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PROTOCOLO DE INTENÇÕES QUE ENTRE SI
FIRMAM OS MUNICípiOS DE ITAPERUNA,
SÃO JOSÉ DE USÁ, LAJE DO MUR!AÉ, BOM
JESUS
DO
ITABAPOANA,
MlRACEMA,
PCRCiÚNCULA, NATIVIDADE E VARRE SAI,
COM A lNTERVENIÊNClA DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, PARA INSTITUIR CONSORCIO
, PÚBLICO PARA CONCRETIZAR A GESTÃO
ASSOCIADA E INTEGRADA DO SERViÇO DE
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS, e têm entre si justos e acordado o
que se segue:

Considerando-se que a disposição inadequada de resíduos sólidos
tem gerado graves problemas ambíentaíscomo a poluição do solo, dos corpos hídricos
e atmosférica, além de ter onerado a sociedade com a necessidade de recuperar estas
áreas e outras Jmpactadas:
Considerando-se que a solução reqionalizada de tais problemas é a
melhor indicada por critérios técnicos, ambientaís e pela relação custo edversus
benefícios, notada mente em face das limitações territoriais e da legislação de proteção
ambiental, que apontam no sehtldoda minimização dos impactos e concentração dos
aterros sanitários; evitando-se a pulverizaçâoderruiltiplas
áreas de destino final dos
resíduos sólidos, com a conseqüente redução dos custos de operação em escala
intermunicipal;
Considerando-se as normas estabelecidas na Lei Estadual n°.
4.191/03, que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos, notadamente a
determinação de prazo, já findo, para a eliminação dos ditos "lixões" e implantação dos
aterros sanitários e demais soluções técnicas para coleta e disposição final de resíduos
sólidos;
Considerando-se que a Lei Federal n.o8.666/93, que institui normas
gera'is sobre licitações-e-Cónffatõsãdministrativos; exige a re8Íizàção de prévia licitação
para contratação de obras, serviços, compras, alienações, locações, concessões e
permissões pela Administração Pública, inclusive os consórcios públicos;
Considerando-se que as Leis Federais n.08.987/95, n.o9.074/95 e
n_o11_079J04 e, ainda, das Leis Estaduais n.o2831/97 e n.o5068/07, que tratam da
concessão de serviços públicos, inclusive das parcerias público-privada, estabelecem
regras gerais sobre a transferência da prestação dos serviços de resíduos sólidos para
a iniciativa privada, admitida a possibilidade do consórcio público assumir o papel de
Poder Concedente;
Considerando-se que a Lei Federal n.°11.445/07, que dispõe sobre
diretrizes nacionais dos serviços de saneamento básico, norteia também a gestão do
serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;
Considerando-se que a Lei Federal nO. 1L107105 e o seu Decreto
regulamentar n_oR017/07, que estabelecem normas gerais de contratação de
consórcios públicos, instituindo um marco regulatório, favorecendo a cooperação entre
os entes federativos, como previsto no artigo 241, da Constituição da República
Federativa do Brasil 1988;

as
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Considerando-se todo o exposto. os 'Municípios de ITAPERUNA,

.rosá

DE uBÁ,

PORCIÚNCULA,

LAJE

DO MURlAÉ,

NATIVIDADE

E

BOM JESUS
VARRE

SAI

DO ITABAPOANA,

sÃo

MIRACEMA,

e o Estado do Rio de Janeiro.

resolvem:
Constituir Consórcio Público de Direito Público, com denominação de
Federal n,011,107/05. no seu
Decreto regulamentar n,06,017/05, na LeI' Federal n.o11.445/07 e nas demais
disposições legais pertinentes, assim como pelo Contrato de Consórcio Público, pelo
seu Estatuto Social e pelos demais atos que adotar.
NOROESTE

11, que se regerá pelo disposto na lei

Para tanto. os representantes legais
federativos, a seguir qualificados, subscrevem o presente:

de cada

um dos entes

PROTOCOLO DE INTENÇÕES
TíTULO I
.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPíTULO I
DO CONSORCIAMENTO
CLAÚSULA PRIMEIRA (DA SUBSCRiÇÃO)
intenções:

- São subscritores deste protocolo de

I) O Município de Itaperuna, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
. CNPJ/MF sob n°.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. Cláudio Cerqueira Bastos, (nacionalidade brasileiro, estado civil
casado, profissão aposentado, RG 164531 - MORJ, CPF nO036.348.927-49);
11)O Município de São José de Ubá, pessoa jurldlca de direito público interno,
inscrita no CNPJ/MF sob n°. 01.614.414/0001-73, com sede na Rua Alibabá, s/no
Centro, Estado do Rio de Janeiro. CEP 28.455- 000. neste ato representado por
seu Prefeito. o Sr(a). José Hy!en Gomes Ney, (nacionalidade brasileiro, estado
civil casado, profissão Engenheiro Civil. RG 23826103-6, CPF 561561207 -00);
111)O Município de Laje do Muriaé, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ/MF sob nO.28919637/0001-03, com sede na Praça 1° de maio,
sInO,Centro, Estado do Rio de Janeiro, CEP28350-000, neste ato representado
por seu Prefeito, o 8r(a). José Eliezer T. Pinto. (nacionalidade brasileiro, estado
civil divorciado, profissão Médico, RG 1296114 IPF/RJ. CPF 469790507/53);
IV) O Município de Bom Jesus do Itabapoana, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 28.812.972/0001-08, com sede na Av. Gov.
Roberto Silveira, n°. 08, Centro. Bom Jesus do ltabapoana, Estado do Rio de
Janeiro, CEP 28.360-000, neste ato representado por seu Prefeito, o 8r(a).
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MOTTA, Brasileira, Casada. Assistente Social,
RG: 004.680.675-8JDETRANJRJ,
CPF: 538.195.437-91.
Minuta elaborada pela Consultora Jurldica do PEGIRS - Marcos Pauto Marques Araújo
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V) O Município de Mirac~ma, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ/MF sob nO, 29114121/0001-46,
com sede na Praça Ary Parreira, nO. 171,
Centro, Miracema,
Estado do Rio de Janeiro, CEP 28.460-000,
neste ato
representado por seu Prefeito, o Sr(a). Ivany Samel, Brasileiro, Casado, Produtor
Rural, RG: 80873418-0 lFP, CPF: 130.940.927-72;
•

I

.

VI) O Município de Porcluncula,

pessoa jurídica de direito público interno, inscrita
no CNPJ/MF sob n°. 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(a). Antonio Jogaib, Brasileiro, Casado,
RG:
801.314.07-1 IFP/RJ, CPF: 036.368.527-87;

VII)

O Municãpio de Natividade, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ/MFsob
n''. 28.920.304/0001-96, com sede na Praça Ferreira·
Rabelo, .Centro,Porciúncula,
Estado do Rio de Janeiro, CEP 28.380-000, neste
ato representado
por. seu Prefeito, o Sr(a).Marcos
Antônio da Silva Toledo,
Brasileiro, Casado, RG: 07454178-0 Detran/RJ, CPF: 007.163.237-96;

VIII)·
O Município
de Varre Sai, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ/MF sob ·no.. 3$.217.831/0001-55,
com sede na Praça padre
Abaete Cordeiro,16, Centro, Varre Sai, Estado do Rio de Janeiro, CEP 28.375000, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr(a). Everardo Oliveira Ferreira,
Brasileiro, Casado, RG:05626216-5 IFP/RJ, CPF: 680.448.017-15;

IX) O' Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de direito público interno, através
da Secretaria de Estado do Ambiente - SEA, inscrita no CNPJ/MF sob nO:
42.498.709/0001-09,
com sede na Av. Venezuela,
n°. 110, 5° andar, Bairro
Saúde.' Esta-ae)' dá-RioaeJEjrfelrõ~-CEP-200a-1=3'12,-rTeste·ato
representada pela
Secretária Marilene de Oliveira Ramos Múrias dos Santos, (brasileira, casada,
Engenheira, RG 13067641-4 IFP, CPF 742.396.357-72),
atuando, apenas, como
interveniente;
PARÁGRAFO
ÚNICO. Consideram-se
subscritores todos os Municípios criados por
desmembramento
ou fusão de quaisquer dos Municfpios mencionados nos, incisos,
desta cláusula, desde que o Prefeito formalize a anuêncía ao presente protocolo de
intenções.

CAPíTULO

1/

DA RATIFICAÇÃO
CLAÚSULA
SEGUNDA (DA RATIFICAÇÃO)
- O protocolo de intenções, após sua
ratificação por, pelo menos, 3 (três) Municípios que o subscreveram, converter-se-á em
Contrato de Consórcio Público, ato constitutivo do Consórcio.

Minuta elaborada pela Consultora Jurfdica do PEGIRS-
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§1°. Somente será considerado consorciado o Município subscritor do protocolo de
intenções que o ratificar por meio de lei nas respectivas
Câmaras Municipais,
ressalvado se já houver esta autorização na legislação municipaL

§2°. Será automaticamente
em até

2

admitido no Consórcio o Município
(dois) anos da data da publicação .deste protocolo.
!

que efetuar ratificação

.

§3°. A ratificação realizada após 2 (dois) anos da subscrição
homologação da Assembléia Géral do Consórcio.

somente será válida após

§4°. A subscrição pelo prefeito não induz a obrigação
pertence, soberanamente, à Câmara Municipal.

de ratificar,

cuja decisão

§5°. Somente
subscrito.

o Município

que o tenha

poderá

ratificar

o protocolo

de intenções

o ingresso de novo(s) integrante(s)
no Consórcio, a qualquer
momento, por decisão em Assembléia Geral por maioria absoluta de seus membros, o
que se fará por termo aditivo firmado pelo seu Presidente e peloís) Prefeito(s) do(s)
Município(s) que desejartem) consorciar-se, do qual constará a lei autorizadora .

§6°. É facultado

.

§ 7°. A lei de ratificação

poderá prever reservas para afastar ou condicionar a vigência
de cláusulas, parágrafos, incisos ou alíneas do presente protocolo de intenções, sendo
que, nessa hipótese, dependerá de que as reservas sejam aceitas pelos demais
Municípios subscritores ou, caso já constituído
Consórcio, por decisão da maioria
absoluta da Assembléia Geral.

o

§ 8°. O protocolo de intenções, independente de ser ratificado, deverá ser publicado na
imprensa oficial de forma resumida, desde que a publicação indique o local ou o sítio
eletrônico da rede mundial de computadores
- site da infemet -, em que se poderá
obter seu texto na íntegra.

