
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE INSTALACAO DO 

CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS 
RESiDUOS S6LIDOS DA REGIAO CARIRI ORIENTAL 

Aos dias dezesseis do mes de julho do anode dois mile dezenove, as 
14:00 horas, no Audit6rio da Policlinica Jose Gilvan Leite Sampaio, localizado a 
Av. Prefeito Joao Inacio de Lucena, n° 1800, Bairro Morro Dourado, no 
Municl pio de Brejo Santo - CE, foi realizada a ASSEMBLEIA GERAL DE 
INSTALA�AO DO CONS6RCIO PUB LICO DE MANEJO DOS RES( DUOS 
S6UDOS DA REGIAO CARIRI ORIENTAL, cons6rcio pubnco, com 
personalidade juridica de direito publico, na forma de associacao pubtica e com 
natureza autarquica, integrante da administracao indireta de todos os 
Munier pios consorciados, regida pela Lei Federal n° 11. 107, de 6 de abril de 
2005, pelo Contrato de Cons6rcio Publico, convertido do Protocolo de 
lntencoes subscrito pelos Prefeitos Municipais, e pelas Leis Municipais de 
Ratificac;ao e Autorizativas de ingresso no Cons6rcio Publico. A Sra. Teresa 
Maria Landim Tavares, Prefeita do Municipio de Brejo Santo, como anfitria, deu 
boas vindas a todos e agradeceu a presenc;a ea parttcipacao de prefeitos, de 
vice-prefeitos, de representantes das prefeituras, de vereadores, e demais 
presentes. lnformou que a Assembleia Geral de lnstalacao do Cons6rcio 
Publico de Manejo dos Resfduos S61idos da Regiao Cariri Oriental havia sido 
convocada a partir do dia 10/07/2019, quando a soma das populacoes dos 
Municipios com Leis de Ratificac;ao do Protocolo de intencoes ultrapassou as 
condicoes fixadas na Clausula 2a do Protocolo de lntencoes e que essa 
convocacao havia sido encaminhada por correio eletr6nico, juntamente com 
c6pia da proposta de Estatuto Social do Cons6rcio Publico de Manejo dos 
Residuos S61idos da Regiao Cariri Oriental, a todos os Prefeitos dos Municipios 
subscritores e com Leis de Ratificacao do Protocolo de mtencoes devidamente 
aprovadas. Portanto, atendendo todas as questoes e condicoes legais 
previstas, e com a presence de prefeitos, de vice-prefeitos e de representantes 
legais de 08 (oito) Municfpios, do total dos 08 (oito) Municipios com Leis de 
Ratificacao aprovadas, o quorum estava plenamente atingido. Na sequencia, 
propos que fosse eleito um secretarlo para a Assembleia Geral. Foi proposto 
para Secretario a senhora Francisca Ferreira de Souza, Prefeita do Municipio 
de Jati, eleita por aclamacao. Em ato continua a Prefeita anfitria, Sra. Teresa 
Maria Landim Tavares declarou aberta a reuniao e informou que a convocacao 
da Assembleia Geral de Instalacao do Cons6rcio Publico de Manejo dos 
Resfduos S61idos da Regiao Cariri Oriental, continha a seguinte proposta de 
Ordem do Dia: Item 1 - Abertura e Declaracao da lnstalacao do Cons6rcio 
Publico: Item 2 - Eleic;ao do Presidente e da Diretoria do Cons6rcio; Item 3 - 
Apreciacao da proposta de Estatuto Social; Item 4 - tndicacao do 
Superintendente pelo Presidente eleito e sua hornoloqacao pela Assembleia; 
Item 5 -Analise e aprovacao do Plano de Coletas Seletivas Multiplas. A Prefeita 
anfitria anunciou que as pastas distribuidas a todos os presentes continham ( c6pias dos documentos que seriam analisados, discutidos e deliberados 
durante a reuniao. Na sequencia a Prefeita anfitria consultou o plenario sobre a 
concordancia com a proposta de Ordem do Dia e nao havendo manifestacao 
em sentido contrario a proposta foi aprovada por unanimidade. Em ato contfnuo 
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foi dado inicio aos trabalhos da reuruao, Item 1 - Abertura, momenta em que a 
Prefeita anfitria, presidindo provisoriamente a Assembleia Geral de instalacao 
do Cons6rcio Publico de Manejo dos Resfduos S61idos da Regiao Cariri 
Oriental, Sra. Teresa Maria Landim Tavares, declarou instalado e constituido o 
Cons6rcio Pubtico de Manejo dos Residues S61idos da Regiao Cariri Oriental, 
ficando convertido o seu Protocolo de lntencoes em Contrato de Cons6rcio 
Publico e tendo como instituidores e outorgantes constituidores os seguintes 
Municfpios: 1) Municfpio de Abaiara, pessoa jurfdica de direito pubtlco interno, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n? 07.411.531/0001-16, com sede na rua Expedito 
Oliveira das Neves, n° 70 - Centro, autorizado pela lei Municipal n° 455/2019, 
de 28 de junho de 2019, atraves de seu Prefeito Municipal, Sr. Afonso Tavares 
Leite, brasileiro, divorciado, aposentado, portador da Ceoula de ldentidade RG 
n° 95002624350 - SSP/CE e inscrito no CPF/MF sob o n° 010.452.023-04; 2) 
Municfpio de Aurora, pessoa jurfdica de direito publico intemo, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n? 07.978.042/0001-40 , com sede na Av. Antonio Ricardo, n° 
43 - Centro, autorizado pela lei Municipal n° 352/2019, de 27 de junho de 2019, 
atraves de seu Prefeito Municipal, Sr. Joao Antonio de Macedo Junior, 
brasileiro, casado, medico, portador da Cedula de ldentidade RG n° 
99029159945- SSP/CE e inscrito no CPF/MF sob o n° 658.960.253-00; 3) 
Municfpio de Barro, pessoa juridica de direito pubtico interno, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n? 07.620.396/0001-19, com sede na rua Jose Leite Cabral, n° 
246 - Centro, autorizado pela lei Municipal n° 460/2019, de 02 de julho de 2019, 
atraves de seu Prefeito Municipal, Sr. Jose Marquinelio Tavares, brasileiro, 
casado, medico, portador da Cedula de ldentidade RG n° 716252 - SSP/CE e 
inscrito no CPF/MF sob o n° 127.124.504-34 ;4) Municipio de Brejo Santo, 
pessoa jurldica de direito publico interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
07.620.701/0001-72, com sede na rua Manoel Inacio Bezerra, 192 - Centro, 
autorizado pela lei Municipal n° 1046/2019, de 28 de junho de 2019, atraves de 
sua Prefeita Municipal, Sra. Teresa Maria Landim Tavares, brasileira, casada, 
farmaceutica, portadora da Cedula de ldentidade RG n° 1398087 - SSP/CE e 
inscrita no CPF/MF sob o n° 229.946.293-72; 5) Municipio de Jati, pessoa 
juridica de direito publtco interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
07.413.255/0001-25, com sede na rua Carmelita Guimaraes, n° 02- Centro, 
autorizado pela lei Municipal n° 571/2019, de 01 de julho de 2019, atraves de 
sua Prefeita Municipal, Sra. Francisca Ferreira de Souza, brasileira, casada, 
professora, portadora da Ceduta de ldentidade RG n° 2003034023360 - 
SSP/CE e inscrita no CPF/MF sob o n° 346.759.143-49; 6) Municfpio de 
Mauriti, pessoa jurfdica de direito publtco interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
07.655.269/0001-55, com sede na Av. Buriti Grande, n° 55 - Centro, autorizado 
pela lei Municipal n° 1554/2019, de 27 de junho de 2019, atraves de seu 
Prefeito Municipal, Sr. Josevan Leite de Oliveira, brasileiro, casado, 
administrador, portador da Cedula de ldentidade RG n° 2005029081019 - 
SSP/CE e inscrito no CPF/MF sob o n° 773.010.993-04; 7) Municipio de 
Penaforte, pessoa jurfdica de direito pubuco interno, inscrito no CNPJ/MF sob o 
n° 07.414.931/0001-85, com sede na Av. Ana Teresa de Jesus, n° 240 - Centro, 
autorizado pela lei Municipal n° 749/2019, de 26 de junho de 2019, atraves de 
seu Prefeito Municipal, Sr. Francisco Agabio Sampaia Gondim, brasileiro, 
casado, empresario, portador da Cedula de ldentidade RG n° 2004029074790 - 
SSP/CE e inscrito no CPF/MF sob o n° 402.740.474-20; 8) Municipio de 
Porteiras, pessoa jurfdica de direito publico interno, inscrito no CNPJ/MF sob o 
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n° 07.654.114/0001-02, com sede na rua Mestre Zuca, 16 - Centro, autorizado 
pela lei Municipal n° 558/2019, de 01 de julho de 2019, atraves de seu Prefeito 
Municipal, Sr. Fabio Pinheiro Cardoso, brasileiro, casado, ernpresario, portador 
da Cedula de ldentidade RG n° 2001010491970 - SSP/CE e inscrito no 
CPF/MF sob o n° 209.466. 783-91. Em prosseguimento aos trabalhos a 
Prefeita anfitria, presidindo provisoriamente a Assembleia passou ao Item 2 - 
Elei9ao e Posse do Presidente do Cons6rcio e eleicao de sua Diretoria. Dando 
mlcio a eleicao do Presidente, a Prefeita anfitria consultou se havia prefeitos 
interessados em se candidatar a Presidencia do Cons6rcio Publico de Manejo 
dos Resf duos S61idos da Regiao Cariri Oriental. Foi apresentada a candidatura 
do Prefeito de Penaforte, sendo em seguida aberta a palavra aos presentes. 
Nao havendo manifestay5es, a Prefeita anfitria, presidindo a Assembleia Geral, 
colocou em votacao o nome apresentado, tendo sido eleito o Prefeito do 
Municfpio de Penaforte Sr. Francisco Agabio Sampaio Gondim, como 
presidente por actarnacao. Em seguida, foi concedida a palavra ao Presidente 
eleito para que indicasse os quatro prefeitos municipais para completar a 
cornposicao da Diretoria, tendo este agradecido a confianca depositada em seu 
nome para a conducao dos trabalhos do Cons6rcio no pr6ximo perfodo, e 
destacando que a boa conducao dos trabalhos depende de uma Diretoria 
competente e afinada, razao pela qual propos a Assembleia os nomes dos 
senhores Teresa Maria Landim Tavares, Prefeita Municipal de Brejo Santo, 
Francisca Ferreira de Souza, Prefeita Municipal de Jati, Josevan Leite de 
Oliveira, Prefeito Municipal de Mauriti, e Fabio Pinheiro Cardoso, Prefeito 
Municipal de Porteiras para compor a Diretoria do Cons6rcio Publico de Manejo 
dos Residues S61idos da Regiao Cariri Oriental, devolvendo a palavra ao 
presidente da Assembleia, Sra. Teresa Maria Landim Tavares. Em seguida, a 
Presidente da Assembleia Geral consultou os indicados, que se manifestaram 
de acordo com a indicacao, conduzindo, a seguir a votacao. A Diretoria 
proposta foi eleita por aclarnacao, ficando assim composta: Presidente: Sr. 
Francisco Agabio Sampaio Gondim - Prefeito de Penaforte; Diretores: Teresa 
Maria Landim Tavares - Prefeita de Brejo Santo; Francisca Ferreira de Souza - 
Prefeita de Jati; Josevan Leite de Oliveira - Prefeito de Mauriti; e Fabio Pinheiro 
Cardoso - Prefeito de Porteiras. Na sequencia a Presidente da Assembleia 
Geral, Sra. Teresa Maria Landim Tavares, declarou-os eleitos e deu posse ao 
Presidente e aos membros da Diretoria do Cons6rcio Publico de Manejo dos 
Resfduos S61idos da Regiao Cariri Oriental, informando que o mandate desta 
primeira gestao, conforme o Protocolo de lntencoes, convertido em Contrato de 
Cons6rcio Publico, sera entre 16 de julho de 2019 e 31 de dezembro de 2020, 
e parabenizou a todos, desejando que essa gestao seja coroada de pleno 
exito. A Prefeita anfitria transmitiu a conducao da Assembleia de tnstalacao ao 
Prefeito de Francisco Agabio Sampaio Gondim e Presidente eleito do 
Cons6rcio Publico de Manejo dos Resfduos S61idos da Regiao Cariri Oriental, 
tendo este, em nome dos demais membros da Diretoria eleita agradecido a 
confianca neles depositada, passando a apreciacao do Item 3 da pauta - 
Analise e aprovacao do Estatuto Social. 0 Sr. Francisco Agabio Sampaia t: Gondim, presidente eleito, lembrou que proposta elaborada com base no 
Protocolo de lntencoes havia sido encaminhada, na convocacao da Assembleia 
de lnstalacao, atraves da Internet, para os Prefeitos e Assessores dos 
Municfpios que ratificaram, atraves de leis especificas, o Protocolo de 



