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ESTATUTO SOCIAL

TíTULO I
DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

CAPíTULO I
DO CONSORCIAMENTO

ClAÚSUlA PRIMEIRA (DA SUBSCRiÇÃO) - São membros do Consórcio Noroeste e
subscritores deste Estatuto Social:

·r
I - O Município de APERIBÉ, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ/MF sob o
número 36.288.90010001-23, com sede à Rua Professor Honório Silvestre 218, Centro,
Aperibé, CEP 28.495-000, neste ato representado por seu. Prefeito, o Sr. FLAVIO GOMES
DE SOUZA, brasileiro, portador da carteira de identidade 09022470-0 e' do CPF/MF
030.432.877-46;

11- O Município de CAMBUCI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ/MF sob n", 29.111.085/0001-67, com sede na Praça da Bandeira 120, Centro,
Cambuci, Estado do Rio de Janeiro, CEP 28.430-000, neste ato representado por seu
Prefeito, o Sr(a). OSWAlDO BOTElHO, brasileiro, portador da carteira de identidade
803852.532, expedida pelo IFP/RJ e do CPF/MF 086.877.817-68; \

111- O ·Município de CARDOSO MOREIRA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ/MF sob n", 39.228.739/00014-90, com sede na Rua São Sebastião Zaquel
s/n, Bairro Catarino, Cardoso Moreira, Estado do Rio de Janeiro, CEP 28.180-000, neste ato
representado por seu Prefeito, o Sr(a). GllSON NUNES SIQUEIRA, brasileiro, portador da
carteira de identidade 21886982-4, expedida pelo IFP/RJ e do CPF/MF 172.429.917-49;

IV - O Município de ITAlVA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF
sob n". 30.417.158/0001-22, com sede na Rodovia BR 356, KM 77, Bairro Boa Vista, Italva,
Estado do Rio de Janeiro, CEP 28.250-000, neste ato representado por seu Prefeito, o
Sr(a). JOELSON GOMES SOARES; brasileíre-portador-da-carteira de identidade 04411576-
4, expedida pelo IFP/RJ e do CPF/MF 538.129.507-72;

V - O Município de ITAOCARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ/MF sob n", 28.615.557/0001-56, com sede na Praça Toledo Pizza s/n, Centro,
Itaocara, Estado do Rio de Janeiro, CEP 28.570-000, neste ato representado por seu
Prefeito, o Sr(a). AlCIONE CORRÊA DE ARAÚJO, brasileiro, portador da carteira de
identidade 46.426, expedida pela OAB/RJ e do CPF/MF 419.020.257-68;

VI - O Município de SÃO FIDELlS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ/MF sob n", 29.111.093/0001-03, com sede na Praça São Fidelis 151, Centro, São
Fidelis, Estado do Rio de Janeiro, CEP 28.400-000, neste ato representado por seu Prefeito,
o Sr(a). lUIZ CARlOS FERNANDES, brasileiro, portador da carteira de identidade
03930230-2 e do CPF/MF 453.864.477-34;

VII - O Município de SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ/MF sob n", 29.114.139/0001-48, com sede na Praça visconde
Figueira 57, Centro, Santo Antônio de Pádua, Estado do Rio de Janeiro, CEP 28.470-000,
neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. JOSÉ RENATO FONSECA PADllHA,
brasileiro, portador da carteira de identidade 1.347.649, expedida pelo IFP/RJ e do CPF/MF
320.199.557-68;
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VIII - O Município de ITAPERUNA, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ/MF sob o número 28.916.716/0001-52, com sede na Av. Cardoso Moreira, 485,
Centro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 28.300- 000, neste ato representado por seu
Prefeito, o Sr. CLAUDIO CERQUEIRA BASTOS, brasileiro, casado, aposentado, RG
164531 - MDRJ, CPF 036.348.927-49;

IX - O Município de SÃO JOSÉ DE UBÁ, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrita
no CNPJ/MF sob o número 01.614.414/0001-73, com sede na Rua Alibaba S/N, Centro,,
Estado do Rio de Janeiro, CEP 28.455- 000, neste ato representado por seu Prefeito, O Sr.
JOSÉ HYLEN GOMES NEY, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, RG 23826103-6, CPF
561561207-00; f

X - O Município de LAJE DO MURIAÉ, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrita
no CNPJ/MF sob o número 28.919.637/0001-03, com sede na Praça 10

' de Maio S/N,
Centro, Laje do Muriaé, Estado do Rio de Janeiro, CEP28350-000, neste ato 'representado
por seu Prefeito, o Sr. JOSE ELlEZER T. PINTO, brasileiro, divorciado, médico, RG
1296114 IPF/RJ, CPF 469790507/53;

XI - O Município de BOM JESUS DO ITABAPOANA, pessoa jurídica de direito publico
interno, inscrita no CNPJ/MF sob o número 28.812.972/0001-08, com sede na Av. Gov.
Roberto Silveira 08, Centro, Bom Jesus do Itabapoana, Estado do Rio de Janeiro, CEP
28.360-'000, neste ato representado, por seu Prefeito, a Sra. MARIA DAS GRAÇAS
FERRE!RA MOTTA, brasileira, casada, assistente social, RG: 004.680.675-8JDETRAN/RJ,
CPF: 538.195.437-91.

XII - O Município de MIRACEMA, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrita no'
CNPJ/MF sob n°. 29114121/0001-46, com sede na Praça Ary Parreira 171, Centro,
Miracema, Estado do Rio de Janeiro, CEP 28.460-000, neste ato representado por seu
Prefeito, o Sr. IVANY SAMEL, brasileiro, casado, produtor rural, RG: 80873418-0 IFP, CPF:
130.940-.927-72;

Xiii-O Município dePORCiÚNCUlA, pessoajurídica-ue~dlreito-pubitco interno, inscrita no
CNPJ/MF sob número 28.920.999/0001-06, com sede na Rua Cesar Vieira 105, Centro,
Porciúncula, Estado do Rio de Janeiro, CEP 28.390-000, neste ato representado por seu
Prefeito, o Sr. ANTONIO JOGAIB, brasileiro, casado, RG: 801.314.07-1 IFP/RJ, CPF:
036.368.527-87;

XIV - O Município de NATIVIDADE, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ/MF sob o número 28.920.304/0001-96, com sede na Praga Ferreira Rabelo, Centro,
Porciúncula, Estado do Rio de Janeiro, CEP 28.380-000, neste ato representado por seu
Prefeito, o Sr. MARCOS ANTONIO DA SILVA TOLEDO, brasileiro, casado, RG: 07454178-
O, Detran/RJ, CPF: 007.163.237-96;

XV - O Município de VARRE-SAI, pessoa jurídica de' direito publico interno, inscrita no
CNPJ/MF sob o número 39.217.831/0001-55, com sede na Praça Padre Abaete Cordeiro16,
Centro, Varre Sai, Estado do Rio de Janeiro, CEP 28.375-000, neste ato representado por
seu Prefeito, o Sr. EVERARDO OLIVEIRA FERREIRA, brasileiro, casado, RG:05626216-S
IFP/RJ, CPF: 680.448.017-15;
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PARÁGRAFO ÚNICO. Consideram-se subscritores todos os Municípios criados por
desmembramento ou fusão de quaisquer dos Municípios mencionados nos incisos, desta
cláusula, desde que o Prefeito formalize a anuência ao presente Estatuto Social.

TíTULO 11
DA ESTRUTURAÇÃO DO CONSÓRCIO

, CAPíTULO I
DA DENOMINAÇÃO E DA NATUREA JURíDICA

CLÁUSULA SEGUNDA" (DA DENOMINAÇÃO E DA NATUREZA JURíDICA) - O
Consórcio, denominado de NOROESTE, é associação pública com personalidade jurídica
de Direito Público interno e natureza autárquica interfederativa, integrando a Administração
Pública indireta de todos os Municípios.

§1°. O Consórcio adquire a personalidade jurídica de Direito Público mediante a vigência
das leis de ratificação pelos Municípios.

CAPíTULO li
DO PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁU$ULA TERCEIRA (DO PRAZO DE DURAÇÃO) - O Consórcio terá prazo de duração
indeterminado.

CAPíTULO 111
DA SEDE

CLÁUSULA QUARTA (DA SEDE) - A sede do Consórcio é estabelecida na Rua Professor
Honório .Silvestre 218, Centro, Aperibé, CEP 28.495-000.

PARÁGRAFO ÚNICO. A Assembléia Geral do Consórcio, mediante decisão da maioria
absoluta dos seus representantes,poderáa!terafa-sede;-~ ..

TíTULO 111
DOS OBJETIVOS DO CONSÓRCIO

CAPíTULO I
DAS DISPOSiÇÕES GERArS

CLÁUSULA QUINTA (DO OBJETIVO) - São objetivos primordiais do Consórcio a gestão
associada e integrada do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e o
licenciamento ambiental local de atividades agropastoris, comerciais e industriais, conforme
disposições da legislação ambiental do Estado do Rio de Janeiro, podendo promover, a
partir disso, as seguintes ações, dentre outras previstas no Protocolo de Intenções e neste
Estatuto Social:

I - dar suporte técnico para elaboração do planejamento municipal setorial do serviço de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos sob responsabilidade do Município
consorciado;
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11- atuar, de forma consensual com os Municípios consorciados, na elaboração do
planejamento regional setorial do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
sob responsabilidade do Consórcio;

111- receber e, por meio de convênio de cooperação, delegar a regulação do serviço de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos para a entidade reguladora, nos termos deste
Estatuto Social e da legislação apncável:

IV - desempenhar, de forma cqnsensual com a entidade reguladora, a fiscalização sobre o
serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, nos termos deste Estatuto Social e
da legislação aplicável;

V - realizar o fomento, o suporte e a concretização do controle social;

VI - promover programa regional de coleta seletiva, observado o disposto no 'plano regional
do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos sob responsabilidade do
Consórcio;

VII - implementar a coordenação da gestão integrada e associada do serviço de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos, nos termos deste Estatuto Social;

VIII- realizar, nos termos autorizado neste Estatuto Social e da legislação aplicável, a
terceirizáção, a permissão e/ou a concessão, inclusive parcerias público-privadas, da
prestação do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, especialmente do
transbordo até a disposição final de resíduos sólidos com a sua devida remediação,
precedido de prévio processo licitatório, ressalvadas as hipóteses de contratação direta;

IX - expedir, nos termos autorizado neste Estatuto Social e da legislação aplicável, a
autorização legal operativa para empresas autorizadas prestarem a coleta diferenciada de
resíduos sólidos especiais para os geradores desses resíduos.