TíTULO 11
DA ESTRUTURAÇÃO
DO CONSÓRCIO
CAPíTULO I
DA DENOMINAÇÃO E DA NATUREA JURfOICA
CLÁUSULA
TERCEIRA (DA DENOMINAÇÃO
E DA NATUREZA
JURíDICA) - O
Consórcio, denominado de NOROESTE li, 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 personalldade
jurídica
vigência das leis de ratificação pelos Municípios.

de Direito

Público

mediante

a

§2~. Como fo:ma de garantir simult~neidade,
recomenda-se que as leis de ratificação
.sejam encaminhadas pelos respectivos poderes executivo as Câmaras Municipais no
Minuta elaborada pela Consultora Jurídica do PEGIRS - Marcos Paulo Marques Araújo
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prazo de 10 (dez) dias úteis, com caráter emergencial para sua aprovação respeitados
os regimentos internos e demais dispositivos legais aplicáveis.
CAPíTULO 11
DO PRAZO DE DURAÇAo

CLÁUSULA QUARTA (DO PRAZO DE DURAÇÃO) - O Consórcio terá prazo de
duração indeterminado.
CAP[TULO 111
DA SEDE
-.:'t,

CLÁUSULA QUINTA (DA SEDE) - A sede do Consórcio será definida pelo estatuto
social.
PARÁGRAFO ÚNICO. A Assembléia Geral do Consórcio, mediante decisão da maioria
absoluta dos seus representantes, poderá alterar a sede.

Dos

TfTULO 11I
OBJETIVOS DO CONSÓRCIO

, CAPíTULO
DAS DISPOSIÇÕES

I
GERAIS

CLÁUSULA SEXTA (DO OBJETIVO)- O objetivo primordial do Consórcio é a gestão
associada e integrada do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos,
podendo promover, a partir disso, as seguintes ações, dentre outras previstas neste
protocolo de intenções e no 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;
_ _____
II - atuar, de forma consensual com os Municípios consorciados, na elaboração do
planejamento regional setorlal do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos sob responsabilidade do Consórcio;

11I - receber s, 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 protocolo de intenções e da legislação aplicável;
IV - desempenhar, de forma consensual com a entidade reguladora, a fiscalização
sobre o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, nos termos deste
protocolo de intenções e da legislação aplicável;

v-

realizar o fomento, o suporte e a coneretização 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;
Minuta elaborada pela Consultora Jurfdica do PEGIRS - Marcos Paulo Marques Araújo
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VII - implementar a coordenação da gestão integrada e associada do serviço de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, nos termos deste protocolo de intenções;

VIII- realizar,

nos termos autorizado neste protocolo de intenções e da legislação
aplicável, a terceirização, a permissão e/ou a concessão, inclusive parcerias públicoprivadas, da prestação do serviço de hmpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
especialmente
do transbordo até a disposição final de resíduos sólidos com a sua
devida remediação, precedido dEj prévio processo Iícítatório, ressalvadas as hipóteses
de contratação direta;
.
IX - expedir, nos termos "autorizado neste protocolo de intenções e da legislação
aplicável, a autorização legal operativa para empresas autorizadas prestarem a coleta
diferenciada de resíduos sólidos especiais para os gerador~s desses resíduos.
/.

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

estranqeíras;
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;

11I - ser contratado pela Administração direta ou indireta dos Municípios
mediante prévia dispensa de licitação, nos termos da Lei n.o8.666/93.

consorciados

.

IV - comparecer como interveniente em convênios celebrados por Municípios consorciados e
terceiros, a fim de receber ou aplicar recursos.

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 protocolo de intenções.
CAPíTULO 11
DO PLANEJAMENTO
CLÁUSULA
SÉTIMA (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 responsabiHdade dos Municípios consorciados.
PÃRAGRAFO ÚNICO. O Consórcio, ao conferir o suporte técnico aos planos a que se
referem esta cláusula, se orientará pelas normas sobre planejamento previstas na Lêi
n.o11.445I07 e demais leis aplicáveis, assim como àquelas dispostas no estatuto social.
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CLÁUSULA OITAVA (DO OBJETO DO PLANEJAMENTO REGIONAL) - O
Consórcio, nos termos do estatuto social, 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 NONA (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 11I

DA REGUlAÇÃO
i

CLÁUSULA DÉCIMA. (DO OBJETO DA REGULAÇÃO). Observado o disposto no
8rt.241, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, na Lei federal
n.°11.107/05 e seu Decreto regulamentar n.°6.017/05 e na lei federal n.°11.445/07 e
demais leis apiieávels, os Municípios consorciados, nos termos autorizado por este
protocolo de intenções, 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
atribuições 'estabeleci das 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 autorizaçôestaqais operativas expedidas em protdas empresas autorizadas para
prestarem a coleta diferenciada de resíduos sólidos especiais para os geradores
desses resíduos ..
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (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. .

o

PARÁGRAFO ÚNICO.
convênio de cooperação detalhará os direitos e os deveres
pertinentes à regulação de cada um dos convenentes.
CAPíTULO IV
DA FISCALIZAÇÃO
~LÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (DO OBJETO DA FISCALIZAÇÃO). Observado o
disposto no 8rt.241, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 na lei
federal n.o11.107105 e seu Decreto regulamentar n.06.017/05 e na Lei 'federal
n.o11.445J07 e demais leis aplicáveis, os Municípios, nos termos autorizado por este
Minuta elaborada pela Consultora .Jurldlca do PEGIRS - Marcos Paulo Marques Araújo

Página 12 de 45

Universidade do Estado do Rio de Janeiro
,retes,'
Instituto de Química
q~"~o
Plano Estadual de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PEGIRS
_.~<;:;:o!:~_,
..~,...o...o..,o"'
.o ..~o.
o

'.

I - apoiar e, quando couber, promover a realização de audiências e consultas públicas
sobre as atividades da gestão do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos, especialmente a sua prestação;

111 - apoiar, no que couber, os conselhos estaduais
meio ambiente ou análogos
gestão dos resíduos sólidos;

acometidos,

e municipais de saneamento, de
total ou parcialmente, do controle social na

IV - apoiar, no que couber, as organizações
não governamentais,
inclusive
Organização Social e Organizaç~o da Sociedade Civil de Interesse Público, atuantes,
de forma efetiva, no controle social no âmbito do saneamento e do meio ambiente;

v - estimular,

apoiar; incentivar e, quando possível, concretizar as atividades
ao controle social no âmbito da ge~tão. de resíduos sólidos, compatíveis
diretrizes e os princípios da'Lei rt01°1;44Sf01. o

relativas
com as

VI =: apoiar a distribuiçâoe.o

recebimento pelos usuários do rnanual.de.prestaçãc do
serviço de limpeza urbana
manejo de resíduos sólidos, que será elaborado pelo
prestador e aprovado P~Jp entidade reguladora;

e

§1°, A Assembléia Geral, por meio de resolução aprovada pela maioria simples dos
seus membros, estabelecerá o
para orealização
de oaudiências
e consultas
públicas a serem observadas pelo Consórcio. o

horm~q.

.

.

-

..:-:.:".-.

§2°, Os Municípios corisórcladós e a entidaderéquladora
poderão se valer das normas
sobre audiência e consulta pública, desde que não contr~riem a sua própria legislação.
_000

DO PROGi3AMA

CAPíTULO VI
REGiONAL DE COLETA SELETIVA

CLÁUSULA
DÉCIMA
SÉTIMA (DO OBJETO
DO PROGRAMA
REGIONAL
DE
COLETA SELETIVA). Observado o disposto no plano regional setorial do serviço de
limpeza urbana e manejO -d-eoo·reslduos-··solidos:üConsórcio
poderá, de forma
coordenada com os Municípios consorciados,
elaborar, desenvolver e ímplementar
programa regional de coleta seletiva.
PARÁGPuAFO ÚNICO, À Gerência Operacional,
nos termos deste protocolo de
intenções e do estatuto social, compete elaborar, desenvolver
e implementar
o
programa regional de coleta seletiva.
CAPfTULO VII
DA COORDENAÇÃO
CLÁUSULA
DÉCIMA OITAVA (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,
Minuta elaborada pela Consultora Jurfdíca do PEGIRS - Marcos Paulo Marques Araújo
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PARÁGRAFO ÚNICO. O fórum de discussão

das ações de coordenação
será o
conselho consultivo, de cunho meramente consultivo, a ser instituído nos termos deste
protocolo de intenções e do estatuto social do Consórcio.

CLÁUSULA

DÉCIMA

NONA

(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 no estatuto social:

I - promover a orientação técnica !quanto à administração, à operação, à manutenção e à
expansão do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos a cargo dos Municípios
consorciadas;!,
11 - apoiar a formulação da polítiça remuneratóría do manejo de resíduos sólidos, inclusive
instituição, reajuste e revisão das taxas ou 'tarifas e dos preços públicos, instituída pelos
Municípios consorciados, observádo. o dIsposto na lei n.°11.445/07 e, quando for o caso, na
legislação tributária nacional e muniCipal;
111- realizar intercâmbiO

com entidades afins;

IV - cooperar e colaborar com os Poderes EXêcutivoe' Legisiati~o municipais na adoção de
medidas legislativas que concorram p~ra o aperfei?8~rn~ntoda gs!?tão de resíduos sólidos;
V - apoiar ,6 desenvolvimento de estudos, projetqs. e programas com vistas à captação de
recursos públicos perante as entidades de finenciarnento, públicas ou privadas, nacionais ou
intemacionais, para o aperfeiçoamento da gestão de resíduos sólidos;

CAPíTULO VIII
DA DELEGAÇÃO DO SERViÇO DE LIMPEZA URBANA
E MANEJO DE RESfDUOS SÓLIDOS

Seção I
Das' DisposiçoeifGEfrals·
CLÁUSULA

VIGÉSIMA (DO OBJETO DA DELEGAÇÃO CONTRATUAL) Observadas as disposições das leis Federais n.08.666/93, n.o8.987/95, n." 9074/95, n."
11.079104 e n.o 11.445/07 e das Leis Estaduais n.o2.831/97 e n.o5.068J07, o Consórcio,
nos termos autorizado por este protocolo de intenções, poderá 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.
PARÁGRAFO
'ÚNICO. À Gerência Operacional,
nos termos deste protocolo de
intenções e do estatuto social, compete promover a terceirização,
permissão e/ou
concessão, inclusive parceria público-privada,
dos serviços a que se referem esta
cláusula.