esta disponibilizada a todos, inclusive com c6pia nas pastas distribufdas no 
infcio da reuniao. 0 Presidente do Cons6rcio, Sr. Francisco Agabio Sampaio 
Gondim, consultou o plenario se havia necessidade de pausa para leitura da 
proposta de Estatuto Social do Cons6rcio Publico de Manejo dos Resfduos 
S61idos da Regiao Cariri Oriental, que foi dispensada, e ato contfnuo abriu a 
palavra para rnanitestacoes a respeito da proposta e, ap6s alguns 
esclarecimentos adicionais a respeito do seu conteudo, colocou em votacao a 
proposta, que foi aprovada, ficando, portanto, aprovado o Estatuto Social do 
Cons6rcio Publico de Manejo dos Resfduos S61idos da Regiao Cariri Oriental, 
contendo a seguinte redacao: 

ESTATUTO SOCIAL DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS 
RESiDUOS S6UDOS DA REGIAO CARIRI ORIENTAL 

ESTATUTO 

CONS6RCIO PUBLICO DE MANEJO DOS 
RES(DUOS S6LIDOS DA REGIAO CARIRI ORIENTAL 

TITULO I - DAS DISPOSl�OES INICIAIS 

CAPiTULO I 

DO CONS6RCIO DE MANEJO DOS RESiDUOS S6LIDOS 

Art. 1°. 0 Cons6rcio de Manejo dos Resfduos S61idos e autarquia 
interfederativa que integra a adrninistracao indireta de cada um dos entes 
federativos consorciados. 

Art. 2°. Os presentes estatutos disciplinam o Cons6rcio de Manejo dos 
Residuos S61idos de forma a complementar e regulamentar o estabelecido no 
Contrato de Cons6rcio Publico. 

PARAGRAFO UNICO. As normas estatutarias, bem como outras que 
venham a ser adotadas, serao validas no que nao contrariarem ao estabelecido 
no Contrato de Cons6rcio Publico, 

CAP[TULO II 

DO CONSORCIAMENTO 

Art. 3°. Sao considerados consorciados os entes federativos subscritores 
do Protocolo de lntencoes que o tenham ratificado por lei, e nas demais 
condicoes estabelecidas pela Lei 11.107/2005 e Decreto 6.107/2007, bem 
como no Protocolo de tntencoes. 

Art. 4°. Nao ha, entre Consorciados, direitos e obriga90es reciprocos. 

Art. 5°. Os Consorciados nao sao titulares de quota ou fra980 ideal do 
patrim6nio do Cons6rcio, sendo invalidos quaisquer neg6cios jurfdicos que a 
tenham por objeto. 

ITULO Ill - DOS CONCEITOS 
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Art. 6°. Para os efeitos destes Estatutos e de todos os atos emanados ou 
subscritos pelo Cons6rcio ou por ente consorciado, aplicam-se os conceitos 
definidos na Clausula 3° do Contrato de Cons6rcio. 

