
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIAS

Município de Nova Aurora
Gabinete do Prefeito

Ofício n.º: 400/2022 Nova Aurora-GO, 24 de outubro de 2022.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Através do presente passamos às mãos de Vossas Excelências para apreciação e

deliberação dos membros dessa Egrégia Casa de Leis, o Projeto de Lei que “Ratifica as
alterações realizadas na 1º Alteração Contratual do Consórcio
Intermunicipal do Sudeste Goiano (CIMOSU) e dá outras providências.

O Referido projeto tem como finalidade atualizar e adequar o Contrato Publico do

CIMOSU, firmado entre os municipios de Anhanguera, Cumari, Goiandira e Nova Aurora.

Certo da especial atenção à nossa solicitação, antecipamos nossos

melhores agradecimentos e renovamos protestos de elevada estima e distinguida

consideração.

Atenciosamente,

NTA DE PÁDUA JÚNIOR
PREFEITO

Vab
Exmo. Senhor )eJERRY FALEIROS DOS SANTOS
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
Município de Nova Aurora-Goiás

Rua Bahia, nº 60 - Centro - Nova Aurora-GO - CEP: 75750-000 - Fone: (64) 3698-1050
pmaurora(Dnovaaurora.go.gov.brí CNPJ: 01.303.619/0001-38



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIAS

Município de Nova Aurora
Gabinete do Prefeito

PROJETO DE LEI N.º 056/2022, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022.

Ratifica as alterações realizadas na
1º Alteração Contratual do
Consórcio Intermunicipal do
Sudeste Goiano (CIMOSU) e dá
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA AURORA, ESTADO DE
GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do
Município e pela Constituição Federal, FAZ SABER, que a CAMARA
MUNICIPAL aprova e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Nos termosdo artigo 12 da Lei Federal n.º 11.107 de 06 de abril de 2005
e do artigo 29 do Decreto n.º 6.017 de 17 de janeiro de 2007, ficam ratificadas,
em todos os seus termos, as alterações realizadas na 1º Alteração Contratual de
Consórcio Público do Consórcio Intermunicipal do Sudeste Goiano (CIMOSU)
firmado por este Município, mediante autorização da Lei Municipal n.º 026, de 05
novembro de 2010.

Art. 2.º O texto consolidado da 1º Alteração Contratual do Contrato de Consórcio
Público do Consórcio Intermunicipal do Sudeste Goiano (CIMOSU) segue em
anexo, e está disponível para consulta no endereço eletrônico do CIMOSU e
publicada no Diário Oficial do Município de Nova Aurora.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Aurora, aos 24 de outubro de 2022.

João Pimenta de Pádua Júnior
Prefeito Municipal

Rua Bahia, nº 60 — Centro — Nova Aurora-GO — CEP: 75750-000 - Fone: (64) 3698-1050
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CIMOSU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO

SUDESTE COIANO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DO SUDESTE GOIANO (CIMOSU)

Aosseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois (06/10/2022), às oito horas

e trinta minutos (8h30m), na sede da Prefeitura Municipal de Cumari, reuniram-se em

Assembleia Geral Ordinária os membros participantes do Consórcio Intermunicipal do

Sudeste Goiano (CIMOSU), juntamente com os assessores e secretários para deliberações
sobre os assuntos definidos previamente em pauta, estando presentes;

João Batista Davi Rios (Prefeito Municipal de Cumari e presidente instituído); João Pimenta

de Pádua Júnior (Prefeito Municipal de Nova Aurora), Marcelo Martins de Paiva (Prefeito

Municipal de Anhanguera); Gabriel Lourenço da Silva (Secretário do Meio Ambiente de

Cumari); Adelaine Meire da Costa (Secretária Municipal de Meio Ambiente, Turismo,

Indústria, Comércio e Agricultura de Anhanguera); Joaquim Pimenta Cordeiro (Secretário de

Administração de Nova Aurora); Luciano da Silva Barbosa (Assessor Administrativo do

CIMOSU);, Gilson Martins de Paiva (representante da Construtora Art-Nova EIRELI

contratada para as obras do aterro); Daiane Raquel Garcia Dantas (Assessoria Ambiental do

CIMOSU); Júlio César Marques Torres (Assessoria Jurídica do CIMOSU).

O presidente deu início à reunião cumprimentando os presentes e colocando em aprovação a
Ata da Assembleia Extraordinária anterior, realizada aos 04/08/2022, sendo esta aprovada por
maioria absoluta dos entes consorciados, por seus membros e representantes. Posteriormente,
a ata foi assinada por todos os participantes presentes.

Ato sequente adiantou-se o quarto item da pauta para que o Sr. Gilson fosse liberado de forma
célere, antes das deliberações do Conselho. Passada a palavra ao Sr. Gilson, este esclareceu
que houve a limpeza do pátio, previamente ao início dos trabalhos, e, atualmente, está em

processo de execução a escavação da primeira vala.