Seção 11
Das Parcerias Público-Privadas
Mil'\uta elaborada pela Consultora Jurldica do PEG1RS - Marcos Paulo Marques Araújo
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA (DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS)
- Caso
os estudos de viabilidade técnica e econômico-financeira
indiquem a possibilidade dos
serviços mencionados
na cláusula anterior sejam prestados por meio de parcerias
público-privadas,
em qualquer de suàs modalidades, fica o Consórcio autorizado a
promover a modelagem e a implementação
dessas parcerias com suporte, apoio e
orientação técnica da entidade reguladora e-da unidade de parceria público-privada UPPP do Estado do Rio de Janeiro.
§1°. Observadas as disposiçõés constantes na Lei Federal n.O 11.079/04 e na Lei
Estadual n.o5068/07, a modelagem e a implementação das parcerias público-privadas
no âmbito do Consórcio aque se refere esta cláusula observará procedimento próprio a
ser disciplinado pelo estatuto social.

a

§2°. A Assembléia Geral,' após
.manlfestaçêo da gerência operacional B a oitiva da
entidade reguladora e da i..lliIdâd~:de::pai-ceria público-privada - UPPP do Estado do Rio
de Janeiro, editará resolução. páraestabelecer regras detalhando o procedimento da
modelagem e da ímplementação das parcerias público-privadas
a que se refere esta
cláusula.
. ,.
.
CLÃUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA '(DÓ:FUÚ60=;GARANtipOR
DAS PARCERIAS
PÚBLICO-PRIVADAS)
- Na eventualldade doserviço de limpeza urbana e do serviço
de limpeza e manejo de rêsídtfb~é' 'sQlidosi'j~§peçjalmente
do transbordo
até a
disposição fina) de resíduos sólidos com a
:':cievida remediação,
ser objeto de
parceria público-privada,
esta última contará com tunda garantidor para assegurar as
obrigações assumidas, pelo Consórcio, perante o parceiro privado.

sua

CLÃUSULA
VIGÉSIMA
TERCEIRA (DO CONSÓRCIO COMO COTISTA). Fica o
Consórcio Público autorizado a participar, na qualidade de cotista, do fundo a que se
refere a cláusula anterior.
PARÁGRAFO ÚNICO. OS Municípios consorciados repassarão, por meio de contrato
de rateio, os recursos necessárlãs
à Cons6rc!õ-fazer-õ aparte ao fundo garantidor,
assim como manter o valor do aparte em caso de inadimplemento.

para

Seção 11I
Da Arbitragem
CLÁUSULA
VIGÉSIMA
QUARTA
(DA ARBITRAGEM).
Os conflitos, porventura,
decorrentes da prestação do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos,
especialmente do transbordo até a disposição de resíduos sólidos com a sua devida
remediação, que tenham sido objeto de terceirização,
permissão e/ou concessão,
inclusive parceria público-privada,
poderão ser deliberados e dirimidos por meio da
arbitragem.
§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.
Minuta elaborada pela Consultora Jurfdica do PEGIRS - Marcos Paulo Marques Araújo
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§2°. À Câmara de Arbitragem, nos termos deste protocolo de intenções e do estatuto
social, competirá promover a arbitragem a que se refere esta cláusula.
Seção IV
Da Autorização Le~al Operativa
I

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA (DA AUTORIZAÇÃO lEGAL OPERATIVA). O
Consórcio, nos termos autorizado por este protocolo de intenções 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 ÚNUCO. À Gerência Operacional, nos termos deste protocolo de
intenções e do estatuto social, cabe expedir e fiscalizar as autorizações a que se
referem esta cláusula
,- '.,'
" "
~:;:.:

:~

'.

_:.

" ,. "
TíTULO IV
DA GESTÃO·Âs'S'óêfADA DO SERViÇO DE LIMPEZA URBANA
~:;'>:!:;':;E'MÀNEJÓ DE RESlOUOS'SÓUDOS
'
',>"

•
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•
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~" " :'CAPíTULO I

. OAGÉSTÃO ASSOCiADA
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA (DA AUTORIZAÇÃO DA GESTÃO ASSOCIADA) Os Municípios consorciados autorizam ;õ\ gestão associada do serviço de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos, buscando, com respaldo na consensualidade, o
seu aperfeiçoamento.
PÃRÁGRAFO ÚNICO, A gestão associada autorizada nos termos dessa cláusula
refere-se aos próprios objetivos primordiais do Consórcio previstos neste protocolo de
intenções.
CLÁUSULA
VIGÉSIMA
SÉTIMA
(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 OITAVA (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 territorlal sem limites intermunicipais.
PARÁGRAFO ÚNICO. Exclui-se dessa cláusula o território do Município a que a lei de
ratificação tenha aposto reserva para o excluir da gestão associada de manejo de
resíduos sólidos.
Minuta elaborada pela ConsultoraJurfdica
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CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA (DAS
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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, especialmehte regulação, fiscalização e coordenação,
§1°. Os Municípios consorciados 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 conyênío de cooperação, a fim de transferi-Ia para a entidade
regulação.'
§2°. O Consórcio fica autorizado, pelos Münicípios consorciados, a desempenhar, de
forma consensual com à~éntld~fdére'gulàdor
nos termos do convênio de cooperação,
fiscalização sobre 'O serviço de "limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
.

",.

..

. . .

§3°, A competência 'reªÍJiatoriae
fiscalizatórla
ague
se referem os parágrafos
anteriores abrangem, dentre ·ollt.rªs..éüribuiçõE3~e$téb~r$cida!; na legislação aplicável, a
regufação e a tiscalizaçâo sobre:' ",' .' ..
.
:. c':: ,;

dê

a) os contratos de terceirízaçãõ,
;perrnissã(f.~:êf.oú de concessão, inclusive parceria
público-privada,
do serviço de limpeza urb?n~ .. 8 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
atividades do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;

das

c) as autorizações legais. ôperativas 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 elou as Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público, desde que atendidas as condições estabelecldas
pelo presente
protocolo de intenções e pelo 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 11I
DA AUTORIZAÇÃO
PARA REALIZAR LICITAÇÕES
E DELEGAR O SERViÇO DE LIMPEZA URBANA
E MANEJO DE RESfDUOS SÓLIDOS
Seção I

Das Licitações
Minuta elaborada pela Consultora Jurfdica do PEGIRS - Marcos Paulo Marques Araújo
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA (DA LICITAÇÃO
PARA ESCOLHA DO PRESTADOR DO
SERVIÇO DE LlMlPEZA 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 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'ii.o8.666/93,
n.o8.987/95, n." 9074/95, n."
11.079/04 e n.o 11.445/07, das leis Estaduais n.o2831/97 e n.o5068/07, deste protocolo
de intenções, do estatuto social Q, demais atos que vier a editar.
PARÁGRAFO
ÚNICO. Nos termos da legislação aplicável e deste protocolo de
intenções, fica o Consorcio 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 TRJGÉSll\IFA.ip.ftIM~]RA(ôÂ
LICITAÇÃO PARA AQUISiÇÃO
DE BENS
E SERVIÇOS .PARA C> CONSÓRCIO).
Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior,
o Consórcio é .obrigacto,··a· :r~a·lizar prévio processo licltatórlo para contratar obras,
serviços, compras, .a.lren$'çoes Iocações atinentesà sua ge·stão administrativa interna,
ressalvadas as hipóteses de contratação.qir~tar,at~rú:jí9as,
sempre, as normas da Lei
n.o8.666/93 e dest~.p(9ioco.lo de li1i~nçõés.• :
,'>'
.

e

1::',"',

_.-

.

.

..•••...

::;.~+.:

.

.

'Seç~oJL:.Da p!;:legâção do Serylço~~~·:LirripezaUrbana e
.

Manejo

de ResldUos ·SÓiidos

CLÁUSULA
TRIGÉSIMA
~EGUNDA
(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 fina! de reslduos sólidos com a sua devida remediação , precedido de
prévio processo licitatórlo, ressalvadas .as hipóteses.ríecontratação
direta, observadas
as disposições das Leis Federais n.o8.666/93, n.o8.987/95, n.o 9074/95, n." 11.079/04 e
n." 11.445/07, das leis Estaduais n.o2831/97 e n.o5068/07, deste protocolo de
intenções e demais atos que viera editar.
CLÁUSULA
TRIGIÉSIMA TERCEIRA
(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 protocolo de intenções e demais atos que vier a editar.
CAPíTULO IV
DA POLlTICA REMUNERATÓRIA
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA (DO SUPORTE À POLíTICA REMUNERATÓRIA
DOS MUNiCíPIOS CONSORCIADOS),
O Consórcio, em articulação com a entidade
reguladora, poderá dar suporte na realização da política remuneraíória 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,
Minuta elaborada pela Consultora Jurldica do PEGIRS - Marcos Paulo Marques Araújo
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na Lei n.o11.445/07 e, quando couber,
sem prejufzo de outras normas aplicáveis

n

,_.,",.../#;f f
_

na legislação

".,,"'v.~"==.i1H;'II'

tributária

à espécie.

CLÁUSULA
TRIGÉSHMA
QUINTA
(DA REMUNERAÇÃO
DO MANEJO
DE
RESíDUOS SÓLIDOS).
Observado 0- disposto nas Leis Federais n.o8.987/95, n.o
9 ..074195, n.o 11.079104 e n.o 11.445107, das leis Estaduais n.o2.831/97 e n.o5.068/07,
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 contraprestação
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 elou concessão, inclusive parceria públicoprivada.
PARÁGRAFO
ÚNICO. Observado o disposto na legislação aplicável e nos termos
deste protocolo de intenções, o Consórcio poderá estabelecer
a contraprestação
remuneratória da coleta diferenciada de resíduos sólidos especiais a ser prestada por
empresa autorizada.

