instalações e a sua c x 1servaçãc, bem corr:o a rne,lhoria contín 1Ja do serviço;
IX - a cortesia, traduzida no bom · atendimento ao público, inclusive para fornecer .as
informaçõesreferentes ao serviço que seja de interesse dos usuários eda coletividade;

X - a modicidade dos preços públicos , inclusive das tarifas, a das taxas, caso seja
assim regulado ;

·

·· · Xí ·;;·•t;csastentabilidade, peia gar antia do caráter du raduuro dos benefícios das ações,
considerados os aspectos jurídico-institucionais, sociais, ambientais, energéticos e
econômicos relevantes ao o~)jêto do Consórcio;

:rn ~ a intersetoriaiidade, cortpteandendo z: integraçso

j , = determin3das ações entre si

e com as deméiis políticaf; públicas, em gera;;

xm - a

cooperação fedei"ativa buscando a melhoria das cond ições de vida d.s todos
munícipes dos entes consorciados;

XI V - a pardcipação da sociedade na formulação e implementação das políticas e no
planejamento, regulação , fiscalização , avaliação e prestação do serviço por meio de
in;tânc:as de controle social;
XV - a promoção da educação sanitária e ambiental , fomentando os hábitos higiênicos, .
e, L:so sustentável dos mcursos natura is,· a redução de desperdícios e a çorreta
utilização dos materiais, suá reciclagem e reaproveitamento;

XVl ~ a promoção e a proteção da saúde, mediante ações preventivas para a coleta e.
condicionamento do lixo de forma a evitar contaminação e proliferação de doenças;

>:(Vil ~-2. p1·6ss.rva.ção e a conservação do meio ambiente, mediante ações orientadas
para a coleta e condicionamento de resíduos sólidos notadamente em proximidades
aos recu r~os naturais, ele forma seletiva :s sustentáw"\, bem como realizar esforços
para promover a reversão da degradação aml:Sienta! existente, observada as normas
ambientais;
)(VIU - a ~rorrioção do direito a um arn'Ji13nte ecologicamente benéfico;

;::JX - o respeito às diversidades loca.is e regior,ais na irnplement.sição e na execução
~; .~ ~ ....... ,;,._._ ,-1,._ ,-,-.1,-.i.,.,

ô

rln ,~·, i,-.-:1 ,.,;:;,t'\ fir.".:ll rlr1c r.::.círl1 ,f"'IC ..::nl irlf"'IC"

~ a promoção e a defesa 'da saúde e s,e gurança do trabalhadcr na execução das
2ifrvidades relacionadas ao Consórcio;

:XX.

.

.,

..t~:k~:

·

YJ<I - o respeito e a promoção dos direitos ;f!~sicos da coletividade; e
-- -------------- ---- -- ---------- .

.

. ------ - ------ - -- -- ---

c!!fi\o· .

.

: :~11 - o fomento pêla b U3Ga de conh&cirri'ento cientifico e tecnológ ico, bem .como a
difusão de conhecimentos adquiridos que possam ser de interesse da comunidade,
\J1sàndo melhores condições de vida.

PARÁG-RAF(l ·ÚNICO;----Para -a -prestação do serviço público, prev-ista neste Estatuto
ser considerada universalizada em toda a extensão territorial da atuação do Consórcio
deverá ser assegurado o atendimento, no mínimo , das necessidades básicas vitais de
todas as pessoas, independentemente de sua condição sócio-econômica · e , de convivência social , de forma aceitável e adequada nos locais de sua aplicação .
tA~ÍT!JLO 'f!
DO EXERCÍCIO DAS AflV1uADES DE PLANEJAMENTO,
-RÊGÜLAÇÃ0 E FISCALIZAÇÃO
C-~~!~USULA Dí~GIIVIA-QlJiA HTA - DO PLAJ\;EJAMENTO DOS: SERVIÇOS
Compete ao Consórcio prestar serviços que tenham sido adequadamente planejados,
de modo a não onerar desnecessariamente ou injustamente seus usuários.

fü Y'. O

planej2inento do~. suv iços públicos devé,-ão ser elaborados e revisados com a
participação da comunidade, sendo obrigatória à realização de audiências e consultas
t' 'Jbl; c:as.

§ 2". 6-aberá- a-Assembléia Geral do Consórcio es·tabelecer normas regulamentares
para a realização das audiências e consultas públicas, que serão observadas pelos
Municípios consorciados no qt.1e não contrariarem norma local.
~ 3° Cmn pEte também ao Consórcio, elaborar e i'Tit)!ementar e planejamento das·

viabiHdades sócio-econômicas do serviço a ser prestado, tomando por base:
: - o planejamento orçamentário municipal dos entes consordados;
!l - a legislação da Administração Pública ;

li! - a legislação em geral; e

iv - as disposições estabelecidas no Contrato de Cor;stituição do Consórcio.
CLÍlUSULA DÉCIMA-QUINTA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

-

DA

REGULAÇÃO

E

FISCALIZAÇÃO
-

NA

Compete ao Consórcio exercer regulação e fiscalização permanente sobre a prestação
serviçc pú blico, inclusive quando prestado, direta ou indiretame:1te, por Município
consorciado.

, :11:

§ 1°. Fica facultado ao Consórcio receber apoio técnico, através de convênio de
•:>'1operaçê:o técnica com entidades integrantes da /~.j min istração Pública de qualquer'
esfera de governo, para o exercício de suas competências de regulação e fiscalização,
inclusive utilizar-se de informações produzidas por terceiros que possam contribuir para
a ef;-ci1cia da pre .:.tação ci0 serv;ç1) , objeto d1i SUé1 gestão associada .
§ 2º. Incluem-se na regulação as atividades de interpretar e fixar critérios para a fiel
execução deis instrumentos de execução do serviço, bem como para a correta

CAPÍTULO VII

-

-

DA ORGA NIZAÇÃO DO CONSÓRd:Íb - COMPOSIÇÃO;
FUNCIONAMENTi DOS ÓRGÃOS
-

NATUREZA. E

.ii[
"

i·'t "

. - ···-- ·- "- •·•·-

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DA COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS

. ..E.?.~ª

a

efeito deste Estatuto, passam
compor o Consórcio Municipal para Aterro de
Resíduos Só!idos - Unidade Crato - COM/~. RES - UC, os seguintes órgãos:

1 ··· A;;semb léja 3 ,3-ral;

li- Presidência;
Ili - •Vice-Presidência;
!V ...::-Oiretória Executiva;
. ____ a)_Administrativa;
b) Financeira; e · ··· ·· ·····-·· ·· - ··

e) Operacional.