CAPiTULO IV 
DA SEDE E DO PRAZO 

Art. 7°. A sede do Cons6rcio de Manejo dos Resfduos S61idos e no 
Municfpio de Brejo Santo, Estado do Ceara, podendo haver o desenvolvimento 
de atividades em unidades localizadas em outros Munidpios. 

§ 1 °. 0 desenvolvimento de atividades do Cons6rcio em unidades 
operacionais depende de autorizacao da Assembleia Geral se envolver custos 
adicionais aos previstos no Orcarnento Anual do Cons6rcio, e da Diretoria 
quando nao incorrer em custos adicionais aos previstos no Orcarnento. 

§ 2°. A cnacao e o funcionamento permanente de sub sedes do 
Cons6rcio depende de aprovacao em Assembleia Ordinaria realizada no ano 
anterior ao previsto para o inicio das atividades, mediante decisao de 3/5 (tres 
quintos) dos Consorciados. 

§ 3°. A Assembleia Geral do Cons6rcio, mediante decisao de 3/5 (tres 
quintos) dos Consorciados, podera alterar a sede. 

Art. 8°. O Cons6rcio vigera por prazo indeterminado. 

CAPITULOV 
DOS OBJETIVOS E DA GESTAO ASSOCIADA DOS SERVICOS PUBLICOS 

DE MANEJO DE RESiDUOS S6LIDOS 
Art. 9°. Para os efeitos destes Estatutos e de todos os atos emanados ou 

subscritos pelo Cons6rcio, seus objetivos, bem como todas as condlcoes do 
exercfcio da gestao associada, de sua area de atuacao e as competencies 
transferidas pelos entes federativos ao Cons6rcio, sao aqueles definidos no 
Contrato de Cons6rcio. 

TITULO II 
DA ORGANIZACAO DO CONS6RCIO 

CAPITULO I 
DAASSEMBLEIA GERAL 

Sec;ao I - Da convocacao 
Art. 1 O. A Assembleia Geral sera convocada nos termos do Contrato de 

Cons6rcio. 
Art. 11. As Assembleias Ordinarias serao convocadas mediante edital 
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consorciados, publicado no quadro de avisos da sede do Cons6rcio e, com 
destaque, no sltio que o Consorcio rnantera na internet, dele devendo constar: 

I - os nomes daqueles que convocaram a Assembleia; 
II - o local, o horario e a data da Assembleia; 
Ill - a pauta da Assembleia; 
IV - no caso de apreciacao de contas ou relat6rios, devera ser 

disponibilizado o seu texto integral atraves do sftio que o Cons6rcio mantera na 
internet; 

§ 1 °. As Assembleias Ordinarias reatizar-se-ao nos meses de rnarco e 
novembro, devendo ser convocadas com a antecedencia mfnima de 30 (trinta) 
dias. 

2°. 0 edital de convocacao da Assembleia devera permanecer 
publicado no Quadro de Avisos e na internet ate a data de realizacao da 
Assembleia. 

Art. 12. As Assembleias Extraordinarias serao convocadas mediante 
edital publicado no Quadro de Avisos da sede do Cons6rcio e, com destaque, 
no sftio que o Cons6rcio rnantera na internet, bem como por meio de 
notificacao escrita dirigida a cada um dos Consorciados. 

§ 1 °. 0 aviso mencionado no ca put devera estar publicado pelo menos 
96 (noventa e seis) horas antes da realizacao da Assembleia Extraordinaria. 

§ 2°. AAssembleia Extraordinaria sera tida por regularmente convocada 
mediante a comprovacao de que, em ate 24 (vinte quatro) horas antes de sua 
realizacao foram notificados todos os representantes legais dos entes 
consorciados. 

§ 3°. Nao atendido o previsto nos § 1 ° e 2° deste artigo, os atos da 
Assembleia serao tidos por nulos, salvo se a ela comparecerem representantes 
de, pelo menos, metade dos Consorciados. 

Sec;ao II - Do qu6rum de instalacao e delibera9ao 
Art. 13. A Assembleia Geral instalar-se-a com a presence de, pelo 

menos, 1/3 (um terco) dos entes Consorciados, porern seus trabalhos ficarao 
restritos as discussoes ate que se alcance o quorum para deliberacao. 

Art. 14. A Assembleia Geral deliberara mediante maioria simples de 
votos, considerando-se aprovada a proposta que obtiver numero de votos 
superior a metade dos votos dos entes Consorciados presentes, salvo nas 
seguintes hip6teses: 

I - aceitar o recebimento de servidores que sejam cedidos com ou sem 
onus para o Cons6rcio, que exigira 2/3 (dois tercos) dos votes dos entes 
Consorciados presentes; 

II - deliberar sobre a reversao ou retrocessao de bens para ente da 
Federacao que tenha exercido o seu direito de recesso, que exiqira 
manitestacao tavoravet de 2/3 (dois tercos) dos Consorciados; 

Ill - eleger o Presidente do Cons6rcio em primeiro escrutfnio, ou aprovar 
rnocao de censura, que e · ·ra 2/3 (dois tercos) dos votos dos entes 
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IV - irnposicao de penalidades a Consorciado, ou mudanca da sede do 
Cons6rcio, que exiqira 3/5 (tres quintos) dos votos dos Consorciados; 

V - A aprovacao das contas exige quorum qualificado de 2/3 dos 
consorciados; 

VI- O piano de cargos e carreiras dos empregados do cons6rcio exigira o 
quorum de 2/3 dos consorciados. 

§ 1°. Para o compute do nurnero de votes considerar-se-ao os votes 
brancos e nulos. 

§ 2°. As abstencoes serao tidas como votos bran cos. 

Art. 15. As disposicoes sobre o funcionamento da Assembleia Geral 
poderao ser consolidadas e completadas par Regimento lnterno que a pr6pria 
Assembleia Geral venha a adotar. 

Sec;ao Ill - Das competencies 

Art. 16 -As competencies da Assembleia Geral sac aquelas definidas na 
Lei 11.107/2005, pelo Decreto 6.017/2007 e pelo Contrato de Cons6rcio, alern 
das seguintes: 

I - aprovar o piano operacional da prestacao dos services que tenham 
sido delegados para o Cons6rcio ou cuja contratacao tenha sido delegada ao 
Cons6rcio; 

II - aprovar o piano de cargos e carreiras dos empregados do Cons6rcio. 

/ 

Art. 20. lmediatamente ap6s o encerramento da eleicao, lnlciar-se-a a 
cerimonia publica de posse, que obedecera ao seguinte procedimento: 
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Sec;ao IV - Da eleic;ao e da destituic;ao do Presidente e da Diretoria 
Art. 17 - A eleicao do Presidente e da Diretoria deve obedecer ao 

estabelecido no Contrato de Cons6rcio. 
Art. 18. O mandate da Diretoria Executiva e de dais anos, coincidindo 

sempre com os primeiros e segundos anos ou os terceiros e quartos anos dos 
mandates de prefeito. 

Paraqrafo unico O mandate lnictar-se-a no dia 1° de janeiro, exceto 
quando da rormacao inicial do cons6rcio e encerrar-se-a no dia 31 de 
dezembro do ano subsequente. 0 atraso na posse nao irnplicara a alteracao na 
data de terrnino do mandate, mas apenas na prorroqacao pro tempore do 
mandate anterior. 

Art. 19. 0 Presidente em exercfcio convocara, ate o dia 1 O de dezembro 
do ano de encerramento de seu mandate, a Assembleia para cerimonia publica 
de eleicao e posse do Presidente. 

§ 1° A convocacao far-se-a por meio de edital notificado a cada um dos 
consorciados, publicado no quadro de avisos da sede do Cons6rcio e, com 
destaque, no sitio que o Cons6rcio rnantera na internet. 

§ 2° A eleicao e a posse far-se-ao no mesmo dia. 