X - instituir, capacitar e formalizar a agência de Iicenciamento ambiental local para
Iicenciamentos de atividades agropastoris, comerciais e industriais no âmbito do Consórcio.~ - - - - --- . .. -~.-

PARÁGRAFO ÚNICO. Para o cumprimento do objetivo primordial previsto nesta cláusula, o
Consórcio poderá realizar as seguintes atividades, dentre outras previstas no Estatuto
Social:

I - firmar convênio, contratos e acordos de qualquer natureza, receber auxílio, contribuições
e subvenções de pessoas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;

11- promover desapropriações e instituir servidões, após o prévio ato administrativo do
Prefeito do Município consorciado que declare a necessidade ou a utilidade pública ou,
ainda, o interesse social;

111- ser contratado pela Administração direta ou indireta dos Municípios consorciados
mediante prévia dispensa de licitação, nos termos da Lei n.? 8.666/93.

IV- comparecer como interveniente em convênios celebrados por Municípios consorciados
e terceiros, a fim de receber ou aplicar recursos.
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v - firmar convênio de cooperação, a fim de delegar as atividades de regulação e de
fiscalização recebidas pelos Municípios consorciados para entidade reguladora, nos termos
deste Estatuto Social.

CAPíTULO 11
bo PLANEJAMENTO

CLÁUSULA SEXTA (DO OBJETO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL) -O Consórcio, nos
termos do Estatuto Social, poderá conferir suporte técnico na elaboração dos planos
municipais setoriais de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos sob responsabilidade
dos Municípios consorciados.

PÁRAGRAFO ÚNICO. O Consórcio, ao conferir o suporte técnico aos planos a que se
referem esta cláusula, se orientará pelas normas sobre' planejamento previstas na lei
n.011.445/07 e demais leis aplicáveis.

CLÁUSULA SÉTIMA (DO OBJETO DO PLANEJAMENTO REGIONAL) - O Consórcio, nos
termos do Protocolo de Intenções, atuará, de forma consensual com os Municípios
consorciados, na elaboração do plano regional setorial de serviço de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos sob sua responsabilidade, o qual deverá observar, no que
couber, as normas sobre planejamento mencionadas na cláusula anterior.

CLÁUSULA OITAVA (DO CARÁTER VINCULANTE DO PLANEJAMENTO) - Os planos
municipais e regional setoriais de resíduos sólidos são vinculantes para a gestão municipal e
regional do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

CAPíTULO 111
DA REGUlAÇÃO

CLÁUS'uLA NONA (DO OBJETO DA REGULAÇÃO). Observado o disposto no art.241, da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, na lei federal n.o11.107/05 e seu
Decreto regulamentar n.06.017/05 e na lei federal n.011.445/07 e demais leis aplicáveis, os
Municípios consorciados, nos termos autorizãdô-poreste-Eslãfuf6 ·Social, delegarão ao
Consórcio competência regulatória sobre o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos.

§1°. A competência regulatória a que se refere esta cláusula abrange, dentre outras
atribulções estabelecidas na legislação aplicável, a regulação sobre:

a) os contratos de terceirização, de permissão e/ou de concessão, inclusive parceria
público-privada, do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, especialmente
do transbordo até a disposição final com a sua devida remediação;

b) os contratos de prestação de serviços firmados entre os diferentes prestadores das
atividades do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;

c) as autorizações legais operativas expedidas em prol das empresas autorizadas para
prestarem a coleta diferenciada de resíduos sólidos especiais para os geradores desses
resíduos.
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CLÁUSULA DÉCIMA (DA DELEGAÇÃO DA REGULAÇÃO). O Consórcio, por meio de
convênio de cooperação, deve delegar a competência regulatória para entidade reguladora,
nos termos da legislação aplicável.

PARÁGRAFO ÚNICO. O convênio de cooperação detalhará os direitos e os deveres
pertinentes à regulação de cada um dos convenentes.

(

J

CAPíTULO IV
DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DO OBJETO DA FISCALIZAÇÃO). Observado o
disposto no art.241, da €onstituição da República Federativa do Brasil de 1988, na lei
federal n.o11.107/05 e seu Decreto regulamentar n.o6.017/05 e na lei federal n.o11.445/07 e
demais leis aplicáveis, os Municípios, nos termos autorizado por este Estatuto Social,
poderão delegar ao Consórcio competência fiscalizatórla sobre o serviço de limpeza urbana
e manejo de resíduos sólidos.

§1°, A competência fiscalizatória a que se refere esta cláusula abrange, dentre outras
atribuições estabelecidas na legislação aplicável, a fiscalização sobre:

a) os contratos de terceirização, de permissão e/ou de concessão, inclusive parceria
público-privada, do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, especialmente
do transbordo até a disposição final com a sua devida remediação;

b) os contratos de prestação de serviços firmados entre os diferentes prestadores das
atividades do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;

c) as autorizações legais operativas expedidas em prol das empresas autorizadas para
prestarem a coleta diferenciada de resíduos sólidos especiais para os geradores desses
resíduos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. (DA CONSENSUALlDADE NA FISCALIZAÇÃO). A
competência fiscaiizatória sobre o serviço de iimpeza illoana e rrianejode resíduos sólidos
será feita pelo Consórcio de forma consensual com a entidade reguladora, nos termos do
convênio de cooperação.

PARÁGRAFO ÚNICO. O convento de cooperação detalhará os direitos e os deveres
pertinentes à fiscalização de cada um dos convenentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (DO SUPORTE À FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL). O
Consórcio, nos termos deste Estatuto Social e da legislação aplicável, dará suporte à
fiscalização sobre o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos sob a
responsabilidade dos Municípios consorciados.

CAPíTULO V
DO PROGRAMA REGIONAL DE COLETA SELETIVA

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (DO OBJETO DO PROGRAMA REGIONAL DE COLETA
SELETIVA). Observado o disposto no plano regional setorial do serviço de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos, o Consórcio poderá, de forma coordenada com os Municípios
consorciados, elaborar, desenvolver e implementar programa regional de coleta seletiva.
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PARÁGRAFO ÚNICO. À Gerência Operacional, nos termos deste Estatuto Social e do
Estatuto Social, compete elaborar, desenvolver e implementar o programa regional de coleta
seletiva.

CAPíTULO VI
DA COORDENAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA (DO OBJETO DA COORDENAÇÃO) - O Consórcio poderá
realizar, precipuamente, no! âmbito da coordenação, a articulação institucional,
administrativa, técnica, operacional e legal entre os órgãos, entidades e pessoas, físicas ou
jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, que desempenham atividades de
regulação, de fiscalização e de prestação do serviço de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos.

PARÁGRAFO ÚNICO. O fórum de discussão das ações de coordenação será o conselho
consultivo, de cunho meramente consultivo, a ser instituído nos termos do Protocolo de
Intenções e deste Estatuto Social do Consórcio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA (DAS ATIVIDADES DECORRENTES DA COORDENAÇÃO)
- Sem prejuízo do objeto da coordenação exposto na cláusula anterior, o Consórcio poderá
realizar, de forma coordenada, as seguintes atividades, dentre outras previstas neste
Estatuto Social:

I - promover a orientação técnica quanto à administração, à operação, à manutenção, à
expansão do serviço de limpeza e manejo de resíduos sólidos a cargo dos Municípios
consorciados;

li - apoiar a formulação da política remuneratória do manejo de resíduos sólidos, inclusive
instituição, reajuste e revisão das taxas ou tarifas e dos preços públicos, instituída pelos
Municípios consorciados observado o disposto na lei n.o11.445/07 e, quando for o caso, na
legislação tributária nacional e municipal;

!!! ...realizar intercâmbio com entidadesaftns:

IV - cooperar e colaborar com os Poderes Executivo e legislativo municipais na adoção de
medidas legislativas que concorram para o aperfeiçoamento da gestão de resíduos sólidos;

V - apoiar o desenvolvimento de estudos, projetos e programas com vistas à captação de
recursos públicos perante as entidades de financiamento, públicas ou privadas, nacionais ou
internacionais, para o aperfeiçoamento da gestão de resíduos sólidos; ,

CAPíTULO VII
DA DELEGAÇÃO DO SERViÇO DE LIMPEZA URBANA

E MANEJO DE RESíDUOS SÓLIDOS

Seção I
Das Disposições Gerais

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA (DO OBJETO DA DELEGAÇÃO CONTRATUAl) -
Observadas as disposições das leis Federais n.o8.666/93, n.o8.987/95, n.? 9074/95, n.?
11.079/04 e n.? 11.445/07 e das leis Estaduais n.o2.831/97 e n.o5.068/07, o Consórcio, nos
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§1°. O disposto nesta cláusula se aplica à coleta diferenciada de resíduos sólidos especiais
objeto de autorização legal operativa expedida em prol das empresas autorizadas.

§2°. À Câmara de Arbitragem, nos termos deste Estatuto Social e do Estatuto Social social,
competirá promover a arbitragem a que se refere esta cláusula.

Seção IV
Da Autorização Legal Operativa

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEduNDA (DA AUTORIZAÇÃO LEGAL OPERATIVA). O
Consórcio, nos termos autorizado por este Estatuto Social e da legislação aplicável, poderá
expedir autorização legal,operativa para que as empresas autorizadas possam realizar a
prestação da coleta diferenciada de resíduos sólidos especiais para o gerador desses
resíduos.

PARÁGRAFO ÚNICO. À Gerência Operacional, nos termos do Protocolo dê Intenções e
deste Estatuto Social, cabe expedir e fiscalizar as autorizações a que se referem esta
cláusula.

TíTULO IV
DA GESTÃO ASSOCIADA DO SERViÇO DE LIMPEZA URBANA

E MANEJO DE RESíDUOS SÓLIDOS

CAPíTULO I
DA GESTÃO ASSOCIADA

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA (DA AUTORIZAÇÃO DA GESTÃO ASSOCIADA) - Os
Municípios consorciados autorizam a gestão associada do serviço de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos, buscando, com respaldo na consensualidade, o seu
aperfeiçoamento.

PARÁGRAFO ÚNICO. A gestão associada autorizada nos termos dessa cláusula refere-se
aos próprios objetivos primordiais do Consórcio previstos-neste-Estatuto Social.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA (DA REPRESENTAÇÃO DO MUNiCíPIO
CONSORCIADO NO ÂMBITO DA GESTÃO ASSOCIADA) - O Consórcio, no âmbito da
gestão associada, em prol do atendimento de assunto de interesse comum, poderá
representar os Municípios consorciados perante outras esferas de Governo.