Passado ao segundo item da pauta, todos os Consorciados presentes aprovaram a primeira
alteração do contrato público, e correspondente projeto de lei para cada município,
requisitando-se o prazo de 07 (sete) dias para análise atenta dos documentose ratificação da
aprovação, inclusive por parte do Sr. Alisson Henrique Barbosa Peixoto (Prefeito Municipal
de Goiandira), ausente nesta assembleia. Passado o prazo sem manifestação expressa de
qualquer consorciado, ou com manifestação de alteração admitida por todos, restará ratificada
a aprovação por meio da assinatura de todos.

Por sua vez, o terceiro item da pauta restou prejudicado, vez que as obras já sg iniciaram se
a realização de qualquer evento.
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-IMOSU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO

SUDESTE COIANDO

Passando ao quinto item da pauta, a representante da assessoria ambiental apresentou a

planilha financeira do Consórcio. esclarecendo todas as despesas e receitas do último período

e expondo o gasto extra em relação aos custos da obra, vez que se mostrou necessário orçar €

contratar serviços de remoção de resíduos, resultando em um gasto de R$ 125.000,00 (cento e

vinte e cinco mil reais), não contemplado inicialmente. Por unanimidade, foram aprovadas as

questões financeiras apresentadas.

Ato sequente, em atenção ao sexto item da pauta, foi deliberado, por todos os presentes, a

necessidade de elaboração de um memorando pelo CIMOSU, que deverá ser afixado na
entrada do aterro, autorizando e determinando ao Sr. Sileno Castillo Coelho, responsável por
monitorar a entrada e saída de veículos do aterro, que nenhum veículo, e de qualquer
municipalidade, deve entrar no aterro sem que seja previamente autorizado e orientado pelo
Sr. Sileno acerca do local exato para realização do descarte, sendo expressamente vedada a

entrada de veículos no horário de almoço deste servidor.

Ao final da assembleia, todos os presenies se dispuseram a ir ao aterro para verificar
pessoalmente o andamento das obras.

NADA MAIS havendo a se tratar deu-se por encerrada a Assembleia Ordinária,
consubstanciada em ata, redigida por mim, Luciano da Silva Barbosa na condição de Assessor
Administrativo, e devidamente aprovada conforme assinatura de todos os presentes.

pSeio Buir PTSDO Le) qi Pinedo da adoGdefmido
João BatistaDayi Rios João Pimenta de Pádua Júnior
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Marc o artite Paiva Luciano da Silva Barbosa

Ata da Assembleia Ordinária do CIMOSU -. 06/10/2022
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Ratificação da aprovação da 1º alteração do Contrato de Consórcio Público

João Pimenta de Pádua JúniorésO LÃ dero 1rr4pSOD Cma fa fede Cad)
João Batista Dayi Riosdr Paciaodo Silog BanhosZ

Marce ste Paiva Luciano da Silva Barbosa

Ata da Assembleia Cirdinória do CIMOSU — 06/10/2022 3
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CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO

4º ALTERAÇÃO CONTRATUAL

TEXTO CONSOLIDADO

CONSIDERANDO a existência do Protocolo de Intenções firmado aos
22/novembro/2010, posteriormente ratificado por Lei por todos os Municípios e

convertido em Contrato Público, que criou e instituiu o CONSÓRCIO

INTERMUNICIPAL DO SUDESTE GOIANO - CIMOSU, o qual foi constituído pelos

Municipios de Anhanguera, Cumari, Goiandira, e Nova Aurora;

CONSIDERANDO o disposto no art. 241 da Constituição Federal, a Lei Federal

11.107/05 e o Decreto Federal 6.017/2007 e demais dispositivos legais que
regulamentam os Consórcios Públicos;

CONSIDERANDO os objetivos, princípios, e diretrizes que regem as iniciativas

públicas;

CONSIDERANDO que os signatários reconhecem a necessidade de adequação
do Contrato Público com a atual realidade do Consórcio, tendo em vista que o

primeiro instrumento foi celebrado há mais de 10 (dez) anos;

CONSIDERANDO que o Protocolo de intenções original permite a sua alteração,
nos termos da Cláusula Décima Segunda, desde que esta seja aprovada pela
Assembleia Geral e ratificada mediante lei por todos os entes consorciados,
conforme previsão legal do art. 12 da Lei Federal nº 11.107/05;

CONSIDERANDO que em Assembleia Geral realizada aos 06 de outubro de 2022,
os entes Consorciados deliberaram pela 1º Alteração do Protocolo de Intenções,
que, após ratificado por Lei, se converterá em Contrato Público.