I - manifesta<;ao de representantes dos entes federativos Consorciados 
que tenham antecipadamente se inscrito, podendo ser limitado pelo Presidente 
eleito o tempo e o numero dessas manifestacoes: 

II - manifesta<;ao dos membros da Diretoria que encerra o mandato, caso 
presentes, limitada cada uma delas a cinco minutes; 

Ill - manifesta<;ao do Presidente que encerra o seu mandate; 
IV - ato formal de posse, em que sera lavrado o respective termo, com a 

redacao efetuada conforme previsto no Anexo II - Modelo do Ato Formal de 
Posse do Presidente e dos Diretores; 

V - assinado o termo de posse, serao convocados os diretores 
nomeados, que o subscreverao, caso sua norneacao tenha sido homologada 
pela Assembleia Geral, ap6s ter sido lancado texto conforme previsto no Anexo 
II - Modelo do Ato Formal de Posse do Presidente e dos Diretores; 

VI - empossados os diretores, sera franqueado o acesso ao termo de 
posse aos presentes, para que o leiam e assinem, na qualidade de 
testemunhas; 

VII - lavrado o termo de posse, rnanitestar-se-a o Presidente eleito, 
encerrando a cerim6nia publica. 

§ 1°. Ninguem podera se pronunciar ou praticar ato na cerim6nia de 
posse por meio de procurador ou representante. 

§ 2°. Caso ausente membro da Diretoria a ser empossada, este tornara 
posse perante o Presidente do Cons6rcio, aditando-se o termo de posse. 

Art. 21. A destituicao do Presidente e da Diretoria observara as 
condicoes fixadas no Contrato de Cons6rcio. 

§ 1°. A rnocao de censura de que trata o Contrato de Cons6rcio podera 
ser motivada pelas seguintes faltas: 

I - improbidade administrativa; 
II - quebra do decoro do cargo, devidamente circunstanciada; 
Ill - falta injustificada a tres reunioes consecutivas da Diretoria; 
IV - atuacao contraria aos interesses do Cons6rcio, devidamente 

cornprovada. 
§2°. Para ser apresentada, a rnocao de censura oevera ser enviada ao 

Presidente do Cons6rcio com antecedencla minima de 10 (dez) dias da data de 
realizacao da Assembleia em que os autores pretendam apresenta-la, devendo 
o presidente dar conhecimento imediato dela a diretores afetados pela referida 
rnocao de censura 

Art. 23. Havera uma votacao para cada artigo a ser alterado; caso o 
artigo, alern do caput, possua mais de tres paraqrafos, a votacao dar-se-a 
tarnbern paraqrafo por paraqrato. 
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Secao V - Da alteracao dos Estatutos 

Art. 22. Para a alteracao de dispositivos dos estatutos exiqir-se-a a 
apresenta<;ao de proposta subscrita por pelo menos 1/3 (um terco) dos 
Consorciados, a qual devera acompanhar obrigatoriamente o edital de 
convocacao da Assembleia Geral. 



Art. 24. Nao se iniciara a votacao sem que o texto proposto seja lido em 
alto e born som por aquele que preside a Assembleia e sem que seja 
franqueada c6pia dele a cada um dos integrantes da Assembleia com direito a 
voto. 

Art. 25. Antes de cada votacao assequrar-se-a o direito de que pelo 
menos um ente Consorciado que for contrario a proposta possa externar as 
razoes de sua contrariedade por cinco minutos. 

Paraqrato Onico. Havendo orador inscrito em favor da proposta de 
alteracao, aquele que seja contrario a alteracao tera o direito de falar por 
ultimo. 

Se9ao VI - Das atas 
Art. 26. As atas da Assembleia Geral serao elaboradas conforme 

definido no Contrato de Cons6rcio, cumprindo-se todos os registros ali 
previstos. 

PARAGRAFO UNICO. No caso de votacao secreta, da Ata deve constar 
a expressa motivacao do segredo e o resultado final da votacao. 

Art.27. Sob pena de ineficacia das declsoes nela tomadas, a fntegra da 
ata da Assembleia Geral sera, em ate dez dias uteis, publicada no sftio que o 
Cons6rcio mantiver na Internet e c6pia impressa estara disponfvel nas sedes 
administrativas dos entes consorciados. 

PARAGRAFO UNICO. Mediante o pagamento das despesas de 
reproducao, c6pia autenticada da ata sera fornecida para qualquer do povo, 
que a solicitar a supermtencencta do Cons6rcio. 

CAPfTULO IV 
DA DIRETORIA 

Art. 28. A Diretoria Executiva reunir-se-a pelo menos a cada dois meses, 
sendo suas reunioes convocadas pelo Presidente. 

Art. 29. Compete a Diretoria, alern das atribuicoes definidas no Contrato 
de Cons6rcio: 

I - aprovar previamente a proposta de orcamento anual, de creditos 
adicionais, de orcarnento plurianual de investimentos, de instituicao de fundo 
especial e de realizacao de operacao de credito, autorizando que seja qualquer 
dessas propostas apreciada pela Assembleia Geral; 

11 - aprovar a proposta de fixacao, revisao ou reajuste de tarifas e outros 
precos pubhcos, autorizando que seja enviada para ernissao de parecer da 
Agencia Reguladora e aprovacao da Assembleia Geral; 

111 - aprovar as propostas de pianos e regulamentos afetos aos objetivos 
do Cons6rcio, autorizando que sejam encaminhadas, para apreciacao, a 
Agencia Reguladora e a Assembleia Geral; ,,.._ 

IV - aprovar proposta de cessao de servidores ao Cons6rcio, autorizando . 
que seja apreciada pela Assembleia Geral; . 

V - alterar, definitiva ou provisoriamente, o nurnero de horas da jornada \ 



VI - elaborar proposta de Regulamento Geral do Pessoa! do Cons6rcio, 
enviando-a para a apreclacao da Assembleia Geral; 

VII - conceder, nos termos previstos no orcarnento anual do Cons6rcio, 
revisao anuat da rernuneracao de seus empregados; 

VIII - autorizar a instauracao de procedimentos licitat6rios relativos a 
contratos cujo valor estimado seja igual ou superior a RS 330.000,00 (trezentos 
e trinta mil reais); 

IX - autorizar a instauracao de licitacao que nao de tipo menor preco, 
nos termos de justificativa subscrita pelo Superintendente; 

X - propor alteracoes ao presente estatuto ou resolver questoes 
vinculadas a interpretacao de seus dispositivos; 

XI - julgar, alern do estabelecido no Contrato de Cons6rcio: 
a) impuqnacoes a editais de concursos publicos; 
b) recursos referentes ao indeferimento de inscricao de concursos 

publicos ou a hornoloqacao de seus resultados; 
c) recurses referentes ao indeferimento de registro cadastral, para fins 

de constar do cadastro de fornecedores; 
XII - estabelecer, orientar e supervisionar todos e quaisquer 

procedimentos tecnicos, administrativos e operacionais no arnbito do 
Cons6rcio, fomecendo, inclusive, subsidios para deliberacoes e acoes do 
Cons6rcio. 

§ 1 °. Em face de decisoes da Diretoria nao cabe recurso a Assembleia 
Geral, porern esta ultima, ex officio, podera debater, manter, extinguir ou 
modificar atos da Diretoria. 

§ 2°. Os nao membros da Diretoria somente poderao assistir ou 
participar de suas reunioes caso convidados pelo Presidente. 

CAPfTULO V 
DA PRESIDENCIA 

Art. 30. Alem do previsto no Contrato de Cons6rcio Publico e em outros 
dispositivos destes estatutos, incumbe ao Presidente: 

I - convocar as reunioes da Diretoria Executiva; 
II - nomear e contratar o Superintendente homologado pela Assembleia 

Geral; 
Ill - movimentar as contas bancarias do Cons6rcio, em conjunto com o 

Superintendente; 
IV - celebrar acordos, contratos, convenios e outros ajustes; 
V - exercer o poder disciplinar no ambito do Cons6rcio, determinando a 

instauracao de procedimentos e julgando-os, aplicando as penas que 
considerar cabiveis, com excecao da dispensa de empregados efetivos ou 
temporaries, que dependera de autorizacao da Diretoria; 

VI - autorizar a lnstauracao de procedimentos licitat6rios relatives a 
contratos cujo valor estimado seja igual ou superior a R$ 165.000,00 (cento e 
sessenta e cinco mil reais) e inferior a R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil 
reais); 

VJI - homologar e adjudicar objeto de licitacoes cuja proposta seja igual 
.,,,,..,,<----7_.,.,ou superior a Ri.OO�ntos e trinta mil reais); 



VII I - homologar a cotacao de precos de contratacoes diretas, par 
dispensa de licitacao fundamentada no incise I ou II do art. 24 da Lein° 8.666, 
de 1993, quando a proposta de menor preco for de valor superior a R$ 
44.000,00 (quarenta e quatro mil reais). 