PARÁGRAFO ÚNICO. A representação a que se refere esta cláusula deverá ser precedida
de autorização dada pela maioria absoluta da Assembléia Geral e consentimento expresso
do Município consorciado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA (DA ÁREA DA GESTÂO ASSOCIADA) - A gestão
associada abrangerá preferencialmente a área do serviço de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos a cargo dos Municípios que vierem a se consorciar, constituindo-se numa
unidade territorial sem limites intermunicipais.

PARÁGRAFO ÚNICO. Exclui-se dessa cláusula o território do Município a que a lei de
ratificação tenha aposto reserva para excluí-Io da gestão associada de manejo de resíduos
sólidos.

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



CONSÓRCIO DE GESTÃO DE RESiDUOS SÓLIDOS NOROESTE

Aperibé - Cambuci - Cardoso Moreira - Italva. - Itaocara.. São Fidélis Santo Antonio de Pádua .
Bom Jesus do Itabapoana - Itaperuna - Laje do Muriaé - Mlracema - Natividade - Porclúncula - São José de Ubá - Varre-Sal

CAPíTULO 11
DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA (DAS COMPETÊNCIAS CUJO EXERCíCIO SE
TRANSFERIU). Para a consecução da gestão associada, os Municípios consorciados
transferem ao Consórcio o exercício de competências atinentes aos objetivos primordiais
deste último, especialmente regulação, fiscalização e coordenação.

§1°. Os Municípios consorcíadcs autorizam a delegação da regulação sobre o serviço de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos para o Consórcio, o qual fica, desde já,
autorizado a firmar convênio de cooperação, a fim de transferi-Ia para a entidade regulação.

§2°. O Consórcio fica autorizado, pelos Municípios consorciados, a desempenhar, de forma
consensual com a entidade regulador nos termos do convênio de cooperação, fiscalização
sobre o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

§3°. A competência regulatória e fiscalizatória a que se referem os parágrafos anteriores
abrangem, dentre outras atribuições estabelecidas na legislação aplicável, a regulação e a
fiscalização sobre:

a) os contratos de terceirização, de perrrussao e/ou de concessão, inclusive parceria
público-privada, do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, especialmente
do transbordo até a disposição final com a sua devida remediação;

b) os contratos de prestação de serviços firmados entre os diferentes prestadores das
atividades do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;

c) as autorizações legais operativas expedidas em prol das empresas autorizadas para
prestarem a coleta diferenciada de resíduos sólidos especiais para o gerador desses
resíduos.

§4°. O Consórcio fica autorizado a desempenhar as atividades de coordenação em
articulação com as Organizações Sociais e/ou as Organizações da, Sociedade Civil de
Interesse Público, desde que atendidas as condições estabelecidas pelo Protocolo de
Intenções e do presente Estatuto Social do Consórcio.

§5°. É vedada a transferência para o Consórcio de competências relativas ao planejamento
municipal setorial do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos pelos
Municípios consorciados.

CAPíTULO 111
DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR LICITAÇÕES

E DELEGAR O SERViÇO DE LIMPEZA URBANA
E MANEJO DE RESíDUOS SÓLIDOS

Seção I
Das Licitações

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA (DA LICITAÇÃO PARA ESCOLHA DO PRESTADOR DO
SERViÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESíDUOS SÓLIDOS). Fica o
Consórcio autorizado, pelos Municípios consorciados, a realizar licitação para promover a
terceirização, a permissão e/ou a concessão, inclusive parceria público-privada, para a
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prestação do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos, especialmente do transbordo
até a disposição final de resíduos sólidos com a sua devida remediação, observadas as
disposições das leis Federais n.o8.666/93, n.o8.987/95, n.? 9074/95, n." 11.079/04 e n.?
11.445/07, das leis Estaduais n.o2831/97 e n.o5068/07, do Protocolo de Intenções e do
presente Estatuto Social do Consórcio e demais atos que vier a editar.

PARÁGRAFO ÚNICO. Nos termos da legislação aplicável e deste Estatuto Social, fica o
Consórcio autorizado a realizar prévio processo seletivo para a seleção das empresas
autorizadas que prestarão a ;coleta diferenciada de resíduos sólidos especiais para o
gerador desses resíduos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA (DA LICITAÇÃO PARA AQUISiÇÃO DE BENS E
SERViÇOS PARA O CONSÓRCIO). Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, o
Consórcio é obrigado a realizar prévio processo licitatório para contratar obras, serviços,
compras, alienações e locações atinentes à sua gestão administrativa interna, ressalvadas
as hipóteses de contratação direta, atendidas, sempre, as normas da lei n.o8.666/93 e deste
Estatuto Social.

Seção 11
Da Delegação do Serviço de Limpeza Urbanà e

Manejo de Resíduos Sólidos

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA (DA DELEGAÇÃO CONTRATUAL). O Consórcio fica
autorizado, pelos Municípios consorciados, a realizar terceirização, permissão e/ou
concessão, inclusive parceria público-privada, para a prestação do serviço de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos, especialmente do transbordo até a disposição final de
resíduos sólidos com a sua devida remediação , precedido de prévio processo licitatório,
ressalvadas as hipóteses de contratação direta, observadas as disposições das leis
Federais n.o8.666/93, n.o8.987/95, n.? 9074/95, n.? 11.079/04 e n.? 11.445/07, das leis
Estaduais n.o2831/97 e n.o5068/07, deste Estatuto Social e demais atos que vier a editar.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA (DA AUTORIZAÇÃO LEGAL OPERATIVA). Fica o Consórcio
autorizado, pelos Municípios consorciados, a expedir autorização legal operativa para as
empresas autorizadas prestarem a coleta diferenciada de resíduos sólidos especiais para o
gerador desses resíduos, atendidas as disposições da legislação aplicável, deste Estatuto
Social e demais atos que vier a editar.

CAPíTULO IV
DA POLlTICA REMUNERATÓRIA

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA (DO SUPORTE À POlÍTICA REMUNERATÓRIA
DOS MUNiCíPIOS CONSORCIADOS). O Consórcio, em articulação com a entidade
reguladora, poderá dar suporte na realização da política remuneratória dos Municípios
consorciados sobre as atividades do manejo de resíduos sólidos, especialmente a
instituição, o reajuste e a revisão da respectiva taxa ou tarifa e do preço público, segundo o
disposto na lei n.o11.445/07 e, quando couber, na legislação tributária nacional e municipal,
sem prejuízo de outras normas aplicáveis à espécie.
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA (DA REMUNERAÇÃO DO MANEJO DE RESíDUOS
SÓLIDOS). Observado o disposto nas Leis Federais n.? 8.987/95, n.? 9.074/95, n.?
11.079/04 e n.? 11.445/07, das Leis Estaduais n.? 2.831/97 e n.? 5.068/07, o Consórcio, por
meio da gerência operacional, com suporte da entidade reguladora e, quando cabível, do
unidade de Parceria Público-Privada - UPPP do Estado do Rio de Janeiro, em articulação
com os Municípios consórcios, está autorizado a promover a modelagem e a instauração da
contra prestação remuneratória, especialmente a instituição, o reajuste e a revisão da devida
tarifa, do manejo de resíduos sólidos, especialmente do transbordo até a disposição final de
resíduos sólidos com a sua devida remediação, objeto de permissão e/ou concessão,
inclusive parceria público-privada.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA"TERCEIRA. Observado o disposto na legislação aplicável e nos
termos deste Estatuto Social, o Consórcio poderá estabelecer a contraprestação
remuneratória da coleta diferenciada de resíduos sólidos especiais a ser prestada por
empresa autorizada. i'

TíTULO V
DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO

E DE TERMO DE PARCERIA

CAPíTULO I
DO CONTRATO DE GESTÃO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA (DA CONTRATAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES
SOCIAIS - OS). Observadas as diretrizes gerais da Lei Federal n.o9.637/98 e as normas da
legislação municipal aplicável, fica o Consórcio autorizado a contratar, mediante contrato de
gestão, pessoas jurídicas de Direito Privado sem fins lucrativos qualificadas pelos
Municípios consorciados como Organizações Sociais - OS para desempenhar as seguintes
atividades, dentre outras previstas neste Estatuto Social:

a) educação ambiental e sanitária, especialmente cursos, seminários e eventos correlatos
em prol da capacitação de gestores e demais pessoas atuantes na gestão de resíduos
sólidos;

b) pesquisa científica, notadamente projetos e estudos sobre a gestão de resíduos sólidos
em prol da capacitação dos gestores e demais pessoa atuantes nessa gestão; e,

c) desenvolvimento tecnológico para buscar alternativas e tecnologias com base em
experiências comprovadas e economicamente viáveis que permitam soluções efetivas de
preservação do meio ambiente e de defesa da saúde da população no âmbito da qestão de
resíduos sólidos. '

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA (DAS CONDiÇÕES PARA CONTRATAR AS OS). São
estabelecidas as seguintes condições para contratar as OS, sendo obrigatória a existência
de:

I - autorização dada pela maioria simples da Assembléia Geral, em, no máximo, 60 dias;

" - plano de trabalho das atividades objeto da contratação, que conterá, pelo menos, as
seguintes informações:

a) identificação do objeto a ser executado;
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b) metas a serem atingidas

c) etapas ou fases de execução

d) plano de aplicações dos recursos financeiros;

e) cronograma de desembolso;

f) previsão de início e fim da execução do objeto, assim como da conclusão das etapas ou
fases programadas. '

PARÁGRAFO ÚNICO. o-contrato de gestão, que será celebrado de comum acordo entre o
Consórcio e a OS, deverá atender ao disposto nas diretrizes gerais do art. 7°, da lei
n.09.637/98 e na legislação municipal aplicável à espécie.

