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LEI N° 064/2022, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022. 

 

“Ratifica as alterações realizadas na 
1ª Alteração Contratual do Consorcio      
Intermunicipal      do Sudeste Goiano 
(CIMOSU) e dá outras providências”. 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA AURORA, ESTADO DE 
GOIAS, 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 termos do artigo 12 da Lei Federal n° 11.107 de 06 de abril de 2005 
e do artigo 29 do Decreto n° 6.017 de 17 de janeiro de 2007, ficam ratificadas, 
em todos os seus termos, as alterações realizadas na 1a Alteração Contratual 
de Consorcio Público do Consorcio Intermunicipal do Sudeste Goiano (CIMOSU) 
firmado por este Município, mediante autorização da Lei Municipal n° 026, de 05 
novembro de 2010. 

 

Art. 2º - O texto consolidado da 1ª Alteração Contratual do Contrato de Consórcio 
Público do Consorcio lntermunicipal 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. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Aurora, aos 23 de novembro de 2022. 

 

 

João Pimenta de Pádua Junior 

Prefeito Municipal 
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CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO 

1ª ALTERACAO CONTRATUAL 

TEXTO CONSOUDADO 

 

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 Municípios 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 Clausula Decima Segunda, desde que esta seja aprovada pela 
Assembleia Geral e ratificada mediante lei par todos os entes consorciados, 
conforme previsão legal do art. 12 da Lei Federal n° 11.107/05; 

 

CONSIDERANDO que em Assembleia Geral realizada aos 06 de outubro de 
2022, os entes Consorciados deliberaram pela 1° Alteração do Protocolo de 
Intenções, que, após ratificado por Lei, se convertera 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 DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PUBLICO, o qual passara, a 
partir desta data, ter a seguinte redação: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS ENTES SUBSCRITORES 

São subscritores do presente Contrato: 

I - MUNICÍPIO DE ANHANGUERA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF n° 01.127.430/0001-31, com sede 
administrativa a Av. Belchior de Godoy, n° 152, Centro, Anhanguera/Goiás, 
neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Marcelo Martins De Paiva, 
brasileiro, casado, engenheiro, devidamente inscrito no CPF/MF n° 851.774.741-
00, residente e domiciliado na cidade de Anhanguera, Goiás; 

 

II - MUNICIPIO DE CUMARI, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ/MF n° 01.302.728/0001-30, com sede administrativa 
na Pra9a São Joao Batista, n° 01, Centro, Cumari/Goiás, neste ato representado 
por seu Prefeito Municipal, Joao Batista Davi Rios, brasileiro, solteiro, 
devidamente inscrito no CPF/MF n° 876.609.801-91, residente e domiciliado na 
cidade de Cumari/Goiás; 

 

III - MUNICÍPIO DE GOIANDIRA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF n° 01.303.221/0001-00, com sede 
administrativa a Rua Jose Abdala, n° 01, Centro, Goiandira/Goiás, neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal, Alisson Henrique Barbosa Peixoto, 
brasileiro, casado, devidamente inscrito no CPF/MF n° 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 interno, inscrito no CNPJ/MF n° 01.303.619/0001-38, com sede 
administrativa a Rua Bahia, n°60, Centro, Nova Aurora/Goiás, neste ato 
representado per seu Prefeito Municipal, Joao Pimenta de Pádua Junior, 
brasileiro, casado, agricultor, devidamente inscrito no CPF/MF n° 467.964.361-
72, residente e domiciliado na cidade de Nova Aurora/Goiás. 

 

CLÁUSULA SEGUNDO – 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 
publica, os entes que por lei ratificarem integralmente o presente instrumento, 
não se admitindo a ratificação com reservas. 

§1° A ratificação deste instrumento será precedida de sua publicação na 
imprensa oficial. 
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§2° A subscrição previa 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. 

§3° Ultrapassado o prazo para ratificação estipulado no § 2° a admissão do ente 
consorciando no contrato de consórcio público dependera da aprovação, pela 
Assembleia Geral nos termos dos §§ 4° a 7° desta clausula. 