.

.

DA CELEBRAÇÃO
-

TITULOV

OÇ;·CONTRATO DE GESTÃO
E D~ETERMO DE PARCERIA

CAPíTULO I
DO CONTRATO DE GESTÃO
CLÁUSULA
TRIGÉSIMA
SEXTA (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 segúiiites-atlvídades;
dentre outras preVistas-no esfàtuto social:
a) educação ambiental
e sanitária, especialmente
cursos, seminários
correlatos em prol da capacitação de gestores e demais pessoas atuantes
de resíduos sólidos;

e

eventos
na gestão

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
gestão de resíduos sólidos.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA (DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAR
AS OS).
O estatuto social estabelecerá as condições para contratar as OS, sendo obrigatória a

existência de:
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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 execútado;
b) metas a serem atingidas
c) etapas ou fases de execução
d) plano de aplicações dos recursos .fin'élnce,ir9s;
e) cronograma de desembolso:"

' ,":.':" ,

f) previsão de início 6::filil(:l.aexecução do objeto, assim como da conclusão das etapas

ou fases programadas.

"

. "

PARÁGRAFO
ÚN1C:Ó. O contratO:'ge"gest§6,:~~e'<s~iécelébrado
de comum acordo
entre o Consórcio e os, deveré' atender aodisposto ·nas diretrizes gerais do art. 7°,
da lei n.o9.?37/98
na legislaça'ô'riiO.l1rtipaJ aplrêãy~1 àespécie.

e

a

,.',

,":;'. CÁP!-rULÔ'J1
DO TERMO DE PARCERIA

CLÁUSULA TRIGÉSIMA.oiTAVA (DA CONTRATAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA
SOCIEDADE CIVil DE 'INTERESSE PÚBLICO - OSCIP), Observadas as diretrizes
gerais da lei Federal n.ó9. 7~0/99 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 S"6ciedaaê--ClvTIae-rnreressepublico· - OSCIP
para desempenhar as seguintes atividades, dentre outras previstas no estatuto social:
a) promoção do desenvolvimento econômico e social das associações elou
cooperativas de caíadores de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis
. incorporadas à gestão integrada desses resíduos sólidos;
b) divulgação 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 TRIGESIMA NONA (DAS CONDiÇÕES PARA CONTRATAR AS
OSCIP). O estatuto social estabelecerá as condições para contratar as OSCIP, sendo
obrigatória a existência de:
'
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I - autorização
dias;

dada pela maioria simples da Assembléia

1/ - plano de trabalho das atividades objeto da contratação,
seguintes informações:
a) identificação

Geral, em, no máximo, 60

que conterá, pelo menos, as

do objeto a ser executado;

b) metas a serem atingidas

c) etapas ou fases de execução
d) plano de aplicações
e) cronograma

dos recursqs ~nanceiros;

de desembolso;

f) previsão de início e fim da execução
ou fases programadas,;:'-;:
.

do objeto, assim como da conclusão

das etapas

PARÁGRAFO
ÚNICO. ÓterrhO ..de parcerií3·,~·;quÉt~·etá celebrado de comum acordo
entre o Cónsórcio e'âÓSCIP,
dé'~t3f?atén({er~ào disp6~torias diretrizes gerais dos §1°
e §2°, doart. 10, da lei n.o9.79P.!$$,·ilJéllegiêI99~9.municip~J
aplicável à espécie,
:;,'
'.~

-

-"1:

..•••.•...•..•

.>

DA dUALilFICÁÇÃO

'Ç' '.
.

,:

','-:·t ': :':'

'tJT.LJLcf·VI ..: ::....

CÓrvlÓ AGÊN'CIA
c

EXECUTIVA

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

dada pela maioria simples

da Assembléia

II - haja sido formalizado
prévio
plano
desenvolvimento institucional do Consórcio; e,

Geral em, no máximo,

estratégico

de

aprimoramento

60

e

111- tenha sido celebrado prévio contrato de gestão.
§1°. A qualificação do Consórcio como .aqência 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°. Caberá ao estatuto social dispor sobre o plano estratégico de aprimoramento e
desenvolvimento
institucionaI e o contrato de gestão a ser firmado por, no mínimo, 1
ano.
TíTULO VII

DA ORGANIZAÇÃO DO CONSÓRCIO
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CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA
PRIMEIRA (DAS NORMAS DE ORGANIZAÇÃO
DO
CONSÓRCIO).
A organização do Consórcio observará o disposto na lei Federal
n. °11.107/05, \10 Decreto regulamentar
\1.°6.017/05 e \10 presente protocolo de
intenções, sem prejuízo das normas, do estatuto social a respeito da matéria.
CAPfTUlO 11
DOS ;ÓRGÃOS DO CONSÓRCIO

CLÁUSULA QUADRAGÉªIMA
dos seguintes órgáos:

I - Assembléia

SEGUNDA (DOS ÓRGÃOS). O Consórcio é composto

. ,

Geral;

11- Presidência;

111 - Diretoria;
IV - Conselho Fiscal;

v-

Conselho Consultivo;

VI - Ouvidoria;
VII - Gerência Operacional;

e,

VlII - Câmara de Arbltraqern ..
PARÁGRAFO
ÚNICO. É vedado ao estatuto social criar outros órgãos, assim como
empregos públicos não contemplados neste protocolo de intenções.

CAPíTULO
DA ASSEMBLÉIA

111
GERAL

Seção I
Da Composição
CLÁUSULA
QUADRAGÉSIMA
TERCEIRA (DA COMPOSIÇÃO
GERAL). A Assembléia
Geral, instância máxima do Consórcio,
composto pelos Prefeitos dos Municípios consorciados.
§ 1°. Os Vice-Prefeitos e os membros do Conselho
as reuniões da Assembléia Geral com direito a voz.

DA ASSEMBLÉIA
é órgão coleqiado

Fiscal poderão participar de todas

§ 2°. No caso de ausência
Município consorciado

do Prefeito, o Vice-Prefeito
assumirá a representação
na Assembléia Geral, inclusive com direito a voto.
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CLÁUSULA
QUADRAGÉSIMA
QUARTA (DAS REUNIÕES). A Assembléia
Geral
reunir-se-à, ordinariamente, 4 (quatro) '-vezes por ano, em datas a serem definidas no
estatuto social, e, extraordinariamente,
sempre. que convocada.
i

PARÁGRAFO
ÚNICO. A forma de convocação e de funcionamento
Geral ordinária e extraordinária sera definida no estatuto social.

da Assembléia

{

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.

e

§ 1°. O voto será público
ri:Ohiiliál~-~ariiítifId6-se o voto secreto somente rios casos de
julgamento em que se suscite aaplicação de penalidade a empregado público do
Consórcio ou· a MuriicípÍÇ1. consorciado,
observado,
em qualquer caso, o devido
processo legal. .
.
§ 2°. O Presidente

n~dterá díreito

a voto, ressalvadõ nas seguintes hipóteses:

I - eleições e destituições:
li -

quorum

qualificado;

11I - desempate

nas votações.

CLÁUSULA
QUADRAGÉSIMA
SEXTA (DO QUORUM). Ressalvadas
as matérias
submetidas ao quorum qualificado previsto neste protocolo de intenções e no estatuto
social, as' deliberações
da Assembléia
Geral serão tomadas por maioria simples,
presentes a maioria absoluta dos Municípios consorciados membros.
PARÁGRAFO

ÚNICO. Ao 'estatuto social caberá cletalh'aro-disposto

nesta cláusula.

Seção 11I
Da Competência
CLÁUSULA
QUADRAGÉSIMA
Assembléia Geral: .

SÉTIMA

I - homologar o ingresso no Consórcio
inicial do Contrato de Consórcio Público;

(DAS

COMPETÊNCIAS).

de Município

Compete

à

que não tenha sido subscrito r
.

11 - homologar, quando já constituído o Consórcio, as reservas feitas por Municípios
para afastar ou condicionar a vigência de cláusulas, parágrafos, incisos ou alíneas do
protocolo de Intenções:

11I - homologar a alteração da sede do Consórcio;

Minuta elaborada pela Consultora Jurfdica do PEGIRS - Marcos Paulo Marques Araújo

Página 24 de 45

y?'

"'It
~.tA,.~
5~~
..~

'(Oce~?() \'I ..;~:~

,>.-

Uni~ersidade d,O~stado do Rio de Janeiro
flr, ~,. "'"..:....1X- •....
Instituto de oulm.ca
' ,,,....,.. - .
Plano Estadual de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PEGIRS·
.:' .~.~"
L'

\

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 orotocolo de intenções;
VI - autorizar, em, no máximo, 60 dias, a contratação de OS, observadas demais
condições previstas neste protocolo de intenções;
VII - autorizar, em, no máximo, 60 dias, a contratação de OSCIP, observadas demais
condições previstas neste 'protocolo de intenções;
VIII - autorizar, em, no máximo, 6'0 di.as,a formalizaçâo da qualificação do Consórcio
como agência executiva, observadas demaiscondições previstas neste protocolo de
intenções;'
,

'

IX - elaborar e, quando for 6- caso, alterar o estatuto social do Consórcio, aprovando-o,
em qualquer das hipóteses;
.

X - eleger ou destituiro Presidenteeo

::

._.'..

,'.

VlcejPrés'idente;

e

XI - escolher
ou destituir o Oiretó-i o'\tice-Oít:etot~~;
;
.
....
'".,",

XII- escolher, mediante eleição, os'membrb~'~J~:'ihú;grarão o Conselho Consultivo;
XIII - deliberar, nos termos deste protocolo de intenções, sobre a destituição dos
membros do Conselho Consultivo..
XIV - escolher ou destituir o Gerente e o Sub-Gerente da Gerência Operaciona!;

xv -

escolher

OLl

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 adicionals,
inclusive a previsão de aparte 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·

I

XVIlI - homologar as decisões do Conselho Fiscal;
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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
perseguidos pelo Consórcio.

necessárias

para

concretizar

XII - aplicar pena de exclusão do Consórcio

ao Município
e no estatuto social;

deste protocolo de intençõês

os

objetivos

a serem

r

consorciado,

XIII- deliberar e aprovar o aditivo que alterar o contrato de consórcio
ser ratificado mediante lei por todos 0$ Municípios consorciados;

nos termos

público, que deve

XIV - expedir-resoluções
e demais atos normativos para o fiel cumprimento de suas
funções, especialmente
para estabelecer
regras detalhando
o procedimento
da
modelagem e oa Implernentação das parcerias público-privadas,
nos termos deste
protocolo de intenção.