Por todo o exposto, os entes consorciados ao Consórcio Intermunicipal do Sudeste
Goiano — CIMOSU, RESOLVEM dar nova redação parcial para o Protocolo de
Intenções/Contrato Público, por meio da PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Ps
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DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, o qual passará, a partir desta data,

ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DOS ENTES SUBSCRITORES

São subscritores do presente Contrato:

| - MUNICÍPIO DE ANHANGUERA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito

público interno, inscrito no CNPJ/MF nº 01.127.430/0001-31, com sede
administrativa à Av. Belchior de Godoy, nº 152,Centro, Anhanguera/Goiás, neste ato

representado por seu Prefeito Municipal, Marcelo Martins De Paiva, brasileiro,

casado, engenheiro, devidamente inscrito no CPF/MF nº 851.774.741-00, residente
e domiciliado na cidade de Anhanguera, Goiás;

Il - MUNICÍPIO DE CUMARI, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público

interno, inscrito no CNPJ/MF nº 01.302.728/0001-30, com sede administrativa na

Praça São João Batista, nº 01,Centro, Cumari/Goiás, neste ato representado por seu
Prefeito Municipal, João Batista Davi Rios, brasileiro, solteiro, devidamente inscrito

no CPF/MF nº 876.609.801-91, residente e domiciliado na cidade de Cumari/Goiás;

HE - MUNICÍPIO DE GOIANDIRA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito

público interno, inscrito no CNPJ/MF nº 01.303.221/0001-00, com sede
administrativa à Rua José Abdala, nº 01, Centro, Goiandira/Goiás, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Alisson Henrique Barbosa Peixoto,

brasileiro, casado, devidamente inscrito no CPF/MF nº 909.389.331-91, residente
e domiciliado na cidade de Goiandira/Goiás:

IV - MUNICÍPIO DE NOVA AURORA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito

público intemo, inscrito no CNPJ/MF nº 01.303.619/0001-38, com sede
administrativa à Rua Bahia, nº60, Centro, Nova Aurora/Goiás, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, João Pimenta de Pádua Júnior, brasileiro,
casado, agricultor, devidamente inscrito no CPF/MF nº 467.964.361-72, residente
e domiciliado na cidade de Nova Aurora/Goiás.



CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO E DO INGRESSO DE NOVOS

ENTES CONSORCIADOS

Fica acordado pelos entes signatários do presente Contrato que somente poderão

celebrar o Contrato de Consórcio Público e participar da associação pública, os

entes que porlei ratificarem integralmer:e o presente instrumento, não se admitindo

a ratificação com reservas.

81º A ratificação deste instrumento será precedida de sua publicação na imprensa
oficial.

82º A subscrição prévia do Protocolo de Intenções, sua publicação na imprensa
oficial e sua ratificação por lei no prazo de até 60 (sessenta) dias (pode ser alterado,
da data de sua assinatura são condições indispensáveis para que o ente
consorciando possa celebrar o contrato de consórcio público.

83º Ultrapassado o prazo para ratificação estipulado no $ 2º a admissão do ente

consorciando no contrato de consórcio público dependerá da aprovação, pela
Assembleia Geral nos termos dos 88 4” a 7º desta cláusula,

$4º O ingresso de novos entes consorciados somente poderá ocorrer por meio de
convite formulado pela própria Assembleia Geral, depois da necessária deliberação
e aprovação da matéria por maioria absoluta, e da aceitação do convite.

85º Caso aceite o convite o ente consorciando deverá enviar resposta
acompanhada da lei ratificadora do protocolo de intenções ou de lei autorizativa
específica para a pretensão formulada, na qual disponha de forma clara sobre
criação da associação pública; extensão da abrangência de atuação do consórcio
público ao ente consorciando e ratificação do aceite e submissão a todas as
cláusulas e condições contidas no Protocolo de Intenções; bem como de sua
publicação na imprensa oficial ou a esta equiparada.

86º O efetivo ingresso de novo ente federado dependerá do pagamento de cota de
ingresso cujo valor e forma de pagamento, serão definidos por resolução da
Assembleia Geral, e ainda, da comprovação de que o mesmo não possuiu divida

Pe
para com outro consórcio intermunicipai do qual tenha participado.



87º O ente consorciado excluido que vier a requerer nova admissão sujeitar-se-á

às regras desta cláusula, sendo facultado à Assembleia Geral aprovar ou não seu

reingresso, desde que acordado a torna de pagamento de dividas por ventura

existentes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FORO

O Consórcio Intermunicipal do Sudeste Goiano — CIMOSU -, constituido pelos

Municípios de Anhanguera, Cumari, Goiandira, e Nova Aurora, é pessoa jurídica de

Direito Público, do tipo Associação Pública (conforme art. 41, IV, do Código Civil),

instituída por tempo indeterminado. resguardando o princípio constitucional da

autonomia municipal, com sede e foro so município de Cumari, na Rua Coronel

Americo E. da Rocha, s/n, Centro, CEP: 75760-000, Cumari/Goiás.

81º Considera-se como área de atuação do consórcio público a que corresponde à

soma dos territórios dos Municípios que o constituíram.

82º O local da sede e foro poderá ser alterado mediante decisão da Assembleia

Geral, pelo voto de % de seus membros adimplentes com suas obrigações.

CLÁUSULA QUARTA - DA FINALIDADE E OBJETIVOS

Observados os limites constitucionais = egais, a finalidade e objetivos do Consórcio
intermunicipal do Sudeste Gotano (ClvOSU) serão determinados pelos entes que
se consorciarem, admitindo-se, ações que visem prioritariamente a realização dos
interesses comuns dos entes consorciados na instalação, implantação e execução
de suas politicas públicas de tratamento e destinação correta de resíduos sólidos.

