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CONTRATO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA PRODUQAO E

' COMERCIALEZAQAO DE PRODUTOS HORTlGRANJElROS - COINTER

PREAMBULO

CONSIDERANDO o interesse comum dos signatérios na universalizagéo do direito a
comercializagéo de produtos hortifrutigranjeiros.

CONSIDERANDO a necessidade de um entreposto regional para realizagéo de comercializagéo de
produtos oriundos do meio rural.

CONSIDERANDO a necessidade de facilitar o processo de abastecimenlo regional com produtos
hortigranjeiros.

CONSIDERANDO a vontade da Secretaria de Estado da Agricultura do Estado do Espirito Santo
em promover a descentralizagéo da CEASA Central.

CONSIDERANDO a promulgagéo da Lei Federal n° 11.107, em 06 de abril de 2005, que dispos
sobre normas gerals de contratagéo de consorcios publicos;

CONSIDERANDO a publicagéo do Decreto n° 6.017‘ em 17 de janeiro de 2007, que regulamentou
a Lei no 11.107/05, que consolidou o regime juridlco dos consorcios pdblicos brasileiros;

CONSIDERANDO que o artigo 7° da Lei Federal n° 11.107/05 determinou que o estatuto do
consorcio piliblico disporé sobre a organizaoéo e o funclonamento de cada um dos orgéos
constitultivos do consorcio pdblico;

CONSIDERANDO a necessidade de organizaoéo dos municipios por meio de oonsoroio, a fim de
poder usufruir das vantagens trazidas aos consorcios publicos criados ou adaptados ao regime
juridico consorcial inaugurado pela Lei Federal in” M/lO71*"'Cl5i

RESOLVEM os Municipios, neste ato representados por seus Prefeitos, adotar as providénciasfiéjx
cabiveis para a constituigéo, organizagéo e funcionamento de consorcio publico integrado pelos
mesmos, haja vista as razoes lacimla ~e><iooslas.

Assim o fazendo, obietivam poderem enfrentar as dificuldades de forma conjunta, visando a
coordenagéo e conjugaeéo de esforgos no atingimento de interesses comuns de form ' eficiente e
eficaz, ludo em CO*Plf"0lTlTflliGl81LI‘$‘8 GOllTil o lp-rlncipio Ada cooperargalo inlelrlfederaitiva =impilici"!to o arl. 241 §i,\/
Constituigéo Federal e nos termos da Lei n° 11 .107I05 e Decreto n° 6.017/07.\ @
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CONTRATO DO CONSCRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA PRODUQAO E

COMERCIALIZAQAO DE PRODUTOS HORTIGRANJBROS - COINTER

os MUN|ClPlOS DE: AGUIA BRANCA, ALTO Rio NOVO, BAIXO GUANDU, BARRA DE sA0
FRANCISCO, COLATINA, GOVERNADOR LINDENBERG, iTAGUA(}U, ITARANA, LARANJA DA
TERRA, MANTENOPOLIS, MARu_ANDiA, PANCAS, SANTA TERESA, SANTA MARIA DE
JETIBI-'\, siio DOMINGOS D0 NORTE, sA0 GABRIEL DA PALHA, sAo ROQUE D0 cANAA,

.. ;

VILA PAVAO E VILA VALERIO,

' D E L I B E R A M I

Celebrar o presente contrato de consorcio publico, que se regeré pelas disposicoes contidas na Lei
Federal n° 11.107, de 06 de abril de 2005, Decreto Federal n° 6.017, de 17 de janeiro de 2007 e
nas clausulas e condicoes seguinles.

Para tanto, os representantes legais de cada um dos entes federativos acima mencionados
subscrevem o presente.

CONTRATO DE CONSORCIO
PUBLICO

TlTULO I
DAS DISPOSICOES INICIAIS

CAPlTULO I
Do CONSORCIAMENTO

CLAUSULA PRIMEIRA — DOS ENTES SUBSCRITORES

Sao subscritores do presente Contrato de Consorcio Publicot

I — O MUNlClPlO DE AGUIA BRANCA, pessoa iuridica de direito publico intemo, inscrita no CNPJ
sob n°. 31.796.584/0001-87, com sua sede na Prefeitura Municipal de Aguia Branca, situada na//7%

017058.727-43;

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro, CEP 29.795-O00, neste ato representado pel Prefeito
Municipal, Sr. Jailson José Quiuqui, brasiieiro, casado, agricuitor, ponador d CPF n”

ll - O MUNlClPlO DE ALTO RIO NOVO, pessoa iuridica de direito publico interno, in ta no CNPJ
sob n°. 31.796.659/0001-20, com sua sede na Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, situada na
Rua Paulo Martins, s/n — Bai "la Barbara, CEP 29.760000, snesle alo representado p o
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Prefeito Municipal, Sr. Aldo Soares de Oliveira, brasileiro, casado, agropecuarista, portador do
CPF n° 036406.407-15;

Ill - O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU, pessoa juridica de direito publico intemo, inscrita no
CNPJ sob n°. 27.165737/0001-10, com sua sede na Prefeitura Municipal com endereco - a Rua
Francisco Ferreira, 40 - Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Lasténio Luiz
Cardoso, brasileiro, casado, engenheiro agronomo, portador do CPF n°. 579.436.807-15;

IV - O MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO, pessoa juridica de direito publico interno,
inscrita no CNPJ sob n°. 27.167.745/0001-67, com sua sede na Prefeitura Municipal de Barra de
Sao Francisco, situada na Rua Desembargador Danton Bastos, n° O1 — Centro, CEP 29.800-000,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Waldeles Cavalcante, brasileiro, casado,
contador, portador do CPF n° 576.668.147-04;

V — O MUNICIPIO DE COLATINA, pessoa juridica de direito publico intemo, inscrita no CNPJ sob
n°. 27.165.729/0001-74, com sua sede na Prefeitura Municipal, situada a Av. Angelo Giuberti, 343 -
Esplanada, CEP 29.702-000 neste ato representado pelo Prefeito Municipal em Exercicio, Sr. Joao
Guerino Balestrassi, brasileiro, casado, engenheiro mecanico, portador do CPF n°. 493.782.447-
34;

Vl — O MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG, pessoa juridica de direito publico interno,
inscrita no CNPJ sob n°. 04.217.786/0001-54, com sua sede na Prefeitura Municipal de Govemador
Lindenberg, situada na Rua Adelino Lubiana, s/n- Centro, CEP 29.720-O00, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, Sr. Asterval Antonio Altoé, brasileiro, casado, empresario, portador do
CPF n° 621 .392.907-04;

VII — O MUNICIPIO DE ITAGUACU, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob
n°. 27.167.451/0001-74, com sua sede na Prefeitura Municipal de Itaguacu, situada na Rua Vicente
Peixoto de Mello, n°. 08 - Centro, CEP 29.690-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
Sr. Romério Celso Bazilio de Souza, brasileiro, casado, Bancario, portador do CPF n°.
681.751.917-91;

\r
VIII - O MUNICIPIO DE ITARANA, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob
n°. 27.104.363/0001-23, com sua sede na Prefeitura Municipal de ltarana, situada na Rua Elias

<7. 6*

Estevéo Colnago, n° 65 — Centro, CEP 29.620-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,\’\¥ ’J

\'l\~ \ %*">r. Edivan Meneghel, brasileiro, casado, eletricista, portador do CPF n°. 752414.397-49'

KIX — O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA, pessoa juridica de direito publico interno, inscr
0% CNPJ sob n . 31.796.097/0001-14, com sua sede na P feitura Municipal de Laranja da Terr ,

situada na Av. LuE’Qb‘er ller Filho, n° 85 — Ce‘ P 29.615-000, neste ato representado

_ ) I I ’
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ff xv - o MUNICIPIO DE sAo DOMINGOS DO NORTE, pessoa juridica de direito publico interno,

CONTRATO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA PRODUCAO E

COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS - COINTER

Prefeito Municipal, Sr. Claudio Pagung, brasileiro, casado, Industrial, portador do CPF n°.
479.017.997-49;

x - 0 MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ sob n°. 27.167.345/0001-90 com sua sede na Prefeitura Municipal de Mantenopolis, situada
na Av. Presidente Vargas, n° 545 — Centro, CEP 29.770-000, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Sr. Ernesto Pereira Paizante, brasileiro, casado, Agricultor, portador do CPF n°
216.192.127/49;