CAPíTULO /I
DO TERMO DE PARCERIA

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA (DA CONTRATAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA
SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP). Observadas as diretrizes gerais
da lei Federal n.09.790/99 e as normas da legislação municipal aplicável à espécie, fica o
Consórcio autorizado a contratar, mediante termo de parceria, pessoas jurídicas de Direito
Privado.sem fins lucrativos qualificadas pelos Municípios consorciados como Organizações
da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP para desempenhar as seguintes
atividades, dentre outras previstas no Estatuto Social:

a) promoção do desenvolvimento econômico e social das associações e/ou cooperativas de
catadores de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis incorporadas à gestão
integrada desses resíduos sólidos;

b) divulg·ação de informações, por meio impresso ou eletrônico, de materiais técnicos e/ou
informativos para capacitação dos gestores e demais pessoas atuantes na gestão de
resíduos sólidos; e,

c) promoção dos direitos e deveres dos usuários do serviço de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA (DAS CONDiÇÕES PARA CONTRATAR AS OSCIP).
São estabelecidas as seguintes condições para contratar as OSCIP, sendo obrigatória a
existência de:

I - autorização dada pela maioria simples da Assembléia Geral, em, no máximo, 60 dias;

/I - plano de trabalho das atividades objeto da contratação, que conterá, pelo menos, as
seguintes informações:

a) identificação do objeto a ser executado;

b) metas a serem atingidas

c) etapas ou fases de execução

d) plano de aplicações dos recursos financeiros;
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e) cronograma de desembolso;

f) previsão de início e fim da execução do objeto, assim como da conclusão das etapas ou
fases programadas.

PARÁGRAFO ÚNICO. O termo de parceria, que será celebrado de comum acordo entre o
Consórcio e a OSCIP, deverá atender ao disposto nas diretrizes gerais dos §1° e §2°, do art.
10, da lei n.? 9.790/99 e na legislação municipal aplicável à espécie. .

.i' TíTULO VI
DA QUALIFICAÇÃO COMO AGÊNCIA EXECUTIVA

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA (DA QUALIFICAÇÃO DO CONSÓRCIO COMO
AGÊNCIA EXECUTIVA). Observado o disposto no art. 37, § 8°, da CRFB/88 é na legislação
municipal, o Município consorciado poderá qualificar o Consórcio como agência executiva,
desde que sejam atendidas as seguintes condicionantes:

I - autorização dada pela maioria simples da Assembléia Geral em, no máximo, 60 dias;

11 - haja sido formalizado prévio plano estratégico de aprimoramento e desenvolvimento
ínstitucional do Consórcio; e, '

111 - tenha sido celebrado prévio contrato de gestão.

§1°. A qualificação do Consórcio como agência executiva lhe assegurará autonomia de
gestão, bem como disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para
cumprimento dos objetivos e metas definidos no contrato de gestão;

§2°. Cabe ao Estatuto Social dispor sobre o plano estratégico de aprimoramento e
desenvolvimento institucional e o contrato de gestão a ser firmado por, no mínimo, 1 ano.

TíTULO-V!!
DA ORGANIZAÇÃO DO CONSÓRCIO

CAPíTULO I
DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA (DAS NORMAS DE ORGANIZAÇÃO DO CONSÓRCIO).
A organização do Consórcio observará o disposto na lei Federal n.011.107/05, no Decreto
regulamentar n.06.017/05 e no presente Estatuto Social, sem prejuízo das normas do
Protocolo de Intenções a respeito da matéria.

CAPíTULO 11
DOS ÓRGÃOS DO CONSÓRCIO

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA (DOS ÓRGÃOS). O Consórcio é composto dos seguintes
órgãos:

I - Assembléia Geral;

11 - Presidência;
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111- Diretoria;

IV - Conselho Fiscal;

V - Conselho Consultivo;

VI - Ouvidoria;

VII - Gerência Operacional; e,

VIII- Câmara de Arbitraqern.

CLÁUSULA QUADRAGéSIMA PRIMEIRA (DA VEDAÇÃO) É vedado criar outros órgãos,
assim como empregos públicos não contemplados no Protocolo de Intenções firmado.

CAPíTULO 111
DA ASSEMBLÉIA GERAL

Seção I
Da Composição

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA (DA COMPOSiÇÃO DA ASSEMBLÉIA
GERAl:.)._A Assembléia Geral, instância máxima do Consórcio, é órgão colegiado composto
pelos Prefeitos dos Municípios 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 Município
consorciado na Assembléia Geral, inclusive com direito a voto.

Seção 11
Do Funcionamento---

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA (DAS REUNIÕES). A Assembléia Geral reunir-
se-á, ordinariamente, 4 (quatro) vezes por ano, sempre nos meses de Janeiro, Maio,
Setembro e Dezembro em datas a serem definidas pelos membros do consórcio, e,
extraordinariamente, sempre que convocada.

CLAUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA (DA CONVOCAÇÃO) A Assembléia, Geral
ordinária será convocada mediante Carta Registrada com Aviso de Recebimento-AR
remetida pela Presidência com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A Assembleia Geral Extraordinária poderá ser convocada por
iniciativa do Presidente ou de qualquer Município Consorciado, com antecedência mínima
de 72 (setenta e duas) horas do horário previsto para essa reunião, mediante comunicação
eletrônica (e-mail) ou carta registrada com aviso de recebimento-AR remetida pela
Presidência do Consórcio.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA (DOS VOTOS). Cada Município consorciado
membro da Assembléia Geral terá direito 1 (um) voto, independentemente do valor a ser
transferido ao Consórcio pelo contrato de rateio.
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§ 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 empregado público do Consórcio
ou a Município consorciado, observado, em qualquer caso, o devido processo legal.

§ 2°. O Presidente não terá direito a voto, ressalvado nas seguintes hipóteses:,

I - eleições e destituições;

li - quorum qualificado;

111 - desempate nas votações,

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA (DO QUORUM). Ressalvadas as matérias
submetidas ao quorum qualificado previsto no Protocolo de Intenções e, do presente
Estatuto Social do Consórcio, as deliberações da Assembléia Geral serão tomadas por
maioria simples, presentes a maioria absoluta dos Municípios consorciados membros.

Seção I"
Da Competência

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA (DAS COMPETÊNCIAS). 'Compete à Assembléia
Geral: "

I - homologar o ingresso no Consórcio de Município que não tenha sido subscritor inicial do
Contrato de Consórcio Público;

li - homologar, quando já constituído o Consórcio, as reservas feitas por Municípios para
afastar ou condicionar a vigência de cláusulas, parágrafos, incisos ou alíneas do Estatuto
Social; .

:li - hornoloqar a alteração da sede do Consórclo:

IV - estabelecer normas para realização de audiências e consultas públicas a serem
observadas pelo Consórcio;

V - autorizar que o Consórcio, em prol do atendimento de assunto de interesse comum,
promova a representação do Município consorciado perante outras esferas de Governo,
observado o disposto neste Estatuto Social;' ,

VI - autorizar, em, no máximo, 60 dias, a contratação de OS, observadas demais condições
previstas neste Estatuto Social;

VII - autorizar, em, no máximo, 60 dias, a contratação de OSCIP, observadas demais
condições previstas neste Estatuto Social;

VIII - autorizar, em, no máximo, 60 dias, a formalização da qualificação do Consórcio como
agência executiva, observadas demais condições previstas neste Estatuto Social;

IX - elaborar e, quando for o caso, alterar o Estatuto Social social do Consórcio, aprovando-
o, em qualquer das hipóteses;
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§ 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 empregado público do Consórcio
ou a Município consorciado, observado, em qualquer caso, o devido processo legal.

§2°. O Presidente não terá direito a voto, ressalvado nas seguintes hipóteses:,

I - eleições e destituições;

li - quorum qualificado;

111 - desempate nas votações.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA (DO QUORUM). Ressalvadas as matérias
submetidas ao quorum qualificado previsto no Protocolo de Intenções e, do presente
Estatuto Social do Consórcio, as deliberações da Assembléia Geral serão tomadas por
maioria simples, presentes a maioria absoluta dos Municípios consorciados membros.

Seção 11I
Da Competência

CLÁU~ULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA (DAS COMPETÊNCIAS). 'Compete à Assembléia
Geral:

I - homologar o ingresso no Consórcio de Município que não tenha sido subscritor inicial do
Contrato de Consórcio Público;

li - homologar, quando já constituído o Consórcio, as reservas feitas por Municípios para
afastar ou condicionar a vigência de cláusulas, parágrafos, incisos ou alíneas do Estatuto
Social;

111- homoloqar a alteração-da sede doConsórcio:

IV - estabelecer normas para realização de audiências e consultas públicas a serem
observadas pelo Consórcio;

V - autorizar que o Consórcio, em prol do atendimento de assunto de interesse comum,
promova a representação do Município consorciado perante outras esferas de Governo,
observado o disposto neste Estatuto Social;' ,

VI - autorizar, em, no máximo, 60 dias, a contratação de OS, observadas demais condições
previstas neste Estatuto Social;

VII - autorizar, em, no máximo, 60 dias, a contratação de OSCIP, observadas demais
condições previstas neste Estatuto Social;

VIII - autorizar, em, no máximo, 60 dias, a formalização da qualificação do Consórcio como
agência executiva, observadas demais condições previstas neste Estatuto Social;

IX - elaborar e, quando for o caso, alterar o Estatuto Social social do Consórcio, aprovando-
o, em qualquer das hipóteses;

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



CONSÓRCIO DE GESTÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS NOROESTE

Aperibé _ Cambuci - Cardoso Moreira - Italva Itaoeara.. São Fidélis - Santo Antonio de Pádua .
Bom Jesus do Itabapoana - Itaperuna - Laje do Muriaé - Miracema - Natividade - Porcluncula - São José de Ubá - Varre-Sal

x - eleger ou destituir o Presidente e o Vice-Presidente;

XI - escolher ou destituir o Diretor e o Vice-Diretor;

XII - escolher, mediante eleição, os membros que integrarão o Conselho Consultivo;

XIII - deliberar, nos termos deste Estatuto Social, sobre a destituição dos membros do
Conselho Consultivo;

XIV - escolher ou destituir o Gerente e o Sub-Gerente da Gerência Operacional;

XV - escolher ou destituir o Ouvidor-Geral;

XVI - eleger ou destituir os Conselheiros do Conselho Fiscal;

XVII - aprovar:

a) o orçamento plurianual de investimentos;

b) o programa anual de trabalho;

c) o orçamento anual do Consórcio, bem como respectivos créditos adicionais, inclusive a
previsão de aporte a serem cobertos por recursos advindos de contrato de rateio;

d) a realização de operação de crédito;

e) a alienação e oneração de bens do Consórcio;

XVIII - homologar as decisões do Conselho Fiscal;

XIX - aceitar a cessão de servidores de Município consorciado, dependendo a cessão com
ônus para o Consórcio da deliberação da maioria absoluta dos seus membros;

xx - deliberar sobre as indicações do Conselho Consultivo, ratificando-as, quando cabível;

XXI - adotar as medidas necessárias para concretizar os objetivos a serem perseguidos
pelo Consórcio.