$1º Para as finalidades do presente Contrato de Consórcio Público, define-se
tratamento e destinação final adequada de resíduos sólidos, como sendo o conjunto
de atividades, infraestrutura e instalações operacionais de transbordo, transporte,
tratamento e destino final do lixo doméstico, do lixo originário da varrição e limpeza
de logradouros e vias públicas, e ain» do lixo originário de atividades comerciais
e industriais e de serviços, que por decisão do poder público, também possa ser

Pe



considerado resíduo sólido urbano, conforme disposto no artigo 3º, |, alínea c e

artigo 6º da Lei Federal nº 11.445/07.

82º As atividades de limpeza urbana, compreendendo: varrição e limpeza de

logradouros e vias públicas, capina, coleta convencional e diferenciada, seleção
prévia e transporte de resíduos sólidos urbanos até as estações de transbordo, não

integram a definição do parágrafo arterior e ficarão sob a responsabilidade dos

entes municipais consorciados;

83º As atividades de transporte de residuos sólidos das estações de transbordo até

o aterro sanitário e o seu tratamento, ficarão sob a responsabilidade dos Municípios

consorciados;

44º São objetivos do CIMOSU, além de outros que vierem a ser definidos

posteriormente pela Assembleia Geral:

i- o planejamento e a gestão associada de serviços públicos de tratamento e
destinação final de resíduos sólidos, inclusive no tocante à gestão e gerenciamento
das estações de transbordo, e, ainda. co transporte regional;

|| — exercer as funções de regulação e fiscalização da obra de instalação do Aterro

e dos serviços de tratamento e destinação final de residuos sólidos;

Hi — responsabilizar-se pelas providências inerentes à construção e implantação do

sistema regional de destinação final dos resíduos sólidos;

IV — a prestação de serviços, inclusive de assistência técnica, a execução de obras
e o fornecimento de bens à administração direta ou indireta dos entes consorciados
relacionados ao tratamento e destinaçãofinal de resíduos sólidos;

V — o compartilhamento ou uso em comum de instrumentos e equipamentos,
inclusive de gestão, manutenção, informática, de pessoal técnico e de
procedimentos de licitação e de admissão de pessoal relativos ao tratamento e
destinação final de resíduos sólidos;

VI — a produção de informações ou de estudo técnicos sobre limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos, compartilnando-as por meio de intercâmbios entre os
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entes consorciados, visando o aprimoramento e a economia da prestação dos

serviços locais;

Vil —- a promoção de campanhas de conscientização e de educação ambiental

direcionadas ao manejo dos residuos sólidos, do uso racional dos recursos naturais

e da proteção do meio-ambiente;

VIll— o apoio e o fomento do intercâmbio de experiencias e de informações entre

os entes consorciados no âmbito das ações relacionadas com a limpeza urbana e

manejo de resíduos sólidos;

IX — poderá vir a exercer competências pertencentes aos entes da Federação nos
termos de autorização ou delegação;

X — planejar e realizar ações com vistas à obtenção de composto orgânico e/ou

energia (gás metano — CH4), que além de atender aos objetivos econômicos,
contribuirá para a redução da velocidade do processo de expansão do efeito estufa,

por sequestro de carbono e ainda contará com os benefícios econômicos

decorrentes;

XI — poderá vir a prestar serviços públicos de processamento e disposição final dos
resíduos decorrentes dos serviços de saúde e da construção civil, nos termos das
Resoluções dos órgãos regulamentadores sobre a matéria (CONAMA, ANVISA, e
etc);

85º Havendo declaração de utilidade cu necessidade pública emitida pelo ente
consorciado em que o bem ou dreiio se situe, fica o CIMOSU autorizado a
promover as desapropriações proceder requisições ou instituir as servidões
necessárias a consecução de seus objetivos.

86º Para cumprimento de suas finalidades, o Consórcio Público poderá:
| — firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios,
contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos
do governo;

Il — ser contratado pela administração «iireta ou indireta dos entes da Federação
consorciados, dispensada a licitação;



|l — mediante previsão em contrato «o programa, promover desapropriações ou

instituir servidões nos termos de deciaração de utilidade ou necessidade pública,

ou de interesse social;

IV — contratar operação de crédito por parte do consorcio público, desde que,
observados os limites e condições próprias estabelecidos pelo Senado Federal), de

acordo com o disposto no art. 52, inciso VII, da Constituição Federal,

V — adquirir bens que entender necessários, os quais integrarão o seu patrimônio;

VI— prestar a seus associados serviços «e qualquer natureza, fornecendo inclusive

recursos humanos e materiais;

VIl — receber materiais, serviços de «alquer natureza e recursos humanos, de

outras entidades e órgãos do governo, mediante regulamentação especifica;

VIH — celebrar Termo de Parceria: instrumento passível de ser firmado entre
consórcio público e entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil

de Interesse Público, destinado à formação de vínculo de cooperação entre as
partes para o fomento e a execução de atividades de interesse público previstas no
art. 3º da Lei nº 9.790, de 23 de março ce 1999;