XI — O MUNICIPIO DE MARILANDIA, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ
sob n°. 27.744.176/0001-04, com sua sede na Prefeitura Municipal de Mariléndia, situada a Rua
Angela Savergnini, 93 - Centro, CEP 29.725-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
Sr. Osmar Passamani, brasileiro, casado, agricultor, portador do CPF n°. 125.263.987-20;

XII - O MUNICIPIO DE PANCAS, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob
n°. 27.178.150/001-78, com sua sede na Prefeitura Pancas, situada na Avenida 13 de Maio, n° 324
— Centro, CEP 29.750-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. André Cardoso de
Campos, brasileiro, casado, servidor publico, portador do CPF n° 743.024.007-06;

XIII - O MUNICIPIO DE SANTA TERESA, pessoa juridica de direito publico intemo, inscrita no
CNPJ sob n°. 27.167.444/0001-72, com sua sede na Prefeitura Municipal de Santa Teresa, situada
na Rua Darly Nerty Ven/Ioet, n° 446 — Centro, CEP 29.650-000, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, Sr. GILSON ANTONIO DE SALES AMARO, brasileiro, separado judicialmente,
empresario, portador do CPF n° 049.596.126-49;

XIV — O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA, pessoa juridica de direito publico intemo,
inscrita no CNPJ sob n°. 36.388445/0001-38, com sua sede na Prefeitura Municipal de Santa Maria
de Jetiba, situada na Rua Hermann Miertschink, n° 23 - Centro, CEP 29.645-000, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Hilario Roepke, brasileiro, divorciado, advogado, portador
do CPF n°. 527044.677-49;

inscrita no CNPJ sob n°. 36.350.312/0001-72, com sua sede na Prefeitura Municipal de Séo ‘
.,_, Domingos do Norte, situada na Av. Honorio Fraga, n° 538 - Centro, CEP 29.745-000, neste /ato

Akrepresentado pela Prefeita Municipal, Sr“. Ana Izabel Malacarne de Oliveira, brasileira, cas da, I
pedagoga, portador do CPF n° 775.711.857-34;

X I — O MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA, pessoa juridica de direito publico i mo,
inscrita no CNPJ sob n°. 27.174.143/0001-76, com sua sede na Prefeitura Municipal de Séo Gabriel
da Palha, situada na Pra§8 _, ' /e Glazar, n° 159 — QenI¢e>CEP 29.780-000, neste at0:J\\/
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representado pela Prefeita Municipal, Sr‘. Raquel Ferreira Mageste Lessa, brasileira, casada,
tabelia, portador do CPF n° 948.644.977-53;

xv|| - 0 MUNICIPIO DE sAo ROQUE DO CANAA, pessoa juridica de direito publico interno,
inscrita no CNPJ sob n°. 01.612.865/0001-71, com sua sede na Prefeitura Municipal de Séo Roque
do Canaa, situada na Rua Lourengo Roldi, n° 88 — Sao Roquinho, CEP 29.665-000, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. PALMERINDO ANTONIO BARATELA, brasileiro, casado,
agricultor, portador do CPF n° 450.90l.l47-49;

XVIII — O MUNICIPIO DE VILA PAVAO, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ
sob n°. 36350.346/O01-67, com sua sede na Prefeitura Municipal de Vila Pavéo, situada na Rua
Atravessa Pavao, n° 80 - Centro, CEP 29.843-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
Sr. Ivan Lauer, brasileiro, separado, técnico agricola, portador do CPF n° O42.127.407-70;

XIX - O MUNICIPIO DE VILA VALERIO, pessoa juridica de direito publico intemo, inscrita no
CNPJ sob n°. 01.619.232/0001-95, com sua sede na Prefeitura Municipal de Vila Valério, situada na
Rua Lourenco de Martins, n° s/n - Centro, CEP 29.785-000, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal em Exercicio, Sr. Francisco Pereira Santana, brasileiro, viuvo, produtor rural, portador
do CPF n° 148.359.677-04;

CLAUSULA SEGUNDA — DA RATIFICACAO E DO INGRESSO DE NOVOS CONSORCIADOS
A ratificacao do Protocolo de lntencoes consistira em aprovacao, mediante lei do ente
consorciando, do teor do mesmo, podendo conter resen/as.

§ 1° — A ratificagéo do Protocolo de lntencoes sera precedida de sua publicacéo na imprensa oficial.

§ 2° - A subscricao prévia do Protocolo de lntencoes, sua publicacéo na imprensa oficial e sua
ratificacao por lei no prazo de até dois anos da assinatura do mesmo sao condicoes indispensaveis
para que 0 ente consorciando possa celebrar o presente contrato de consorcio publico.

§ 3° — Ultrapassado 0 prazo para ratificacéo estipulado no § 2° ou no caso de a ratificacao conter
reservas, a admisséo do ente no contrato de consorcio publico dependera da aprovacéo elos
demais subscritores do protocolo de intencoes ou, caso ja celebrado o contrato de co sorcio
publico, pela Assembléia Geral nos temios dos §§ 4° a 8° desta clausula. w/D

§ 4° - O ingresso de novos consorciados no COINTER podera acontecer a qualquer omento,
mediante pedido formal do representante legal do ente interessado para fins de apreciacéo
aprovacéo da Assembléia . v % -y A A lg,



CONSORCIO ((37%-
) A associagao Civil suporte deste contrato de consorcio publico denominar-se-a Consorcio Publico

CONTRATO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA PRODUCAO E

COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS - COINTER

§ 5° - O pedido de ingresso devera vir acompanhado da lei ratificadora do protocolo de intenoées ou
de lei autorizativa especifica para a pretenséo formulada, bem como de sua publicacao na
imprensa oficial ou a esta equiparada.

§ 6° - O efetivo ingresso de novo ente federativo ao COINTER dependeré do pagamento de cota de
ingresso cujo valor e forma de pagamento, serao definidos por resolucao da Assembléia Geral, e
ainda, da comprovagao de que 0 mesmo nao possuiu divida para com outro consorcio
intermunicipal de que tenha participado.

§ 7° - O ingresso de novo ente federativo também podera ocorrer através de convite formulado pela
prépria Assembléia Geral, depois da neoessaria deliberacéo e aprovacéo da matéria por maioria
absoluta, aceitagéo do convite e do pagamento da respectiva cota de ingresso.

§ 8° - O ente consorciado excluido que vier a requerer nova admissao sujeitar-se-a as regras desta
clausula, sendo facultado ao COINTER aprovar ou néo seu reingresso por deliberacéo de sua
Assembléia Geral, desde que acordado a forma de pagamento de dividas por ventura existentes.

CLAUSULA TERCEIRA - DA CONSTITUICAO E DA NATUREZA JURIDICA

O presente contrato de oonsorcio publico executado através de pessoa juridica de direito privado da
espécie Associacao civil, oonstituida para esta finalidade, composta por todos os entes da
Federacéo consorciados, com fundamento legal no § 1° do Artigo 1°, c/c Inciso ll, do Artigo 6°
ambos da Lei Federal n° 11.107/2005 e do inoiso V do artigo 41 da Lei Federal n° 10.406/02
(Codigo Civil Brasileiro).

CLAUSULA QUARTA - DA DENOMINAQAO. DA SEDE. DA DURACAO E TIPO DE

Intermunicipal para o Fortalecimento da Produgao e Comercializagio de Produtos
~/-2__\}-j|ortigranjeiros COINTER, tera sede em Colatina/ES, prazo indeterminado de duracao e sera

o tipo multifuncional.

lo voto de 2/3 de seus membros adimplentes oom suas obrigacées.

§ 2° - A area de atuacao do COINTER corresponde ao somatoflo das areas territorial os entes§/\/\

§ 1° - o local da sede do COINTER podera ser alterado mediante decisao da Aswm GeraI A

Q
consorciado . - I ( <5
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COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS - COINTER

§ 3° — A assinatura do Contrato de Consorcio Publico do COINTER, bem como a criacéo de
empregos, a fixacéo e a revisao de vencimentos, dependera da ratificacao por lei de no minimo
cinqtienta por cento (50%) dos entes subscritores do protocolo de intengées.

§ 4° — A criacéo da associacéo civil suporte do COINTER, dar-se-a mediante o atendimento da
legislacao civil, conforme disposto no Inciso ll, do Artigo 6° da Lei Federal n°'11.107/2005.