V- Conselho Fiscal;
VI - Colégio Eleitoral; e
VII - Conselho de Regulação .
.§ 1°. Fica· tacultàda a criação de outros órgãos mediante aprovação em Assembléia
Geral, vedada à criação de cargos, empregos e funções remunerados.
§ 2°. Os -órgãos criados serão exercidos por representantes dos entes consorciados, e
·'.. -~-•-•c, •-~na ·"faUa ·aesles,' pélos seus vice.;i:frefeitos indicados e eleitos mediante votação em,.
··
As~-smbléia Gerai
.,
CAPÍTULO VIII

Seção 1
Da Assembléia Gerai

CL,~USULA DÉCIMA-SÉTIMA - DO FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA GERAL

.A lsSsembléia Geral, instãr1cia máxima do Consórcio, é órgão colegiado composto
pelos Chefes do Poder Executivo de todos os entes consorciados.
§ 1". Os VicE,-Prefeitos e os membros do Conselho Fiscal poderão participar de todas
as reuniões da Assembléia Geral com direito a voz.
·
§ 2°. No caso de ausência do Prefeito, o _Vice-Prefeito assumirá a representação do ,
ente federativo na Assembléi_a Geral, inclusive com direito avçto.

··§· 3°~·- oãisposto no § ·2° de·stà cláüsu la não podendo ser aplicado, será enviado ao
repiesent2nte legal designado pelo Prefeito, o qual assumirá o direito de voz.
§ 4°. O servidor de um Município não poderá representar outro Município na
Assembléia Geral nem ocupante de cargo ou emprego em comissão do Estado poderá
representar Município. A mesma proib 1ção se estende aos servidores do Consórcio.
§ 5°. Ninguém poderá representar 02 (dois) consorciados na mesma Assembléia Geral.

Cl!1,USUl.A DÉCilVIA-OITAVA- DAS REUNIÕES
A /\ ssemb.léia Geral reunir-se-á ordinariamente (02) duas viczes por ano, nos meses
de abril e outubro , e, extraordinariament s~mpre que convocada.

FíiRAGRAFO ___ÚNICO.

A ---~~-~voca \ .. •):i as Assembl.éias Gerais ordinárias e_
extraordinárias se dará por escrito por fax, :~-mail, ofício, Aviso de Recebimento, ou
através dos meios de comunicações disponíveis na área de atuação do Consórcio, site
da i_nte_rn_et,_r$dio, televisã_o e jornal. _

CL~USUlA DÉCIMA-NONA - DOS VOTOS
Cada ente consorciado terá direito na Assembléia Geral a. um voto cada um, cabendo
ao Presidente do Consórcio a mais um voto, no caso de empate.

§ 1°. O voto será público e nominal, admitindo-se o_voto secreto somente nos casos de
julgamento em que se suscite a aplicação de penalidade a servidor do Consórcio ou a
. . ---ente consorciado.
-·-· ·- - ·--·

-·----- --·---· ·- -

§ 2°. O Presidente do Consórcio, salvo nas eleições, d~stituições e nas decisões que
exij2m quorum qualificado, votará mais de uma vez apenas para desempatar.
CU:JJSULA VIGÉSIMA - DO QUORUM
Fica deliberado o quorum da presença necefssária de metade mais um dos entes
c_
pn_
~p[g_iª-ºº~--Pªf-ª a . i11~talªção__da Assembléia e pará que sejam válidas suas
deliberações e, ainda, o número de votos necessários à apreciação de determinadas
. matérias.

-- -- - -CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS COMPETÊNCIAS
Compete à Assembléia Geral:•

1 - homologar o ingresso no Consórcio de ente fecierativo que tenha ratificado o,.
Protocolo de Intenções apó;; 02 (dois) anos de su~ subscrição;

li - aplicar a pena de exclusão do Consórcio;
Ili - elaborar e aprovar as alterações deste Estatuto;
IV - eleger ou destituir o Presidente do Consórcio e o Vice, para mandado de 02 (dois)
anos , permitida a reeleição para um ún ico período subseqüente;
V - ratificar ou recusar a nomeação ou destituir os demais membros da Diretoria
Colegiada ;

VI - aprovar:
a) orçamento.plurianual de investimentos;
b) programa anual de trabalho;
e) o orçamento --anual do Consórcio, bem como respectivos créditos adicionais,·
inclusive a previsão de aportes a serem cobertos por recursos advindos de contrato de rateio;
d)

&.

realização de operações de crédito;

e) a fixação, a revisão e o reajuste de tarifas e outros preços públicos, e

f) a alienação e a oneração de bens do Consórcio ou daqueles que, nos termos de
contrato de programa, lhe te,1ham sido cutorgados os direitos de exploração;

'

VII - propor a criação do fu'ndo especial de . universalização dos serviços públicos,
forr:-iado com recu rsos provenientes de preços públicos , de taxas, da subsídios simples
ou cruzados internos, bem como d~ transfe ~ncias voluntárias oriundas da União, do
0
Estado,-.OLl r mediante contrato .de rateio , de ente consorciado ;
-

¼

VIII - homologar as decisões do Conselho F(~cal;

IX - aceitar a cessão de s6rvidores
,,
,
•
. consorcio; .... ..... . .
.
..

pai entJ, federativo consorciado ou conveniado ao
V '.·

;lf

1·

•

· .

lf.tt

X - aprovar planos e regulamentos dos serviços públicos;
XI - aprovar a celeb ração de contratos de programa, os quais deverão ser submetidos
a sua apreciação em no máximo 120 (cento e vinte) dias, sob pena de perda da
eficácia ; .

XII - apreciar e sugerir medidas sobre:
a) a melhoria do serviço prestado pelo Consórcio;
b) ·o aperfêiço.à mento das relações do Consórcio com órgãos públicos, entidades .e
· empresas privádàs.

§ 1°. Somente será aceita a cessão de servidores com ônus para o Consórcio mediante
decisão unânime da Assembléia -Geral, presentes pelo menos a metade mais um dos
mert1b ros consorciados. No caso de o ônus da cessão fica r com Consórcio, exigir-se-á,
para a aprovação, a metade mais um dos votos, exigida a presença mínima da metade ·
mais um dos consorciados; e
§ 2°. As ·competências previstas neste Estatuto poderão ser revistas e alteradas em
Assembléia Geral.
·

cui,'USULA VIGÉSIMA-SEGUNDA - DA ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E DO VICEPR2SIDENTE DO CONSÓROIO
.
.
O Presidente e o Vice-Pres idente serão eleitos em · Assemb léia especialmente

(;or:''ocada, podendo ser apresentadas candidaturas nos primeiros 30 (trinta) minutos ..
Somente serão aceitos como candidatos Chefes de Poder Executivo de ente
consorciado.

§ 'l º. O Presidente e Vice-P residente serão eleitos mediante voto público e· nominal;
§ 2°. Será considerado eleito o candidato que obtiver ao .menos a metade mais um dos .
votos, não podendo ocorrer à eleição sem a presença de pelo menos a metade mais
c' oiE dos consorda dos. O candidé.to SE,gu nd o mais votado, será eleitoVice-Presidente;
§ 3c, Caso nenhum dos candidatos tenha alcançado a metade mais um dos votos, ..
rea iizar-se-á segundo turno de eleição; cujos candidatos serão os 03 (três) candidatos
mais votar:los . No ~egund0 turno será considerado eleito o candidato que obtiver
metade mais um dos votos, considerados os votos brancos;
§ 4°. Não obtido o número de votos mínimo mesmo em ~egundo turno, será convocada
nova Assembléia Geral , a se realizar entre 20 (vinte) e 40 (quarenta) dias, caso
necessário prorrogando-se pro tempore o mandato do Presidente em .exercício; e

§ 5,c: . Na falta dê ente federativo para compor Õs órgãos do Consórcio, a função de.
Vicr~-Presidente, poderá ser exercida cumulativamente com o de Diretoria Executiva.