§4° O ingresso de novas entes consorciados somente poderá ocorrer par meio 
de convite formulado pela própria Assembleia Geral, depois da necessária 
deliberação e aprovação da matéria par maioria absoluta, e da aceitação do 
convite. 

§5° 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 publica; 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. 

§6° O efetivo ingresso de novo ente federado dependera 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 dívida 
para com outro consórcio intermunicipal do qual tenha participado. 

§7º O ente consorciado excluído 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 forma de pagamento de dívidas por 
ventura existentes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FORO 

O Consórcio Intermunicipal do Sudeste Goiano - CIMOSU - constituído pelos 
Municípios de Anhanguera, Cumari, Goiandira, e Nova Aurora, é pessoa jurídica 
de Direito Público, do tipo Associação Publica (conforme art. 41, IV, do Código 
Civil), instituída por tempo indeterminado, resguardando o princípio 
constitucional da autonomia municipal, com sede e foro no município de Cumari, 
na Rua Coronel Américo E. da Rocha, s/n, Centro, CEP: 75760-000, 
Cumari/Goiás. 

§1º Considera-se como área de atuação do consórcio público a que corresponde 
à soma dos territórios dos Municípios que o constituíram. 

§2º O local da sede e foro poderá ser alterado mediante decisão da Assembleia 
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Geral, pelo voto de % de seus membros adimplentes com suas obrigações. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA FINALIDADE E OBJETIVOS 

Observados os limites constitucionais e legais, a finalidade e objetivos do 
Consórcio intermunicipal do Sudeste Goiano (CIMOSU) 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 políticas 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 ainda, do lixo originário de 
atividades comerciais e industriais e de serviços, que por decisão do poder 
público, também possa ser considerado resíduo sólido urbano, conforme 
disposto no artigo 3º, I, alínea c e artigo 6º da Lei Federal nº 11.445/07. 

§2º 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 anterior e ficarão sob a responsabilidade 
dos entes municipais consorciados; 

§3º As atividades de transporte de resíduos sólidos das estações de transbordo 
até o aterro sanitário e o seu tratamento, ficarão sob a responsabilidade dos 
Municípios consorciados; 

§4º 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, do transporte regional; 

II - exercer as funções de regulação e fiscalização da obra de instalação do 
Aterro e dos serviços de tratamento e destinação final de resíduos sólidos; 

III - 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 destinação final de resíduos sólidos; 

V -  o compartilhamento ou uso em comum de instrumentos e equipamentos, 
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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, compartilhando-as por meio de intercâmbios entre 
os entes consorciados, visando o aprimoramento e a economia da prestação dos 
serviços locais; 

VII - a promoção de campanhas de conscientização e de educação ambiental 
direcionadas ao manejo dos resíduos sólidos, do uso racional dos recursos 
naturais e da proteção do meio-ambiente; 

VIII - o apoio e o fomento do intercâmbio de experiências 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.); 

§5º Havendo declaração de utilidade ou necessidade pública emitida pelo ente 
consorciado em que o bem ou direito se situe, fica o CIMOSU autorizado a 
promover as desapropriações proceder requisições ou instituir as servidões 
necessárias a consecução de seus objetivos. 

§6º Para cumprimento de suas finalidades, o Consórcio Público poderá: 

I - firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, 
contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos 
do governo; 

II -  ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação 
consorciados, dispensada a licitação; 

III - mediante previsão em contrato de programa, promover desapropriações ou 
instituir servidões nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública, 
ou de interesse social; 

IV - contratar operação de crédito por parte do consorcio público, desde que, 
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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 de qualquer natureza, fornecendo 
inclusive recursos humanos e materiais; 

VII - receber materiais, serviços de qualquer natureza e recursos humanos, de 
outras entidades e órgãos do governo, mediante regulamentação específica; 

VIII - 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 de 1999; 

IX - celebrar Contrato de Gestão: instrumento 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 de 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, portarias e demais atos normativos; 

§7º O consorciado adimplente tem o direito 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, assim 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: 
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I - participar ativamente das sessões da Assembleia Geral, através de propostas, 
debates e deliberações através do voto, desde que adimplente com suas 
obrigações operacionais e financeiras; 