CLAUSULA QUINTA - DA FINALIDADE E OBJETIVOS

O COINTER tem por finalidade a realizacéo dos interesses comuns dos entes consorciados na
implementacéo de suas multiplas politicas publicas.

§ 1° - Sao objetivos do COINTER, além de outros que vierem a ser definidos posteriormente pela
Assembléia Geral:

I - defender, ampliar, promover a interagéo, fortalecer e desenvolver a capacidade administrativa,
técnica e financeira da Produgao e Comercializacao hortigranjeira dos Municipios que integram o
COINTER;

ll - a adogao de medidas conjuntas, por todas as partes celebrantes, tendentes a elaboracao de
projeto executivo para a gestao da CEASA NOROESTE;

lll - colaborar e cooperar com os Poderes Legislativos e Executivos Municipais, na adocao de
medidas legislativas que concorram para o aperfeicoamento e fortalecimento do setor produtivo

\ \ . - -rura no que tange a comercializacao, padronizagao e melhoria da qualidade na oferta de produtos
hortigranjeiros

IV - a gestao associada de sen/icos publioos;

V - a prestacao de sen/icos, inclusive de assisténcia técnica, a execucao de obras e o fornecimento

\-XVI - o compartilhamento ou o uso em comum de instrumentos e equipamentos, inclusive de gestao,

de manutencao, de informatica, de pessoal técnico e de procedimentos de licitagao e de admisséo
de pessoal;

VII - a producao de informacoes ou de estudos técnicos; /'

Vlll - a promocao do uso racional dos recursos naturals e a protecao do meio-ambiente;
I

1% IX - o exercicio de fun<;6es no si 4 a de gerenciamento de recursos hidricos que lhe te ham sido§
delegadas ou autorizadas; Iv Ce

'47- 8//

F//) de bens a administracao direta ou indireta dos entes consorciados;

\J
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CONTRATO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA PRODUCAO E

COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS - COINTER

CLAUSULA SETIMA — DOS DEVERES DOS ENTES CONSORCIADOS

Constituem deveres dos entes consorciados:

I - cumprir com suas obrigacoes operacionais e financeiras assumidas com 0 COINTER, sob pena
de suspensao e posterior exclusao na forma deste instrumento;

ll - ceder, se necessario, servidores para 0 COINTER na forma deste instrumento;

Ill - participar ativamente das sessoes da Assembléia Geral, através de proposicoes, debates e
deliberacoes através do voto, sempre que convocados;

IV - incluir, em sua lei orcamentéria ou em créditos adicionais, dotacoes suficientes para suportar
as despesas que, nos terrnos do orcamento do COINTER, devam ser assumidas por meio de
contrato de rateio, contrato de programa e contrato de gestéo associada de sen/icos publicos,
conforme for o caso;

V - responder solidariamente pelas obrigacoes remanescentes, garantido o direito de regresso em
face dos entes beneficiados ou dos que deram causa a obrigacao, no caso de extincao do
COINTER, até que haja deciséo que indique os responsaveis por cada obrigaoao;

VI - compartilhar recursos e pessoal para a execucao de sen/igos, programas, projetos, atividades
e acées no ambito do COINTER nos termos de contrato de programa.

CTITULO m - DO REPRESENTANTE LEGAL E DA ORGANIZACAO
CAPITULO I - Do REPRESENTANTE LEGAL

CLAUSULA OITAVA - DO REPRESENTANTE LEGAL
‘O COINTER sera representado legalmente pelo seu Presidente, eleito pela Assembléia Geral

chdentre os Chefes dos Poderes Executivos consorciados, ate a segunda qui zena do més de
novembro para mandato de dois anos, com posse no primeiro dia util do xercicio financeiro \/_ \

~ , 10

seguinte, podendo a Assembléia Geral ' rar pela prorrogacao do mand . , (Ell
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CONTRATO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA PRODUCAO E

COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS - COINTER

CAPITULO rr - DA oRGAr\rrzAcAo

CLAUSULA NONA - DA oRGAr\rrzAcAo

O COINTER tera a seguinte organizacao:

I - Nivel de Direcéo Superior:

|.1 - Assembléia Geral;

l.2 - Conselho Fiscal;

l.3 - Conselho de Administracao;

1.4 - Presidéncia;

ll - Nivel de Geréncia e Assessoramento:

ll.1 - Camaras Setoriais;

ll.2 - Diretoria Executiva;

III - Nivel de Execucao Programatica:

lll.3 - Departamentos Setoriais.

Paragrafo Unico - A representacao grafica da estrutura organizacional basica do COINTER é a
constante do Anexo I, que integra o presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA - DA ASSEMBLEIA GERAL
A Assembléia Geral é a instancia deliberativa maxima do COINTER, sendo constituida
exclusivamente pelos Chefes dos Poderes Executivos dos entes consorciados.

§ 1° - Compete a Assembléia Geral: /‘

I — examinar e deliberar sobre a aprovacao das contas referentes ao exercicio anterior até a
segunda quinzena de marco do exercicio subseqtlente;

ll - reunir-se ordinariamente uma vez a cada quatro meses para examin r e deliberar sobre
matérias de sua competéncia e extraordinariamente, a qualquer tempo, sem re que convocada n p
forma deste instrumento' '

\
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CONTRATO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA PRODUCAO E

COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS - COINTER

III — eleger os membros de sua diretoria, do Conselho de Administracéo e do Conselho Fiscal, até
segunda quinzena do més de novembro para mandato de dois anos, para inicio no primeiro dia util
do exercicio financeiro subseqiiente e decidir sobre a prorrogagéo do mandato;

IV - destituir os membros do Conselho de Administracéo e do Conselho Fiscal se necessario;

V - deliberar sobre a suspenséo e exclusao de ente consorciado; '

VI - deliberar sobre aquisigao de bens iméveis, alienacao, arrendamento e locacao de bens moveis
e imoveis do COINTER;

VII - deliberar sobre alteracoes deste instrumento;

VIII - deliberar sobre 0 ingresso de novos entes consorciados ao COINTER, e em caso de
aprovagao, sera ainda necessario a ratificacéo da decisao mediante aprovacao de lei especifica em
minimo 50% dos entes consorciados;

IX - deliberar sobre o Plano Anual de Atividades e a Peca Orcamentaria do exercicio seguinte,
elaborados pelo Conselho de Administracéo, até o final da segunda quinzena de setembro do
exercicio em curso;

X - deliberar sobre a fixacao do valor e da forma de rateio entre os entes das despesas para o
exercicio seguinte, tomando por base a Peca Orcamentaria aprovada nos termos do Inciso IX;

XI - deliberar sobre mudanca de sede e criacao de camara setorial;

XII - deliberar sobre criacao e alteracao dos estatutos do COINTER;

XIII - deliberar sobre a extincéo do COINTER;

XIV — deliberar sobre a criacao e forma de remuneracao de novos empregos e vagas necessarios
ao pleno funcionamento do COINTER;

XV - deliberar, em carater exoepcional, sobre as matérias relevantes ou urgentes que lhe sejam
encaminhadas pelo Conselho de Administracéo.

C /TX § 2° - para as deliberacoes constantes dos incisos V, IX, XI, XII, e XIV é necessario o voto da
maioria de 2/3 (dois tercos) dos membros do COINTER, em dia com suas obrigacoes operacionais

financeiras, em Assembléia Geral convocada para tais fins, sendo as demais hipoteses
e rberativas resolvidas por maioria simples de votos.

§ 3° - cada ente consorciado poss ' a direito a um voto nas deliberacées da Ass éia Geral, c
efrcacra estara condrcrona a adrmplencra opera al e frnancerra
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CONTRATO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA PRODUCAO E

COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS - COINTER

§ 4° - A perda do mandato eletivo é causa de extincao automatica da condicao de membro da
Assembléia Geral, quando havera substituicao automatica por quem lhe suceder no mandato do
ente consorciado.

§ 5° - A Assembléia Geral ordinéria quadrimestral sera convocada e presidida pelo Presidente do
COINTER ou seu substituto legal através de comunicacéo que garanta a ciéncia de todos os seus
membros quanto ao dia, hora, local e pauta do dia, respeitado 0 prazo minimo de sete dias entre a
convocacéo e a data da reuniao.