PARÁGRÁFO ÚNico. As competências arroladas nesta cláusula não prejudicam que
outras sejam reconhecidas

pelo

esh3tÚfo

social. .' -

CAPITULO IV
QAPRf:SIOÊNCIA

Seção I
Das Dispcsições

Gerais

CLÁUSULA
QUADRAGÉSIMA
OITAVA (DA PRESIDÊNCIA)
meio de seu Presidente eleito. cabe-a reoresentaçêolepeldo
deste protocolo de intenções.

- À Presidência, por
Consórcio, nos termos

§ 1°. O Presidente e o Více-Presidente
para o mandato imediatamente

terão mandato de 2 anos admitida a recondução
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.

§ 30. Nas hipóteses de impedimento ternporárío do Presidente do Consórcio, caberá ao
Vice-Presidente

substituí-Ia.

Da Eleição
cLÁUSULA
na cláusula

Seção 11
e da Destituição

QUADRAGÉSIMA
NONA (DA DESTITUJÇÃO). Observado o ríto disposto
posterior em que seja assegurado o devido processo legal, o Presidente
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elou o Vice-Presidente

do Consórcio

poderão

ser destituídos

'-,

....

quando incorrerem

nas

seguintes infrações:

I- abusarem das prerrogativas

do carqo:

(I - incorrem em desídia;

11I - promoverem a quebra do decoro;
(

IV - receberem vantagens

indevidas, sejam de natureza

pecuniária ou não.

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 Presidente e/ou Vice-Presidente,
observado o rito estabelecido na cláusula posterior assegurado o devido processo
legal.
.
CLÁUSULA
QÜINQUAGÉS11\11A (DO RITO DE ELEIÇÃO E DE DESTITUIÇÃO)
- A
eleição e a destituição .do Presidente e/ou do Viçe-Presidente
observará o rito
estabelecido no estatuto social.

§ 1°. A Assembléia Geral eleqerá e destituirá o Presidente ek»: o Vice-Presidente pelo
voto aberto e nominal de 2/3 (dois terçosjdoaseus membros, presente a maioria
absoluta em reunião extraordinária especialmente convocada.
do Consórcio, os trabalhos referentes à Presidência
serão realizados peJo Prefeito do Municfpio sede do Consórcio até o anúncio do
primeiro Presidente e Vice-Presidente eleitos,

§ 2°. Por ocasião da instalação

Seção !li
Da Competência

CLÁUSULA QÜiNQUAGÉSIMA

PRIMEIRA (DA COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE).

Sem prejuízo do disposto no estatuto social do Consórcio,
I - representar

ao Presidente

compete:

o Consórcio Judicial e extrajudicialmente;

11- zelar pelos interesses do Consórcio, exercendo todas as competências que não
tenham sido outorgadas por este protocolo de intenções ou pelo estatuto social a' outro
órgão do Consórcio

111- nomear os indicados aos cargos de Diretor e Více-Dlretor;
IV - nomear os indicados aos cargos de Conselheiros

do Conselho Fiscal;

V - nomear os membros indicados ao Conselho Consultivo;

VI- nomear o indicado ao cargo de Ouvidor-Geral;
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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 ines. VIII e IX poderão ser
delegas à Diretoria.
,cAPfrULOV

DA'OJRETORIA
Seção I

O',

r

t •
O'

Das Disposições Gerais
CLÁUSULA QÜ1NQUAGJ;SnviA SEGUNDA (DA [)I~ETORIA). A Diretoria, órgão
executivo do Consórclo, será composta deum piretqf,.e'!-Im Vlce-Díretor, cuja escolha e

o

destituição observará disposto ne~te protocolo 'déintençÕes e rio estatuto social para
desempenho das funções admínlstratívas € fínanceíras do Consórcio.
J

!

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

I- possuir idoneidade moral e reputação i1ibada;
fl - deter notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, financeiros, de engenharia,
especialmente

sanitária, ÓU de Administração Pública;

11I- ter mais de 30 anos d~jdqde, e 5 anos de comprovada.expertêncta
ramos do conhecimento mencionado no inciso anterior.
0

pertinentes

aos

§ 2°. Os cargos de Diretor e de Vice-Diretor 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 Diretor, caberá ao Vics-Diretor
substituí-Ia, e nos casos de vacância do cargo de Diretor, o Vice-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.
§ 5°. O estatuto social do Consórcio disporá sobre o funcionamento da Diretoria.
Seção 11
Da Escolha e da Destituição
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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 destitufdos quando
incorrerem nas seguintes infrações:
) - abusarem das prerrogativas

do cargo;

11- incorrem em desídia;
,

111- receberem vantagens

.

indevidas, sejam de natureza pecuniária ou não;

IV - incorrem em malversação

do dinheiro público.

PARÁGRAFO ÚNlCO. 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, p'odê~á'destituir o Diretor e/ou Vice-Diretor, observado o rito
estabelecido na cláusula posterior assegurado o devido processo legal.
CLÁUSULA QÜINQUAGESIMA
QUARTA (DO RITO DE -DI;STITUIÇÃOE DE
ESCOLHA). A destituição e a escoíha do Diretor e do Vice-Diretor observarão o rito
estabelecido no estatuto social. .. .
. : ...' .. ' '. .

§ 1°. A Assembléia 'Geral; presénfe.'â:majoria::a~bsO:luta dos seus membros em reunião
extraordinaria
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 reumao
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).
disposto no estatuto social do Consórcio, ao Diretor compete:

Sem

prejuí~o

do

I - julgar recursos relativos à:
a) homologação

de inscrição e de resultados de concursos

b) impugnação
desclassificação

de edital de licitação, bem como os relativos
e homologação e adjudicação de seu objeto;

c) aplicação

de penalidades

a empregados

e contratados

públicos;

à inabilitação,

por tempo determinado

consórcio;
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" - contratar os empregados públicos e os contratados por tempo
Consórcio, após o cumprimento das formalidades necessárias;
111- autorizar a demissão de empregados
públicos
contratados por tempo determinado do -Consórcio;
IV - desempenhar

v -

promover
desenvolvimento

as atividades

e a rescisão

determinado

do contrato

do

dos

qUE1 forem passlvels de delegação pelo Presidente;

todos os atos administrativos
das atividades do Consórcio.

e financeiros

VI - substituir o Ouvidor-Geral no caso de seu impedimento
até a escolha de novo Ouvidor-Geral;

necessários

temporário,

para

°

e de vacância

Vil - instaurar e conduzir processo Iicitatório para realização i de concurso público, inclusive
ssínar o edital correspondente' . .
.
.

§ 1°. Exclui-se do disposto

n-a

alínea "b", do inc.l, desta cláusula a competência da
gerência operacional para conduzir a licitação da teroeirização, da permissão elou da
concessão. inclusiveparcena
PtJi:)lico-privada,· __
d~~Sérvtço de limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidosvespecialmetita.do
-tr8nsbôrd6'até: a disposição final de resíduos
sólidos com a sua devida remedi~çãqr assim pomo do processo seletivo para seleção
das empresas autorizadas a pr6mó'vera
2Ófétá· diferenciada de resíduos sólidos
especlais, 'nos termos deste protocolo de intenções ..

§ 2°. A demissão dos empregados
administrativo

disciplinado

públicos será precedida de prévio processo sumário
pelo estatuto social, assegurado devido processo legal.

CAPíTULO
DO CONSELHO

VI
FISCAL

Seção I
Das Disposlções 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 neste protocolo de intenções
e no estatuto social, para desempenho de função fiscalizatória interna do Consórcio,
§ 1°, As pessoas a serem indicadas pelos Municípios consorciados
cargos Conselheiros
I - possuir idoneidade

e suplentes deverão atender aos seguintes
moral e reputação

para assumirem os
requisitos:

ilibada;
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" - contratar os empregados públicos e os contratados por tempo
Consórcio, após o cumprimento das formalidades necessárias;
11I- autorizar a demissão de empregados
públicos
contratados por tempo determinado do Consórcio;
IV - desempenhar

v -

promover
desenvolvimento

e a rescisão

as atividades que forem passlveis de delegação
iodos os atos administrativos
das atividadesdo Consórcio.

e financeiros

VI - substituir o Ouvidor-Geral no caso de seu impedimento
até a escolha de novo Ouvidor-Geral;

determinado

do contrato

do

dos

pelo Presidente;
necessários

temporário,

para o

e de vacância

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

.

na

§ 1°. Exclui-se do disposto
alínea "b", do inc. I, desta cláusula a competência da
gerência operacional para conduzir a licitação da terceirização, da permissão elou da
concessão, inclusiveparcerià
púbüco-prívada, ..do.servíço de limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos.vespecia'rnerile
do trcúlsh6fdo 'até: a disposiçâo final de resíduos
sólidos com a sua devida reme.di?ç~Q, assimcomo do processo seletivo para seleção
das empresas autorizadas a pràmó·vera
2Órét~·diferenciada de resíduos sólidos
especlals, nos termos deste protocolo de intenções ..
§ 2°. A demissão dos empregados públicos será precedida de prévio processo sumário
administrativo

disciplinado

pelo estatuto social, assegurado

CAPíTULO
DO CONSELHO

devido processo legal.

VI
FISCAL

Seção I
Das Dtsposlções 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 neste protocolo de intenções
e no estatuto social, para desempenho de função frscalizatória interna do Consórcio.

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

moral e reputação i1ibada;
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11- deter notórios conhecimentos jurídicos, contábeis,
engenharia, especialmente sanitária, ou de Administração

financeiros,
Pública;

111- ter mais de 30 anos de idade e 5 anos de comprovada
ramos do conhecimento

mencionado

····_·_/.+~~L.".(}·
::::c~ "",.-_

':\$
,.~.
Sólidos - PEGIRS'
_' ••..

experiência

econômicos,

de

pertinentes

aos

no inciso anterior.