XXII - aplicar pena de exclusão do Consórcio ao Município consorciado, nos termos deste
Estatuto Social e no Protocolo de Intenções;

XXIII- deliberar e aprovar o aditivo que alterar o contrato de consórcio público, que deve ser
ratificado mediante lei por todos os Municípios consorciados.

PARÁGRAFO ÚNICO. As competências arroladas nesta cláusula não prejudicam que
outras sejam reconhecidas pelo Estatuto Social ou pelo Protocolo de Intenções.
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CAPíTULO IV
DA PRESIDÊNCIA

Seção I
Das Disposições Gerais

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA (DA PRESIDÊNCIA) - À Presidência, por meio de
seu Presidente eleito, cabe a representação legal do Consórcio, nos termos deste Estatuto
Social.

§ 1°. O Presidente e o Vice-Presidente terão mandato de 2 anos admitida a recondução para
o mandato imediatamente subseqüente.

§ 2°. Cessará automaticamente o mandato do Presidente caso não ocupe mais a Chefia do
Poder Executivo do Município Consorciado, hipótese em que será sucedido por quem
preencha essa condição. '

§ 3°. Nas hipóteses de impedimento temporário do Presidente do Consórcio, caberá ao
Vice-Presidente substituí-Io.

Seção"
Da Eleição e da Destituição

CLÁUSÚLA QUADRAGÉSIMA NONA (DA DESTITUiÇÃO). Observado o rito disposto na
cláusula posterior em que seja assegurado o devido processo legal, o Presidente e/ou o
Vice-Presidente do Consórcio poderão ser destituídos quando incorrerem nas seguintes
infrações:

I - abusarem das prerrogativas do cargo;

11 - incor.rem em desídia;

111 - promoverem a quebra do decoro;

IV - receberem vantagens indevidas, sejam de natureza pecuniária ou não.

PARÁGRAFO ÚNICO. Independentemente da ocorrência de quaisquer dos motivos Iistados
nos incisos, desta cláusula, a Assembléia Geral, por decisão de 2/3(dois terços) dos seus
membros, poderá destituir o Presidente e/ou Vice-Presidente, observado o rito estabelecido
na cláusula posterior assegurado o devido processo legal.

CLÁUSULA QÜiNQUAGÉSIMA (DO RITO DE ELEiÇÃO E DE DESTITUiÇÃO) - A eleição
e a destituição do Presidente e/ou do Vice-Presidente observará o seguinte:

§ 1° Por ocasião da primeira eleição para Presidente e Vice-Presidente do Consórcio, os
trabalhos referentes ao cargo de Presidente serão desenvolvidos pelo Chefe do Executivo
do Município sede do Consórcio até o anúncio do primeiro Presidente eleito.

§ 2° Na eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Consórcio, será observado o
seguinte rito:

I - o registro como candidato aos cargos de Presidente e Vice-Presidente é restrito aos
Chefes do Poder Executivo dos Municípios consorciados;
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II - O registro dos candidatos será realizado em reunião extraordinária, convocada para a
eleição de Presidente e Vice-Presidente, presidida pelo último Presidente do consórcio ou,
não havendo ninguém com esta condição, pelo mais idoso dos Chefes do Poder Executivo
dos Municípios consorciados;

111- realização, por ordem do Presidente, da chamada dos eleitores, para a verificação do
quorum;

IV - o quorum será o de maioriJ simples para o primeiro e segundo escrutínios;

V - chamada, em ordem .alfabetica, dos candidatos inscritos, para que se proceda à votação
secreta;

VI - a apuração dos votos será acompanhada por um ou mais representantes de Municípios
consorciados, mediante leitura dos votos pelo Presidente, que determinará a sua contagem;

VII - o Presidente fará a leitura dos nomes dos votados para os cargos de Presidente e
Vice-Presidente do Consórcio;

VIII- o Presidente proferirá o resultado da eleição na ordem decrescente dos votos;

IX - havendo empate, será realizado segundo pleito com os dois candidatos mais votados
para o:s.argo;

IX - persistindo o empate, será declarado eleito o candidato que pertencer ao Município
consorciado mais populoso ou, inexistindo esta hipótese, o mais idoso.

X - o Presidente proclamará o resultado final;

XI - a posse dos eleitos será realizada mediante ata da Assembléia Geral assinada por
todos, que entrarão imediatamente em exercício.

Seção 11I
Da Competência

CLÁUSULA QÜiNQUAGÉSIMA PRIMEIRA (DA COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE).

Ao Consórcio, ao Presidente compete:

I - representar o Consórcio judicial e extrajudicialmente;

11- zelar pelos interesses do Consórcio, exercendo todas as competências que não tenham
sido outorgadas pelo Protocolo de Intenções e por este Estatuto Social a outro órgão do
Consórcio

111- nomear os indicados aos cargos de Diretor e Vice-Diretor;

IV - nomear os indicados aos cargos de Conselheiros do Conselho Fiscal;

v - nomear os membros indicados ao Conselho Consultivo;
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VI - nomear o indicado ao cargo de Ouvidor-Geral;

VII - nomear os indicados aos cargos de Gerente e Sub-Gerente da Gerência Operacional;

VIII - ordenar as despesas do Consórcio e responsabilizar-se pela sua prestação de contas;

IX - promover todos os atos! administrativos e operacionais necessários para o
desenvolvimento das atividades do Consórcio;

PARÁGRAFO ÚNICO. As competências previstas nos incs. VIII e IX poderão ser delegas à
Diretoria.

CAPíTULO V
DA DIRETORIA

Seção I
Das Disposições Gerais

CLÁUSULA QÜiNQUAGÉSIMA SEGUNDA (DA DIRETORIA). A Diretoria, órgão executivo
do Consórcio, será composta de um Diretor e um Vice-Diretor, cuja escolha e destituição
observará o disposto no Protocolo de Intenções e neste Estatuto Social, para desempenho
das funções administrativas e financeiras do Consórcio.'

§ 1°. As pessoas a serem indicadas pelos Municípios consorciados para assumir o cargo de
Diretor e Vice-Diretor deverão atender aos seguintes requisitos:

I - possuir idoneidade moral e reputação ilibada;

11 - deter notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, financeiros, de engenharia,
especíalrnente sanitária, ou de Administração Pública;

111 - ter mais de 30 anos de idade e 5 anos de comprovada experiência pertinentes aos
íamos do conhecimento mencionado no inciso anteriOL-'~--- '---'

§ 2°. Os cargos de Diretor e de Vice-Diretor serão de confiança submetido ao regime jurídico
estabelecido no Decreto-lei n.05.452/43, que aprova a Consolidação das leis do Trabalho-
ClT.

§ 3°; Nas hipóteses de impedimento temporário do Diretor, caberá ao Vice-Diretor substituí-
10, e nos casos de vacância do cargo de Diretor, o Vice-Dlretor o assumirá temporariamente
até a escolha de um novo.

§ 4°. Não se admitirá a indicação, pelos Municípios consorciados, de parentes, afins ou
consangüíneos até o 3° grau, de qualquer dos Prefeitos dos Municípios consorciados.

Seção"
Da Escolha e da Destituição

CLÁUSULA QÜiNQUAGÉSIMA TERCEIRA (DAS CAUSAS DE DESTITUiÇÃO).
Observado o rito de destituição disposto na cláusula posterior em que seja assegurado o
devido processo legal, o Diretor e/ou o Vice-Diretor poderão ser destituídos quando
incorrerem nas seguintes infrações:
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I - abusarem das prerrogativas do cargo;

" - incorrem em desídia;

111- receberem vantagens indevidas, sejam de natureza pecuniária ou não;

IV - incorrem em malversação do' dinheiro público.

PARÁGRAFO ÚNICO. Independentemente da ocorrência de quaisquer dos motivos lístados
nos incisos, desta cláusula, a Assembléia Geral, por decisão de 2/3(dois terços) dos seus
membros, poderá destituir o Diretor e/ou Vice-Diretor, observado o rito estabelecido na
cláusula posterior assegurado o devido processo legal.

, .., i_
CLAUSULA QUINQUAGESIMA QUARTA (DO RITO DE DESTITUIÇAO E DE ESCOLHA).
A destituição e a escolha do Diretor e do Vice-Diretor observarão seguinte:

§ 1°. A Assembléia Geral, presente a maioria absoluta dos seus membros em reuruao
extraordinária especialmente convocada, escolherá, mediante quorum de 2/3 (dois terços), 2
(duas) pessoas indicadas por cada um dos Municípios consorciados para os cargos de
Diretor e de Vice-Diretor, enviando os seus nomes para nomeação pelo Presidente.

§ 2°.. Presente a maioria absoluta dos membros da Assembléia Geral em reuruao
extraordinária especialmente convocada, o Diretor e/ou o Vice-Diretor poderão ser
destituídos pelo voto favorável de 2/3 (dois terços) dos Municípios consorciados.

Seção 11I
Da Competência

CLÁUSULA QÜiNQUAGÉSIMA QUINTA (DA COMPETÊNCIA). Ao Diretor compete:
, ,

I - julgar recursos relativos à:

a) homologação de inscrição e de resultados de concursos públicos;

b) impugnação de edital de licitação, bem como os relativos à inabilitação, desclassificação
e homologação e adjudicação de seu objeto;

c) aplicação de penalidades a empregados e contratados por tempo determinado do
Consórcio;

li - contratar os empregados públicos e os contratados por tempo determinado do
Consórcio, após o cumprimento das formalidades necessárias;

111- autorizar a demissão de empregados públicos e a rescisão do contrato dos contratados
por tempo determinado do Consórcio;

IV - desempenhar as atividades que forem passíveis de delegação pelo Presidente;

V - promover todos os atos administrativos e financeiros necessários para o
desenvolvimento das atividades do Consórcio.
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VI - substituir o Ouvidor-Geral no caso de seu impedimento temporário, e de vacância até a
escolha de novo Ouvidor-Geral;

VII - instaurar e conduzir processo licitatório para realização de concurso público, inclusive
assinar o edital correspondente.