?

i ··

•;

: _. _
~

;

i;

:

CL~USU LA VJG ÉSIMA~ TERCEIRA - DA i·JOMEAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO DA
D!R 1i:TORIA
Proclamados eleitos candidatos a Presjdente e a Vice-Presidente, ao primeiro será
dádà -ã-palavYapata qlffi nomeie o~s -resta11tes dos membros da Diretoria Executiva os·
. quais, obrigatoriamente, serão Chefes d;j \Rider Executivo de entes consorciados.

a,i·

§ iº. Uma vez nomeados, o Presidentl;
Assembléia indagará, caso presente, se
cada umdos_indicados .aceita a_nomectç~o::: _caso ausente, o Presidente eleito deverá
c-ornprovar o aceite por meio de documento subscrito pelo indicado;

§ :t'. Caso haja recusa de nomeado, será concedida a palavra para que o Presidente
ele:-tc, apresenta riova lista de nomeação; e
~

;,/'. Estabelecida iista váiida, as nomeações somente produzirão efeito caso" ..
aprov_é3Qci~ pela metade mais um dos votos, exigida a presença da maioria absoluta dos
cons orciados.

CLÁUSULA VwGÉSHVIÃ-QUART A - DA DESTITUIÇÃO DO PRESuDENTE, DO VICEPRESIDENTE E DE DIRETOR EXECUTIVO

Em qualquer ;\ssembléia ,3 era i poderá 3er destituído o Pre:;ident; do Consórcio, o.
Vice--Presidente ou que.lque: dos Diretc res Executivos, bastando ser apresentada
moção de; censura com apoio de !Tle_tade mais um dos votos.
§ 1°. Em todas as convocações de Assembléia Geral deverá constar como item de
pauta: "apreciação de eventuais moções de censLlra".
§ 2?. Apresentada moção de censura, as discussões serão interrompidas e será ela
imediatamente apreciada, sobrestando-se os demais itens da pauta .
• - ••- • • •- •· • ·•• • -

-
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§ 3°. A votação da moção de censura s&rá efetuada após facultada a palavra, por 1s.
(quinze) minutos, ao seu primeiro subscritor e, caso presente, ao Presidente, VicePresidente ou ao Diretor que se pretenda destituir.

§ 4;:i. Será considerada aprovada a moção de censura por metade mais um dos votos
~fo s representa ntes presentes à Assemblé ia Gera l, em votação púb!ic-?. e nominal.
§ 5•:i. Caso aprovada moção de censura do Presidente do Consórcio, do VicePresidente, e/ou até mesmo de ambos simultaneamente, este(s) estará(ão)
s utoma;ticamente destituído(s) , procedendo-se, na mesma Assembléia, à eleição de.
novo Presidente e/ou Vice para completar o período remanescente de mandato.

'.f 6°. N2 hipóte,,E: ·J;a não se \/,i::,i lizar urna s!eição de novo PresidenteNice-Presidente,
sArá designado '.trn pro +Ampore por metade m3is um d-'JS v0t0s presentes. O
PresidenteNice-Presidente pro tempore exercerá as suas funções até a próxima
Assembléia Geral, a se realizar entre 20 (vinte) e 40 (quarenta) dias.
§ 7°. Caso aprové'da rn oçãc ci E; censurê. aprE":sentada para a <-unçãc d.:: qualquer Diretor
Executivo, ele será automaticamente destituído e, estando presente , aberta a palavra.
.=io Presidente do Consórcio, para nomeação do Diretor que completará o prazo fixado
para o ·exerddó do cargo. A nomeação será incontinenti s1:,1bmetida à homologação.

§ 8°. Rejeitada moção de censura, nén huna ol:ltra poderá ser apreciada na mesma
1~..ssemb!éia e ~os 60 (sessent=1) dias seJ uintes.
CLÁUSULA VIGÉSiNIA-QUiN"f A - DO REGISTRO EM ATAS

Nas atas da Assembléia Geral serão registradas:

,.

! .

•
L

...

.

- por meio de lista de presença, to J '.X.; os entes feder2tivo~ riJpresentados na
Assembléia Geral, indicando o nom0 do representante e o horário de seu
comparecimento;
·

; -

;

.

rr --::-. :. ·--ae-·fürm1I-resumi!Ja, todas- as· lritervenções orais e, como anexo, todos os ·
documentos que tenham sido entregUes ou apresentados na reunião da Assembléia
Geral;
·

. rn ~ .a.íntegra d_e_cada uma elas propQstª$ votadas na As~i;n,:,bléia

GeraJ e a iriç_Jç_aç~o·
m<pre?sa e _nominal de como cada representante nela votou, bem como a proclamação
de resultados.
·
·
::
§ 1° No caso cie votação secreta , a expr.-:--~.sa motivação do segredo e o resultado final
dà vo(àção.

_§_)!º._ Somente _se reconhecerá sigilo de documentos

·

:

e declarações

efetuadas na
· ; ~,ssembléia Geral mediante decisão na qual se indique expressamente os motivos do
sigiio. A decisão será tomada pela metade mais um dos votos dos píesentes e a aca·
deverá __ço:o_tee_aJrJçljçªç?q _~xpres~a e nominalmente os representantes que votaram a
· favor e contra o sigilo.
· ··
·
§ 3°. A ata será rubricada em todas as suas folhas, inclusive de anexos, por aquele que
e !avrou e por quem presidiu o término dos trabalhos da AssembléiR Gera!.
· CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEXTA - DA PUBUCACÃO
3

Sob -pena de-ineficácia das -decisões nela tomadas, a íntegra da ata da Assembléia
Geral será, em até (1 O) dez dias, publicada no saite que o Consórcio manter na rede
- -·------ -- ·mundial -de computadoras - internet.
·
PARÁGRAFO ÚNICO. Mediante o pagamento das despesas de reprodução, cópia
autenticada dei ata será fornecida para qualquer cidadão.

s~ção li
Do Presidente e Vice-Presidente
CLi\USULA VIGÉSIMA-SÉTIMA - DA COMPETÊNCIA

Sem prejuízo no previsto neste Estatuto, incumbe ao Presidente:
i - representar o consórcio judicial e extrajudicialmente ;
li - ordenar as despesas do consórcio e responsabilizar-se pela sua prestação de
contas;

m-

convocar as reuniões da Diretoria Executiva;

IV - zelar pelos interesses do Consórcio, exercendo todas as competências que não
tenham sido -outorgadas por seu Gontrato de Constituição _ou por este Estatuto a outro
· órgão do Consórcio.
·
§ 1". Com exceção da competência prevista -no Inciso 1, todas as demais poderão ser
delegadas ao Vice-Presidente; e
§ 2°. Por razões de urgência ou para perrnitir a celeridade na condução administrativa
do Consórcio , o Vice-Presiden-ce poderá ·=- ::r autorizado a praticar atos ad referendum
do Presidente.