;

§ 2°, Os Conselheiros
a recondução

e seus respectivos suplentes terão mandato de 2 anos admitida
para o mandato imediatamente subseqüente.

§ 3°. Quando os Conselheiros

estiverem impedidos, caberá aos suplentes substituí-los,
e, na vacância dos cargos de Conselheiro, os suplentes serão investidos neles.

§ 4°. Não se admitirá a indj~ação, pelos Municípios
consangüíneos

consorciados, de parentes, afins ou
até o 3° grau, de qUalquer dos Prefeitos dos Municípios consorciados.

§ 5°. O estatuto

social

do Consórcio

disporá

sobre

o funcionamento

dei Conselho

Fiscal.
.

-.0

Seção 11
Da ~$colha e da Desfitulção

•

o",:.'

CLÁUSULA

QÜINQUA(3ESIMA SÉTIMA. (DAS

Observado o rito de destituição 'dispo$tô
o devido processo legal, os Conselheiros
nas seguintes infrações:
I - abusarem das prerrogativas

na cíáúsüla
poderão

CAUSAS DE DESTJTUIÇAO).
posterior em que seja assegurado
ser destituídos quando incorrerem

do cargo;

/I - incorrem em desídia;
IV - quebrarem

o decoro;

lll - receberem vantagens

CLÁUSULA

indevidas,

QÜiNQUAGÉSIMA

DESTITUiÇÃO).
A escolha
destituição dos Conselheiros

sejam de natüreza-pec:uniária

OITAVA

(DO

RITO

DA

ou não.

ESCOLHA

E

DA

dos Conselheiros e dos seus suplentes, assim como a
observará o rito estabelecido no estatuto social.

§ 1°. A 'Assembléia Geral, presente a maioria absoluta dos seus membros em reunião
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 Conselheiros e 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
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o

CLÁUSULA

QÜiNQUAGÉSIMA

NONA {DA COMPETÊNCIA}.

Sem prejuízo do
disposto no estatuto social do Consórcio, ao Conselho Fiscal compete exercer o
controle da legalidade,
legitimidade _9 econornicidade
da atividade patrimonial e
financeira interna do Consórcio, com o auxílio, no que couber, do Tribunal de Contas
do Estado.

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

da Assembléia

Geral.

§ 2°. O disposto no ceput 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

000
.- . '.~
o

..

°DÓ :C'ONSELi-ib CONSULTIVO

'.'

.:

~~f::i~:~·~·~I:(::.~·
f:~:'";'~"

~JJ~.:~'.
~:;'
0
",o~oOo'

o .0 '0

o

.:~:j.'.

o

Seção

J

Dàs Disposições Gerais

CLÁUSULA SEXAGéSIMA (DO :CONSELHO °CONSUL:TIVO). O Conselho Consultivo,
órgão colegiado consultivo, será composto por representantes
dos usuários, dos
prestadores, dos Municípios cohsorcíados.:
organizações
não governamentais,
inclusive dS e OSCIP, e da entidade reguladora,:cuja escolha e destituição observará
o disposto neste protocolo de intenções e no estatuto social, para discussão das ações
de coordenação.

das

o

§ 1°. O Conselho
segmentos

Consultivo será composto de 9 membros dos representantes
mencionados nesta cláusula, distribuídos da seguinte forma:

I - 2.representantes

do segmento

11- 2 representantes

do segmento dos prestadores

111- 2 representantes

do segmento dos Municípios

dos usuários;
-

-

IV - 2 representantes
OS e OSCIP; e,

v-

1 representante

dos

do segmento

públicos

elou privados;

consorciados;

das organizações

não governamentais,

incluídas
o

da entidade reguladora;

§ 2°. Ressalvados os representantes dos segmentos estabelecidos nos incisos 111e V
os demais segmentos representativos deverão atender às condicionantes previstas no
estatuto social para integrarem o Conselho Consultivo.
j

§ 3°. Os membros do Conselho Consultivo terão mandato
recondução para o mandato imediatamente subseqüente

de 2 anos admitida

°
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§ 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 O$CIP.

§ 5°. O estatuto

social do Consórcio" disporá

sobre

o funcionamento

do Conselho

Consultivo.

Seção 11
Da ~scolha e da Destituição
CLÁUSULA
SEXAGÉSIMA
PRIMEIRA
(DA DESTITUiÇÃO).
Observado
o rito
disposto na cláusula sequinte em que será assegurado o devido processo legal, o
membro do Conselho Consultivo poderá ser destituído quando não preencher mais as
condicionantes exigíveis no estatuto social para integrar o Conselho.
CLÁUSULA
SEXAGÉSIMA
SEGÜNDA (DO RITO DA ESCOLHA
E DA
DESTITUiÇÃO).
A escolha e a destituição dos membros do Conselho Consultivo
observarão o rito estabelecido no estatuto social.

§ 1°. A AssembléiaGeral,
presente a rnaiorla absoluta.dos seus membros em reunião
extraordinária
especialmente
corivocáda, escolherá, mediante quorum de 2/3 (dois
terços), OS representantes
dos 'ségrnentoS9lje
,integrarão o Conselho Consultivo,
ressalvaoà a escolha da entidáde reçuladorà é dos Municípios consorciados
que
observarão rito próprio estabelecido no estatuto social. .
ao Presidente
promover a nomeação dos membros do Conselho
Consultivo, depois da escolha promovida pela Assembléia Geral na forma estabelecida
no parágrafo anterior.

§ 2°. Caberá

§ 3°. Presente

a maioria absoluta dos membros da Assembléia Geral em reuruao
extraordinária especialmente convocada, os membros do Conselho Consultivo poderão
ser destituídos pelo voto tavorávelde 2/3 (dois terçosj dos Ml:!r'1.icípiosconsorciados.

Seção li!
Da Competência
CLÁUSULA
SEXAGÉSIMA
TERCEIRA
(DA COMPETÊNCIA).
disposto no estatuto social do Consórcio, ao Conselho Consultivo
apresentar recomendações
à Assembléia Geral sobre atividades
serem concretizadas pelo Consórcio.
.

PARÁGRAFO ÚNICO. As indicações
deliberação

da Assembléia

Sem prejuízo do
compete discutir e
de coordenação a

do Conselho Consultivo serão
Geral, que as ratificará quando cabíveis.

submetidas

CAPITULO VIII
DA OUVIDORIA
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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 dispcsto neste protocolo de intenções e no estatuto social, para
desempenho da função de controle social.
.
§ 1°. As pessoas 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;
1/ - deter notórios conhecimentos jurídicos, de ciências sociais, de comunicação social
ou de Administração Públicà; .'
. .
111- ter mais de 30 anos de Idade e 5 anos de comprovada experlêrrciapertinentes 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.05,452/43,que'
Trabalho - CLT.

aprova a Consolidação das Leis do

§ 30. Nas hipóteses de impedimento temporériodo Duvidar-Geral, caberá ao Diretor
substitul-lo, e nos casos de vacància dó cargo' OUvidor-Geral , o Diretor o assumirá
temporariamente até a escolha de um novo.
§ 4D• Não se admitirá a indicação, pelos Municípios consorciados, de parentes, afins ou
consangüíneos até o 3° grau, de qualquer dos Prefeitos dos Municípios consorciados.
§ 5°. O estatuto social do Consórcio disporá sobre o funcionamento da Duvidaria.

Seção 11
Da Escolha e da Destituição
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUINTA (DAS CAUSAS DE DESTITUiÇÃO). Observado
o rito sobre destituiçãq disposto na próxima cláusula em que seja assegurado o devido
processo legal, o Ouvidar-Gera! poderá ser destituído quando incorrer nas seguintes
infrações, dentre outras previstas na CLT:
I- abusar das prerrogativas do cargo;

11 - incorrer em desídia;
111- receber vantagens indevidas, sejam de natureza pecuniária ou não; e,
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IV - incorrer em quebra do decoro;
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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 Duvidar-Geral, observado o rito
estabelecido na cláusula posterior asseçuradoo devido processo legal.
<

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEXTA (DO RITO DA ESCOLHA E DA DESTITUIÇÃO).
A destituição e a escolha do Duvidar-Geral observarão o rito estabelecido no estatuto

w~.!

.

§ 1°. A Assembléia Geral,i,presente a maioria absoluta dos seus membros em reunião
extraordinária especialmente convccada, 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 reunião
extraordinária especialmente convocada, o Ouvidor-Geral poderá ser destituído pelo
voto favorável de 2/3 (dots terços) dos Municípios consorciados.

", ,

Seção 11I

.:··:9~Competência
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SÉTIMA (DA Co.IVIP~TêNCIA). Sem prejuízo do disposto
no estatuto sacia! do Consórcio, ao Ouvídor-Gerat compete orientar as ações do
controle social previstas. neste, protocolo de intenções, especialmente receber e
diligenciar o atendimento das reclamações, críticas, queixas e sugestões da população,
notadarnente os usuários, perante órgãos, entidades e pessoas atuantes na gestão de
resíduos sólidos.
PARÁGRAFO ÚNICO. O disposto nesta cláusula não prejudica o controle social
desempenhado pelos conselhos estaduais e municipais, assim como organizações não
governamentáis, inclusive OS e OSCIP, atuantes no saneamen-to e meio ambiente.

CAPíTULO IX
DA GERÊNCIA

OPERACIDNAl

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 protocolo de
intenções e no estatuto social, para realizar, dentre outras funções, àquelas relativas à
modelagem e à implementação da delegação do serviço de limpeza urbana e manejo
de reslduos sólidos, assim como elaboração, desenvolvimento e imp!ementação do
programa regional de coleta seletiva.
Minuta elaborada pela Consultora JurTdica do PEGIRS _. Marcos Paulo Marques Araújo

10.

.-J--~~"-'-"'
.