IX - zelar pelos interesses do Cons6rcio, exercendo todas as 
competencies que nao tenham sido atribufdas a outro 6rgao do Cons6rcio 
pelos presentes estatutos ou pelo Contrato de Cons6rcio Publico, 

§ 1 °. Par razoes de urgencia ou para permitir a celeridade na conducao 
administrativa do Cons6rcio, o Superintendente podera praticar atos ad 
referendum do Presidente ou da Diretoria Executiva. 

§ 2°. Os atos mencionados no § 1 ° perderao a sua eficacia caso nao 
ratificados em ate 30 (trinta) dias uteis de sua emtssao. 

CAPiTULO VI 

DA OUVIDORIA 

Art.31. A Ouvidoria e composta por servidor integrante do quadro de 
pessoal do Cons6rcio, cujas mcurnbencias estao definidas no Contrato de 
Cons6rcio. 

§ 1 °. A Ouvidoria recebera crfticas, suqestoes e reclarnacoes dos 
usuarios e demais interessados quanta a atuacao dos prestadores de servicos 
e do pr6prio Cons6rcio par escrito, par meio de correspondencia enviada pelos 
correios, protocolada diretamente no setor competente do Cons6rcio, ou pelo 
endereco eletronico do Ouvidor, que estara divulgado na paqina que o 
Cons6rcio rnantera na internet. 

§ 2°. As crfticas e suqestoes poderao ser encaminhadas a Ouvidoria a 
qualquer tempo, que as recebera e encarninhara resposta por escrito no prazo 
maxima de 30 (trinta dias). 

§ 3°. As reclarnacoes poderao ser feitas no prazo de 5 (cinco) dias uteis 
ap6s a ocorrencia do fato que gerou a reclamacao, devendo ser respondida no 
prazo de 5 (cinco) dias uteis ao reclamante, indicando as possfveis causas do 
fato que gerou a reclamacao, os encaminhamentos dados para sanar os 
problemas apontados, e a previsao de prazo para sua solucao definitiva. 

§ 4°. Nos casos em que a solucao dos problemas apontados envolver 
mais de um setor da estrutura administrativa do cons6rcio ou service a ser 
contratado, o reclamante devera ser informado sobre os trarnites internos e 
prazos estimados de trarnltacao. 

§ 5°. 0 Ouvidor encaminhara por escrito intormacao a Agencia 
Reguladora sabre as reclarnacoes que evidenciem grave descumprimento de 
norma de regulacao, sem prejufzo dos relat6rios anuais mencionados no 
Contrato de Cons6rcio. 

CAPfTULO VII 

DA SUPERINTENDENCIA 



Art. 32. Compete ao Superintendente, alern das competencies previstas 
no Contrato de Cons6rcio: 

I - exercer a direcao e a supervisao das atividades tecnicas, 
administrativas e financeiras do Cons6rcio, praticando todos os atos que nao 
tenham sido atribuidos expressamente por estes estatutos ao Presidente do 
Cons6rcio; 

II - auxiliar o Presidente em suas funcoes, cumprindo com as suas 
determinacoes. bem como mantendo-o informado e prestando-lhe contas da 
situacao da prestacao dos services objeto da gestao associada, e da situacao 
financeira e administrativa do Cons6rcio; 

Ill - autorizar a instauracao de procedimentos licitat6rios relatives a 
contratos cujo valor estimado seja inferior a R$ 165.000,00 (cento e sessenta e 
cinco mil reais); 

IV - homologar e adjudicar objeto de licita96es cuja proposta seja inferior 
a R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais); 

V - homologar a cotacao de precos de contratacoes diretas, por 
dispensa de licitayao fundamentada no inciso I ou II do art. 24 da Lein°. 8.666, 
de 1993, quando a proposta de menor preco nao exceda R$ 44.000,00 
(quarenta e quatro mil reais); 

VI - ocupar interinamente a presidencia do Cons6rcio de Manejo dos 
Resf duos S61idos nos casos previstos no Contrato de Cons6rcio Publico. 

§ 1 °. Alem das atribuicoes previstas neste artigo, o Superintendente 
podera exercer, por deleqacao, atribuicoes de cornpetencia do Presidente nos 
termos previstos no Contrato de Cons6rcio. 

§ 2°. 0 Superintendente exercera suas funcoes em regime de dedicacao 
integral, somente podendo exercer funcoes de maqlsterlo, em horario nao 
conflitante com o seu expediente normal no Cons6rcio. 

CAPITULO VIII 
DA CONFERENCIA REGIONAL DE MANEJO DOS RESfDUOS S6LIDOS 

Art. 33. 0 Presidente do Cons6rcio de Manejo dos Residues S61idos 
convocara a cada dois anos, no primeiro trimestre dos anos impares, a 
Conferencia Regional de Manejo dos Resfduos S61idos, com a finalidade de 
examinar, avaliar e debater temas e elaborar propostas de interesse da gestao 
dos resfduos s61idos nos municipios consorciados. 

§ 1°. A etapa municipal da Conterencia sera realizada em perfodo 
definido pela Assembleia do Cons6rcio, com encerramento pelo menos dois 
meses antes da realizacao da etapa regional. 

§ 2°. 0 Regulamento da Ccnterencia, inclusive de sua etapa municipal, 
sera definido pela Assembleia Geral. 

§ 3°. A convocacao da Conferencia, inclusive em sua etapa municipal, 
com datas de realizacao de suas diversas etapas e forma de obtencao de 
outras informacoes, sera afixada em todas as unidades administrativas e 
operacionais do Cons6rcio, bem como em todos os pr6prios dos consorciados, 
de forma a divulgar amplamente sua realizacao e garantir ampla participacao 
dos usuarios dos services, /P 
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Art. 34. Toda o material que sera objeto de dlscussao e decisao na 
Confersncia devera estar disponfvel em sitio que o Cons6rcio mantera na 
internet. 

PARAGRAFO UNICO. Sera dada ampla divulga9ao do Regimento 
lnterno da Conterencia por meio de sua publicacao no sitio que o Cons6rcio 
rnantera na internet. 

TITULO Ill 
DA GESTAO ADMINISTRATIVA 

CAPITULO I 
DA ESTRUTURAADMINISTRATIVA DO CONSORCIO 

Art.35. Os 6rgaos do Cons6rcio contarao com estrutura administrativa 
necessaria para o desempenho das funcoes que lhe sao atribuidas pelo 
Contrato de Cons6rcio e pelos Contratos de programa que vier a celebrar. 

Art.36. A Conterencia Regional de Manejo dos Resfduos S61idos, a 
Assembleia Geral, a Presidencia e a Diretoria serao apoiadas pela estrutura 
administrativa da Supertntendencia. 

Art.37. A Superintendencia do Cons6rcio tent uma Secretaria; uma 
Diretoria Tecnica e Operacional; uma Diretoria Administrativa, Financeira e de 
Tecnologia da lntormacao: uma Diretoria de Licenciamento Ambiental; uma 
Assessoria de Cornunicacao, Mobiliza9ao Social e Educa9ao Ambiental; uma 
Assessoria Juridica e Ouvidoria; e uma Assessoria de Planejamento e 
Controle. 

PARAGRAFO ONICO. A oescncao da lotacao, jornada de trabalho e 
denominacao dos empregos publicos do Cons6rcio de Manejo dos Residues 
S61idos sao os definidos no Anexo 1 destes Estatutos. 