1 .

Seção Ili
Da Dr retoria

. "·---·• ----··-----

•·

···-···-

··-

CLÁUSULA VIGÉSIMA-OITAVA-- DO I\IÚMERO DE MEMBROS

A Diretoria é composta por 04 (quatro) membros, neles compreendido o Presidente.
§ 1~.__N.l?_n_~um dos Diretores p~rc_eberá remuneração óu qualquer espécie de verba
indenizatória.
. \; ,
.

§ 2º. Somente poderá ocupar cargoW,n~l t iretoria, o chefe do executivo de ente_
consorciado.
i~~ 1
l
§ ~~-J~Jª Asse;mbléia Geral seguinte a ;:~a eleição , a nomeação dos Diretores se dará
mediante assinatura de termo em livrei próprio após compromisso verbal de acatar e
respéif~fr -as êfál.isulas píevistas no Contrato de Consórcio Público, em seu Estatuto e
nas normas vigentes na Administração Pública e na Constituição Federal.

J:

d.:..á.USULA VIGÉSIMA-NONA -

DOS DIRETORES

Mediante proposta do Presidente do Consórcio, aprovada por metade mais um dos
votos da Ditéfória, p6derá -haVéírê-designação interna de cargos, com exceção do
caí;Jo de Presidente.

CUi\:USULATRiGÉSIMA- DA-S -DELl!8ERAÇÕES
A Diretoria deliberará de forma colegiada, exigida a maioria de votos. Em caso de
empate, prevalecerá o voto do Presidente.

Fi-ARÃ-GRA'FêY ÚNICO. A Diretoria Executiva reunir-se-á mediante a convocação do
Presidente.

·

~LÁUSULA TRIGÉSIMA-PRIMEIRA - DAS COMPETÊNCIAS

1

Além do previsto neste Estatuto, compete à Diretoria:

i - i ulgar recursos relativos à:
a) homologação de inscrição e de resultados de concursos públicos;
b) de impugnação de edital de licit2ção, bem como os relativos à inabilitação,
desdassificação e homologação e adjudicação de seu objeto;

i.:;) ciplicação de pe-n2:lidades a servidor do Consórcio;

li -· autorizar que o Consórcio ingresse em juízo, reservado ao Presidente a
incumbência de, ad referendum, tomar as medidas que reputar urgentes;

m-

autorizar a dispensa ou exoneração de empregados e de servidores temporários.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA-SEGUNDA - DA SUBSTITUIÇÃO E SUCESSÃO

O substituto ou sucessor do cargo de Prefeito o .substituíra na Presidência ou nas
demais funções da Diretoria Executiva.

CAPÍTULO IX
DO CONSELHO FISCAL

CLÁUSULA TRIGÉSIMA-TERCEIRA...;. DA COMPOSIÇÃO
O Conselho _Fiscal é composto por 03 (três) Conselheiros eleitos indiretamente, por
Colégio Eleitoral composto por representantes eleitos pelo Legislativo de cada ente
consorciado: -----· - ·
·

§ 1°. O Conselho· Fiscal será eleito e empossado de nove a seis meses antes do
término do mandato do Presidente do Consórcio.
·
§ 2~1; Os-membros do Conselho Fiscal somente poderão ser afastados de seus cargos
rnediante moção de censura aprovada por metade mais um de votos da Assembléia
Geral, exigida a presença de metade mais dois de entes consorciados.

_ CLÁU$U'"'A. TRIGÉSIMA-QUARTA -

DO COLÉGIO ELEITORAL

O Colégio Eleitoral será formado por 01 (um) representante eleito por cada ,Câmara
t,;:;
Municipal.
.=;; _

··--· ----·- -··---· -.---···

1i

PARAGRAFO ÚNICO. Não se admitirá a c~hdidatur~ de parentes e afins até o terceiro
grau de qualqüer dos Chefes do Poder Executivo de entes corisorciados. Caso eleito
candidato nessa condição, o Colégio Eleitoral, em votação preliminar, deliberará sobre
a perda de seu mandato.
CLt\USULA TRIGÉSIMA-QUINTA - Die. ELE!Ç,&.O DO CONSELHO FISCAL
O Cfoiégfo Eiéfróral reünir-se-á a pedido do Presidente do Consórcio para formação do
Conselho Fiscai, por meio da indicação de 01 (um) representante das Câmaras
rvfú-nidpáis de cada um dos entes consorciados.

-- - -- ·-

§ 1°.

O Colégio Eleitcfral será presidido pelo Presidente eleito entre os indicados e na
sua falta pelo mais idoso dos pre sentes;
.

.

§ 2°. Nos pri1T1eiros 30 (trinta) minutos de reunião serão apresentadas as candidaturas_
20 Conselho Fiscal;
§ 3°. As candidaturas serão sempre pessoais, vedada à inscrição ou apresentação de
chapas ;

§ 4°. Somente · poderá se candidatar ao Conselho Fiscal aquele qae detenha a
qualidade de integrante do Colégio-Eleitoral;
·

§ 5°. A eleição do Conselho Fiscal r6alizar-se-á por meio .de voto s6creto, sendo que
c:-,.d2 eleitor sci1-r1e11te poderá votar em um candidato; e

g

6'). Consideram-se eleitos membros efetivos os 03 (três) candidatos com maior
número de votos e, como membros supl6ntes, os 03 (três) candidatos que s·e seguirem
(?.m número de votos. Em caso de ernpate, será considerado eleito o candidato de
maior idade.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA-SEXTA - DA COMPETÊNCIA
Além do previsto neste Estatuto, compete ao Conselho Fiscal exercer o controle da·
iegêilidade, 1egititnidz1da e eco:1omic:dade; da - atividade patrimonial e financeira do
Consórcio, com o auxílio, no que couber, do Tribunal de Contas.

PARÁGRAFO ÚNICO. O disposto no caput deste parágrafo não prejudica o controle
externo a car!;0 .:lo Poder Leg islativo de cad a ente consorciadc, no que se refere aos
recursos que cada um deles efetivamente entregar ou compromissar ao Consórcio.

_.,...

GL,~USULA TRIGÉSIMA-SÉTIMA - DO FUNCIONAMENTO

Conselho Fiscal fu ncion~rá para exercício de suas competências na última semana de
cada trimestre, ficando-lhe assegurado as seguintes prerrogativas:
a) Acesso a doculillentãção contáb il, bancáriE. e financeira do Consórcio;
b) Local para análise dos documentos ;
cL_~9_1:JiPªIT!E:mtos de informªti_ç~ . e . J9do material de expediente necessário - a
elaboração de relatórios de situaçãct,r1,
PARÁGRAFO ÚNICO. As decisões
homologação ela Assembléia Geral.

