CONSÓRCIO DE GESTÃO DE RESíDUOS SÓLIDOS NOROESTE I
Aperibé - Cambuci - Cardoso Moreira - Italva -Itaocara

- São Fidélis - Santo Antonio de Pádua

Contrato de Rateio do Consórcio Público de Gestão Associada e Integrada do
Serviço de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sócios - NOROESTE I

i

Estima a Receita e fixa a Despesa do
Consórcio Noroeste I para o exercício
.financeiro de 2010.

o Presidente

do Consórcio Noroeste, Estado do Rio dEiJaneiro, faz saber a todos os
habitantes dos Municípios Membros que a Assembleia Geral aprovou e ele publica o
seguinte Contrato de Rateio de Despesas:
Art. 1° O Rateio Geral do Consórcio para o exercício de 2010, discriminados pelos
anexos integrantes, compostos pelas Receitas e Despesas dos órgãos do
Consórcio, estima a Receita em R$ 224.700,00 (duzentos e vinte e quatro mil e
setecentos reais) e fixa a Despesa em igual valor.
Art. 2°A Receita será arrecadada mediante transferências correntes de capital dos
Municípios Membros, na forma da legislação vigente e das especificações do Anexo
1, de acordo com o seguinte desdobramento:
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§ 1°. Os Municípios repassarão, cada um, em parcela única, o valor de R$ 28.500,00
(vinte e oito mil e quinhentos reais) referentes a aquisição do imóvel destinado à
construção do aterro sanitário para recepção dos resíduos sólidos gerados nos
municípios membros do consórcio.

§ 2°. Os Municípios repassarão, cada um, o valor de R$ 3.600,00 (três mil e
seiscentos reais), em parcelas mensais de R$ 600,00 (seiscentos reais), nos meses
de julho a dezembro de 2010, sempre até o dia 25 de cada mês.

§ 3°. Os valores de repasse serão depositados na conta corrente do Consórcio
Noroeste I.

Art. 3° A Despesa será realizada segundo as discriminações cuja composição é de
acordo com o seguinte desdobramento:
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Art. 4° Durante a execução orçamentária o Consórcio Noroeste I é autorizado a

tomar medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da
Receita e a realizar operações de crédito por antecipação de receita, até o limite
permitido pela legislação em vigor.
Art. 5° Em decorrência

do disposto do Estatuto Social fica a administração do
consórcio autorizada a movimentar diretamente as dotações atribuídas aos diversos
órgãos do consórcio e a redistribuir parcelas das dotações de pessoal e encargos de
um para outro órgão,!'

Art. 6° Ficam os Membros do Consórcio autorizados a Suplementar por ato próprio e

com a concordância da Assembleia Geral, as dotações que se tornarem
insuficientes, utilizando como recursos disponíveis ou aportando novos recursos ao
consórcio.

Art. 7° Fica autorizado a Diretoria do Consórcio movimentar

as dotações entre
fontes de recursos dentro do mesmo projeto-atividade, sem contar no limite imposto
no art. (Do deste Contrato de Rateio.

Art. 8° Fica a Diretoria do Consórcio autorizada realizar operações de crédito dentro

das normas estabelecidas pelas instituições financeiras nacionais, observados os
limites de capacidade de endividamento do Município, em conformidade com as
normas editadas pelo Banco Central do Brasil e pela legislação em vigor, desde que
obtenha autorização legislativa nesse sentido.
Art. 9° Fica a Diretoría=co
Consórcio autorizããã-----a·--suplementar dotações
orçamentárias indicando como recursos o superávit financeiro do exercício anterior,
sem contar para o limite imposto no art. 6°.

Art. 10° Este Contrato de Rateio entra em vigor em 1° de março de 2010, revogadas

as disposições em contrário.

Sede: Rua Dr. Honório Silvestre, 218 - Centro - Aperibé
CEP 28.495-000