§ 6° - A Assembléia Geral extraordinaria sera convocada e presidida pelo Presidente do COINTER
ou seu substituto legal, através de comunicacéo inequivoca que garanta a ciéncia de todos os seus
membros quanto ao dia, hora, local e pauta do dia, respeitado 0 prazo minimo de 04 dias uteis
entre a convocacéo e a data da reuniéo.

§ 7° - A Assembléia Geral extraordinaria também podera ser convocada por um quinto de seus
membros, quando o Presidente do COINTER ou seu substituto legal nao atender no prazo de 10
(dez) dias a pedido fundamentado e acompanhado da pauta do dia de pelos menos trés entes
consorciados para convocagao extraordinaria.

§ 8° - A Assembléia Geral extraordinaria, cujas circunstancias excepcionais assim exigirem, sera
presidida pelo Presidente do Conselho Fiscal.

§ 9° - A Assembléia Geral instalar-se-a em primeira convocacao com a presenca de 2/3 (dois
tercos) dos membros do COINTER em dia com suas obriga<;6es operacionais e financeiras e em
segunda e ultima convocacao 30 (trinta) minutos apos a primeira convocacao com a presenca de
qualquer numero de consorciados adimplentes, deliberando por maioria simples de votos,
ressalvadas as matérias que exigirem maioria qualificada nos termos deste instrumento.

§ 10° - O ente consorciado que nao estiver em dia com suas obrigacoes operacionais e financeiras
nao podera votar e nem ser votado, assegurando-se a presenga e o direito de voz nas Assembléias
Gerais.

§ 11 - para as deliberacoes constantes do Inciso XIII é necessario o voto da maioria de 2/3 (dois
tercos) dos membros do COINTER, em dia com suas obrigacoes operacionais e financeiras, em

I,

Assembléia Geral Extraordinéria, convocada especificamente para tal fim. "

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO if

O Conselho de Administracéo é constituido pelo Presidente e Vice-Presidente do C NTER, e po
A I

um membro de cada Camara/ "I, membros escolhidos pela Assembléia Geral e sua V ~/
 ..-” \ / %
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CONTRATO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA PRODUCAO E

COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS - COINTER

deliberacoes seréo executadas pela Presidéncia e pela Diretoria Executiva, reunindo-se sempre
que necessario, por convocacao do presidente.

§ 1° — Os membros do Conselho de Administracéo seréo escolhidos dentre os Chefes dos Poderes
Executivos dos entes consorciados.

§ 2° - O mandato dos membros do Conselho de Administragao sera de O2 (dois) anos, prorrogaveis
por igual periodo mediante reeleicéo.

§ 3° - A perda do mandato eletivo é causa de extincao automatica do mandato de membro do
Conselho de Administracéo, hipotese em que assumira a funcao aquele que assumir a Chefia do
Poder Executivo.

§ 4° - Compete ao Conselho de Administracao:

I - elaborar com o auxilio da Diretoria Executiva, o Plano Anual de Atividades do COINTER para o
exercicio seguinte até a primeira quinzena de novembro do ano em curso, submetendo-o neste
prazo a aprovacao da Assembléia Geral;

II - elaborar, com o auxilio da Diretoria Executiva, a Pega Orcamentaria do exercicio seguinte até a
segunda quinzena de agosto do ano em curso;

Ill - planejar todas as acoes de natureza administrativa do COINTER, fiscalizando a Diretoria
Executiva na sua execucao;

IV - selecionar e contratar pessoal, na forma deste instrumento, bem como os sen/icos de
assessoria contabil, juridica, de gestéo e outros servicos profissionais quando necessarios, através
de pessoa juridica, bem como determinar as respectivas demissoes ou rescisoes contratual;

V - elaborar e propor a Assembléia Geral alteracoes no quadro de pessoal do COINTER, fixandgo
numero, as formas de provimento e padrao remuneratorio dos empregados, bem como os
respectivos reajustes, por meio de resolucao.

VI - contratar pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporaria de excepcional
interesse publico nos termos previsto neste instrumento e nos estatutos;

Vll - celebrar contrato de gestao ou termo de parceria; (W 6

VIII - elaborar os estatutos do COINTE om auxilio da Diretoria Executiva, s b tendo ta
proposioéo a aprovacao da Assembl 'V_'/ rat; \  €

vz

-' /2’ <5,/ ~ , 14 D\\\ ) 1:, I



CONTRATO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA PRODUCAO E

COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS - COINTER

IX — requisitar a cedéncia de sen/idores dos entes consorciados, atentando para a fixacéo do prazo
de cedéncia e sobre qual administracao tocaré o onus da remuneracao do sen/idor cedido;

X — propor a Assembléia Geral a alteracéo deste instrumento e de seus estatutos;

XI - celebrar contrato de rateio e ou contrato de programa com a administracao direta e indireta dos
entes consorciados; '

XII - celebrar convénios, termos de credenciamento, contratos, e outros instrumentos congéneres;

XIII - Criar comissoes temporarias, com tema e duracao definidos;

XIV - Delegar atribuicoes e designar tarefas para os orgaos de geréncia e de execucao;

XV - deliberar sobre outras matérias de natureza administrativa do COINTER néo atribuida a
competéncia da Assembléia Geral e nao elencadas nesta Clausula.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal é o orgéo fiscalizatorio do consorcio, responsavel por exercer o controle da
legalidade, legitimidade e economicidade da atividade patrimonial e financeira do COINTER,
manifestando-se sob a forma de pareoer.

§ 1° - O Conselho Fiscal é composto por seis membros, sendo quatro membros indicados pelas
camaras setoriais, a saber, dois secretarios municipais e dois servidores efetivos, um representante
da sociedade civil e um contador de um dos entes consorciados do COINTER.

§ 2° - A presidéncia do Conselho Fiscal sera funcao exclusiva de Secretario municipal membro da
Cémara Setorial, a qual elegera todos os integrantes do Conselho Fiscal (Presidente, Vice-
Presidente, Primeiro Secretario, Segundo Secretario e Vogais) para mandato de dois anos,
prorrogavel por igual periodo. . 9_

6
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PRESIDENCIA
A Presidéncia do COINTER é composta pelos cargos de presidente e vice-presidente. /,/DL .

§ 1° - Compete ao Presidente do COINTER:

I — convocar e presidir as reunioes da Assembléia Geral e do Conselho de Administracéo; <

ll - representar administrativa e/jydicialmente 0 COINTER, cabendo ao Vice-Presidente, bstitui-lo¥A,
em seus impedimentos. - Q

0% / /T7 R” /
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CONTRATO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA PRODUCAO E

COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS - COINTER

lll — movimentar em conjunto com a Diretoria Executiva as contas bancarias e recursos do
COINTER, podendo delegar total ou parcialmente esta competéncia;

IV - Dar posse aos membros do Conselho de Administracéo, do Conselho Fiscal e das Cémaras
Setoriais;

V - Designar membros para comporem a comissao de Iicitacao, homologar e adjudicar o objeto das
licitaooes realizadas pelo consorcio;

VI — expedir resolucoes da Assembléia Geral e do Conselho de Administracao para dar forca
normativa as decisoes estabelecidas nesses colegiados, publicando-as na imprensa oficial ou jornal
de grande circulacao regional quando seus efeitos declararem, criarem, alterarem ou suprimirem
direitos do COINTER ou de terceiros;

VII - expedir portarias para dar forca normativa as decisoes monocraticas de competéncia do
Presidente do COINTER, publicando-as na imprensa oficial ou jomal de grande circulacao regional
quando seus efeitos declararem, criarem, alterarem ou suprimirem direitos do COINTER ou de
terceiros;

VIII - expedir certidoes, declaracoes, passar recibos, receber citacoes e intimacoes, bem como dar
adequado tratamento a todos os demais documentos a serem expedidos ou recebidos relativos a
matérias administrativas COINTER;

IX - autenticar o Iivro de atas das reunioes da Assembléia Geral e do Conselho de Administracéo;

§ 2° - O Presidente do COINTER nao tera direito a voto nas deliberacoes referentes a prestacéo de
contas e outros atos de sua responsabilidade.