II - 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; 

III - operar compensação dos pagamentos realizados a servidor cedido ao 
CIMOSU com ônus para o ente consorciado com as obrigações previstas no 
contrato de rateio. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DEVERES DOS ENTES CONSORCIADOS 

Constituem deveres comuns dos entes consorciados: 

I - participar do Consórcio provendo os recursos financeiros necessários à gestão 
do sistema, tais como: administração, operação e manutenção; 

II - responsabilizar-se pelas atividades de limpeza urbana, descritas no 
Parágrafo Segundo da Cláusula Quarta deste instrumento; 

III - indicar representantes para a câmara técnica; 

IV - ceder, se necessário, servidores ao CIMOSU; 

V - participar ativamente das sessões da Assembleia Geral, por meio de 
proposições, debates e deliberações através do voto, sempre que convocados; 

VI - incluir, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, dotações 
suficientes para suportar as despesas, nos termos do orçamento do CIMOSU, 
que sejam assumidas por meio de contrato de rateio, contrato de programa e 
instrumentos congêneres, conforme for o caso; 

VII - responder solidariamente pelas obrigações remanescentes, no caso de 
extinção do CIMOSU, até que haja decisão que indique os responsáveis por 
cada obrigação; 

VIII - compartilhar recursos e pessoal para a execução de serviços, programas, 
atividades e ações no âmbito do CIMOSU; 

 

CLÁUSULA OITAVA -  DA REPRESENTAÇÃO E ESTRUTURA 
ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO 

O CIMOSU será representado legalmente pelo seu presidente, eleito pela 
Assembleia Geral dentre os Chefes dos Poderes Executivos Municipais 
consorciados, até a primeira quinzena do mês de dezembro para mandato de 
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dois anos, que terá início no primeiro dia útil do exercício subsequente, podendo 
o mandato ser prorrogado por uma vez, por decisão da Assembleia Geral. 

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

I - Nível de Direção Superior: 

I.1 - Assembleia Geral; 

I.2 - Presidência; 

I.3 - Vice-Presidência; 

I.4 - Tesoureiro; 

II - Nível de Administração, Gerência e Assessoramento: 

II.1 - Câmara Técnica; 

II.2 - Serviços de Assessoria Terceirizados; 

 

CLÁUSULA NONA - DA ASSEMBLEIA GERAL 

A Assembleia Geral é a instância deliberativa máxima do CIMOSU, sendo 
constituída exclusivamente pelos Chefes dos Poderes Executivos Municipais 
consorciados. 

§1º Compete à Assembleia Geral: 

I - examinar e deliberar sobre a aprovação das contas referentes ao exercício 
anterior até a segunda quinzena de fevereiro do exercício subsequente; 

II - reunir-se ordinariamente uma vez a cada dois meses para examinar e 
deliberar sobre matérias de sua competência e extraordinariamente, a qualquer 
tempo, sempre que convocada na forma deste instrumento; 

III - eleger o Presidente, o Vice-Presidente 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; 

IV - deliberar sobre a suspensão e exclusão de ente consorciado, bem como 
sobrea extinção do CIMOSU; 

V - deliberar sobre aquisição de bens imóveis, alienação, arrendamento e 
locação de bens imóveis do CIMOSU; 

VI - deliberar sobre alterações deste instrumento; 

VII - 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% dos entes consorciados; 
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IX - deliberar, até o final da segunda quinzena de novembro de cada exercício, 
sobre o Plano Anual de Atividades e a Peça Orçamentária do exercício seguinte, 
elaborados pela Câmara Técnica; 

X - deliberar sobre a fixação do valor e 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, bem como sobre a criação e alteração 
dos estatutos do CIMOSU; 

XII - deliberar sobre a criação e forma de remuneração de novos cargos e vagas 
para o funcionamento do CIMOSU; 

XIII - deliberar sobre o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos; 

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

XV - autorizar a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos casos previsto 
neste instrumento; 

XVI - deliberar em caráter excepcional sobre matérias relevantes ou urgentes 
que lhe sejam declinadas pela Câmara Técnica e/ou pela Presidência; 

XVII - deliberar, caso solicitada, sobre o parcelamento de eventuais débitos de 
municípios consorciados, estabelecendo a forma e condições de pagamento, 
afim de evitar a exclusão deste por inadimplência; 

§2º Para as deliberações a que se referem os incisos V, IX, X, XI, XII, XV, é 
exigido o voto maioria de 3/4 (três quartos) dos presentes à assembleia 
especialmente convocada para esse fim, sendo que as demais hipóteses 
deliberativas serão resolvidas por maioria simples de voto. 