Página 35 de 45

~.'-

I

Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Química
Plano Estadual de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PEG1RS

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

o

1- possuir idoneldade moral e reputação ilibada;
11-. deter notórios conhecimentos
jurídicos, contábels,
engenharia, especialmente sanitária, ou de Administração

financeiros,
Pública;

econômicos,

de

pertinentes

aos

I

111- ter mais de 30 anos de idade e 5 anos de comprovada
ramos do conhecimento

mencionado

experiência

no inciso anterior.

§ 2°. Os cargos de Gerente e de Sub-Gerente serão de confiança submetido ao regime
jurídico estabelecido no Decreto-Lei n. °5.452/43, que aprova a Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT.

§ 3°. Nas hipóteses

de impedimento temporário do Gerente, caberá ao Sub-Gerente
substituí-Ia, e nos casos de vacêneiado
cargo Gerente, o Sub-Gerente o assumirá
temporariamente até a escolha de um novo.

§ 4°. Não se adrnitirá'a Índlcação, pelos Municípios consorciados,
consangüíneos

de parentes, afins ou
até ci 3° grau, de qualquer dos Prefeitos dos Municípios consorciados.

§ 5°. O .estatuto
Operacional.

social

do Consórclo

disporá

sobre

o funcionamento

da Gerência

,

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 desídía;
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).
destituição e a escolha do Gerente e/ou Sub-Gerente observarão o rito estabelecido
estatuto social.
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§ 1°. A Assembléia Geral, presente a maioria absoluta dos seus
extraordinária
especialmente
convocada, escolherá, mediante
terços), 2 (duas) pessoas índicadas por cada um dos Municípios
cargos de Gerente e Sub-Gerente, enviando os seus nomes
Presidente.

membros

"

f __ I"'~_
--"-4.f:.n~.J'
-?"'~~'-

I

i

em reunião

quorum de 2/3 (dois
consorciados para os
para nomeação pelo

§ 2°, Presente a maioria absoluta dos membros da Assembléia Geral em reuruao
extraordinária
especialmente
convocada, o Gerente elou Sub-Gerente
poderá ser
destituído pelo voto favorável de(2/3 (dois terços) dos Municípios consorciados.
Seção 11I
Da Competência

"

CLÁUSULA

S)::PTUAGÉSIMA'

PRIMEIRA

disposto no estatuto social do, :C(jn$órcio,
seguintes atribuições, déhfre

6uihis:

'

(COMPETÊNCIA).

à Gerência Opéraclonal

Sem prejuízo
do
compete realizar as

"

J - elaborar, desenvolver e lrnplementar o programa regional de coleta seletiva,
observado o disposto nó plano réqional setorial do serviço dê limpeza urbana e manejo
de resíduos sólldos .sob responsabilidade do Consórcio;

11 - quanto à delegação contrat~âl~o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos
sóüdoaêspecíalmente
do'transbbtdó'áté
a disposlçâo final 'de resíduos sólidos com a
sua devida remediação:
a) modelar e implementar
desses serviços;

as concessões,

inclusive

as parcerias

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

público-privadas,

da permissão

c) formalizar,
acompanhar e.90ntrolw
a execução do, contrato
permissão e/ou concessão, inclusive parceria pÚbílco-privadadesses

e/ou da

de terceirização,
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. li, 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.
CAPiTULO X
DA CÂMARA DE ARBITRAGEM

Seção I
Das Disposições Gerais

Minuta elaborada pela Consultora Jurfdica do PEG1RS - Marcos Paulo Marques Araújo

Página 37 de 45

'

rOCe,~JOf\

rLtJ5-

,~._4't:"";"'~-

Universidade do Estado do Rio de Janeiro
1.,
,:\5
•.•.•~~_.~-",.,_.
Instituto de Química
.
. ",,;[to
Plano Estadual de Gerenciamento de Resfduos Sólidos - PEGIRS
~•.
~_.:""
....."..".•.._.-" .
\

CLÁUSULA SEPTUAGÉS1MA SEGUNDA (DA CÂMARA DE ARBITRAGEM). A
Câmara de Arbitragem, órgão deliberativo e não permanente do Consórcio, será
composta por representantes da entídade reguladora, do Município consorciado ou,
nos termos autorizado por este protocolo de intenções para delegação da prestação do
serviço, do Consórcio e do prestador, cüja escolha e destituição observarão o disposto
neste protocolo de intenções e no estatuto social, a fim de dellberar 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.
-I'

§ 10• O representante da entidade reguladora fará o papel de conciliador entre as
partes conflitantes.

só

§ 2°. A Câmara de Arbitragéni'
será convocada e instaurada quando houver
demanda por qualquer das partes conflitantes.
§ 30. Observado o disposto no parágrafo anterior, o estatuto social do Consórcio
disporá sobre o funcionamento
da. Câmar9.de Arbitragem.
.
.. _'
';

"

~

...•...-,.

',",:".-

. .. .Seção 11
Da: Esc&lha e da Destituição

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIIVIA TERCEIRA (DA ESCOLHA DOS MENBROS). Sem
prejuízo do disposto no estatuto social, a Câmara de Arbitragem será composta por
três representantes, distribuídos e indicados da seguinte forma:
J - 1 representante da entidade reguladora indicada pela própria;

11 - 1 representante do Município consorciado preferencialmente responsável pela
gestão do serviço de Iírripeza urbana e manejo deresíduos sólidos e, nos termos
autorizado por este protocolo de intenções para delegação desse serviço, do
Consórcio;
111- 1 representante do prestador do serviço indicado pelo próprio.

CLÁUSULA
SEPTUAGÉSIMA
QUARTA (DO RITO DA ESCOLHA E DA
DESTITUiÇÃO). A escolha
a destituição dos membros da Câmara de Arbitragem
observarão o rito estabelecido no estatuto social.

e

Seção 11I
Da Competência
CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA QUINTA (DA COMPETÊNC!A). Sem prejuizo do
disposto no estatuto social do Consórcio, 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 final com a sua devida remediação, que tenham sido objeto
Minuta elaborada pela Consultora .Jurlcica do PEGIRS - Marcos Paulo Marques Araújo
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de contrato terceirização,
privada;

permissão e/ou concessão, inclusive parceria público-

11 - da coleta diferenciada de resíduos sólidos especiais objeto de autorização legal
operativa .•
,

PARÁGRAFO ÚNICO. As decisões tomadas 'pela Câmara de Àrbitragem não serão
revistas pela Assembléia Geral. !
TíTULO VIII
DO ESTATUTO SOCIAL
, CAPíTULO I
DAS OISPOSI'ÇÕES GERAIS

i

CLÁUSULA SEPTUAG-É$iMA-SEXTA (DO ESTATUTO SOCIAL). O Consórcio será
organizado por estatutosocial, cujas disposições deverão atender a todas as cláusulas
deste protocolo de' Intenções, sob pena de nulidade.
PARÁGRAFO ÚNICO. O estatuto social poderádispor sobre o exercício do poder
disciplinare regulàrrl'ehtar, procedimento adminlslrati'vo e outros temas referentes ao
funcionamento e organização do Consórcio.
'"o

_

CAPíTULO-H,

"ÔA E~ABORAÇÃb E DA MODIFICAÇÃO
"

"

CLÁUSULA SEPTUAGÉSJMA SÉTIMA (DA ELABORAÇÃO E DA MODIFICAÇÃO
DO ESTATUTO SOCIAL). Observado o disposto neste protocolo de intenções, o
estatuto social será elaborado 8, quando necessário, modificado mediante deliberação
de 2/3 (dois terços) da Assembléia Geral, exigindo-se a presença da maioria absoluta
dos Municípios consorciados em reunião extraor91D.?ciª....@sRª-galmente
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, reunião
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 maioria 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;
III - o Presidente ad hoc elaborará e submeterá à Assembléia Geral resolução que
estabeleça o seguinte:
a) o texto do projeto de estatuto social que norte ará os trabalhos;
Minuta elaborada pela Consultora Jurldica do PEG1RS - Marcos Paulo Marques Araújo
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b)

o prazo

l.

,.

•

_J

para apresentação

de emendas e de destaques

c) o número de votos necessários
social;

para aprovação

""' ••••••••.•.•.•..••••.

para votação em separado;

de emendas ao projeto de

estatuto

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 do término da sessão;
VI - a proposta fina! de estatuto social deverá ser aprovado
Assembléia Geral;

§2°. O estatuto social preverá

as formalidades

por 2/3 dos membros

da

e q{]ómm para a álteração de seus dispositivos.

§3°. O estatuto social do Consórcio e suas alterações entrarão em vigor após publicação na
imprensa oficial.

TíTULO IX
.:OA GEsTÃo'ÂDMINisTRATIVA
.

,

;

...

'".cAPíruCà), .

DOS AGENTJ::$,PU}3L:ICOS

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 f[§ic§S_9lJj.,l[íç!im.s _contratadas .medlaate. préllio .,processo lídtatório nos
termos da Lei n,°8.666/93, ressalvadas as hipóteses de contratação direta.

PARÁGRAFO ÚNICO. OS Prefeitos 'e, se for o caso, 05 Vice-Prefeitos que representam
os Municípios consorciados na Assembléia Geral, os Conselheiros do Conselho Fiscal,
os membros do Conselho Consultivo e os membros da Câmara de Arbitragem não
receberão
remuneração,
considerando-se
suas atividades
como serviço público
relevante.
.

Seção /I
Dos Empregados Públicos
CLÁUSULA

SEPTUAGÉSIMA

NONA (DO REGIME JURíDICO). 05 empregados
públicos do Consórcio serão submetidos ao regime jurídico estabelecido no Decreto-Lei
n.OS.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 protocolo de intenções, espedalmente a descrição das funções dos
empregos públicos e a sua lotação devida.
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b)

O

prazo para apresentação

de emendas e de destaques para votação em separado;

c) o número de votos necessários
social;

IV - aprovada
os trabalhos;

a resolução

para aprovação
.

de emendas ao projeto de

por" maioria simples, o Presidente

estatuto

ad hoc prosseguirá

dom

v -

sempre que recomendar o adiantado da hora, os trabalhos serão suspensos para
recomeçarem em dia, horário e local anunciados antes do término 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 oúonun

para a áíteração de seus dispositivos.

§3°. O estatuto social cio- Consórcio e suas alterações entrarão em vigor após publicação na
imprensa oficial.