/

§ 1°. Exclui-se do disposto na alínea "b", do inc. I, desta cláusula a competência da gerência
operacional para conduzir a licitação da terceirização, da permissão e/ou da concessão,
inclusive parceria público-privada, do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos, especialmente do transbordo até a disposição final de resíduos sólidos com a sua
devida remediação, assim como do processo seletivo para seleção das empresas
autorizadas a promover à coleta diferenciada de resíduos sólidos especiais, nos termos
deste Estatuto Social.

§ 2°. A demissão dos empregados públicos será precedida de previo processo sumário
administrativo disciplinado por este Estatuto Social e pelo Protocolo de Intenções,
assegurado devido processo legal.

CAPíTULO VI
DO CONSELHO FISCAL

Seção I
Das Disposições Gerais

CLÁUSULA QÜINQUAGÉSIMA SEXTA (DO CONSELHO FISCAL). O Conselho Fiscal,
órgão de controle interno do Consórcio, será composto por 3 Conselheiros e 3 suplentes,
cuja escolha e destituição observará o disposto no Protocolo de Intenções e no Estatuto
Social, para desempenho de função fiscalizatória interna do Consórcio.

§ 1°. As pessoas a serem indicadas pelos Municípios consorciados para assumirem os
cargos Conselheiros e suplentes deverão atender aos seguintes requisitos:

I - possuir idoneidade moral e reputação ilibada;

11 - deter notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, financeiros, econômicos, de
engenharia, especialmente sanitária, ou de Administração Pública;

111 - ter mais de 30 anos de idade e 5 anos de comprovada experiência pertinentes aos
ramos do conhecimento mencionado no inciso anterior.

§ 2°. Os Conselheiros e seus respectivos suplentes terão mandato de 2 anos admitida a
recondução para o mandato imediatamente subseqüente.

§ 3°. Quando os Conselheiros estiverem impedidos, caberá aos suplentes substituí-Ias, e, na
vacância dos cargos de Conselheiro, os suplentes serão investidos neles.

§ 4°. Não se admitirá a indicação, pelos Municípios consorciados, de parentes, afins ou
consangüíneos até o 3° grau, de qualquer dos Prefeitos dos Municípios consorciados.
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Seção 11
Da Escolha e da Destituição

CLÁUSULA QÜiNQUAGÉSIMA SÉTIMA (DAS CAUSAS DE DESTITUiÇÃO). Observado o
rito de destituição disposto na cláusula posterior em que seja assegurado o devido processo
legal, os Conselheiros poderão ser destituídos quando incorrerem nas seguintes infrações:

i

I - abusarem das prerrogativas do cargo;

li - incorrem em desídia;

IV - quebrarem o decoro;"

111- receberem vantagens indevidas, sejam de natureza pecuniária ou não.

CLÁUSULA QÜiNQUAGÉSIMA OITAVA (DO RITO DA ESCOLHA E DA DESTITUiÇÃO).
A escolha dos Conselheiros e dos seus suplentes, assim como a destituição dos
Conselheiros observará o rito estabelecido neste Estatuto Social.

§ 1°. A Assembléia Geral, presente a maioria absoluta dos seus membros em reunrao
extraordinária especialmente convocada, escolherá, mediante quorum de 2/3 (dois terços), 6
(seis) pessoas indicadas por cada um dos Municípios consorciados para os cargos de
Consetheirose de suplentes, enviando os seus nomes para nomeação pelo Presidente.

§ 2°. Presente a maioria absoluta dos membros da Assembléia Geral em reunião
extraordinária especialmente convocada, os Conselheiros poderão ser destituídos pelo voto
favorável de 2/3 (dois terços) dos Municípios consorciados.

Seção 11I
Da Competência

CLÁUSULA QÜiNQUAGÉSIMA NONA (DA COMPETÊNCIA). Ao Conselho Fiscal compete
exercer o controle da legalidade, legitimidade e economicidade da atividade patrimonial e
financeira interna do Consórcio, com o auxilio, -noqae-couber,do Tribunal de Contas do
Estado.

§ 1°. As decisões do Conselho Fiscal serão submetidas à homologação da Assembléia
Geral.

§ 2°. O disposto no caput deste parágrafo não prejudica o controle externo a cargo da
Câmara Municipal do Município consorciado, no que se refere aos recursos que cada um
deles efetivamente entregou ou compromissou ao Consórcio.

CAPíTULO VII
DO CONSELHO CONSULTIVO

Seção I
Das Disposições Gerais

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA (DO CONSELHO CONSULTIVO). O Conselho Consultivo,
órgão colegiado consultivo, será composto por representantes dos usuários, dos
prestádores, dos Municípios consorciados, das organizações não governamentais, inclusive
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OS e OSCIP, e da entidade reguladora, cuja escolha e destituição observará o disposto
Protocolo de Intenções e neste Estatuto Social, para discussão das ações de coordenação.

§ 1°. O Conselho Consultivo será composto de 9 membros dos representantes dos
segmentos mencionados nesta cláusula, distribuídos da seguinte forma:

I - 2 (dois) representantes do segmento dos usuários;

11- 2 (dois) representantes do segmento dos prestadores públicos e/ou privados;

111 - 2 (dois) representantes do segmento dos Municípios consorciados;
)1.

IV - 2 (dois) representantes do segmento das organizações não governamentais, incluídas
OS e OSCIP; e,

V - 1 (um) representante da entidade reguladora;

§ 2°. Ressalvados os representantes dos segmentos estabelecidos nos incisos 111 e V, os
demais segmentos representativos deverão atender às condicionantes previstas neste
Estatuto Social para integrarem o Conselho Consultivo.

§ 3°. Os membros do Conselho Consultivo terão mandato de 2 anos admitida a recondução
para o-mandato imediatamente subseqüente.

§ 4°. É vedada a designação de ocupantes de cargos eletivos da União, do Estado e dos
Municípios como representantes dos segmentos dos usuários e das organizações não
governamentais, inclusive OS e OSCI P.

Seção 11
Da Escolha e da Destituição

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA (DA DESTITUiÇÃO). Observado o rito disposto na
cláusula seguint~ _~mque seráasseçuradoo deyJdp-,~rocessoJegaL o__membro do Conselho
Consultivo poderá ser destituído quando não preencher mais as condicionantes exigíveis
neste Estatuto Social para integrar o Conselho.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA (DO RITO DA ESCOLHA E DA DESTiTUiÇÃO). A
escolha e a destituição dos membros do Conselho Consultivo observarão o rito ora
estabelecido,

§ 1°. A Assembléia Geral, presente a rnaiona absoluta dos seus membros em reuruao
extraordinária especialmente convocada, escolherá, mediante quorum de 2/3 (dois terços),
os representantes dos segmentos que integrarão o Conselho Consultivo, ressalvada a
escolha da entidade reguladora e dos Municípios consorciados que observarão rito próprio
ora estabelecido.

§ 2°. Caberá ao Presidente promover a nomeação dos membros do Conselho Consultivo,
depois da escolha promovida pela Assembléia Geral na forma estabelecida no parágrafo
anterior.

§ 30. _ Presente a rnarona absoluta dos membros da Assembléia Geral em reuniao
extraordinária especialmente convocada, os membros do Conselho Consultivo poderão ser
destituídos pelo voto favorável de 2/3 (dois terços) dos Municípios consorciados.
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Seção 11I
Da Competência

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCEIRA (DA COMPETÊNCIA). Ao Conselho Consultivo
compete discutir e apresentar recpmendações à Assembléia Geral sobre atividades de
coordenação a serem concretizadas pelo Consórcio.

PARÁGRAFO ÚNICO. As illdicações do Conselho Consultivo serão submetidas à
deliberação da Assembléia Geral, que as ratificará quando cabíveis.

CAPíTULO VIII
DA OUVIDORIA

Seção I
Das Disposições Gerais

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUARTA (DA OUVIDORIA). A Ouvidoria, órgão de fiscalização
social, será composta de um Ouvidor-Geral cuja escolha e destituição observará o disposto
no Protocolo de Intenções e neste Estatuto Social, para desempenho da função de controle
social.,

§ 1°. Aspessoas a serem indicadas pelos Municípios consorciados para assumir o cargo de
Ouvidor-Geral deverá atender aos seguintes requisitos:

I - possuir idoneidade moral e reputação ilibada;

11- deter notórios conhecimentos jurídicos, de ciências sociais, de comunicação social ou de
Adminlstração Pública;

111- ter mais de 30 anos de idade e 5 anos de comprovada experiência pertinentes aos
ramos do conhecimento mencionado no inciso anterior.

_.- "---

§ 2°. O cargo de Ouvidor-Geral será de confiança submetido ao regime jurídico estabelecido
no Decreto-lei n.°5.452/43, que aprova a Consolidação das leis do Trabalho - Cl T.

§ 3°, Nas hipóteses de impedimento temporário do Ouvidor-Geral, caberá ao Diretor
substitul-lo, e nos casos de vacância do cargo Ouvidor-Geral, o Diretor o assumirá
temporariamente até a escolha de um novo.

§ 4°. Não se admitirá a indicação, pelos Municípios consorciados, de parentes, afins ou
consangüíneos até o 3° grau, de qualquer dos Prefeitos dos Municípios consorciados.

Seção 11
Da Escolha e da Destituição

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUINTA (DAS CAUSAS DE DESTITUiÇÃO). Observado o rito
sobre destituição disposto na próxima cláusula em que seja assegurado o devido processo
legal, o Ouvidor-Geral poderá ser destituído quando incorrer nas seguintes infrações, dentre
outras previstas na Cl T:

I - abusar das prerrogativas do cargo;
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II - incorrer em desídia;

111 - receber vantagens indevidas, sejam de natureza pecuniária ou não; e,

IV - incorrer em quebra do decoro;

PARÁGRAFO ÚNICO. Independentemente da ocorrência de quaisquer dos motivos listados
nos incisos, desta cláusula, a Assembléia Geral, por decisão de 2/3(doisterços) dos seus
membros, poderá destituir o Ouvidor-Geral, observado o rito estabelecido na cláusula
posterior assegurado o devido processo legal.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEXTA (DO RITO DA ESCOLHA E DA DESTITUiÇÃO). A
destituição e a escolha do Ouvidor-Geral observarão o rito estabelecido no Estatuto Social e
no Protocolo de Intenções.

§ 1°. A Assembléia Geral, presente a maioria absoluta dos seus membros em reunião
extraordinária especialmente convocada, escolherá, mediante quorum de 2/3 (dois terços), 1
(uma) pessoa indicada por cada um dos Municípios consorciados para o cargo de Ouvidor-
Geral, enviando o seu nome para nomeação pelo Presidente.