§3º O número de votos que cada ente da Federação consorciado terá na 
Assembleia Geral, será de 1 (um) voto a cada ente consorciado, cuja eficácia 
estará condicionada à sua adimplência operacional e financeira. 

§4º 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 consorciado. 

§5º A Assembleia Geral Ordinária Bimestral será convocada e presidida pelo 
Presidente do CIMOSU ou seu substituto legal, por meio 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 7 (sete) dias entre a convocação e a data 
da reunião. 
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§6º A Assembleia Geral Extraordinária será convocada e presidida pelo 
Presidente do CIMOSU ou seu substituto legal, por meio 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 entre a convocação e a 
data da reunião. 

§7º A Assembleia Geral Extraordinária também poderá ser convocada por 1/4 
dos seus membros, quando o Presidente do CIMOSU ou o Vice-Presidente em 
exercício não atenderem, no prazo de 10 (dez) dias, o pedido fundamentado e 
acompanhado da pauta do dia de ente consorciado para a convocação 
extraordinária. 

§8º A Assembleia Geral iniciará em primeira convocação com a presença de ¾ 
(três quartos) dos membros do consórcio em dia com suas obrigações 
operacionais e financeiras, e, em segunda convocação, com a presença de 
qualquer número de consorciados adimplentes, deliberando por maioria simples 
de voto, ressalvadas, contudo, as matérias que exigirem a maioria qualificada 
nos termos deste instrumento. 

§9º O ente consorciado que não estiver em dia com suas obrigações 
operacionais e financeiras não poderá votar e nem ser votado. 

 

CLAUSULA DÉCIMA - DO QUADRO DE PESSOAL/RECURSOS HUMANOS 

O CIMOSU possuirá o quadro de pessoal, sujeito ao regime jurídico da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme preceitua o art. 4º inc. IX, 
da Lei n.º11.107/05, e deverá atender as demandas indicadas pela Câmara 
Técnica; 

§1º organização dos recursos humanos; e quadro de funcionários se dará da 
forma abaixo demonstrada, com remuneração aprovada mediante parecer da 
diretoria do CIMOSU, tendo o perfil, atribuições, direitos e deveres definidos em 
estatuto: 

Cargo 
Número de 
servidores 

Diretor(a) Executivo(a)/encarregado(a) 01 

Operador(a) de trator de esteira, de retro/pá carregadeira 01 

Porteiro(a) 02 

Guarda noturno 02 

Ajudante geral 01 
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§2º forma de contratação dos empregados públicos deverá obedecer a regra 
constitucional do concurso público/processo seletivo, insculpida no art. 37 da 
Constituição Federal excetuados os casos de funções de confiança claramente 
delimitados neste instrumento. 

§3º A Assembleia Geral poderá autorizar a contratação de pessoal por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária nos seguintes casos: 

I - enfrentar situações de calamidade pública; 

II - atender outras situações de emergência que vierem a ocorrer; 

III - atender situações, projetos, programas, atividades e ações de relevante 
interesse público aprovados pela Assembleia Geral; 

IV - preencher emprego vago, na criação do consórcio, até o seu provimento 
eletivo por meio de seleção pública, hipótese em que os contratados 
temporariamente exercerão as funções do emprego vago e receberão a 
remuneração para ele prevista; 

§4º O cargo de diretor executivo será considerado cargo de confiança, nos 
termos do parágrafo 2º. 

§5º Mediante decisão da Assembleia Geral poderão ser criados novos cargos e 
vagas de acordo com as necessidades do consórcio. 