TiTULO IX

.:PA GES'rÁO'ÂDMÜ\iisTRA

TIVA

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_jurídicascornratadas .medianta.prévíc processo licltatóro nos
termos da lei n.08.666193,ressalvadas as hipóteses de coniratação direta.

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

Seção 11
Dos Empregados Públicos
CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA NONA (DO REGIME JURíDICO). Os empregados
públicos do Consórcio serão submetidos ao regime jurídico estabelecido no Decreto-Lei
n.o5.452/43, que aprova a Consolidação das Leis do Trabalha - CL T.
PARÁGRAFO ÚNICO. O estatuto social disporá sobre a estrutura administrativa do Consórcio,
obedecido o disposto neste protocolo de intenções, especialmente a descrição das funções dos
empregos públicos e a sua lotação devida.
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CLÁUSULA OCTAGÉSIMA (DO QUADRO DE PESSOAL). O quadro de pessoal do
Consórcio é composto pelos empregados públicos constantes no anexo próprio deste protocolo
de intenções.
.
•

§ 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 empregos públicos é a definida no anexo próprio deste protocolo de
intenções, sendo que, -até o !imite fixado no orçamento anual do Consórcio, a Diretoria poderá
conceder revisão anual de remuneração .
. SeçãoHl
Dos Contratado's
por Prazo Determinado
.
'. ..

'.

CLÁUSULA

OCTAG:ÉS1MA PRIMEIRA
(DA CONTRATAÇÃO
POR TEMPO
Somente admitir-se-á contratação por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público na hipótese de preenchimento de
emprego público vag? ~té o seu prcvírnento efetiva por meio. de concurso público.
DETERMINADO).

§ 1°. As contratações terão prazo de atéum ano, podendoser prorrogado, no máximo, por igual
período.
.
....
.'
.
§ 2°. Não se admitirá prorrogação quando houver resultado definitivo de concurso público.
destinado a contratação de emprego públíco.
§ 3°. Os contratados por tempo determinado exercerão as atribuições do emprego público vago,
percebendo a remuneração para ele prevista.
§ 4°. As coníratações temporárias serão automaticamente extintas caso não haja o início de
inscrições de concurso púbiico para preenchimento efetiv6ão emprego púbiico nos sessenta
dias iniciais da contratação.
Seção IV
Da Cessão de Servidores para o Consórcio

cLÁUSULA OCTAGÉSIMA SEGUNDA (DA CESSÃO DE· SERVIDORES). Os Municípios
consorciados, nos termos da legislação municipal, poderão ceder servidores pata 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 oontratados por tempo detenninado do
Consórcio, inclusive para os Municípios consorciados.
CAPíTULO 11
DOS BENS
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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. °8.666/93, ressalvadas as hipóteses de contratação direta.
PARÁGRAFO
ÚNICO. Sem prejuízo do disposto nesta cláusula, os Municípi?s.
consorciados poderão ceder bens, móveis e imóveis, para o Consórcio para o perfeito
atendimento
dos seus objetivos, observadas
as condicionantes
estabelecidas
no
estatuto social.
TíTULO X
DA q;ESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA
CLÁUSULA OCTAGÉSIMA
QU~RTA (00 REGIME DA A TlVIDADE FINANCEIRA). A
execução das receitas e das de~p~sas, do Consórcio obedecerá às normas de Direito
Financeiro aplicáveis aos órgãos eàs entidades da Administração Pública.
CLÃUS,ULA OCTAq~~I!'J1f\,qUINTA (DAS RELAÇÕES FINANCErRAS
ENTRE OS
MUNICIPIOS CONSORCIADOS
E O CONSÓRCIO).
Observado o disposto na
legislação
aplicável e no estí?ll:Jto social, .os MUrijcípiosçonsorciados
somente
entregarão recursos públicos ao C6JlsórCl'ô medlante'co'ntrato de rateio.
.
PARÁGRAFO (JNlé6. Indepelidentem~hte 'do ,dispôsto nesta cláusula, o Consórcio, nos
termos dá Jegislação aplicável, poderá obter recursos 'mediante operações de créditos, auxílios,
contribuições, subvenções elou 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 Presidé,nte, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade
das despesas, atos, contratos e renúncia de receitas, sem prejuízo do controle extemo a ser
exercido pelas Câmaras Municipais em razão de cada um dos contratos que os Municípios
consorciados vierem a celebrar com o Consorcio.
~---~
.-CLÁUSULA OCTAGÉSIMA
SÉTIMA (DA EXIGIBILlDADE).
Quando adimplente com
suas obrigações, qualquer Município consorciado é parte legítima para exigir o pleno
cumprimento das cláusulas previstas neste protocolo intenções e no estatuto social.
TíTULO XI
DA SAíDA DO CONSÓRCIO
CAPíTULO I
DARETIRAOA
CLÁUSULA
consorciado

QCTAGÉSIMA
OITAVA
(DA RETIRADA).
A retirada
dependerá de ato formal do Prefeito na Assembléia Geral.

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

já

constituídas
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§ 2°, Os bens destinados ao Consórcio pelo consorciado
revertidos ou retrocedidos, excetuadas as hipóteses de:
I- decisão da maioria absoluta da Assembléia

...... :;.•..•..•.•.•. ,_.,., ,...•••.•..•......

não

que se retira

serão

Geral;

li - expressa previsão no instrumento de transferência

ou de allenação;

11I - reserva da lei de ratificação que tenha sido regularmente aprovada
subscritores do protocolo de intenções ou pela Assembléia Geral.

pelos demais

CAP[TULO 11
DA EXCLUSÃO
CLÁUSULA OCTAGÉSIMA
NONA (DAS HIPÓTESES D~ EXCLUSÃO). ()bservado o
rito de exclusão disposto na el áusu Ia seguinte em que será assegurado o devido
processo legal, o Município consorciado poderá ser excluído nas seguintes nipóíeses:

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;
.

. .'..'

II - subscrição de protocolo de intenções para constituição de outro consórcio com
flnalidedes iguais ou, medíante ,deli,beração.c:f~. 2/3 (dois terços) dos membros da
Assernbíéia Geral, assemelhadas 'ou' incompatíveis;
......

".

11I- 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 estatuto social, período em que o Município consorciado poderá se reabilitar.
CLÁUSULA NONAGÉSIMA
consorciado

observará

(DO RITO DA EXCLUSÃO). A exclusão

o rito estabelecido

do Município

no 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 integr.antes da Assembléia .

. § 2°. Da decisão que decretar a exclusão caberá recurso de reconsideração
Assembléia

à

dirigido

Geral, o qual não terá efeito suspensivo.

DA ALTERAÇÃO

TíTULO XII
E Di\ EXTINÇÃO DO CONTRATO
CAPíTULO

DE CONSÓRCIO

PÚBLICO

I

DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
CLÁUSULA NONAGÉSIMA PRlMEIRA (DA EXTINÇÃO). Observado o procedimento
. disciplinado

no estatuto

social,

a extinção

do contrato

de Consórcio
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\,.

instrumento aprovado pela Assembléia
Munlclpios consorciados.

Geral,

ratificado

mediante

~JW

i.

~-~~~;.".-.-"~.~•.•

lei por todos

os

§ 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,
pessoal cedido ao consórcio público retomará aos seus órgãos
de origem, enquanto os empregádos públicos e os contratados por tempo determinado
terão automaticamel)t~ ~e.~cindidos os seus contratos com o Consórcio.
::

"

... ~'"'

.

.......

..' ,çAefTULO "

ALTaAACAO :o.Q CONTRATO

.QA

SEGONDA

cLÁUSULA
NONAGÉSU\(IA -:
(DA ALTERAÇÃO). A alteração do contrato
de Consórcio público,.obsêivªrá~· no que couber, o mesmo rito da extinção .
. .,....0:- •. ..,

.•

: .•.

;':~{ '!7'fF<" ...
TíTULO XIII
.i ':i'~:;:':..' · DA$. pISPOSIÇÕES:fq~ÂIS

(ie~0EI~"

F~~Ol.·

CLÁUSULA NONAGÉS~'
.~.~o·,
Para dirimir
eventuais
controvérsias deste protoc 10 de'jn~. 6çoes~ d.9.:qo~trat0de Consórcio que originar, fica
eleito o foro da sede do C nJéfro·o.

. .:'

....

}:, '.

Itaperuna-RJ,

08 de Abril de 2010.

Prefeito de Itaperuna.

PP Procurador Geral do

611W

. Prefeito de São José de Ubá
PP Secretário Municipal do Meio Ambi~

,

,

//o----j

prefeifot~~~~~_··

..."

Prefeito de Bom Jesus do Itabapoa~·
PP Procurador Geral do Municfpio

Prefeito de Miracema

-

~~

6---~~

Prefeito de Porciúncula

Prefeito de Natividade

~

..••...•..•.

~
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, ANEXO ÚNICO
DO QUADRO DE PESSOAL
I

.,' FUNÇÕES

DE CONFIANÇA

Cargo de Confiança

Quantidade

Carga Horária

Diretor

1

40h.

Vice-Diretor

1

40h.

X

Ouvídor-Geral

1

40h.

X

Gerente OperacionaI

1

40h.

X

Sub-Gerente
Operacional

1

40h.

X

EMPREGOS

Salário
I

X

PÚBLICOS

Emprego

Quantidade

Carga
Horária

Grau de
Escolaridade

Salário

Especialista
em Finanças
Públicas

1

40h.

30 Grau
(Contabilidade ou
Economia)

X

Fiscal

1

40h.

3° Grau (Qualquer

X

gradua~o)
~-_.'
Especialista
em Resíduos
Sólidos

1

40h.

3° Grau (Engenheiro
Sanitarista)

X

Advogado

1

·40h.

3° Grau (Direito)

X

Contador

1

40h.

3° Grau
(Contabilidade)

Técnico
Administrativo

1

40h.

Nível Médio

X

Técnico em
Informática

1

40h.

Nível Médio

X

Auxiliar de
Serviços
Gerais

1

40h.

Nível Médio

X

Minuta elaborada pela Consultora Jurfdica do PEGIRS - Marcos Paulo Marques Araújo

v

A

Página % de 45