IX — celebrar Contrato de Gestão: 'rsirumento firmado entre a administração
pública e autarquia ou fundação qualificada como Agência Executiva, na forma do

art. 51 da Lei nº 9.649, de 27 de maio ús 1998, por meio do qual se estabelecem
objetivos, metas e respectivos indicadores de desempenho da entidade, bem como
os recursos necessários e os critérios e instrumentos para a avaliação do seu
cumprimento;

X — celebrar contrato de programa com entes da federação, conforme determinado
neste Instrumento, bem como nos dispositivos legais acerca do tema:

XI — estabelecer regramentos específicos e não estipulados neste Instrumento por
meio do Estatuto Social, resoluções. vu». iarias e demais atos normativos;

87º O consorciado adimplente tem o “sito de exigir dos demais consorciados o
cumprimento das obrigações previstas no presente Protocolo de Intenções que,
depois de ratificado por leis, se constituirá no contrato de consórcio público.



CLÁUSULA QUINTA — DOS PODERES DE REPRESENTAÇÃO

Nos assuntos de interesse comum, «mn compreendidos, aqueles constantes da

Cláusula Quarta deste Protocolo de intenções e observadas as competências

constitucionais e legais, terá o consórcio público poderes para representar os entes
da Federação consorciados perante outras esferas de governo e entidades

privadas de qualquer natureza.

CLÁUSULA SEXTA — DOS DIREITOS DOS ENTES CONSORCIADOS

Constituem direitos dos Consorciados:

| — participar ativamente das sessões =» Assembleia Geral, através de propostas,
debates e deliberações através do voto. «csde que adimplente com suas obrigações

operacionais e financeiras;

| — exigir dos demais consorciados e do próprio CIMOSU o pleno cumprimento das
regras estipuladas neste contrato de consórcio público, no protocolo de intenções,
nos seus estatutos, contratos de programa e contratos de rateio, desde que
adimplente com suas obrigações operacionais e financeiras;

IH — operar compensação dos pagamentos realizados a servidor cedido ao
CIMOSU com ônus para o ente consurciado com as obrigações previstas no
contrato de rateio;

CLÁUSULA SÉTIMA — DOS DEVERES DOS ENTES CONSORCIADOS

Constituem deveres comuns dos entes consorciados:

| — participar do Consórcio provendo os recursos financeiros necessários à gestão
do sistema, tais como: administração, operação e manutenção;
Il — responsabilizar-se pelas atividade» o limpeza urbana, descritas no Parágrafo
Segundo da Cláusula Quarta deste instrumento;
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HI — indicar representantes para a câmara técnica;

IV — ceder, se necessário, servidores “o CIMOSU;

V — participar ativamente das soc. .s da Assembleia Geral, por meio de

proposições, debates e deliberações alravés do voto, sempre que convocados,

VI — incluir, em sua lei orçamentária ou eim créditos adicionais, dotações suficientes

para suportar as despesas, nos termos do orçamento do CIMOSU, que sejam
assumidas por meio de contrato de raisio, contrato de programa e instrumentos

congêneres, conforme for o caso;

V — responder solidariamente pelas «irigações remanescentes, no caso de

extinção do CIMOSU, até que haja ve... «ão que indique os responsáveis por cada

obrigação;

VI — compartilhar recursos e pessoa vara a execução de serviços, programas,
atividades e ações no âmbito do CiMO SU:

CLÁUSULA OITAVA — DA REPRESENTAÇÃO E ESTRUTURA

ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO

O CIMOSU será representaúo ic conte pelo seu presidente, eleito pela
Assembleia Geral dentre os Cri dos Poderes Executivos Municipais

consorciados, até a primeira quinzer: vo» mês de dezembro para mandato de dois
anos, que terá início no primeiro aia ulil do exercicio subsequente, podendo o
mandato ser prorrogado por uma vez. ;; decisão da Assembleia Geral.

Parágrafo único. O Consórcio terá a seguinte estrutura administrativa básica, além
de outras definidas estatutariamente:

| - Nível de Direção Superior:

1.1 — Assembleia Geral:

1.2 — Presidência;

1.3 — Vice-Presidência:



»

AE,

A
a

1.4 — Tesoureiro;

| - Nível de Administração, Gerência e Assessoramento:

H.1 - Câmara Técnica;

1.2 — Serviços de Assessoria Tercsirizados,

CLÁUSULA NONA- ::4 ASSEMBLEIA GERAL

A Assembleia Geral é a instância ciberativa máxima do CIMOSU, sendo
constituida exclusivamente polos Cu'ss dos Poderes Executivos Municipais

consorciados.