§6º Os valores dos diversos padrões remuneratórios do quadro de pessoal do 
CIMOSU serão fixados e reajustados mediante resolução da Assembleia Geral. 

§7º A resolução da Assembleia Geral, disporá sobre o plano de cargos e salários 
e disciplinará detalhadamente as atribuições administrativas, hierarquia, 
avaliação de eficiência, lotação, jornada de trabalho dos cargos do quadro de 
pessoal do CIMOSU. 

§8º Poderão ser contratados serviços de assessoramento mediante celebração 
de contrato nos tramites das leis de licitação e contratos administrativos vigente 
na época da contratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS 

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

§1º Estão compreendidos na autorização desta cláusula os serviços de gestão e 
gerenciamento das estações de transbordo, do transporte regional, do 
tratamento e da destinação final de resíduos sólidos urbanos, e ainda, dos 
resíduos de saúde e da construção civil, em uma posterior fase do consórcio. 
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§2º A gestão associada de serviços públicos de tratamento e destinação final de 
resíduos sólidos será aprovada em Assembleia Geral e deverá conter os 
seguintes requisitos: 

I - as competências cujo exercício se transferiu ao consórcio; 

II - os serviços públicos objetos da gestão associada e a área que serão 
prestados; 

III - a autorização para licitar ou outorgar concessão, permissão ou autorização 
da prestação de serviços; 

IV - as condições que o contrato de programa deve obedecer no caso da gestão 
associada envolve também prestação de serviços por órgão ou entidade de um 
dos entes da federação consorciados, conforme disposto na Lei 11.107/05, 
especialmente no seu art.2º, 8 2º; 

V - os critérios técnicos para cálculo de valor das tarifas e de outros preços 
públicos, bem como para seu reajuste ou revisão; 

§3º Fica autorizado o CIMOSU conceder ou contratar terceiros para a prestação 
de serviços públicos dos serviços públicos de gestão associada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTRATO DE PROGRAMA 

Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa, como condição 
de sua validade, as obrigações contraídas por entes consorciados, inclusive 
entidades de sua administração indireta, que tenham por objeto a prestação de 
serviços por meio de gestão associada ou a transferência total ou parcial de 
encargos, serviços, pessoal ou de bens necessárias à continuidade dos serviços 
transferidos ao CIMOSU. 

Parágrafo único. O contrato de programa poderá autorizar o consórcio a emitir 
documentos de cobrança e a exercer atividade de arrecadação de tarifas e 
outros preços públicos pelos serviços prestados pelo próprio consórcio ou pelos 
entes consorciados. 

 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

A quota de contribuição mensal de cada Município integrado será definida na 
primeira quinzena de dezembro, com vigência efetiva no próximo exercício 
financeiro. 

§1º O pagamento da contribuição mensal será efetuado mediante autorização 
dos prefeitos dos Municípios consorciados, ao Banco do Brasil para crédito em 
conta do CIMOSU Consórcio Intermunicipal do Sudeste Goiano, até o dia 10 
(dez) de cada mês. 
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§2º Além da contribuição mensal mencionada neste artigo, também se 
constituirá como recursos financeiros do CIMOSU, aqueles definidos no seu 
estatuto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RETIRADA 

A retirada do ente Federativo do Consórcio Intermunicipal do Sudeste Goiano 
(CIMOSU) dependerá de ato formal de seu representante na Assembleia Geral, 
nos termos deste contrato de consórcio público e de aprovação de lei específica 
pelo ente retirante. 

§1º Os bens destinados ao Consórcio Intermunicipal do Sudeste Goiano 
(CIMOSU) pelo consorciado que se retira, somente serão revertidos ao seu 
patrimônio no caso da extinção do consórcio público ou mediante aprovação da 
Assembleia Geral do Consórcio. 

§2º A retirada ou a extinção do Consórcio Intermunicipal do Sudeste Goiano 
(CIMOSU) não prejudicará as obrigações já constituídas pelos entes que o 
integram. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EXCLUSÃO 

A exclusão de ente consorciado só é admissível havendo justa causa. 