~p
\ i.f

Conselho

Fiscal serão submetidas à

CAPÍTULO X
DO CONSELHO DE REGULAÇÃO

CLÁÜSÜLA TRIGÉSIMA-OITAVA - DA CQMPOSIÇÃO

O Conselho c! E) Regulação , órgão de natureza consu!tiva, será composto por 02 (dois)
membros da Diretoria Executiva e por 03 (três) representantes de usuários,
assegurando-s•s dentre estes a sua Presidência.
§ 1°. Os representantes dos usuários serão eleitos em conferência, convocada
mediante---ampla -publicidade â - ser realizada r: o prazo de 30 (trinta) dias de sua
publicidade em primeira e . posterior, en segunda convocação com intervalo de 01
- ---- ·_ - -(uma)--hora.entre uma convocação e outra ;
- ------ --~§- 2~.,--Não-:-ba\:endo .quoru ir 1 mínimo será realizada nova convocação no prazo não
infedor a 30 (trinta) dias e da mesma forma. Havendo quorum , será colocada em
votação a eleição do Presidente do Conselho de Reg ulação dentre os representantes
dos usuários presentes , mediante voto aberto e único para os 03 (três) candidatos mais
indicados, sendo eleito na qualidade de Presidente o que obtiver maior número de
votos. No caso de empate, será eleito o de maior idade;

§ 3°. Aos conselheiros é proibido receber qualq •,er quant,a do Consórcio , a que título·
for, com exceção daqueles que sejam seus empregados ;
§ 4°. O prazo para renovação dos _membros do Conselho representantes dos usuários
e do Presidente sará de 02 (dois) anos, prorrogável por igual período, proibida a rerec:)ndução; .~
§ 5'1. As matérias atinentes à organização e funcionamento do Conselho de Regulação,
será objeto de rcgulament::ção específica em Regiment6 Interno elaborado por. seus
membros e submetido à aprovação do Presidente do Consórcio.

J;.

~

CLÁUSULA TRIGÉSIMA-NONA - DA COMPETÊNCIA

.J.··

Além das--previst-as neste E;:;tatuto· e -em seu Regimento Interno, compete ao Conselho
de Regulação aprovar as propostas de Regulamento a serem submetidas à
Assembléia ( \ara i, berr1 c-:>mo emitir pc.recer sobre as pro postas de revisão e de
reajuste de ta1·ifas .
·

~
!

~

•

=

PAt~..,~ GRAFO Ú!V(CO . Sq.') ineficazr,s as decisões da Assemb léia Geral sobre as·
matérias mencionadas no caput desta Cl áusula sem que haja a prévia manifestação
cio Conselho de Regulação.

CU \USUL.A QUADRAGÉSIMA -

DÓFU t.JCIONAMENTO
..

O Conselho de F~egu lação deliberará c; u2ndo presentes metade mais um e suas
decisões serão tornadas med iante voto da metade mais um de seus membros.
PARÁGRAFO ÚNICO. As reuniões do Conselho de Regu lação serão convocadas pelo.
Presidente do Consórcio.
-· . ·----· · ···· --- ·-

...CAPÍTULO XI

DA GESTÃO ADMINISTRA TIVA E DOS AGENTES PÚBLICOS

S ~J;ão i
Disposilbes Gerais

~!'
-·-·· -· ·--ecÁUSULA --QUADRAGÉSIMA-PRIMEIRA
REMUNERADAS -

-

DO

EXERCÍCIO

DE

FUNÇÕES

Somente poderão prestar serviços remunerados ao Consórcio os contratados para
ccupar os emt::re;;;o'3 pú blicos previstor 3r,--, seu Contra.o de Constituição.
§ 1°. A atividade de Presidência do Consórcio, de Vice e dos demais cargos daDiretoria Exec,utiva , do Conselho Fiscal , do Conselho de Regulação, de outros órgãos
dire,tivos que '! ejc,rn a seI· criados por conta de alteração deste Estatuto, bem como a
participação- dos ·r epresentantes dos entes consorciados na Assembléia Geral e em
outras atividades do Consórcio não será remunerada , sendo considerado trabalho
--púb_lico-Televante.

-·:·--··- ··§·--2°:- 0 ··-presidente, Vice e demais Diretores, os membros do Conselho Fiscal e de
Regulação, bem como os que integrem outros ór~ãos do Consórcio não serão_
remunerados e não poderão feceber qUé~lquer quantia pelo trabalho desempenhado a
frente do Consórcio, inclusive à título indenizatório ou de compensação.

Seção li
Dos empregos públicos
/

CLÍ.i.USULA QUADRAGÉS1MA-SEG:\,JNDA
- DO REG IME JURID!CO
.,

O quadro de pessoal do Consórcio ~oderá ser formado de servidores cedidos pelos
entes consorciados ou não cedidos, ;considerados nessa hipótese, como empregados
públicos, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho..,. CLT.
§ 1º. O Regimento Interno do Consórcio deliberará sobre sua estrutura administrativa,
obedecidos os dispostos estabelecidos em seu Contrato de Constituição e neste
F.st:::ituto, especia lmente no que diz res:')eito a descrição das funções , lotação, jornada
de. trabalh.o._e__denominação de seus .empregos públicos;

li

•
'·

li
1

§ 2°. A dispensa de empregados públi.:: os dependerá
Executiva; e

de autoriz2ção da Diretoria

§ 3°. Os empregados do Consórcio não poderão ser cedidos, indusive para os entes
consorciados,

....,,,

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA-TERCEIRA - DO QUADRO DE PESSOAL

Fica estabelecido o quadro de pessoal máximo de 16 (dezesseis) empregados públicos
para compor o Consórcio, . em conformidade com o Anexo Único de seu Contrato de
Constifüiçâó:·.····· ·-··

§ 1°. Com exceção de servidores públicos cedidos pelos entes consorciados, os
demais empregos do Consórcio serão providos mediante .concurso público de provas
ou de provas e.títulos.
§ 2°. A remuneração dos empregos públicos é a definida no Anexo Único de seu -.
Contrato de Constituição. Até o limite fixado no areamento anual do Consórcio a
.~
Diretoria Executiva poderá conceder revisão anual de remuneração.
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA-QUARTJ, - DO CONCURSO PÚBLICO

Os editais de concurso público deverão ser subscritos pelo Presidente e por 02 (dois)
··· · ·· -Diretores.

f

---·-"

,.