§ 3° - Compete ao Vice-Presidente do COINTER:

I - substituir e representar o Presidente em todas suas auséncias e impedimentos;

ll - assessorar o Presidente e exercer as funcoes que Ihe forem delegadas; M3)
K

III - assumir interinamente a Presidéncia do COINTER, no caso de vacancia, quando esta ocorrer
na segunda metade do mandato, exercendo-o até seu termo;

IV - convocar Assembléia Extraordinaria em 15 (quinze) dias para eleicéo de novo presidente d
INTER, no caso de a vacancia ocorrerna primeira metade do mandato quando o presidente\

/ %._u

\
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eleito presidiré 0 consorcio até fi ”manda@ original, podendo, ser r eleito para 0 mandato
seguinte.7 _ 1% \
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CONTRATO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA PRODUCAO E

COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS - COINTER

§ 4° - Por ocasiao do periodo eleitoral, havendo necessidade de afastamento, licenca ou renuncia
do presidente e nao sendo possivel sua substituicao pelo vice-presidente, a Assembléia Geral
podera autorizar que 0 Coordenador de uma das camaras setoriais assuma interinamente a
presidéncia do COINTER, até que 0 retomo ao cargo de presidente pelo chefe do poder executivo,
nao represente mais violagao a lei eleitoral.

cLAusuLA DECIMA QUARTA - DAS CAMARAS SETORIAIS
O COINTER é multifuncional, possuindo Cameras Setoriais diretamente subordinadas ao Conselho
de Administracao que desenvolverao politicas publicas especificas de interesse comum aos entes
consorciados.

§ 1° - O ente consorciado participara da(s) Camara (s) Setorial (is) de seu interesse através da
indicacao de um secretario municipal e de um sen/idor efetivo da mesma secretaria municipal, cujas
atividades tenham pertinéncia com os objetivos especifioos da Camara Setorial escolhida.

§ 2° — as Camaras Setoriais serao criadas, alteradas e extintas por resolucao da Assembléia Geral
que, dentre outros requisitos sugeridos pelo Conselho de Administracao, Ihe atribuira nome,
estrutura, funcoes especificas, prazo de duragao.

§ 3° - As Camaras Setoriais criadas serao compostas pelos secretarios municipais ou cargo
equivalente da area pertinente a atuacao da Camara Setorial e servidores efetivos indicados pelos
entes consorciados, tendo a diretoria fomtada por (01) Coordenador e um (01) sub-coordenador
eleitos dentre seus membros, para mandato anual, no caso de tratar-se Camara Setorial
permanente.

§ 4° - Para fins de funcionamento, as atividades planejadas pelas Camaras Setoriais concretizam-
se mediante a execucao de projetos, programas e planos de acoes, por meio de diretorias,
geréncias e ou projetos, criados pela Assembléia Geral, mediante proposicao do Conselho de
Administracao, ouvidas as Camaras Setoriais pertinentes, com conta bancaria e inscricao no CNPJ
distintos.

§ 5° - Cada ente que integra o COINTER fica responsavel, na pessoa de seu secretario municipal
ou cargo equivalente pertencente a area pertinente, de submeter periodicamente ao conselho de
politicas competente, relatorios dos projetos, programas, atividades e acoes dese volvidos poI\~ x
meio do consorcio.

I I /7 /// -  CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RIA EXECUTIVA /¢/ !% '
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CONTRATO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA PRODUCAO E

COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS - COINTER

A Diretoria Executiva é composta pelos ocupantes dos cargos de diretores e de geréncia de
projetos, criados pela Assembléia Geral para permitir o pleno funcionamento das atividades,
programas, projetos e do COINTER, estando vinculada diretamente as camaras setoriais
pertinentes.

§ 1° - Compete a Diretoria Executiva:

I - Manter em ordem toda a documentacao administrativa e financeira do COINTER;

ll - Realizar programacao dos compromissos financeiros a pagar e a receber do COINTER;

III - Adotar providéncias necessarias aos registros contabeis do COINTER;

IV - Movimentar em conjunto com 0 Presidente do COINTER ou com quem este delegar as contas
bancarias e os investimentos do consorcio.

V - Participar, sem direito a voto, das reunioes da Assembléia Geral e do Conselho de
Administracao, e coordenar a lavratura das atas em livros proprios, os quais deverao conter o
registro cronologico de todas as reunioes realizadas, com indicacao da data, local e hora, pauta,
nome e cargo dos presentes e ausentes, e todas as deliberagoes adotadas em cada reuniao,
levando-se a termo as eventuais consideracées e deliberacoes de cada um dos participantes para
fins de fundamentacao de resolucoes e portarias eventualmente decorrentes das deliberacoes,
assim como para servir de registro historico do COINTER;

VI - receber e expedir documentos e correspondéncias do consorcio, zelando e responsabiIizando-
se pelo seu controle, organizacao e arquivo;

VII - realizar as atividades de relacoes ptrblicas do COINTER, constituindo no elo de Iigacao do
consorcio com a sociedade civil e os meios de comunicacao, segundo diretrizes e supervisao do
Presidente; I /.

VIII - propor Plano Anual de Marketing Institucional do COINTER para 0 exercicio seguirgte ao
Conselho de Administraoao, até a segunda quinzena de novembro, a fim de viabilizar ampla

divulgacao das acées desenvolvidas pelo consorcio em prol das comunidades beneficiadas;

IX — propor melhorias nas rotinas administrativas do consorcio ao Conselho de Administracao,
visando a continua reducao de custos, aumento da eficacia das acoes consorciais ' atingimento
de suas metas e objetivos e ao emprego racional dos recursos disponiveis.

C <;,.>\

§ 2° - O perfil, atribuicoes, direitos, e deveres da Diretoria Executiva serao defini em estatuto a\ \/
ser aprovado pelaAs \/// /Q1
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CONTRATO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA PRODUCAO E
COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS - COINTER

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS DEPARTAMENTOS SETORIAIS

Os departamentos setoriais exercem as fun<;6es de execucao programatica e apoio administrativo.

§ 1° - Sao atribuicées dos departamentos setoriais, dentre outras que poderao vir a ser definidas
pelo conselho de administracao, mediante proposigao das Camaras Setoriais:

I - Oferecer apoio administrativo em geral;

II - Executar sen/icos de controle do almoxarifado;

III - Executar sen/igos de compras;

IV - Executar servicos de controle do patrimonio;

V - Oferecer apoio na area de processamento de dados;

VI - Outras atribuicées segundo decisao da Assembléia Geral.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - Do QUADRO DE PESSOAL
O COINTER possuira o quadro de pessoal constante do Anexo ll, sujeito ao regime juridico da
Consolidagao das Leis do Trabalho (CLT), confomre preceitua o art. 4°, inc. IX, da Lei n.°
11.107/05, e devera atender as demandas das camaras setoriais.

§ 1° - O quadro de pessoal do COINTER sera integrado pela Diretoria Executiva e Execucao
Programatica tendo o perfil, atribuicées, direitos, e deveres definidos em estatuto;

§ 2° - Por solicitacao das Camaras Setoriais o Conselho de Administracao podera contratar pessoal
por tempo determinado para atender a necessidade temporaria de excepcional interesse publico
nos seguintes casos:

I - enfrentar situagoes de calamidade publica;

ll - combater surtos epidémicos;

Ill - atender outras situacfies de emergéncia que vierem a ocorrer" 17
— atender situacoes, projetos, programas, atividades e acoes de relevante interesse prirblico

aprovados pela Assembléia Geral;

— preencher emprego vago, na criacao do consorcio, até o seu provimento efetivo p meio de
selecao publica, hipétese em que os contratados temporariamente exercerao as funcé do cargo
vago e perceberao a remuneracao para ele prevista.

§ 3° - Mediante proposicao do Cons /de Administracao, ouvida a camara set r pertinente, e

\R
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. - decisao da Assembléia Geral _ o ser criados novos empregos e vagas de acordo com ak-_ / 1} Q



CONTRATO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA PRODUCAO E

COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS - COINTER

necessidades do COINTER, observado o disposto no paragrafo Terceiro da Clausula Quarta deste
instrumento.

§ 4° - Os valores dos diversos padroes remuneratorios do quadro de pessoal do COINTER serao
fixados e reajustados mediante resolucao da Assembléia Geral.

. TITULO rv - Do PATRIMONIO E DOS RECURSOS FINANCEIROS

CLAUSULA DECIMA OITAVA - Do PATRIMONIO
Constituem patrimonio do COINTER:

I - os bens e direitos que vier a adquirir a qualquer titulo;

ll - os bens e direitos que Ihe forem doados por entidades publicas, privadas e por particulares.