§1º Além das que estejam reconhecidas em procedimento específico, considera-
se justa causa para fins de exclusão do CIMOSU: 

I - a não inclusão em lei orçamentária ou em créditos adicionais, pelo ente 
consorciado, de dotação suficientes para suportar as despesas que, nos termos 
do orçamento do consórcio público, prevê-se devam ser assumidas por meio de 
contrato de rateio e ou contrato de programa; 

II - a falta de repasse parcial ou total, par prazo superior a 90 dias, dos valores 
referentes ao(s) contrato(s) de rateio, ou ainda do pagamento das parcelas 
mensais decorrentes do contrato de programa; 

III - subscrição, sem autorização dos demais consorciados, em protocolo de 
intenções para constituição de outro consórcio com finalidades, a juízo da 
maioria da Assembleia Geral, iguais, semelhantes ou incompatíveis com as do 
CIMOSU; 

§2º A exclusão prevista no 81º deste artigo somente ocorrerá após prévia 
suspensão por 60 dias, período em que a ente consorciado poderá se reabilitar. 

§3º Eventuais débitos pendentes de ente consorciado excluído e não pagos no 
prazo de 30 dias, a contar da data de exclusão, serão objeto de ação de 
execução que terá por título extrajudicial o contrato de rateio ou outro que houver 
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sido descumprido. 

§4º A exclusão de consorciado exige processo administrativo onde lhe seja 
assegurado o direito a ampla defesa e ao contraditório. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ALTERAÇÃO OU EXTINÇÃO DO 
CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO 

O presente Protocolo de Intenções somente poderá ser alterado ou extinto após 
aprovação pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei por no mínimo 
50%(cinquenta por cento) dos entes consorciados em dia com suas obrigações 
financeiras. 

§1º Em caso de extinção: 

I - os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão associada de 
serviços públicos custeados por tarifas ou outra espécie de preço público serão 
atribuídos aos titulares dos respectivos serviços; 

II - até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os 
entes consorciados responderão solidariamente pelas obrigações 
remanescentes, garantido o direito de regresso em face dos entes beneficiados 
ou dos que deram causa a obrigação; 

§2º Com a extinção, o pessoal cedido ao consórcio retomará aos seus órgãos 
de origem e os empregados públicos terão automaticamente rescindidos os 
contratos de trabalho com o CIMOSU. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO ESTATUTO 

As demais disposições concernentes ao Consórcio Intermunicipal do Sudeste 
Goiano (CIMOSU) constarão de Estatuto elaborado e aprovado em Assembleia 
Geral, observadas as disposições legais vigentes e os ditames deste Protocolo 
de Intenções/Contrato Público. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO DIREITO DE EXIGIR CUMPRIMENTO 

Quando adimplente com suas obrigações, qualquer ente consorciado é parte 
legitima para exigir o pleno cumprimento das cláusulas previstas neste contrato 
de consórcio público. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO 

Após a ratificação por lei do Protocolo de Intenções e sua assinatura por todos 
representantes legais dos entes federados consorciados, o presente Protocolo 
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de Intenções se converterá em Contrato de Consórcio Público. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 

Para dirimir eventuais controvérsias deste Contrato de Consórcio Público, fica 
eleito o foro da Cidade de Cumari/Goiás. 

E assim, por estarem devidamente ajustados, firmam o presente Consórcio em 
04(quatro) vias de igual forma e teor para publicação nos órgãos de imprensa 
oficiais de cada ente signatário e na imprensa Oficial do Estado de Goiás. 

Cumari/Goiás, 17 de outubro de 2022. 

 

 

MUNICÍPIO DE ANHANGUERA 

Prefeito Municipal 

Marcelo Martins de Paiva 

MUNICÍPIO DE CUMARI 

Prefeito Municipal 

João Batista Davi Rios 

 

 

MUNICÍPIO DE GOIANDIRA 

Prefeito Municipal 

Alisson Henrique Barbosa Peixoto 

MUNICÍPIO DE NOVA AURORA 

Prefeito Municipal 

João Pimenta de Pádua Júnior 

 


