
RES-Cariri Oriental 
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIA.O CARIRI ORIENTAL 

RESOLU<;AO N° 01, 26 DE NOVEMBRO DE 2019 

Regulamenta o Fundo Regional de 
Financiamento do Manejo Diferenciado de 
Resfduos S61idos, institufdo pela Clausula 
t-, § 11, do Contrato do Cons6rcio 
Publico de Manejo dos Resf duos S61idos 
da Regiao Cariri Oriental, e da outras 
providencias. 

O Presidente do Cons6rcio Publico de Manejo dos Resf duos S61idos da Reqiao 

Cariri Oriental, no uso das atribuicoes legais que lhe confere a Clausula 30 do 

Contrato de Cons6rcio Publico, e Considerando a deliberacao da Assembleia do 

Cons6rcio Publico de Manejo dos Resfduos S61idos da Reqiao Cariri Oriental 

realizada na data 26/11/2019, nos termos em que aprovou a reqularnentacao do 

Fundo Regional de Financiamento do Manejo Diferenciado de Resfduos S61idos; 

Considerando a possibilidade dos entes consorciados, isoladamente ou no arnbito 

do-Consorcio Publico, instituir fundos municipais e fundo regional para adrninistracao 

orcarnentaria, financeira e contabil das receitas e despesas com o manejo de 

resfduos s61idos local e regional, de acordo com o art. 13 da Lei Federal n 11.445, 

05 de janeiro de 2007, que estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento 

basico: 

Considerando a exiqencia de transparencia e controle contabil das receitas e 

despesas do Cons6rcio Publico de Manejo dos Resfduos S61idos da Reqiao Cariri 

Oriental, o qual deve permitir o registro e demonstracao, separadamente, dos custos 

e das receitas da prestacao dos services em cada um dos entes consorciados, de 

acordo com o art. 18 da Lei Federal n° 11.445/2007; 

Considerando a exiqencia de transparencia e controle contabil das receitas e 

despesas com a prestacao dos services regionalizados de limpeza urbana e de 

manejo de resfduos s61idos, compreendidos distintamente na prestacao de services 

integrados entre aqueles cujas despesas sac cobertas pela taxa de coleta, rernocao 

e tratamento de resfduos e aqueles cujas despesas sao cobertas com as receitas 

gerais do orcamento municipal, de acordo com a interpretacao do artigo 145, II, da 
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Constituicao Federal, na Surnula Vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal (Diano 

da Justica Eletr6nico, 30 de 13-2-2009, Terna 146); 

Considerando a exiqencia de transparencia e controle contabil das despesas com a 

irnplernentacao do Plano Regionalizado de Coletas Seletivas Multiplas, a serem 

executadas, por meio das receitas provenientes dos repasses legalmente vinculados 

dos entes consorciados, em razao da reparticao do impasto sobre operacoes 

relativas a circulacao de mercadorias e sobre prestacoes de services de transporte 

interestadual e intermunicipal e de cornunicacao (ICMS), com base do inciso II do 

paraqrafo unico do art. 158, combinado com o art. 167, IV, da Constituicao Federal, 

regulamentados pelo art. 1°, IV, da Lei Estadual n° 12.612, de 07 de agosto de 1996, 

e alteracoes e pelo art. 18-A do Decreto do Estadual n° 29.306, de 05 de junho de 

2008, e alteracoes, 

RESOLVE: 

Art. 1 ° Fica regulamentado o Fundo Regional de Financiamento do Manejo 

Diferenciado de Resfduos S61idos - FRRS, institufdo pela Clausula 78, § 11, do 

Contrato do Cons6rcio Publico de Manejo dos Resfduos S61idos da Regiao Cariri 

Oriental. 

CAPITULO I 

DAS RECEITAS DO FUNDO 

Art. 2° As receitas do FRRS sac constitufdas por: 

I - o repasse dos relativos a parcela do ICMS vinculados ao fndice Municipal de 

Qualidade do Meio Ambiente - IQM; 

II - as receitas decorrentes da comercializacao de residues s61idos resultantes do 

processo de manejo de res! duos das coletas seletivas; 

Ill - as receitas decorrentes de credito de logfstica reversa que vierem a ser 

apuradas em runcao do manejo de resf duos; 

V - as receitas financeiras oriundas da aplicacao de valores; 

VI - outras receitas. 

Paraqrafo unico. Os recursos financeiros do Fundo serao administrados em 

contabilidade discriminada por ente consorciado e por origem dos recursos relativa a 

� 

cada uma das receitas mencionadas nos incisos deste artigo. 
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CAPiTULO II 

DA APLICA<;AO DOS RECURSOS DO FUN DO 

Art. 3° Os recurses do FRRS serao aplicados exclusivamente com a finalidade de: 

I - implementar o Plano Regionalizado de Coletas Seletivas Multiplas; 

II - custear a qestao associada de services publicos de limpeza urbana e de manejo 

de resfduos s61idos, nos termos dos contratos de programa celebrados com os entes 

consorciados. 

§ 1 ° As receitas provenientes da origem estabelecida no inciso I do artigo anterior 

serao destinadas a cobertura das despesas de investimento e de custeio para 

implernentacao do Plano Regional de Coletas Seletivas Multiplas ou de outras 

despesas, de acordo com as normativas e diretrizes dos orqaos da adrninistracao 

estadual responsaveis pela gestao do indice Municipal de Qualidade do Meio 

Ambiente - IQM. 

§ 2° 0 saldo positivo do FRRS, apurado nas dernonstracoes contabeis, sera 

transferido para o exercfcio seguinte, a credito do pr6prio Fundo, devendo, nos 

casos das vinculacoes legais, atender ao objeto de suas vinculacoes. 