CAP[TULO II 
DOS AGENTES POBLICOS 

Seyao I 
Disposicoes gerais 

Art. 38. 0 pessoal do Cons6rcio sera regido pelo Regulamento Geral de 
Pessoal do Cons6rcio de Manejo de Residues S61idos, que sera institufdo pela 
Assembleia Geral mediante proposta da Diretoria. 

§ 1°. 0 regulamento de pessoal dispora sobre como o Presidente do 
Cons6rcio exercera o poder disciplinar, complementando as normas dos 
presentes estatutos. 

§ 2°. Ato da Diretoria Executiva fixara as hip6teses e crlterios para 
empregado do Cons6rcio, ou servidor para ele cedido, exercer, interinamente, 
as atribuicoes de outro empregado publico do Cons6rcio. 

§ 3°. Ate que seja adotado o Regulamento Geral mencionado no caput 
deste artigo, ;r-se-a 

� empre�;cio, no que s'fere aos 



aspectos disciplinares, o disposto na Lein°. 8.112, de 1990, com a diferenca de 
que o procedimento disciplinar sera promovido e instruido perante o 
Superintendente e nao por cornlssao processante. 

Secao II 
Dos empregos publicos 

Art. 39. 0 quadro de pessoal do Cons6rcio sera composto por 126 
(cento e vinte e seis) empregados publlccs, a serem agregados de forma 
progressiva, conforme as metas planejadas. 

§ 1 °. Poderao integrar o quadro de pessoal do Cons6rcio funcionanos 
cedidos dos 6rgaos publicos da adrnlntstracao direta e indireta dos entes 
federativos consorciados, bem como funcionarios cedidos pelo Estado ou 
Uniao, desde que preencham os requisitos do cargo, mediante aprovacao da 
Assembleia Geral. 

§ 2°. A cessao de funclonarlos mencionados no §1° ocorrera, nos termos 
do Contrato de Cons6rcio, por proposicao da Diretoria e homoloqacao da 
Assembleia Geral. 

§ 3°. 0 Cons6rcio podera firmar convenios com lnstituicoes de Ensino 
Superior, com vistas a contratacao de estaqiarios, para apoio do corpo de 
empregados do Cons6rcio, com pagamento de bolsa auxilio, cujos custos 
serao incorporados ao Orcarnento do Cons6rcio, mediante proposta da 
Diretoria, aprovada em Assembleia. 

§ 4°. 0 nurnero de estaqiartos nao podera ultrapassar um terco do 
nurnero dos cargos publicos, bem como devera respeitar as disposicoes das 
legisla96es vigentes pertinentes ao assunto. 

Seyao Ill 
Das contratacoes temporaries 

Art.40. As contratacoes ternporarias obedecerao ao disposto no Contrato 
de Cons6rcio. 

§ 1 °. As contratacoes temporaries serao feitas mediante chamada aberta 
de currfculos, complementada por entrevistas, e serao coordenadas pelo setor 
competente da Supertntendencla. 

§ 2°. No periodo de tnstalacao do Cons6rcio, sera admitido 
preenchimento de cargos temporariamente com funcionarios cedidos pelos 
entes consorciados, ate que seja realizado concurso publico. 

CAPfTULO Ill 
DOS CONTRATOS 

Seyao I 
Do procedimento de contratacao 



Art.41. A ccntratacao de bens e services comuns obedecera ao disposto 
no Contrato de Cons6rcio e na legisla9ao pertinente. 

CAPITULO IV 

DOS CONTRATOS DE DELEGA<;AO DA PRESTA<;AO DE SERVl<;OS 
PUBLICOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

Art.42. Os contratos de delega9ao da prestacao dos servicos publicos de 
Manejo dos Resfduos S61idos que vierem a ser firmados pelo Cons6rcio 
obedecerao rigorosamente o disposto no Contrato de Cons6rcio, bem como na 
legisla9ao pertinente, em especial a Lei 11.445/2007 e seu regulamento. 

TiTULO IV 
DA GESTAO ECONQMICA E FINANCEIRA 

CAPiTULO I 
DISPOSl<;OES GERAIS 

Art. 43. 0 Cons6rcio executara as suas receitas e despesas em 
conformidade com as normas de direito financeiro aplicaveis as entidades 
publicas, 

Art.44. AAssembleia Geral podera instituir, por resolucao, normas para a 
elaboracao, apreciacao, aprovacao e execucao do orcamento e dos pianos 
plurianuais, bem coma para a prestacao de contas, sendo que tais normas 
prevalecerao em face do estipulado neste estatuto, desde que nao 
contrariarem o previsto na legisla9ao e no Contrato de Cons6rcio Publico. 

Art. 45. 0 orcamento do Cons6rcio sera estabelecido por resolucao da 
Assembleia Geral, mediante proposta da Diretoria. 

Art. 46. Ate o dia 30 de novembro de cada ano a proposta de orcamento 
devera ser apreciada pela Assembleia Geral. 

Art. 47. Os integrantes da Assembleia Geral poderao apresentar 
emendas ao projeto de orcarnento, que somente serao aprovadas caso: 

I - indiquem os recursos necessaries, admitidos somente os advindos de 
anulacao de despesa, excluidas as referentes a: 

a) dotacoes para pessoal e seus encargos; 
b) service da divida, ou. 
II - sejam relacionadas: 
a) com a correcao de erros ou omissoes; 
b) com os dispositivos do texto do projeto de resolucao, 

Art. 48. Aprovado o orcamento, sera ele publicado no sltio que o 
Cons6rcio mantera na internet. 

Art. 49. 0 Fundo Regional de Financiamento do Manejo Diferenciado de 
Resfduos S61idos recepcionara, em contas especificas, os recurses advindos 
de: 

a) Fundos Municipais de Meio Ambiente; 
�� 



b) remuneracao pela prestacao de services previstos em Contrato de 
Programa com os consorciados; 

c) cornercializacao de produtos resultantes do manejo de residues 
s61idos; 

d) prestacao de services a precos publlcos; 
e) rernuneracao pelo cumprimento de etapas do gerenciamento de 

resf duos de responsabilidade de terceiros; 
f) receitas financeiras oriundas da aplicacao de valores; 
g) recursos oriundos de convenios, transferencias e doacoes; 
h) outros recursos. 

Art. 50. A Assembleia estabelecera as condicoes para o uso 
compartilhado de bens pelos entes consorciados, dispondo em especial sabre 
a sua rnanutencao, seguro, riscos, bem como despesas, se cabfveis. 

CAPiTULO II 

DA CONTABILIDADE 

Art. 51. A execucao das receitas e das despesas do Cons6rcio 
obedecera as normas de direito financeiro aplicaveis as entidades pubhcas pela 
legisla<_;;ao vigente, alern do disposto no Contrato de Cons6rcio. 

Art. 52. A contabilidade do Cons6rcio devera permitir a identiflcacao da 
gestao econ6mica e financeira e as receitas e despesas realizadas de forma 
segregada em relacao aos entes consorciados e em relacao aos contratos 
celebrados pelo Cons6rcio com cada um deles. 

CAPiTULO Ill 

DOS CONV,;:NIOS E FINANCIAMENTOS 

Art. 53. No caso de celebracao de convenios do cons6rcio nos termos 
autorizados pelo Contrato de Cons6rcio, seu inteiro teor sera mantido no sitio 
que o Cons6rcio rnantera na internet por 4 (quatro) anos, bem como seu 
andamento e os resultados obtidos. 

§ 1 °. 0 mesmo procedimento sera adotado no caso em que o cons6rcio 
obtiver financiamento de entes nao consorciados para realizacao de atividades 
de sua competencia. 

§ 2°. Nos casos em que os financiamentos forem onerosos, a proposta 
deve ser apresentada pela Diretoria a Assembleia Geral, que deve aprovar 
seus termos. 

§ 3°. A suoenntencencta preparara antes de cada Assembleia Geral 
Ordinaria e encaminhara ao Presidente do Cons6rcio relat6rio sabre o 
andamento dos convenios e financiamentos contratados pelo Cons6rcio, de 
forma individualizada. 