Paragrafo (rnico — Os bens e direitos adquiridos de forma conjunta, somente serao revertidos ao
ente consorciado, sua cota parte, por ocasiao da extineao do consorcio.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
Constituem recursos financeiros do COINTER, aqueles definidos no seu estatuto.

TITULO v - DA GEsTAo ASSOCIADA

CLAUSULA VIGESIMA - DA AuToRrzAcAo PARA GESTAO ASSOCIADA

Os entes consorciandos, ao ratificarem o protocolo de intencoes e firmarem 0 presente instrumento,
autorizam o COINTER a realizar a gestao associada de qualquer servico publico remunerado ou
nao pelo usuario, desde que a referida gestao seja previamente aprovada pela Assembléia Geral
por ocasiao da criacao de Camara Setorial.

Paragrafo finico - A autorizacao para gestao associada de servicos pL'|bIicos aprovada em
Assembléia Geral devera conter os seguintes requisitos:

,/
. L /I - as com etencias c '0 e ercicio se transferiu ao consorci 'p uj x o,

— os sen/icos publicos objeto da gestao associada e a area em que serao prestados;

III - a autorizacao para licitar ou outorgar concessao, permissao ou autorizacao estacao d ~/
serv' o '
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CONTRATO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA PRODUCAO E

COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS - COINTER

IV — as condicoes que devem ser obedecidas pelo contrato de programa, no caso de a gestao
associada envolver também a prestacao de sen/icos por orgao ou entidade de um dos entes da
Federacao consorciados;

V - os critérios técnicos para calculo de valor das tarifas e de outros precos publicos, bem como
para seu reajuste ou revisao. '

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO CONTRATO DE PROGRAMA
Deverao ser constituidas e reguladas por contrato de programa, como condicao de sua validade, as
obrigacées contraidas por entes consorciados, inclusive entidades de sua administragzao indireta,
que tenham por objeto a prestacao de servicos por meio de gestao associada ou a transferéncia
total ou parcial de encargos, sen/icos, pessoal ou de bens necessarios a continuidade dos servicos
transferidos ao COINTER.

Paragrafo rinico. O contrato de programa podera autorizar o consorcio a emitir documentos de
cobranca e a exercer atividades de arrecadacao de tarifas e outros precos publicos pelos sen/icos
publicos prestados pelo proprio consorcio ou pelos entes consorciados.

r ~ .- -

TITULO VI DA RETIRADA, EXCLUSAO, ALTERACAO E EXTINCAO

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA RETIRADA

A retirada do ente consorciado do COINTER dependera de ato formal de seu representante legal
na Assembléia Geral, nos termos do contrato de consorcio pdblico e aprovacao em de lei especifica
pelo ente retirante.

Paragrafo unico - A retirada nao prejudicara as obrigacoes ja constituidas entre o consorciado que
se retira e o consorcio publico e/ou os demais entes consorciados. V

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA EXCLUSAO L“

A exclusao de ente consorciado so é admissivel havendo justa causa.

§ 1° - Além das que sejam reconhecidas em procedimento especifico, é justa causa, para fins de
e usao do COINTER:

r ,

I - a nao inclusao em lei orcamentaria ou em créditos adicionais, pelo ente consorciado, di
fl I

dotacées suficientes para suportar as despesas que, nos termos do 'nto do consorcij V
publico, prevé-se devam ser assumidas por mei de contrato de rateio' 4%

¢ / i ////i 1
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CONTRATO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA PRODUCAO E
COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS - COINTER

ll - a falta de repasse parcial ou total, por prazo superior a 90 dias, dos valores referentes ao
contrato de rateio;

Ill - subscricao, sem autorizacao dos demais consorciados, em protocolo de intencées para
constituicao de outro consorcio com finalidades, a juizo da maioria da assembléia geral, iguais,
assemelhadas ou incompativeis oom as do COINTER.

§ 2° - A exclusao prevista no § 1° deste artigo somente ocorrera apos prévia suspensao por 60
dias, periodo em que o ente consorciado podera se reabilitar.

§ 3° — Eventuais débitos pendentes de ente consorciado excluido e nao pagos no prazo de 30 dias
a contar da data de exclusao serao objeto de acao de execugao que tera por titulo extrajudicial o
contrato de rateio ou outro que houver sido descumprido.

§ 4° - A exclusao de consorciado exige processo administrativo onde Ihe seja assegurado o direito
a ampla defesa e ao contraditorio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA EXTINCAO
A extincao do COINTER dependera de instrumento aprovado pela Assembléia Geral, ratificado
mediante lei por todos os entes consorciados.

§1° — Em caso de extincao:

I — os bens, direitos, encargos e obrigagoes decorrentes da gestao associada de sen/icos publicos
custeados por tarifas ou outra espécie de preco publico serao atribuidos aos titulares dos
respectivos sen/icos;

II - até que haja decisao que indique os responsaveis por cada obrigagao, os entes consorciados
responderao solidariamente pelas obrigacoes remanescentes do consorcio, garantido aos mesmos,
o direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos que deram causa a obrigacao. ¢_‘,,4?>\

§ 2° - Com a extincao, o pessoal cedido ao COINTER retornara aos seus orgaos de origem e os
empregados publicos terao automaticamente rescindidos os seus contratos de trabalho co o
COINTER. (aw

TITULO vrr - DAs DISPOSICOES GERAIS E TRANSIT '

"\

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - A ORDEIWDOS TRABALHOS / I 27 %d/
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CONTRATO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA PRODUCAO E

COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS - COINTER

A ordem do dia dos trabalhos das reunioes da Assembléia Geral, dos conselhos e das camaras
setoriais, constara de:

I - Abertura;

ll - Leitura e aprovagao da ata da ultima reuniao realizada;

III - Comunicacoes da presidéncia e dos membros do conselho;

IV - Leitura e votacao da ordem do dia;

V - Encerramento.

§ 1° - Na ordem do dia, serao primeiramente discutidos e votados os pareceres elaborados pelos
membros relatores e ou pelo Conselho Fiscal.

§ 2° — A todo 0 tempo que julgar necessario, o Presidente ou o coordenador podera solicitar a
qualquer membro do respectivo Conselho ou camara setorial, esclarecimentos sobre o assunto
incluido na ordem do dia.

§ 3° - As reunioes dos Conselhos e das camaras setoriais terao duracao maxima de 03 (trés)
horas, findas as quais, serao enoerradas, oonvocando-se quantas bastarem para o encerramento

da pauta.

cLAusuLA VIGESIMA SEXTA - DAS DELrBERAcoEs

As deliberacoes dos Conselhos e das Camaras Setoriais, tomadas pela maioria dos seus membros,
revestir-se-ao em forma de:
I - Resolucao, quando se tratar de matéria de competéncia COINTER;

ll - Recomendacao, quando se tratar de matérla de competéncia de ente nao integrante deste
consorcio, ou ainda, de responsabilldade de outras organizacées prirblicas ou privadas;

Paragrafo Unico - As Resolugoes e Recomendacoes serao datadas e numeradas distintamente,

( E 1
cLAusuLA VIGESIMA SETIMA - DA PueLrcA<;Ao Dos ATOS

cabendo ao presidente ou coordenador do conselho ou camara setorial pertinente revis '-las,
ordena-las e indexa-las para elaboraoao de coletaneas.

COINTER, obedecendo ao principio da publicidade, publicara em jomal de circulaca egional
as decisoes que digam respeito a terceiros e as de natureza orcamentaria, finanaeira ou c tratual,
inclusive as que digam respeito a admissao de pessoal, bem como permit‘ ' e qualquer do povo

- istenha acesso a suas reuniées e aos documentos que produzir, s , nos termos da lei, N,»
considerados sigilosos por prévia e motiifada dec' ‘<9 Q;
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CONTRATO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA PRODUCAO E

COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS - COINTER

Paragrafo rlrnico - O COINTER possuira sitio na rede mundial de computadores - Internet - onde
também dara publicidade dos atos mencionados no caput deste item.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA — DA GESTAO CONTABIL, ORQAMENTARIA E FINANCEIRA

O COINTER adotara sistema de contabilidade publica e obsen/ara, no que couber, a legislacao
pertinente administracao publica, inclusive no tocante a Lei de Licitacoes e Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei Fed. 101/2000), primando pelo devido planejamento de suas atividades.