81º Compete à Assembleia Geral:

| — examinar e deliberar sobre a apro:ação das contas referentes ao exercício

anterior até a segunda quinzena de ferreiro do exercício subsequente;

| — reunir-se ordinariamente uma vez à “ada dois meses para examinar e deliberar
sobre matérias de sua competêncio » cxtraordinariamente, a qualquer tempo,

sempre que convocada na forma desir—asirumento;

ll — eleger o Presidente, o Vice-Preside: ie e tesoureiro até a primeira quinzena do

mês de dezembro para mandato de dois anos, que terá início no primeiro dia útil do

exercício subsequente financeiro subsequente e decidir sobre a prorrogação dos
mandatos;

V — deliberar sobre a suspensão e excit-%o de ente consorciado, bem como sobre
a extinção do CIMOSU;

VI — deliberar sobre aquisição de ber:= - oveis, alienação, arrendamento e locação
de bens imóveis do CIMOSU;

VII — deliberar sobre alterações deste r-:rumento;



Vil — deliberar sobre o ingresso de novos entes consorciados ao CIMOSU, que em

caso de aprovação, será necessária a ratificação da decisão mediante aprovação

de lei específica, em no mínimo 50". «.antes consorciados,;

IX — deliberar, até o final da seguncs inzena de novembro de cada exercício,

sobre o Plano Anual de Atividades = — «ça Orçamentária do exercício seguinte,

elaborados pela Câmara Técnica;

X — deliberar sobre a fixação do vaior > da forma de rateio das despesas para O

exercício seguinte, entre os entes consorciados, tomando por base a Peça

Orçamentária aprovada, nos termos do inciso IX;

XI — deliberar sobre mudança de sede, om como sobre a criação e alteração dos

estatutos do CIMOSU;

Xl — deliberar sobre a criação e foro = -« remuneração de novos cargos e vagas
para o funcionamento do CideU:

XI — deliberar sobre o Plano do Gesiã ntegrada de Residuos Sólidos Urbanos;

XIV — autorizar requisição da cessãc ce servidores dos entes consorciados,
atentando para a fixação do prazo e scbre qual administração recairá o ônus da
remuneração do servidor cedido, podendo abater o valor em contrato de rateio;

XV — autorizar a contratação de pesscai por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcior: sieresse público, nos casos previsto neste
instrumento;

XVI — deliberar em caráter excepcics, ore matérias relevantes ou urgentes que
lhe sejam declinadas pela Câmara 1º ca e/ou pela Presidência;

XVIt — deliberar, caso solicitada, sobr: o parcelamento de eventuais débitos de
municípios consorciados, estabelecendo a forma e condições de pagamento, afim
de evitar a exclusão deste por inadimplência;

82º Para as deliberações a que se rei emos incisos V, IX, X, XI, XII, XV, é exigido
o voto maioria de 3/4 (três quartos, »- presentes à assembleia especialmente
convocada para esse fim. sendo - 's demais hipóteses deliberativas serão

pE«
Aresolvidas por maioria simplos de is



83º O número de votos cue car ie da Federação consorciado terá na

Assembleia Geral, será de 1 quim jvo! ida ente consorciado, cuja eficácia estará
condicionada à sua adimpiência opv:o. ai e financeira.

84º A perda do mandato eletivo é causa de extinção automática da condição de

membro da Assembleia Geral, quando haverá substituição automática de quem vier

a lhe suceder no mandato do ente corsorciado.

85º A Assembleia Geral Ordinária : astral será convocada e presidida pelo

Presidente do CIMOSU ou seu sui o legal, por meio de comunicação que
garanta a ciência de todos 0 sous » ros quanto ao dia, hora, local e pauta do

dia, respeitando o prazo num ds. ie) dias entre a convocação e a data da

reunião.

86º A Assembleia Geral Extiaoruinár cá convocada e presidida pelo Presidente

do CIMOSU ou seu substituto legal, por ríeio de comunicação que garanta a ciência
de todos os seus membros quanto ao dia, hora, local e pauta do dia, respeitando o

prazo mínimo de 4 (quatro) dias entro = convocação e a data da reunião.

87º A Assembleia Geral Exlraorcini.: nbém poderá ser convocada por 1/4 dos

seus membros, quando o iresid: o CIMOSU ou o Vice-Presidente em
exercício não atenderem. co ceazoe o (dez) dias, o pedido fundamentado e
acompanhado da paula «o ia me consorciado para a convocação
extraordinária.

88º A Assembleia Geral iniciará em pr: cira convocação com a presença de 3/4

(três quartos) dos membros do consórcio am dia com suas obrigações operacionais
e financeiras, e, em segunda convocação, com a presença de qualquer número de
consorciados adimplentes, deliberan: vor maioria simples de voto, ressalvadas,
contudo, as matérias que exigire: maioria qualificada nos termos deste
instrumento.

89º O ente consorciado que vão os: “ dia com suas obrigações operacionais
e financeiras não poderá vota: o ner: votado.