§ 2°. Presente a maioria absoluta dos membros da Assembléia Geral em reuruao
extraordinária especialmente convocada, o Ouvidor-Geral poderá ser destituído pelo voto
favorável de 2/3 (dois terços) dos Municípios consorciados.

Seção 111
Da Competência

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SÉTIMA (DA COMPETÊNCIA). Sem prejuízo do disposto no
Protocolo de Intenções do Consórcio, ao Ouvidor-Geral compete orientar as ações do
controle social previstas neste Estatuto Social, especialmente receber e diligenciar o
atendimento das reclamações, críticas, queixas e sugestões da população, notadamente os
usuários, perante órqãos, entidades e pessoas atuantes rtaqestàode réslduos sólidos.

PARÁGRAFO ÚNICO. O disposto nesta cláusula não prejudica o controle social
desempenhado pelos conselhos estaduais e municipais, assim como organizações não
governamentais, inclusive OS e OSCIP, atuantes no saneamento e meio ambiente.

CAPíTULO IX
DA GERÊNCIA OPERACIONAL

Seção I
Das Disposições Gerais

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA OITAVA (DA GERÊNCIA OPERACIONAL), A Gerência de
Operacional, órgão executivo do Consórcio, será composta de um Gerente e um Sub-
Gerente, cuja escolha e destituição observará o disposto neste Estatuto Social, para
realizar, dentre outras funções, àquelas relativas à modelagem e à implementação da
delegação do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, assim como
elaboração, desenvolvimento e implementação do programa regional de coleta seletiva.
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§ 1°. As pessoas a serem indicadas pelos Municípios consorciados para assumir o cargo de
Gerente e Sub-Gerente deverão atender aos seguintes requisitos:

I - possuir idoneidade moral e reputação ilibada;

II - deter notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, financeiros, econômicos, de
engenharia, especialmente sanitária, ou de Administração Pública;

111 - ter mais de 30 anos de idade e 5 anos de comprovada experiência pertinentes aos
ramos do conhecimento menciohado no inciso anterior. .

§ 2°. Os cargos de Gerente e de Sub-Gerente serão de confiança submetido ao regime
jurídico estabelecido no Decreto-Lei n.o5.452/43, que aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT.

§ 3°. Nas hipóteses de impedimento temporário do Gerente, caberá aoSub-Gerente
substituí-Io, e nos casos de vacância do cargo Gerente, o Sub-Gerente o assumirá
temporariamente até a escolha de um novo.

§ 4°. Não se admitirá a indicação, pelos Municípios consorciados, de parentes, afins ou
consangüíneos até o 3° grau, de qualquer dos Prefeitos dos Municípios consorciados.

Seção 11
Da Escolha e da Destituição

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA NONA (DAS CAUSAS DE DESTITUiÇÃO). Observado o rito
de destituição disposto na próxima cláusula em que seja assegurado o devido processo
legal, o Gerente e/ou o Sub-Gerente poderão ser destituídos quando incorrer nas seguintes
infrações:

I - abusarem das prerrogativas do cargo;

11 - incorrem em desidia:

111 - receberem vantagens indevidas, sejam de natureza pecuniária ou não.

IV - incorrem em malversação do dinheiro público;

PARÁGRAFO ÚNICO. Independentemente da ocorrência de quaisquer dos motivos listados
nos incisos, desta cláusula, a Assembléia Geral, por decisão de 2/3(dois terços) dos seus
membros, poderá destituir o Gerente e/ou o Sub-Gerente, observado o rito estabelecido na
cláusula posterior assegurado o devido processo legal.

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA (DO RITO DA ESCOLHA E DA DESTITUiÇÃO). A
destituição e a escolha do Gerente e/ou Sub-Gerente observarão o rito ora estabelecido.

§ 1°. A Assembléia Geral, presente a maioria absoluta dos seus membros em reunião
extraordinária especialmente convocada, escolherá, mediante quorum de 2/3 (dois terços), 2
(duas) pessoas indicadas por cada um dos Municípios consorciados para os cargos de
Gerente e Sub-Gerente, enviando os seus nomes para nomeação pelo Presidente.
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§ 2°. Presente a maiona absoluta dos membros da Assembléia Geral em reuruao
extraordinária especialmente convocada, o Gerente e/ou Sub-Gerente poderá ser destituído
pelo voto favorável de 2/3 (dois terços) dos Municípios consorciados.

Seção 111
, Da Competência

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA, PRIMEIRA (COMPETÊNCIA). À Gerência Operacional
compete realizar as seguintes atribuições, dentre outras:

I - elaborar, desenvolver ~ implementar o programa regional de coleta seletiva, observado o
disposto no plano regional setorial do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos sob responsabilidade do Consórcio;

11- quanto à delegação contratual do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos, especialmente do transbordo até a disposição final de resíduos sólidos com a sua
devida remediação:

a) modelar e implementar as concessões, inclusive as parcerias público-privadas, desses
serviços:

b) instaurar e conduzir o processo licitatório da terceirização, da permissão e/ou da
concessão, inclusive parceria público-privada desses serviços;

c) formalizar, acompanhar e controlar a execução do contrato de terceirização, permissão
e/ou concessão, inclusive parceria público-privada desses serviços.

111- instaurar e conduzir o processo seletivo para seleção das empresas autorizadas a
prestarem a coleta diferenciada de resíduos sólidos especiais, assim como expedir a
autorização legal operativa necessária.

PARÁGRAFO ÚNICO. As atribuições constantes das alíneas "a" e "c", do inc. 11,desta
cláusula poderão ser promovidas com suporte, apoio e orientação técnica da entidade
reguladora e da unidade de parceria público-privada - UPPP do Estado do Rio de Janeiro,

CAPíTULO X
DA CÂMARA DE ARBITRAGEM

Seção I
Das Disposições Gerais

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA (DA CÂMARA DE ARBITRAGEM). A Câmara
de Arbitragem, órgão deliberativo e não permanente do Consórcio, será composta por
representantes da entidade reguladora, do Município consorciado ou, nos termos autorizado
por este Estatuto Social para delegação da prestação do serviço, do Consórcio e do
prestador, cuja escolha e destituição observarão o disposto no Protocolo de Intenções e
neste Estatuto Social, a fim de deliberar e dirimir conflitos decorrentes da prestação do
serviço de limpeza urbana e manejo de resíduo sólidos, especialmente do transbordo até a
disposição final com a sua devida remediação, objeto de terceirização, permissão e/ou
concessão, inclusive parceria público-privada, assim como da coleta diferenciada de
resíduos sólidos especais objeto de autorização legal operativa.
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§ 1°. O representante da entidade reguladora fará o papel de conciliador entre as partes
conflitantes.

§ 2°. A Câmara de Arbitragem só será convocada e instaurada quando houver demanda por
qualquer das partes conflitantes.

Seção 11
Da.Escolha e da Destituição

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA (DA ESCOLHA DOS MEMBROS). A Câmara de
Arbitragem será composta por três representantes, distribuídos e indicados da seguinte
forma:

I - 1 (um) representante da entidade reguladora indicada pela própria;

li - 1 (um) representante do Município consorciado preferencialmente responsável pela
gestão do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e, nos termos autorizado
por este Estatuto Social para delegação desse serviço, do Consórcio;

111- 1 (um) representante do prestador do serviço indicado pelo próprio.

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA QUARTA (DO RITO DA ESCOLHA E DA DESTITUiÇÃO).
A escolha e a destituição dos membros da Câmara de Arbitragem observarão o rito
estabelecido neste Estatuto Social e no Protocolo de Intenções.

Seção 11I
Da Competência

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA QUINTA (DA COMPETÊNCIA). À Câmara de Arbitragem
compete, deliberar e dirimir sobre os conflitos decorrentes da prestação:

I - do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, especialmente do transbordo
até a disposição fina! com a sua devida remediação,-.q-ue-teAAam-sid9-objetc de contrate
terceirização, permissão e/ou concessão, inclusive parceria público-privada;

li - da coleta diferenciada de resíduos sólidos especiais objeto de autorização legal
operativa.

PARÁGRAFO ÚNICO. As decisões tomadas pela Câmara de Arbitragem não serão revistas
pela Assembléia Geral.

TíTULO VIII
DO ESTATUTO SOCIAL

CAPíTULO I
DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA SEXTA (DO ESTATUTO SOCIAL SOCIAL). O Consórcio
será organizado por Estatuto Social cujas disposições deverão atender a todas as cláusulas
do Protocolo de Intenções, sob pena de nulidade.
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PARÁGRAFO ÚNICO. O Estatuto Social poderá dispor sobre o exerctcio do poder
disciplinar e regulamentar, procedimento administrativo e outros temas referentes ao
funcionamento e organização do Consórcio.

CAPíTULO 11
DA ELABORAÇÃO E DA MODIFICAÇÃO

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA (DA ELABORAÇÃO E DA MODIFICAÇÃO DO
ESTATUTO SOCIAL). Observado o disposto no Protocolo de Intenções, o Estatuto Social
será elaborado e, quando necessário, modificado mediante deliberação de 2/3 (dois terços)
da Assembléia Geral, exigindo-se a presença da maioria absoluta dos Municípios
consorciados em reunlão.extraordinárla especialmente convocada para este fim.

§1°. A elaboração e, quando necessário, a modificação do Estatuto Social do Consórcio
observará o seguinte rito:

I - o Presidente realizará, em até 30 dias da instalação efetiva do Consórcio, reuruao
extraordinária para elaboração do Estatuto Social, convocando, por meio de publicação ou
correspondência, os Municípios consorciados da Assembléia Geral;

11- instalada a reunião extraordinária mediante a presença da maiona absoluta dos
membros da Assembléia Geral, será eleito, por maioria simples, o Presidente e o Secretário
ad hoc para condução dos trabalhos da elaboração ou da modificação do Estatuto Social;

111- o Presidente ad hoc elaborará e submeterá à Assembléia Geral resolução que
estabeleça o seguinte:

a) o texto do projeto de Estatuto Social que norteará os trabalhos;

b) o prazo para apresentação de emendas e de destaques para votação em separado;

c) o número de votos necessários para aprovação-de-emendas ao projeto de Estatuto
Social;

IV - aprovada a resolução por maioria simples, o Presidente ad hoc prosseguirá com os
trabalhos;

V .: sempre que recomendar o adiantado da hora, os trabalhos serão suspensos para
recomeçarem em dia, horário e local anunciados antes dotérmino da sessão;

VI - a proposta final de Estatuto Social deverá ser aprovado por 2/3 dos membros da
Assembléia Geral;

§2°. O Estatuto Social preverá as formalidades e quorum para a alteração de seus
dispositivos.