__

1°. Por meio de ofício, cópla do edital será entregue a todos os entes consorciados;

§ 2°. O edital , em sua íntegra, será publicado em saite que o Consórcio mantiver na
rede mundial ..de computadores - internet, bem como, na forma de extrato, será
publicado na Imprensa Oficial do Estado ; =:,
§ 3°. Nos 30 (trinta) primeiros dias que se decorrem da publicação do extrato
mªr,_ç(q_r:i·ª ·º-º ·-QQ_§ _ªrit~rior, p9g§r~9 _ser apresentadas impugnações ao edital, as quais
deverão ser decididas em 15 (quinze) d1as. A íntegra da impugnação e de sua decisão.
serão publicadas no saite que o Consórcio manter na rede mundial de computadores internet.
Seção Ili
Das contratações temporárias

CLÁUSULA

HIPÓTESE

QUADRAGÉSIMA-QUINTA

DE

CONTRATAÇÃo·

T EMPORÁRIA

Somente admitir-se-á contratação por tempo determinado para atender a necessidade
tamporária de excepcional :nterésse pt'1bli:;n na hipótese de preenchimento de emprego
pút>lico vago, até o seu provimento efetivo por meio de concurso público.
PARÁGRAFO Ú\\i lC0. Os contratados tsmporariamente exercecã6 as funções do
emprego público vago e perceberão a remuneração para ele prevista no Anexo Único
cie seu Contrato de Constituição .
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA-SEXTA ?Rt\20 ~JLÚ0MO DE CCNTRATAÇÃO

DA

CONDIÇÃO DE VALIDADE E DO

As contratações ·temporárias serão automaticamente extintas caso não haja o início de
inscrições de concurso público. para preenchimento efetivo do emprego público nos
sessenta dias iniciais da contratação.

§ 1°. O prazo das contratações temporá rias , bem como o de uma possível prorrogação,
serão àqueles definidos no Contrato de Constituição do Consórcio; e
··
§ 2~-. Não será admitirá qualquer hipótese de prorrogação quando houver resultado
clef;nitivo de concurso público destinado a prover o emprego público.

----·- - ··
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CAPÍTULO XII
DOS CONTRATOS

•

.t:. ,, .

j eção i
-~l

Do procedimênto de contratação
CLÁUSULA .QUADRAGÉSIMA-SÉTIMA - DAS CONTRATAÇÕES DIRETAS POR
ÍNFIMO VALOR

Sob pena de nulidade do contrato e responsabilidade de quem lhe deu causa, todas as
confrátàçõe_
s diretas fundamentadas no disposto nos incisos I e li do art. 24 da Lei nº.·
8.666, dé 21 de junho de 1993, e que excedam ao valor de 20% (vinte por cento), sem
· prejüízêfdo disposto na legislação federa,J, observarão o seguinte procedimento:
'11;.

l.:::: ..~~fª9.J ~aJi;rndas

diretamente as co,5tratações de obras e serviços de engenharia
caso estimativa de __çu_sto_oão ultrapaise ao va!or de R$ ~Q.000,00 (trinta mil reais) e ·
de R.$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para aquisições e outros serviços por decisão da
Diretoria;

a

I! - elementos essenciais do procedimento de compra serão publicados no saite·
mantido pe!o Consórcio na rede mundial de computadores - internet para que, em 03
(três) dias úteis, interessados venham a apresentar proposta;

ií1 •· - somente c,,co,-rerá à con~ratação se houver a propos':a de preço de peio menos 03
(írês) fornecedores; e
IV - nas contratações e aquisições de preços não superio_res aos previstos no inciso 1
______ .___ d135Jª _Çl_áus..1.tl~. _d_eyerão ser observ_ados os valores triplicados aos estabelecidos nos
incisos I e li do artigO 23 da Lei 8.666/93, mediante procedimentos licitatórios; tod as·
devidamente homologadas peJo Presidente do Consórcio.
PARÁGRAFO ÚNICO. Por meio de decisão fundamentada, publicada na imprensa
oficial em até 05 (cinco) dias, poderá ser dispensada a exigência prevista no !nciso Ili
do caput. Por meio do mesmo procedimento poderá a contratação ser realizada sem a abertura do prazc fixado no inciso li do caput.
CL ÁUSULA QUADRAGÉSIMA-OITAVA - DA PUBUClDADE DAS UC!TAÇÕES

Sob pena de nulidade do contrato e de responsabilidade de quem deu causa à
contratação , wdas as licitações terão a ínteg ra de seu ato convocatório, decisões de
habilitação , julgamento das propostas e decisões de recursos publicadas no saite que o
Consórcio manter na rede mundial de computadores - internet.

CLh USULA QU ADRAGÉS1MA-NONA - DO PROCEDIMENTO DAS LICITAÇÕES DE
MAIOR VALOR

Sob · pena · de ···nulidade do contrato e de responsabilidade de quem deu causa à
cc•P~"atação, mec~ian~e procedimento licitatório com custo de valores ore'llstos no incis:>
IV da Cláusula Quadragésima Sétima. Sem prejuízo na legislação federal, observarão
o seguinte procedimento:

! - a sua instauração deverá ser autorizada pelo Presidente do Consórcio e
acompanh~da pela Diretoria Executiva ;

CAPÍTULO XIII
DA GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA
CLÁUSULA QUINQ0AGÉSIMA-TERCEIRA
FiNANCElRA

-

DO

REGIME

DA

ATIVIDADE

A execução das receitas e das despesas dp Consórcio obedecerá às normas de direito
f nariceiro aplicáveis às entidades publicas/
·
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA-QUARTA - DAS RELAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE
CONSORCIADOS E O CONSÓRCIO

Os entes consorciados somente repassarão recursos ao Consórcio quando:

1 -- i anha cmC at'ido o Co11~,órci0 para a p:-estação de servíços, execução de obras ou
fom~çirnentode bens, respeitados os valores de mercado;

-11 . . ;; houver contrato derateio: -§ 1°. Os entes consorciados respondem subsidiariamente pelas obrigações do·
Consórcio.
§ 2°. Não se exigirá contrato de rateio no caso de os recursos recebidos pelo Consórcio
terem por origem transferência voluntária da União ou do Estado, formalizada por meio
de convênio com ente consorciado, desde que o consórcio compareçà ao ato como
interveniente.
CL4ÜSULA QU! MQUAGÊS!MA•QU !NTA -· DA FISCAUZAÇ.Õ.O
.

. .,-,-,,--- --- ---· -.,·.. •--·.. -, , .,_ . ..--

.-- .-•-- - -

-~---···· ......·•. . ·. ·-'····.

Fica o COMARES - UC sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial do
Tribunal de Contas dos M4nicípios, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e
economicidade das despesas, atos, contratos e renuncia de receitas, sem prejuízo do
· cóntróle externo por parte do Poder Legislativo municipal e dos entes consorciados a
ser exercido
razão de cada um dos contratos que estes venham a celebrar com o
Consórcio, além do interno exercido pelos Conselhos.

em

.

-•

CAPÍTULO X!V
DA CON TABILIDADE

CLÁUSULA QUINQUAGÉS IMA~SEXTA- DA SEGREGAÇÃO CONTÁBIL
No que se refere à gestão associada, a co ntabilidade do Consórcio deverá permitir que

se reconheça a gestão econômica e financeira de cada serviço em relação a cada um.
sr~1.;s titulare5.