CLAUSULA DÉCIMA - DO QUADRO DE PESSOAL/RECURSOS HUMANOS

O CIMOSU possuirá o quadro os vessoal, sujeito ao regime jurídico da

Consolidação das Leis do Irabaino à. conforme preceitua o art. 4º,inc. IX, daLei

n.º11.107/05, e deveráatende: us dec as indicadas pela Câmara Técnica;

81º A organização dos rec rsos Ir si e quadro de funcionários se dará da

forma abaixo demonstrada. cons oração aprovada mediante parecer da

diretoria do CIMOSU, tendo o perf.. - ouições, direitos e deveres definidos em

estatuto:

Cargo Número de
servidores

Diretor(a) Executivo(a)/encococad. o 01

Operador(a) de trator de esteira. de o pá carregadeira 01

Porteiro(a) 02

Guarda noturno 02

Ajudante geral 01

82º A forma de contratação dos ervregados públicos deverá obedecer a regra
constitucional do concurso público... esso seletivo, insculpida no art. 37 da
Constituição Federal excetuados co vs de funções de confiança claramente
delimitados neste instrumer o

$3º A Assembleia Geral or cm o r o contratação de pessoal por tempo
determinado para atender & necussu:—iemporária nos seguintes casos:
| — enfrentar situações de calamidade ulica;
Il — atender outras situações de emergéncia que vierem aocorrer:

Il — atender situações, projetos, proç:= =s, atividades e ações de relevante
interesse público aprovadospos As oia Geral;

)
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IV — preencher emprego vag.. cor.
por meio de seleção púbiic Vê:

exercerão as funções do cmpiuy
prevista;

do parágrafo 2º.

85º Mediante decisão da Asseinblo

vagas de acordo com as necessidaç

86º Os valores dos diverso: padrí
CIMOSU serãofixadosere dos
87º A resolução da Assempin:: catar

disciplinará detalhadamente as atribuiço

eficiência, lotação, jornada de traba
CIMOSU.

88º Poderão ser contratados se viço
conirato nos tramites das ic vs di

época da contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA PR5. A

po

84º O cargo de diretor executivo será cc

do consórcio, até o seu provimento eletivo

:m que os contratados temporariamente

jo € receberão a remuneração para ele

msiderado cargo de confiança, nos termos

eral poderão ser criados novos cargos e
jo consórcio.

emuneratórios do quadro de pessoal do

iante resolução da Assembleia Geral.

sporá sobre o plano de cargos e salários e
as administrativas, hierarquia, avaliação de

o dos cargos do quadro de pessoal do

assessoramento mediante celebração de
io e contratos administrativos vigente na

- GESTÃO ASSOCIADADE SERVIÇOS
“"JCOS

Fica o CIMOSU autorizado a realizar gestão associada dos serviços públicos de
tratamento e destinação final de resíduos sólidos.

81º Estão compreendidos vc ator
gerenciamento das estações do ir

e da destinação final de res iuuos sc”s

e da construção civil, em um poste.
82º A gestão associada dc.

resíduos sólidos será aprove AE
requisitos:

2 desta cláusula os serviços de gestão e

do, do transporte regional, do tratamento
urbanos, e aínda, dos residuos de saúde

1se do consórcio,

icos de tratamento e destinação final de
nbleia Geral e deverá conter os seguintes

Ê



|- as competências cujo exercício s:  nsferiu ao consórcio;

| — os serviços públicos ob utos da ge:o associada e a área que serão prestados,

Hi — a autorização para licitar cu outor;;t concessão, permissão ou autorização da

prestação de serviços;

IV — as condições que O cuuiroio d grama deve obedecer no caso da gestão
associada envoive tambérs pu euinço serviços por órgão ou entidade de um dos

entes da federação consarcid: onforme disposto na Lei 11.107/05,

especialmente no seu art.2º. 3 «;
V -— os critérios técnicos para cálcu:c de valor das tarifas e de outros preços
públicos, bem como para seu resjusio.. revisão;

83º Fica autorizado o CIMOSU concecc: ou contratar terceiros para a prestação de

serviços públicos dos serviços publico «e gestão associada.

CLÁUSULA DÉCIM" “Edit DO CONTRATO DE PROGRAMA

Deverão ser constituídas : css contrato de programa, como condição de

sua validade, as obrigações coniraic: or entes consorciados, inclusive entidades
de sua administração indireta, que tenis
meio de gestão associada ou a transic ro,

pessoal ou de bens necessárias
CIMOSU.

im por objeto a prestação de serviços por
icia total ou parcial de encargos, serviços,

& continuidade dos serviços transferidos ao

Parágrafo único. O contruio ce pro na poderá autorizar o consórcio a emitir
documentos de cobrança «& a sruro: “idade de arrecadação de tarifas e outros
preços públicos pelos sc:
consorciados.

as pelo próprio consórcio ou pelos entes



CLAUSULA DÉCIMA TERCE:

À quota de contribuição cnc
primeira quinzena de dv. Lo
financeiro.

81º O pagamento da contribuição mo

prefeitos dos Municipios consorciada:
do CIMOSU Consórcio Iniermunicipes
cada mês.

82º Além da contribuição mensal me

como recursos financeiros o dat

CLÁUSULA DE CIM.

A retirada do ente Federaivo do O

(CIMOSU) dependerá de ais for
nos termos deste contraio de consórci.

YE

pelo ente retirante.

81º Os bens destinados ac Concor:
pelo consorciado que se rc::
da extinção do consórcio ir,
Consórcio,

82º A retirada ou a extinção do €

(CIMOSU) não prejudicará as obir.-
integram.