�·; 

TITULO V - DA EXTINCAO DO CONSORCIO, DO RECESSO E EXCLUSAO 
DE CONSORCIADO 



CAPITULO I 
DA EXTINC.AO DO CONSORCIO 

Art. 54. Extinto o Cons6rcio Publico por ato judicial ou extrajudicial: 
I - A Assembleia Geral declolra sobre a cestinacao dos bens, podendo 

ser assumidos por ente consorciado, mediante indenizacao aos demais entes, 
quando couber, doados a qualquer entidade publica de objetivos iguais ou 
semelhantes ao Cons6rcio ou, ainda, alienados onerosamente, para rateio de 
seu valor entre os consorciados na proporcao tarnbern definida em Assembleia 
Geral; 

II - ate que haja decisao que indique os responsaveis por cada 
obnqacao, os entes Consorciados responderao solidariamente pelas 
obriqacoes remanescentes, garantindo-se direito de regresso em face dos 
entes beneficiados ou dos que deram causa a obriqacao. 

Ill - O pessoal cedido ao Cons6rcio retornara a seus 6rgaos de origem. 
IV - 0 pessoal contratado pelo Cons6rcio nos termos do Contrato de 

Cons6rcio e do disposto no Capitulo II do Titulo Ill destes Estatutos serao 
dispensados, cumpridas todas as formalidades legais. 

CAPITULO II 

DO RECESSO 
Art. 55. Os Consorciados poderao se retirar do Cons6rcio, nos termos do 

Contrato estabelecido, mediante declaracao escrita, subscrita por seu 
representante na Assembleia Geral, lavrada conforme texto que pode ser 
verificado no Anexo Ill - Modelo de Declaracao para Recesso do Cons6rcio de 
Ente Consorciado. 

PARAGRAFO UNICO. A retirada do ente da federacao do Cons6rcio 
somente produzira efeitos a partir do primeiro dia util do mes seguinte a data de 
realizacao da Assembleia Geral em que for apresentada e aceita. 

CAPITULO Ill 

DA EXCLUS.AO DE CONSORCIADO 
Art. 56. Alern das previstas no Contrato de Cons6rcio Publico, sac 

hip6teses de apticacao da pena de exclusao do Cons6rcio: 
I - atraso injustificado e superior a 120 (cento e vinte dias) no 

cumprimento das obriqacoes financeiras com o Cons6rcio; 
II - a desobediencia a norma dos estatutos ou ao deliberado na 

Assembleia Geral. 
§ 1 °. Somente se confiqurara o atraso mencionado no inciso I do caput 

ap6s o ente Consorciado ser notificado para efetuar o pagamento do devido, 
assegurado o prazo mf nimo de quinze dias uteis para o pagamento. 

§ 2°. A notificacao mencionada no § 1 ° deste artigo devera se efetuar por 
correspondencia e mediante pubhcacao com destaque no sftio que o Cons6rcio 
mantera na internet. · 

Art. 57. O procedimento de exctusao sera instaurado mediante portaria 

do President�C\\ onde s (f � 



I - a descricao da conduta que se considera praticada, com as 
circunstancias de quando, quern e de que forma foi praticada; 

II - as penas a que esta sujeito o infrator, caso confirmados os fatos; 
Ill - os documentos e outros meios de prova, mediante os quais se 

considera razoavel a instauracao do procedimento administrative. 

Art. 58. 0 acusado sera notificado a oferecer defesa previa em 15 
(quinze) dias uteis, sendo-lhe fornecida c6pia da portaria de instauracao do 
procedimento, bem como franqueado o acesso, por si ou seu advogado, aos 
autos, inclusive mediante carga. 

PARAGRAFO UNICO. Nao sao considerados dias uteis, para os fins 
deste artigo, o perf odo de 20 de dezembro a 19 de janeiro. 

Art. 59. A notificacao sera realizada pessoalmente ou mediante 
correspondencia com aviso de recebimento. 

• Art. 60. O prazo para a defesa contar-se-a a partir do dia util que se 
seguir a juntada, aos autos, da c6pia da notificacao devidamente assinada pelo 
acusado ou, entao, do aviso de recebimento da notificacao. 

Art. 61. Mediante requerimento do interessado, devidamente motivado, 
podera o Presidente estender o prazo para defesa em ate mais 15 (quinze) 
dias uteis, 

Art. 62. Havendo dificuldade para a notificacao do acusado, sera esta 
considerada valida mediante publicacao com destaque no sltio que o Cons6rcio 
rnantera na internet. 

PARAGRAFO UNICO. A publicacao mencionada no caput deste artigo 
produzira seus efeitos ap6s quinze dias, contando-se o prazo para a defesa a 
partir do primeiro dia util seguinte aos referidos quinze dias. 

Art. 63. A apreciacao da defesa e de eventual instrucao cabera ao 
Presidente do Cons6rcio, ou a Cornissao que tenha sido por ele nomeada na 
pr6pria portaria de instauracao do procedimento. 

Art. 64. A fase de apuracao do procedimento disciplinar sera conclufda 
com relat6rio que devera indicar se o acusado e inocente ou culpado de cada 
uma das imputacoes e, reconhecida culpa, quais as penas consideradas 
cabfveis. 

PARAGRAFO UNICO. No caso de o relat6rio mencionado no caput ter 
sido elaborado por Cornissao, somente produzira efeitos mediante a sua 
hornoloqacao pelo Presidente do Cons6rcio. 

Art. 65. Tenda em vista as circunstancias do caso, a Assembleia Geral 
podera aplicar as penas de multa, limitada a R$ 110.000,00 (cento e dez mil 
reais) e de suspensao ate cento e oitenta dias, fixadas de forma proporcional a 
gravidade da infracao. 

§ 1 °. Durante o perfodo de suspensao o infrator podera se reabilitar. 

§ 2°. As penas de multa e de suspensao poderao ser aplicadas 
cumulativamente. 

Art. 66. A pena de multa ou de suspensao podera ser cumulada com a 
de exclusao mediante ai:2r vacao de 3/5 (tres quintos) dos Consorciados. 
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Art. 67. O julgamento perante a Assembleia Geral tera o seguinte 
procedimento, no qual realizar-se-ao simultaneamente duas votacoes, em duas 
urnas separadas: 

I - leitura da Portaria de instauracao do procedimento, das aleqacoes 
finais da defesa e do relat6rio final; 

II - manifesta<;ao do Presidente do Cons6rcio e da defesa do acusado, 
fixadas em quinze minutos cada uma; 

Ill - julgamento, decidindo se o acusado e culpado ou inocente de cada 
uma das trnputacoes, bem como se aphcavel pena de multa e de suspensao, 
mediante votacao secreta e em urna pr6pria; 

IV - julgamento sobre a aplicacao ou nao da pena de exctusao, mediante 
votacao secreta e em urna pr6pria; 

V - apuracao dos votos sobre a inocencia ou culpa, bem como de 
aplicacao das penas de multa e suspensao, considerando-se vitorioso o 
veredicto que obtiver maioria simples; 

VI - vitorioso o veredicto de inocencia de todas as acusacoes, o 
procedimento sera encerrado, com a imediata destrulcao de todas as cedutas 
da segunda urna; case seja vitorioso o veredicto de culpa, serao tidas como 
mantidas as penas de multa e de suspensao fixadas em face da acusacao 
considerada procedente, iniciando-se incontinenti a apuracao dos votos da 
segunda urna; 

VII - apurados os votos da segunda urna, somente adrnitir-se-a o 
veredicto de exclusao mediante voto de 3/5 (tres quintos) dos Consorciados. 

VI II - adotada a pena de exclusao, iniciara imediatamente os seus 
efeitos, nao tendo mais o ente federativo direito a voz e voto na Assembleia 
Geral. 

PARAGRAFO UNICO. O Presidente do Cons6rcio presldlra o julgamento 
e votara, dada a exigencia de quorum qualificado. 

Art. 68. Das decisoes que impuserem sancoes cabera o recurso de 
reconsidera<;ao a Assembleia Geral. 

§ 1 °. 0 recurse de reconsideracao devera ser interposto no prazo de 15 
(quinze) dias, contados do dia util seguinte ao de publicacao da decisao na 
imprensa oficial. 