§ 1° - A constituicao do consorcio publico, na fomta da Lei Fed. N° 11.107/2005 e do Decreto Fed.
N° 6.017/2007, produzira seus efeitos contabeis e financeiros a partir da data de assinatura do
Contrato de Consorcio Publico e constltuicao da pessoa juridica de suporte do mesmo.

§ 2° - Fica acordado pelos entes consorciados que as licitacoes envolvendo a concessao de
servicos publicos serao realizadas por orgao integrante do ente consorciado escolhido em
Assembléia Geral, mediante prévio parecer juridico do orgao responsavel pela procuradona
juridica, também do ente consorciado escolhido.

§ 3° - Para outras licitacoes consideradas de maior vulto pela Assembléia Geral, a mesma podera
deliberar por adotar o procedimento descrito no paragrafo anterior, caracterizando a licitaoao
compartilhada, objetivando a reducao dos precos aos consorciados, mediante a compra conjunta.

CLAUSULA VIGESIMA NONA DA CRIACAO, FUSAO, INCORPORACAO OU

DESMEMBRAMENTO DE ENTE CONSORCIADO

Nas hipoteses de criacao, fusao, incorporacao ou desmembramento que atinjam entes
consorciados ou subscritores deste instrumento, os novos entes da Federacao serao
automaticamente tidos como consorciados ou subscritores.

CLAUSULA TRIGESIMA — DO PODER DISCIPLINAR E REGULAMENTAR F

O quadro de pessoal do COINTER sera regido pela Consolidaoao das Leis do Trabalho - CLT.

CL

I\

AUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS

esolucao da Assembléia Geral, mediante proposicao do Conselho de Administracao sobre plano
de cargos e salarios disciplinara detalhadamente as atribuigoes administrativas, hiera uia,
avaliacao de eficiéncia, lotacao, jomada de trabalho dos cargos do quadro d / oal d r\__
COINTER. _<____ \ _ ~ , 1/ V Q1
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CONTRATO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA PRODUCAO E

COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS - COINTER

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA — DO DIREITO DE EXIGIR CUMPRIMENTO

Quando adlmplente com suas obngacoes, qualquer ente consorciado é parte legitima para exigir 0
pleno cumprimento das clausulas previstas no contrato de consorcio publico.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA — DOS CRITERIOS PARA REPRESENTACAO DOS ENTES
CONSORCIADOS -

Os critérios para autorizar o COINTER a representar os entes consorciados em assuntos de
interesse comum perante outras esferas de govemo serao estabelecidos por resolucao da
Assembléia Geral.

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA — DA TRANSFORMACAO PARA ASSOCIAQAO PDBLICA

Os entes consorciados, reunidos em Assembléia Geral poderao deliberar pela transformacao da
pessoa juridica de suporte deste contrato de consorcio, de associacao civil para associacao
publica, na forma do inciso IV do artigo 41 da Lei n° 10.406/2002, com status de autarquia
interfederativa integrante da administracao indireta dos entes consorciados, desde que ratificado
por lei por no minimo 50% dos entes consorciados.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA — DO FORO

Para dirimir eventuais controvérsias deste Contrato de Consorcio Publico, fica eleito o foro da
cidade de Colatina-ES.

Colatina, 24 de abril de 2008.

MUNICIPIO DE AGUIA<BB_ CA _ NICI 1 RIO NOVO
DATA DE ASSINATURA BCT I 200_{3_ DATA DE ASSINATURA §§_/_(l“[_/ 2003
LEI RATIFICADORA r\r° 852 /200E. LEI RATIFICADORA N° _§_§§_ I 20011.

f I ' / ' "'AIXO GUANDU MUNICIPIO DE ARRA DE sAo FRANCISCO
DATA DE Ass|NATuRA.Qf1 I gfi / 20012 DAT E ASSINATURA Q(_/Q_§/ 200_8_
LEI RATIFICADORA mg 555153 /200 LEI RATIFICADORA N° Q18__ I 200_‘5_.
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CONTRATO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA PRODUCAO E

/

Mu1\%§roT)‘g61_AT11\1A
DATA DE Ass11\1ATuRA.2 §/O‘! I 200K
LEI RATIFICADORA 1\1°fi 3 fié /200_{.

\ l

MUNI I ' ‘

DATA'DE ASSINATURA Z21 Q21 2o0£
LEI RATIF CADORA 1\1<> 1//£5‘/2002.

26/PfMUNICIPIO LARANJA DA TERRA
DATA DE ASSINATURA 52$ 10$ 120051
LEI RATIFICADORA 111° Q 3 Z /2oo_3_.

-- E; 7-*l>'i,,
r DE MARILANDIA
DATA DE Ass11\1ATuRAQj /01' / 200Z
LEI RATIFICADORA N° Z7? /200K.

'_/

/. .
1 1 IMUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA

DATA DE Ass11\1ATuRAQ /C‘?/200K
LEI RATIFICADORA 111° lO3‘r /20o_K.

I _ @)\_;.:-—
MUNICIPIO DE s DOMINGOS Do NORTE
DATA DE Ass11\1ATuRA@i/QZ1 200,11
LEI RATIFICADORA 1\1<> j _1 E1‘ I 200X.

g

WCIALIUCAO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS - COINTER
/

MUNICIPIO DE Gov DoR LINDENBERG
DATA DE ASSINATU AQE /Of; /200_X_

LEI RATIFICADORA 1\1° '3 3 (E I 200i.

1v1ur\112iP1o DE IT 
DATA DE ASSINATURA Qil 0Q: 2003

LEI RATIFICADORA 1\1° ii /2002.

MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
DATA DE ASSINATURAQi/0Q1 2001

LEI RATIFICADORA 1\1° .115 X /200

\Z“_§——-1-1

 oDE PAN s
D A DE ASSINA uRAli/01 2001’ 1

LEI RATIFICADORA 1\1° _IQ>?l /200

E SANTA TERESA

DATA DE As ATURA [Lil Ufi I 2001
LEI RATIFICADORA 1\1° l 2 62 I 2oo_f.

_C 

MU 1ciP1o DE s o GABRI L DA PALHA
DATA DE ASSIN TURA Z4; 101/1 2003

LEI RATIFICADORA 1\1<> 4.2//412005.
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COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS - COINTER

MUNICI O DE SAO ROQUE DO CANAA MUNIC

DATA DE ASSINATURA Zfz 1Q*Z1200§_ DATA DE ASSINATU -

/¢,\./ \
A PAvAo

1_%12o0X
LEI RATIFICADORA 111° §_ 53' % 1 200 LE1 RATIFICADORA 111° Q/Z2 12001.

MUNICI o DE VILA VALERIO
DATA DE ASSINATURA I I 200_

LEI RATIFICADORA N° I 200_.

I
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Consércios Intermunicipais

CISABE5 - Couséncxo INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO no ES

CONTRATO O3/2018 - RETROATIVO
Publicagéo N° 118720

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
DO ESPIRITO SANTO - CISABES

COLATINA-ES — CNPJ 14.934.-498/[]DO1—74

RESUMO DE CONTRATO JANEIRO/ 2018

CONTRATO ND O03/2018

CONTRATADO: E&L PRODUCOES DE SOFTWARES LTDA

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA CONCESSAO DE LICENCA_ DE USO DE SISTEMAS IN-
FORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA AO CISABES.

VIGENCIA: JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

DOTACAO ORCAMENTARIA 001.001.17.122.0DO1.2.001
ELEMENTOS DE DESPESA 3.3.9[].39.DOO0O

VALOR MENSAL: R$ 1.320,00 (HUM MIL TREZENTOS E
VINTE REAIS), TOTALIZANDO R$ 15.s40,00 (QUINZE MIL,
OITOCENTOS E QUARENTA REAIS).
DATA: O2/01/2017

TERMO5 ADITIVOS DOS CONTRATOS 002/ 15 E
004/2016 - (ERRATA)

Publicagao N° 118719

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
DO ESPIRITO SANTO - CISABES

COLATINA-ES — CNPJ 14.934.498/0001-74

E RRATA

RESUMO DE ADITIVO DE CONTRATOS JANEIRO / 2018

CONTRATO NR D02/2015 - (Aditivo O03)

CONTRATADO: ZILDETE FALCAO

OBJETO: LOCACAO DE IMOVEL DA SEDE ADMINISTRATI
VA DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DO ESPIRITO SANTO — CISABES.