§ 1°. Anualmente, no início de cada exercício financeiro, deverá ser apresentado
de1T1onst rativc -do exercício fi nanceiro ante!'ior que ind ique:

l ~ o investido 6 arrecadado em cada serviço, inclusive· os va:ores de eventuais
subsídios cruzados ;
li - a sitúação patrimonial, especialmente quais bens que cada Município adquiriu
isoladamente ou em condomínio para a prestação dos serviços de sua titularidade e aparcela de valor destes bens que fo i amortizada pelas receitas emergentes da '
prestação de serviços.

CAPÍTULO XV

OOS
-- --T
- c ,}tdVÊNIOS
·i ·,.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA-SÉTIMA - DOS CONVÊNIOS

_Ç_D.!Tl __Q__c:>_~i~!i_y2_.9_e r~_~_eb_er ~~§r:i~f~~êncic; de recursos , o Consórcio fica autorizado a
celebrar convênios com entidades governamentais, de terceiro setor ou privadas,
nacio"nais ou estrangeiras .
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA-OITAVA - DA INTERVENIÊNCIA
--

.

Fica o Consórcio autorizado a comparecer como interveniente em convernos
ceiebrados por entes consorciados e terceiros, a fim de receber ou aplicar recursos.
CAPÍTULO XVI
DA SAÍDA DO CONSÓRCIO
CLÁUSULA QWNQUAG ÉSl!li1A-NONA - - [hJ RE:; ESSO

A retirada de membro do consórcio depen '.;' ará de ato formal de seu representante na
Assembléia.Geral.
CLÁUSULA SEXTUAGÉSIMA - DOS EFEITOS

O recesso não prejudicará as obrigações já constituídas entre o consorciado que se
retirae o _Consórcio.
PARÁGRAFO ÚNICO. Os bens destinados ac Consórcio pelo consorciado que se·
retira não serão revertidos ou retrocedidos, excetuadas as hipóteses de:

i - decisão da metade mais um dos entes federativos consorciados do Consórcio,
r.-.:mifestada em Assembléia Geral;
li - expressa previsão no instrumento de transferência ou' de alienação;

m-

reserva da lei de ratificação que tenha sido regularmente aprovada pelos demais
subscritores do Protocolo de intenções OL. pela Assembléia Geral do Consórcio.
CAPÍTULO XVll
DA EXCLUSÃO

CLJ~USULA SEXTUAGÉSIMA-PRIMEIRA - DA HIPÓTESE DE EXCLUSÃO

Sãc, hipóteses de exclusão de ente consorciado:

! - é"! não incii..1são, pelo ente conso rciaclo, -em sua lei orçamentária ou em créditos
adicionais, de dotações suficientes para suportai· as despesas assumidas por meio·de
contrato de rateio;
.
~~

!t - a subscrição de protocolo de intenções para constituição de outro consórcio com
"'":n aHdade~- igtiai s ou, a j 11/;:c da maim:2, da Assembléia Geral, assemelhadas ou
;...,,.,.,_....,,v~+h,oic-

ôl'\ ~ " '

r't,1\/lli RI=~_ 1 Ir'·

0

-

m- a existência de motivos graves, reconhecidos, em deliberação fundamentada, pela.
maioria absoluta dos presentes à Assembléia 13eral especialr:nente convocada para
esse fim .
-··

·-

..

-

§ 1º. A exclusão .prevista no in_ciso I do caput somente ocorrerá após prévia
f:uspensão, período em que o ente 'conso rci~'.qo poderá se reabilitar.
Y~;t-;_

§ 2º. Mediante alteração deste Estatuto , poderão ser previstas outras hipóteses de
· é,xclusão, previamente deliberadas em Assembléia Geral.

CLÁUSULA SEXTUAGÉSIMA-SEGUNDA - DO PROCEDIMENTO
A aplicação da pena de exclusão de um ente consorciado ocorrerá condicionada a
prévia instauração de processo administrativo, sendo garantindo-lhe amplo direito de
defeSi:fe ao contraditório, cujos resultados serão consolidados em Relatório conclusivo,
que será submetido à apreciação e votação da Assembléia Geral por decisão de
- -· ---· metade :mais · de seus membros não submetidos ao processo de exclusão, para
posterior_hornologação do Presidente para aplicação da pena.
§ 1°. A pena de exclusão aplicada deverá ser dada publicidade principalmente para
todos os entes consorciados e sendo a razão que a motivou enquadrada como violação
aos princípios e normas que regem 2 /\dm:nistr2ção Pública , deverá ser comunicado
aos órgãos de Controle internos e externos;

§ 2°. Nos casos omissos , a subsidiariamente, S;3rá aplicado o procedimento previsto
pela Lei nº: 11.107; de 06 cte· abril de 2005, seu Decreto Regulamentar de nº 6.017 de
17 de janeiro de 2007 e demais legislação aplicável aos órgãos da Administração_
Pública; e

- ·§ ·-3°:-oa decisão que decretar a exclusão e antes da homologação do Presidente,
caberá recurso de reconsideração dirigido à Assembléia Geral, o qual não terá efeito
suspensivo.

•

CAPÍTULO XVIII
DA ALTERAÇÃO E DA EXTINÇÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO

CLÁUSULA SEXTUAGÉSIMA~TERCEIRA - DA EXTINÇÃO
A alteração ou extinção do Contrato de constituição do Consórciq COMARES - UC
dependerá de instrumento aprovado pela Assembléia Gera! e ratificado mediante lei
pelo Poder Leg islativo de todos os seus entes consorciados.

§ 1°. Os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão associada de
serviços públicos custeadcs por tarifas ou ou·i:ra espéGie de píeço pC! blico serão
atribuídos aos titulares dos respectivos serviços;
____ § _2°. __Atéque hâja decísão qu_~_i_nçlique os responsáveis por cada obrigação, os entes
consorciados responderão sol idariame:-r~e peias 0brigaç.ôe_s remanescentes, garantido
o direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos que deram causa à
obrigação;
§ 3°. Com a extinção, o pessoal cedido ao consórcio público retornará aos seus órgãos.
de origem . Os que se enquadrarem na condição de empregados públicos serão
dispensados por meio de Rescisão de Contrato de Trabalho em conformidade com a
Consolidação das Leis Trabalhista~:- CLT

.. ,

m - no caso de a modalidade de licitação ser o convite , o prazo das propostas não
poderá ser. inferior à: .
.
·

.

_~LQ? (sete) dias 9tei,~-~~e_éi--~~!~~}~ti~_~j
(quatrocentos e cinql.1€nta mil reais);
.

e contrato for igual ou inferior à R$ 450.000,00

:}*t

.

.

-

b) 15 (quinze) dias úteis, se superior f , R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinqüenta mil
, c:: ::1 '. s) e igual ou inferior à R$ 4.500.000:t,bo (quatro milhões e quinhentos mil reais); e .
e) 20 (vinte)âí~:rsúteis,· se süperioràR$ 4.500.000,00 (qüatro milhões e quinhentos mil
reais).

IV - a homologação e adjudicação serão realizadas pela Diretoria Executiva, se a
proposta vencedoíâ for inferior à R$ 450.000,00 (quatroç:entos e cinqüenta mil reais) e .
pelo Presidente do Consórcic, se de valor superior.