CLÁUSULA DÉCIMO

A exclusão de ente conscs
81º Além das que estejam
justa causa para fins de exi são ci

é
Ê|O ÃO

(MR ; “ |

- DOS RECURSOS FINANCEIROS

ia Município integrado será definida na

vigência efetiva no próximo exercício

“| será efetuado mediante autorização dos

10 Banco do Brasil para crédito em conta
'o Sudeste Goiano, até o dia 10 (dez) de

nada neste artigo, também se constituirá

queics clefinidos no seu estatuto.

JARTA — DA RETIRADA

árcio Intermunicipal do Sudeste Goiano

seu representante na Assembleia Geral,

público e de aprovação de lei específica

municipal do Sudeste Goiano (CIMOSU)

arão revertidos ao seu patrimônio no caso
ante aprovação da Assembleia Geral do

srcio Intermunicipal do Sudeste Goiano

ses já constituídas pelos entes que o

HINTA - DA EXCLUSÃO

ssivol havendo justa causa.

n procedimento específico, considera-se
SU:



| - a não inclusão em ici orçames
consorciado, de dotação suficientes

orçamento do consórcio plsico vie o

de rateio e ou contrato de pu crama:
Il — a falta de repasse parcial vu de

referentes ao(s) contrato(s ch
decorrentes do contrato q:

ll — subscrição, sem GLOLIcição

intenções para constituição de outro
Assembleia Geral, iguais, someihanio

82º A exclusão prevista vo é

suspensão por 60 dias, perícdo cmo

83º Eventuais débitos perdcnios
prazo de 30 dias, a contar c vai
terá por título extrajudicial.

84º A exclusão de cons.
assegurado o direito a ampia del:

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -

CONTRSTO Ot

O presente Protocolo de :
aprovação pela Assemb c:
(cinquenta por cento) dv
financeiras.

$1º Em caso de extinção:

|- os bens, direitos, encargos e obr
serviços públicos custeados nor tariíos
atribuídos aos titulares doc

&
4 nd

/
Á is o

7 RARa
esse ORE

'a ou em créditos adicionais, pelo ente

“« suportar as despesas que, nos termos do

devam ser assumidas por meio de contrato

ar prazo superior a 90 dias, dos valores

inda do pagamento das parcelas mensais

- demais consorciados, em protocolo de
ôrcio com finalidades, a juízo da maioria da

“uincompatíveis com as do CIMOSU;

> artigo somente ocorrerá após prévia
: ente consorciado poderá se reabilitar.

e consorciado excluído e não pagos no

ão, serão objeto de ação de execução que
30 Gu outro que houver sido descumprido.

processo administrativo onde lhe seja
contraditório.

ALTERAÇÃO OU EXTINÇÃO DO
JSÓRCIO PÚBLICO

nte poderá ser alterado ou extinto após
cado mediante lei por no mínimo 50%

rciados em dia com suas obrigações

jes decorrentes da gestão associada de
“»u outra espécie de preço público serão

rviços:



Il — até que haja decisão «us indigu

consorciados responderão cs
o direito de regresso cr
obrigação;

82º Com a extinção, o pessual cedic
origem e os empregados publicos te

contratos de trabalho com o Dec OS

CLÁUSULA DECl”
As demais disposições :

Goiano (CIMOSU) cons:
Geral, observadas as dis,
Intenções/Contrato Público

CLÁUSULA DÉCIMA CUL AVA—

Quando adimplente com suas ci
legitima para exigir o pleno cumprem
consórcio público.

CLÁUSULA DÉCIMA '-
Após a ratificação por lei de Pe.
representantes legais dos entes foder:
intenções se converterá em Contra:

CLASS
Para dirimir eventuais cost
o foro da Cidade de Cum

asponsáveis por cada obrigação, os entes
elas obrigações remanescentes, garantido

sor» Eciados ou dos que deram causa a

: consórcio retomará aos seus órgãos de

iutomalticamente rescindidos os

ÉTIMA — DO ESTATUTO

o Consórcio Intermunicipal do Sudeste
o elaborado e aprovado em Assembleia

vigenies e os ditames deste Protocolo de

DIREITO DE EXIGIR CUMPRIMENTO

“es, qualquer ente consorciado é parte
das cláusulas previstas neste contrato de

NTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO

le Inienções e sua assinatura por todos
“s consorciados, o presente Protocolo de
de Consórcio Público.

SIMA - DO FORO

Conirato de Consórcio Público, fica eleito

"



E assim, por estarem devidument
(quatro) vias de igual forma ici ç

Pode :

de cada ente signatário e

MUNICÍPIO dos MPR QLICTOf «a

Prefeito murtonai
Marce Martins Do alvo

es / PedUG foda A ei SÊ A

UNICÍPIO DE GO
Prefeito Mu.

Alisson Henrique Bo

Enpedi Ra

ados, firmam o presente Consórcio em 04

ublicação nos órgãos de imprensa oficiais

ficial do Estado de Goiás.

Cumari/Goiás, 17 de outubro de 2022.

o AXE 99 su ,ARDE
ECMARÍOm

Prefeito Municipal

João Batista Davi Rios

MUNICÍPIO DE NOVA AURORA

Prefeito Municipal
«cão Pimenta de Pádua Júnior