§3°. O Estatuto Social do Consórcio e suas alterações entrarão em vigor após publicação na
imprensa oficial.
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TíTULO IX
DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

CAPíTULO I
DOS AGENTES PÚBLICOS

Seção I
Das Disposições Gerais

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA!OITAVA (DOS AGENTES PÚBLICOS). Somente poderão
prestar serviços remunerados ao Consórcio os contratados para ocupar os empregos
públicos previstos em -cláusula do presente documento, bem como, em havendo
necessidade e interesse, pessoas físicas ou jurídicas contratadas mediante prévio processo
licitatório nos termos da lei n.08.666/93, ressalvadas as hipóteses de contratação direta.

PARÁGRAFO ÚNICO. OS Prefeitos e, se for o caso, os Vice-Prefeitos que representam os
Municípios consorciados na Assembléia Geral, os Conselheiros do Conselho Fiscal, os
membros do Conselho de Coordenação e os membros da Câmara de Arbitragem não
receberão remuneração, considerando-se suas atividades como serviço público relevante.

Seção 11
Dos Empregados Públicos

CLÁU,SULA SEPTUAGÉSIMA NONA (DO REGIME JURíDICO). Os empregados públicos
do Consórcio serão submetidos ao regime jurídico estabelecido no Decreto-lei n.05.452/43,
que aprova a Consolidação das leis do Trabalho - Cl T.

PARÁGRAFO ÚNICO. O Estatuto Social disporá sobre a estrutura administrativa do
Consórcio,' obedecido o disposto neste Estatuto Social, especialmente a descrição das
funções dos empregos públicos e a sua lotação devida.

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA (DO QUADRO DE PESSOAL). O quadro de pessoal do
Consórcio é composto pelos empregados públicos, cuja descrição será objeto de aditivo ao
contrato de consórcio a ser-deliberado e aprovado pela-Assembléia Gera! e, ainda, ratificado
pelos Municípios consorciados, nos termos deste Estatuto Social.

§ 1° Os empregos do Consórcio serão providos mediante concurso público de provas ou de
provas e títulos, ressalvados os cargos de confiança da Diretoria, da Ouvidoria e da
Gerência Operacional.

§2°. A remuneração dos empregados públicos é a constante no termo aditivo a que se refere
está cláusula, sendo que, até o limite fixado no orçamento anual do Consórcio, a Diretoria
poderá conceder revisão anual de remuneração.

Seção 11I
Dos Contratados por Prazo Determinado

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA PRIMEIRA (DA CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO). Somente admitir-se-á contratação por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público na hipótese de preenchimento de
emprego público vago até o seu provimento efetivo por meio de concurso público.

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



CONSÓRCIO DE GESTÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS NOROESTE

Aperibé - Cambuci - Cardoso Moreira - Italva Itaocara São Fidélis Santo Antonio de Pádua .
Bom Jesus do Itabapoana - Itapenuna - Laje do Muriaé - Miracema - Natividade - Porciúncula - São José de Ubá - Varre-Sal

§ 1°. As contratações terão prazo de até um ano, podendo ser prorrogado, no máximo, por
igual período.

§ 2°. Não se admitirá prorrogação quando houver resultado definitivo de concurso público
destinado a contratação de emprego público.

§ 3°. Os contratados por tempo determinado exercerão as atribuições do emprego público
vago, percebendo a remuneração para ele prevista.

§ 4°. 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 ccntratação.

Seção IV
Da Cessão de Servidores para o Consórclo

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA SEGUNDA (DA CESSÃO DE SERVIDORES). Os Municípios
consorciados, nos termos da legislação municipal, poderão ceder servidores para o
Consórcio público para desempenharem as funções decorrentes das vagas existentes neste
último, desde que tenham atribuições assemelhadas na origem.

§ 1°. Somente será aceita a cessão de servidores com ônus para o Consórcio mediante
decisão da maioria absoluta da Assembléia Geral.

§ 2°. É vedada.a cessão de empregados públicos ou contratados por tempo determinado do
Consórcio, inclusive para os Municípios consorciados.

CAPíTULO 11
DOS BENS

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA TERCEIRA (DA GESTÃO DE BENS). O Consórcio, por meio
de sua Diretoria, poderá adquirir bens, móveis ou imóveis, nos termos da lei n.08.666/93,
ressalvadas as hipóteses decontrâtãçãoC!ireta. -- ..

PARÁGRAFO ÚNICO. Sem prejuízo do disposto nesta cláusula, os Municípios
consorciados poderão ceder bens, móveis e imóveis, para o Consórcio para o perfeito
atendimento dos seus objetivos, observadas as condicionantes ora estabelecidas.

TíTULO X
DA GESTÃO ECON6MICA E FINANCEIRA

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA QUARTA (DO REGIME DA ATIVIDADE FINANCEIRA). A
execução das receitas e das despesas do Consórcio obedecerá às normas de Direito
Financeiro aplicáveis aos órgãos e às entidades da Administração Pública.

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA QUINTA (DAS RELAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS
MUNiCíPIOS CONSORCIADOS E O CONSÓRCIO). Observado o disposto na legislação
aplicável e no Estatuto Social, os Municípios consorciados somente entregarão recursos
públicos ao Consórcio mediante contrato de rateio.
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PARÁGRAFO ÚNICO. Independentemente do disposto nesta cláusula, o Consórcio, nos
termos da legislação aplicável, poderá obter recursos mediante operações de créditos,
auxílios, contribuições, subvenções e/ou transferências de outras pessoas, públicas ou
privadas, nacionais ou estrangeiras.

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA SEXTA (DA FISCALIZAÇÃO). O Consórcio estará sujeito à
fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas competente para
apreciar as contas do Presidente, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e
economicidade das despesas,! atos, contratos e renúncia de receitas, sem prejuízo do
controle externo a ser exercido pelas Câmaras Municipais em razão de cada um dos
contratos que os Municípios consorciados vierem a celebrar com o Consórcio.

)(

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA SÉTIMA (DA EXIGIBILlDADE). Quando adimplente com suas
obrigações, qualquer Município consorciado é parte .legítima para ~xigir o pleno
cumprimento das cláusulas previstas neste protocolo intenções e no Estatuto Social.

TíTULO XI
DA SAíDA DO CONSÓRCIO

CAPíTULO I
DA RETIRADA

CLÁU$ULA OCTAGÉSIMA OITAVA (DA RETIRADA). A retirada do Município consorciado
dependerá de ato formal do Prefeito na Assembléia Geral.

§ 1°.A retirada não prejudicará as obrigações já constituídas entre o Município consorciado
que se retira e o Consórcio.

§ 2°. Os bens destinados ao Consórcio pelo consorciado que se retira não serão revertidos
ou retrocedidos, excetuadas as hipóteses de:

I - decisão da maioria absoluta da Assembléia Geral;

11- expressa previsão noiristrurrientode transferência ou de' alienação;

111- reserva da lei de ratificação que tenha sido regularmente aprovada pelos demais
subscritores do Estatuto Social ou pela Assembléia Geral.

CAPíTULO 11
DA EXCLUSÃO

CLÁUSULA OCTAGÉSIMA NONA (DAS HIPÓTESES DE EXCLUSÃO). Observado o rito
de exclusão disposto na cláusula seguinte em que será assegurado o devido processo legal,
o Município consorciado poderá ser excluído nas seguintes hipóteses:

I - não inclusão, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, de dotações suficientes
para suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio;

/I - subscrição de Protocolo de Intenções para constituição de outro consórcio com
finalidades iguais ou, mediante deliberação de 2/3 (dois terços) dos membros da Assembléia
Geral, assemelhadas ou incompatíveis;
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111- existência de motivos graves reconhecidos por meio da 2/3 dos membros da Assembléia
Geral, presente a maioria absoluta na reunião extraordinária especialmente convocada.

PARÁGRAFO ÚNICO. A exclusão prevista no inciso I, desta cláusula somente ocorrerá
após prévia suspensão por 180 dias observado o procedimento estabelecido no Protocolo
de Intenções e no Estatuto Social; período em que o Município consorciado poderá se
reabilitar.

CLÁUSULA NONAGÉSIMA (DO RITO DA EXCLUSÃO). A exclusão do Município
consorciado observará o rito estabelecido no Protocolo de Intenções e neste Estatuto Social.

§ 1°. Presente a maioria absoluta dos membros da Assembléia Geral em reunião
extraordinária especialmente convocada, o Município consorciado poderá ser destituído pelo
voto favorável de 2/3 (dois terços) dos demais integrantes da Assembléia. .

§ 2°. Da decisão que decretar a exclusão caberá recurso de reconsideração dirigido à
Assembléia Geral, o qual não terá efeito suspensivo.

TíTULO XII .
DÁ ALTERAÇÃO E DA EXTINÇÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO

CAPíTULO I
DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA NONAGÉSIMA PRIMEIRA (DA EXTINÇÃO). Observado o procedimento
disciplinado no Protocolo de Intenções, a extinção do contrato de Consórcio dependerá de
instrumento aprovado pela Assembléia Geral, ratificado mediante lei por todos os Municípios
consorciados.

§ 1°. Até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os Municípios
consorciados responderão solidariamente pelas obrigações remanescentes, garantido o
direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos que deram causa à obrigação.

§ 2°. Com a extinção, o pessoal cedido ao consórcio públiço retornará aos seus órgãos de
. origem, enquanto os empregados públicos e os contratados por tempo determinado terão
automaticamente rescindidos os seus contratos com o Consórcio.

CAPíTULO 11
DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA NONAGÉSIMA SEGUNDA (DA ALTERAÇÃO). A alteração do contrato de
Consórcio público observará, no que couber, o mesmo rito da extinção.
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TíTULO XIII
DAS DISPOSiÇÕES FINAIS

CLÁUSULA NONAGÉSIMA TERCEIRA (DO FORO). Para dirimir eventuais controvérsias
deste Estatuto Social e do contrato de Consórcio que originar, fica eleito o foro da sede do
Consórcio.

Rio de Janeiro, 9 de julho de 2010.

Alcione Corrêa de Araújo
Presidente

Luiz Carlos Fernandes Fratani
Vice-Presidente
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