§ 2°. O recurse de reconslderacao nao tera efeito suspensive. 
§ 3°. Protocolizado o recurse, constara ele do primeiro item de pauta da 

pr6xima Assembleia Geral e se processara nos termos previstos nos incises II 
a VIII do art. 78 destes estatutos. 

Art. 69. Nos cases omissos, e subsidiariamente, sera aplicado o 
procedimento previsto pela Lein°. 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 

TiTULO VI 
DAS DISPOSICQES FINAIS 

Art. 70. Aplicam-se ao Estatuto as prescricoes contidas nas Disposicoes 
Finais e Transit6rias do C ato de Cons6rcio. 
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Art. 71. Os limites estabelecidos para os procedimentos licitat6rios serao 
alterados em conformidade com a legisla<;ao vigente relacionada as licitacoes e 
contratacoes. 



ANEXO 1 
Quadro de Pessoal da Superintendencia do Cons6rcio 

(regime de 40 horas semanais) 

n° de 
Lotacao cargo servidore 

s 
Superintendente em comissao 1 

Analista 1 

Secretaria da Superintendencia Tecnico 1 
Assistente 
Administrative 2 

Gester 1 
Analista 2 
Tecnico 3 

Diretoria Tecnica e Operacional Assistente 2 Administrative 
Encarregado 8 Qperacional 
Auxiliar Qperacional 64 
Gester 1 

Diretoria Administrativa, Financeira Analista 2 
Tecnico 3 eTI 
Assistente 
Administrative 3 

Gestor 1 
Analista 6 

Diretoria de Licenciamento Teen ice 1 
Ambiental Fiscal de Lie. 3 Ambiental 

Assistente 1 Administrative 
Gester 1 

Assessoria de Cornunicacao, Analista 1 
Mobilizacao Social e Educacao Tecnico 1 
Ambiental Assistente 1 Administrative 

Gestor 1 
Analista 1 

Assessoria Jur1dica e Ouvidoria Tecnico 1 
Assistente 1 Administrative 
Gest or 1 
Analista 1 

Assessoria de Planejamento e Tecnico 1 
Cont role Assistente 1 Administrativo 

Fiscal 8 
TOTAL 126 



Anexo II - Modelo do Ato Formal de Posse do Presidente e dos Diretores 

No Ato Formal de Posse deve ser efetuado o registro em Ata, que deve 

seguir o texto abaixo: 

1) Na posse do Presidente: 
"Aos dias dezesseis de julho de dois mil e dezenove, nesta cidade de 

Brejo Santo, eu, Francisco Agabio Sampaia Gondim , Prefeito do Municf pio de 

Penaforte, tomo posse como Presidente do Cons6rcio Publico de Manejo dos 

Resfduos S61idos da Regiao Cariri Oriental, com mandato que se inicia nesta 

data e que se concluira no dia 31 de dezembro de 2020. Nos termos do 

deliberado em Assembleia Geral, nomeio como membros de rninha Diretoria os 

(as) Srs. (Sras): Teresa Maria Landim Tavares, Prefeita Municipal de Brejo 

Santo, Francisca Ferreira de Souza, Prefeita Municipal de Jati, Josevan Leite 

de Oliveira, Prefeito Municipal de Mauriti, e Fabio Pinheiro Cardoso, Prefeito 

Municipal de Porteiras. 

Francisco A io Sampaio Gondim 
Presidente do Cons6rcio Publico 

2) Na posse dos diretores: 

"Nesta mesma data, n6s, os diretores nomeados pelo Presidente, 
tomamos posse. 

.Josevan Leite de Oliveira 
Prefeito do Munic,pio de Mauriti 
�Ca�' 

PrefeitodQ',,icipio 
de Porteiras 

'J�_{v\,\)� ��� � 
Teresa Maria Landim Tavares 

Prei "ta do Municf pio de Brejo Santo 

Francisca Ferreira de Souz 
Prefeita do Municf pio de Jati 
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Anexo Ill - Modelo de Declaracao para Recesso do Cons6rcio de 
Ente Consorciado. 

"Eu, (name), (cargo que ocupa no ente federative) e representante do 

(nome do ente federativo), pessoa jurfdica de direito publico inscrita no CNPJ 
sob o n.0 (nurnero), tendo em vista o autorizado pela Lei n.0 (nurnero de Lei) 

de (data da lei), especialmente editada pelo Poder Legislative do (nome do 

ente federativo) para o presente fim, declaro de forma expressa e irrevoqavel 

que o (nome do ente) se retira do Cons6rcio de Manejo de Resfduos S61idos, 
comprometendo-se a honrar com todas as obriqacoes constitufdas ate esta 
data, mesmo as ainda nao Hquidas. 

Declaro, ainda, que as ditas obriga9oes serao cumpridas em seu prazo 

de vencimento ou, no caso de obriga9oes nae exigf veis, em trinta dias de sua 

apresentacao, sob pena de pagamento de multa de 10% (dez por cento) de 

seu valor corrigido e, ainda, de juros de mora a razao de 0,33% (trinta e tres 
centesirnos por cento) ao dia. Assumo estas obriga9oes em nome do (nome 

do ente federativo)." 

Na sequencia dos trabalhos, o Presidente da Assembleia Geral, Sr. Francisco 
Agabio Sampaio Gondim, passou ao Item 4 - lndica9So de Superintendente, 
momento em que informou sobre a irnportancia de haver um responsavel 
executivo para as atividades do Cons6rcio. Foi proposto pelo Presidente do 
Cons6rcio, para o cargo de livre provimento de Superintendente a Senhora 
Nathalia Cruz Crisostomo. Foi aberta a palavra para manifestacao dos 
presentes, e ao final das manifestacoes dada a palavra ao indicado, que 
agradeceu a indicacao e a confianca nele depositada. 0 Presidente da 
Assembleia Geral submeteu entao a indica9So a hornoloqacao da 
Assembleia, tendo a indicacao sido aceita por unanimidade. Dando 
prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Francisco Agabio Sampaio Gondim 
passou ao Item 5 - Analise e aprovacao do Plano de Coletas Seletivas 
Multiplas, solicitando ao Superintendente recern homologado que 
apresentasse a proposta aos presentes, o que foi feito. Esclarecidas as 
duvidas, o Plano foi aprovado por unanimidade e integra esta Ata coma 
Anexo 1. 
Encerrada a pauta, na sequencia o Presidente da Assembleia abriu a palavra 
para as membros do plenario que quisessem se pronunciar; e nao havendo 
manitestacoes, encerrou a dlscussao deste item. E por nao haver mais 
assunto na Ordem do Dia a ser analisado, discutido e deliberado, o 
Presidente do Cons6rcio, Sr. Francisco Agabio Sampaio Gondim, declarou 
encerrada a Assembleia Geral de lnstalacao do Cons6rcio Pubtico de Manejo dos Residp s Ori� e eu;,rancka de 
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Souza, Secretaria da Assembleia, redigi a presente ata que, achada 
conforme foi assinada por mim, pelo Prefeito anfitriao presidente provis6rio 
da Assembleia e pelo Presidente eleito do Cons6rcio Publico de Manejo dos 
Resf duos S61idos da Reqiao Cariri Oriental. 

��-,Yl,,o�_�( f\JUu� 
Teresa Maria Landim Tavares 

Prefeita anfitria 

Francisco &sampaio Gondim 
Presidente do Cons6rcio Publico de Manejo dos Resfduos S61idos da Regiao 

Cariri rl�ntal -> 
����-� -=u==.a ��� Z�,� ��o 

Francisc erreira de �uza 
Secretario Geral da As�mbleia 

�,£0 �\�� 
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Teresa Maria Landim Tavares 
Prefeita do Municfpio de Brejo Santo 

�kidM>rA� 
FranciscFerreira deShl!za D 
Prefeita do Municf pio de Jati 

.Josevan Leite de Oliveira 
Prefeito do Municfpio de Mauriti 

Francisco� 

Sampaio Gondim 
Prefeito do Municfp_io de Penaforte 
��� 
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Prefeito do M nicipio de Porteiras 