CAPiTULO Ill 

DA ADMINISTRA<;AO DO FRRS 

Art. 4° Compete a Diretoria do Cons6rcio Publico de Manejo dos Resf duos S61idos 

da Reqiao Cariri Oriental, coma 6rgao gestor do FRRS: 

I - aprovar atos e procedimentos para a contabilidade pr6pria das acoes 

governamentais de decorrentes das finalidades estabelecidas no artigo anterior; 

II - aprovar o Plano Anual de Aplicacao dos Recursos do FRRS, nos termos do art. 

7° desta Resolucao. 

Ill - emitir pareceres para a Presidencia. 

Art. 5° A administracao do FRRS compete a Superintendencia do Cons6rcio Publico 

de Manejo dos Resfduos S61idos da Reqiao Cariri Oriental, que deve: 

I - propor normas, procedimentos e condicoes operacionais para a gestao do Fundo; 

II - elaborar proposta de Plano Anual de Aplicacao dos Recursos do FRRS; 

Ill - apoiar a Diretoria na prestacao de contas do FRRS, na forma da leqislacao 

� 

vigente; 
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IV - encaminhar relat6rio anual de atividades desenvolvidas no exercfcio; 

V - atender outras atribuicoes que lhe forem destinadas. 

Art. 6° A participacao e controle social da gestao do FRRS far-se-a par meio dos 

organism as de controle social do Cons6rcio Publico de Manejo dos Res[ duos 

S61idos da Regiao Cariri Oriental nos termos de Resolucao a ser editada. 

Art. 7° 0 Plano Anual de Aplicacao de Recursos do FRRS devera tratar ao menos 

dos seguintes aspectos: 

I - avaliacao da situacao da irnplantacao do Plano Regionalizado de Coletas 

Seletivas Multiplas: 

II'- analise da expectativa de receitas do FRRS; 

Ill - piano anual de acoes com estimativa das despesas para a realizacao dos 

services publicos regionalizados de limpeza urbana e de manejo de residues 

s61idos; 

IV - indicadores previstos nas normas de requlacao em relacao a qualidade, 

quantidade e regularidade da prestacao dos services. 

Paraqrafo unico. Serao objeto de acompanhamento e anafise, constantes do Plano 

Anual de Aplicacao de Recursos, os indicadores que vierem a serem estabelecidos 

em funcao do indice Municipal de Qualidade do Meio Ambiente - IQM pela 

administracao do Estado do Ceara. 

CAPiTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIDADE, DE TRANSFERENCIA AO 

CONSORCIO PUBLICO E DE PRESTA<;AO DE CONTAS 

Art. 8° A contabilidade do FRRS obedecera as normas de direito financeiro aplicadas 

as entidades publicas e aos procedimentos da contabilidade publica, devendo 

evidenciar a situacao contabil e financeira do Fundo, de modo a permitir a 

fiscalizacao e o controle pelos orqaos competentes, na forma da leqislacao vigente. 

Art. 9° Considerando o disposto no artigo anterior, a contabilidade possibilitara o 

exerdcio das funcoes de controle interno e externo, inclusive de apurar custos das 

aplicacoes definidas no Plano Anual de Aplicacao de Recursos do FRRS, bem 

coma, interpretar e apurar os resultados obtidos. 
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Art. 1 O. O FRRS e uma unidade contabil do Cons6rcio Publico de Manejo dos 

Resfduos S61idos da Regiao Cariri Oriental que possibilita o registro e dernonstracao 

exclusivamente das receitas e aplicacces previstas nesta Resolucao. 

§ 1° Os recursos do FRRS serao depositados em conta corrente de estabelecimento 

bancario oficial e em nome do pr6prio Cons6rcio Publico. 

§ 2° 0 Cons6rcio Publico de Manejo dos Resi duos S61idos da Reqiao Cariri Oriental 

aplicara a integralidade dos recursos do FRRS em acoes voltadas a qestao 

associada da prestacao dos services publicos de limpeza urbana e de manejo de 

resfduos s61idos, respeitada a vinculacao legal para irnplernentacao do Plano 

Regionalizado de Coletas Seletivas Multiplas, com priorizacao das acoes voltadas 
' 

aos resfduos orqanicos, de acordo com o § 1 ° do art. 3° deste Resolucao. 

§ 4° Apurado superavit financeiro em balance patrimonial do exercfcio anterior, 

relativos as transferencias dos entes consorciados ao Cons6rcio Publico de Manejo 

dos Resfduos S61idos da Reqiao Cariri Oriental, este devera abrir credito 

suplementar em seu orcarnento anual, respeitando a aplicacao no objeto das 

vinculacoes legais. 

Art. 11. A prestacao de contas far-se-a em forma contablt, a ser subscrita pelo 

responsavel tecnico competente, precedida de parecer da Diretoria do Cons6rcio 

Publico de Manejo dos Resfduos S61idos da Reqiao Cariri Oriental, devendo ser 

apresentada para que possa ser integrada a contabilidade e a prestacao de contas 

do Cons6rcio. 

CAPITULO V 

DISPOSl<;OES GERAIS E FINAIS 

Art. 12. 0 FRRS somente podera ser extinto mediante: 

I - instrumento aprovado pela Assembleia Geral do Cons6rcio Publico de Manejo dos 

Resfduos S61idos da Reqiao Cariri Oriental, ratificado mediante lei por todos os 

entes consorciados, respeitado o princf pio da rnotivacao; ou 

II - decisao judicial. 

Art. 13. Esta Resolucao entra em vigor na data de sua publicacao. 
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Brejo Santo, 26 de novembro de 2019. 

Francisct> Agabio Sampaio Gondim 
Prefeito Municipal de Penaforte 

Presidente do Cons6rcio Publico de Manejo dos Resfduos S61idos da Reqiao Cariri 
Oriental. 
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