V - - o-·- Corselho Fiscal poderá, em qualquer fase · do procedimento, solicitar
esclarecimentcs e, por maioria da metade mais um de seus membros, poderá.
-determinar que procedimento licitatório tenha o seu trâmite suspenso, até que os
--· esclarecimentos sejam considerados satisfatórios .

PARÁGRAFO ÚNICO. Nã contratação de obras de valor estimado superior à R$
Ili-{~---- - .4 .500.000,00 ·(quatro milhões e quinhentos mil reais), somente será permitida se
.
. ...
houver o prévio consenso de· pelo·menos 03 (três) entes consorciados.

•-------

---·-- ···-··--- ·- - -

Somente realizar-se-á licitação tipo técnica e preço mediªnte justificativa subscrita pelo
' ;,~_::__:_~~::::: ______ PJe?Ldent.e e aprovada por pelo menos 05 (Cinco) votos da Diretoria Executiva.

Seção li

.

Dos contratos

CLÁUSULA QülNQUAGÉSlMA-PRiMEii~A - DA PUBUCIDADê
°'.-oc:os os contratos de valer superior à R$ 50.000,00 (cinqüenta ,rnil reais) teráa a sua
·--- --- -- í-ntegra publicada no sait6 que o Consórcio manter na rede. mundial de computadores internet. ·

CLÁUSULA QUINQUAGÉS!MA-SEGUNCA- DA EXECUÇÃO DO.CONTRATO
Qualquer cidadão, independentemente de demonstração de interesse, tem o direito de

t.: ::r acesso acs documentos sobre a execução e pagamento de cDntratos celebrados
__ ________ y ·nlo Consórc:J.___ __ _ _ .

___§ -1°-. Todos os pagamentos superiores à R$ 16.000,00 :(dezesseis mil reais) serão
publicados na internet e, '70 caso de obras, da publicação constará o laudo de medição.
e o _r:i__ome do responsável por sua conferência·.
'
§ 2°. O Conselho Fiscal poderá, em qualquer fase do procedimento, solicitar
escl_a_,:_eci_mentç,s e, por maioria da metade mais um de seus membros, poderá
determinar que a execução do contrato seja suspensa, até que os esclarecimentos .
..sejânfconsiderados satisfatórios.

·-

1

.

CAPÍTULO XIX

•
,

DAS "DISPOSIÇÕES GERAIS
,

.Jl1;,.r:_·

,

Cl..:AUSULA SEXTUAGESIMA-QUARTA - EJ~tRIEGIME
JURIDICO
,:;-:f-:-1·: .-.
·, .

.

O Consórcio será regido pelo disposto na Lei de nº. 11.107, de 6 de abril de 2005, por
seu Decreto Regulamentar de nº 6.017 de 17 de janeiro de 2007, por seu Contrato de
Constituição, por este Estatuto, por seu.;. Regimento Interno; pela legislação que rege a
Administração Pública e pelas leis de fptificações, as quais se aplicam somente aos.
entes federativos que as emanaram.
••

· ·CLÁUSULA SEXTUAGÉSIMA-QUINTA - DA lNTERPRETAÇÃO

A interpretação do disposto neste Estatuto comunga de igual forma ao Contrato de
Constituição do Consórcio, devendo ser compatível aos seguintes princípios:
l - íespeito à autonomia dar_; entes .fedHativos consorciados, pelo que o ingresso ou
retirada do Consórcio depende apenas da vontade de cada ente federativo, sendo
vedado que se .lhe ofereça incentivos parn o ingresso;
.lL-::-_s_oJidade_dade, _em_razão __d_
a_qual os entes consorciados se comprometem a não
praticar qualquer ato, cornissivo ou omissivo, que venha a prejudicar a boa
implementação de qualquer dos objetivos do Consórcio;

···----- .Jllele.1iyj_d_ªd.e__de tooos os órgãos dirigentes do Consórcio;
..
.

-

IV - transparência, pelo que não se poderá negar que o Pod~r Executivo.o Legi~lativo.
de ente federativo consorciado ou os membros dos Conselhos tenham
acesso a
qualquer reunião ou documento do Cons6icio; e

o

V - eficiência, o que exigirá que todas as decisões do Consórcio tenham explícita e
prévia fundamentação técnica que demonstrem sua viabi.lidade e economicidade.

CLÁUSULA SEXTUAGÉSIMA-SEXTA - DA EXIGIBILIDADE

Quando adimplente com suas obrigações, qualquer ente consorciado é parte legítima
para exigir o pleno cumprimento das cláusulas previstas no Contrato .de Constituição do
Consórcio, neste Estatuto, em seu Regimerito Interno e demais deliberações.

CAPÍTULO XX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

CLÁUSULA SEXTUAGÉSIMA-SÉTIMA - DA DESIGN.A ÇÃO PRO TEMPORE DE
MEMBROS DO CONSELHO DE REG IU ;..AÇÃO .

Até a realização de conferência para eleição dos representantes dos usuários, o
Conselho de Regulação funcionará com representantes indicados , em caráter pro
tempore, pelos Conselhos Municipais.

CLÁUSULA SEXTUAGÉSIMA-OITAVA - IDA TRANSIÇÃO

Motivada por. incapacic;iade técnica e material, poderá a Assembléia Geral sobrestar por
um -período máximo e improrrogável de até 04 (quatro) anos a aplicação de normas
previstas rié-sfe--Est~füfó- ace-rcá -aa - prestação do serviço público, corresp~ndentes a
ciirªitos dos usuários, por decisão de metade mais um, desde que presentes metade
mais dois dos consorciados.

--__ -~~ GbÁUSULA-SEXTiJAGÉSH\llA-NONA - DA CO~REÇÃO

A __Diretoria _Executiva, mediante aplicação de índices oficiais, poderá corrigir
__ - __: _m-onétariamente os valores previstos no Contrato de Constituição do Consórcio.

PARAGRAFO ÚNlCO. A critério da Diretoria Executiva, os valores poderão ser fixadas
- --em-valor inferior à aplicação do índice de correção oficiais, inclusive para mais fácil
' manuseio.
---- --CLÁUSULA ~fEPtüJü3ÉStMA.::. DA REVISÃO ESTATUTlR-IA

Semr,re que por decisão apreciada em Assembléi2, e sendo considerada necessária
será processada a revisão das disposições previstas neste Estatuto.
- CLÁUSULA-SEPTUAGÉSIMA-PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS
-

-

- - - ·--·---- ······-·---··- ··•·-···· - -----· ··· - - -----•--•--·"·

:os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos em seu Regimento Interno e em·
_____deiiberaç_
ões _da Assembléia Geral.

Fica mantido o Foro do 'Município sede do Consórcio par dirimir eventuais
contmvérsias no Contrato de Constitui;;ão ao Consórcio e neste •·- (atuto.

.•

VISTO:
Jucileide Maria Gonçalves Montenegro
As_ses_sora_J_urídica - OAB/CE 5584