VIGENCIA: JANEIRO A 31 DE MARCO DE 2018.

DOTACAO ORCAMENTARIA O01.DO1.17.122.CIUD1.2.0CI1
ELEMENTOS DE DESPESA 3.3.90.36.000CIO

VALOR MENSAL: R$1.1UU,O0 (HUM MIL E CEM REAIS),
TOTALIZANDO O VALOR DE R$3.300,DO [TRES MIL E TRE-
ZENTOS REAIS).

DATA: O2/O1/2017

CONTRATO NR D04/2016 — (Aditivo O02)

CONTRATADO: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E
COMERCIO S/A

OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMEN
TO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE AUXTLIO
ALIMENTACAO, NA FORMA DE CREDITO EM CARTAO/ELE-
TRONICO MAGNETICO, SEGUIDOS DE RECARGAS MEN-
SAIS, AOS SERVIDORES DO CISABES.

VIGENCIA: JANEIRO A 31 DE MARCO DE 2018.

DOTACAO ORCAMENTARIA: 001.001.17.122.00D1.2.001
ELEMENTOS DE DESPESA 3.3.90.39.0DO0O

VALOR MENSAL: R$ 2.029,8O (DOIS MIL E VINTE NOVE
REIAS E OITENTA CENTAVOS REAIS] REFERENTE A VALE
ALIMENTACAO E TA}-(A ADMINISTRATIVA POR MES.

DATA: O2/O1/2017

Couséncxo Pflsuco COINTER

ATA N° 12/2017
Publicagéo N° 118689

ATA N0 12/2017 DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO
COINTER

As onze horas e oito minutos (11hO8min) do dia vinte e
um (21) de dezembro de 2017, no auditorio do Sewigo
Colatinense de Saneamento Ambiental — SANEAR, sito a
Rua Benjamin Costa 105, Colatina,/ES, reuniu—se a As-
sembleia Geral Ordinaria do COINTER, estando presente
0 Presidente deste Consorcio, Sr. Gilson Antonio de Sales
Amaro, Diretor Presidente da Centrais de Abastecimento
do Estado do Espirito Santo S/A — CEASA—ES, o Sr. Luiz
Carlos Prezotti Rocha, os prefeitos e os secretarios de agri-
cultura dos municipios consorciados e os demais convi-
dados os quais assinaram a lista de presenga, tendo por

objetivo deliberarem sobre a pauta constante na ordem do
dia. O presidente do COINTER, Senhor Gilson Antonio de
Sales Amaro, deu abertura a reuniao cumprimentando e
agradecendo a presenca de todos os presentes, 0 mesmo
convidou 0 Senhor Luiz Carlos Prezotti Rocha para compor
a mesa, enfatizando 0 apoio existente entre a CEASA-ES
e 0 COINTER, apos este momento, iniciou-se a aprecia-
cao e votacao dos itens da pauta constantes na ordem do
dia. Item O1 — Apreciagao da presta<;éio de contas referen-
te ao 4° e 5° bimestres do exercicio financeiro de 2017:
Feito a Ieitura do Parecer do Conselho Fiscal n° U3/2017,
datado de 05/12/2017, que julgou pela regularidade das
contas apreciadas referentes ao quarto e quinto bimestres
referentes ao exercicio financeiro de 2017, e recomenda
a aprovagao da prestagao de contas do periodo aprecia-
do, e em seguida a Assembleia Geral, por unanimidade,
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acompanhou o parecer do Conselho Fiscal, julgando como
regulares a prestagao de contas do periodo acima referido.
Apos os devidos esclarecimentos, o assunto foi colocado
em votagao, sendo o mesmo aprovado por unanimidade.
Item O2 — Apreciagao do relatorio referente a celebragao
dos contratos de rateio no ano de 2017: Foi apresentado
o relatorio da situagao dos contratos de rateio de 2017 e
anos anteriores, sendo destacado os municipios que ainda
nao firmaram o contrato de rateio/2017 e anos anteriores
com 0 COINTER. Apos ampla discussao foi aprovado por
unanimidade a adogao das seguintes providéncias: a) os
municipios que nao assinaram o contrato de rateio 2017 e/
ou de anos anteriores, deverao firmar o contrato de rateio
de 2018 tendo como valor total do mesmo, 0 valor devido
em relacao aos contratos de rateio do exercicio de 2017 e
anos anteriores somado ao valor do contrato rateio apro-
vado para o exercicio financeiro de 2018; b) que o nao en-
vio do contrato de rateio assinado, implicara na suspensao
e posteriormente no desligamento definitivo do municipio
como ente consorciado do COINTER e o respectivo ajuiza—
mento da agao de cobranca. Item 03: Relatorio do quadro
de entes consorciados que se retiraram do Cointer no ano
de 2017, e respectivas leis que autorizam sua retirada:
Foi apresentado o relatorio dos municipios os quais se re-
tiraram como entes consorciados do COINTER, sendo que
estes: Municipio de Aguia Branca, Lei 1.418/2017 sendo
retirado dia vinte e um (21) de setembro de 2017; Mu-
nicipio de Laranja da Terra, Lei 837/2017, sendo retirado
no dia primeiro (01) de novembro de 2017; Municipio de
Sao Gabriel da Palha, Lei 2.689/2017, sendo retirado dia
nove (09) de novembro de 2017; Municipio de Governador
Lindenberg, Lei 793/2017 com a data de retirada no dia
treze (13) de novembro de 2017. Apos os devidos escla-
recimentos, foi aprovado por unanimidade a retirada dos
municipios como entes consorciados do COINTER, confor-
me relatorio apresentado. Item 04 — Analise na movimen-
tacao de mercadorias na Ceasa Noroeste durante o ano de
2017: Foi apresentado relatorio com os dados estatisticos
da Movimentagao de Mercadorias no Entreposto comercial
da Ceasa Noroeste, sendo destacado que foram ofertados
aproximadamente 18.695 (dezoito mil seiscentos e noven—
ta e cinco) toneladas de produtos, 0 que gerou uma mo-
vimentagao financeira de R$37.160.093,00 (trinta e sete
milhfies cento e sessenta mil e noventa e trés reais). Apos
os devidos esclarecimentos, o relatorio apresentado foi
aprovado por unanimidade. Item 05 — Eleigao da diretoria
da Camara Setorial da Ceasa Noroeste a saber, Coordena-
dor e subcoordenador para mandato no ano de 2018: Na
forma prevista no Estatuto do Consorcio, realizou-se por
consenso dos membros a eleigao dos membros da Cama-
ra Setorial da Ceasa Noroeste, para mandato de 01 ano
(2018), ficando assim composta: Coordenador: Lauristone
da Silva Secretario Municipal de Desenvolvimento Rural
do Municipio de Colatina. Subcoordenador: Egnaldo An-
dreata Secretario Municipal de Agropecuaria do Municipio
de Santa Maria de Jetiba. Item O6 — Relatorios das ag6es
referentes a implantagao do SIM/SUSAF: Foi solicitado ao
Senhor Jorge Natali, Secretario de Agricultura e Desenvol-
vimento Economico do Municipio de Santa Teresa a apre-
sentagao do Relatorio das agoes destinadas a Implantagao
do Sistema de Inspegao municipal — SIM e Sistema Unifi-
cado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar de Pe-
queno Porte SUSAF. O Presidente do Consorcio explicou a

necessidade do COINTER em diversificar suas atividades a
fim de ofertar mais sewigos aos municipios consorciados,
podendo ampliar a sua atuagao para todos os municipios
do Estado do Espirito Santo na certificagao de produtos da
agroindustria. Foi informado pelo Senhor Jorge Natalli o
interesse que o Estado do Espirito Santo tem em auxiliar
o Consorcio nesta nova atividade, onde 0 mesmo, através
do Secretario Estadual de Agricultura Aquicultura e Pesca,
Sr. Octaciano Neto, informou sobre a cessao de um médico
veterinario e um veiculo ao Consorcio. Outro ponto colo-
cado em discussao foi a contratacao de um profissional
para a visitacao dos municipios, visando dar apoio técni-
co e divulgagao das agoes do Consorcio. Apos discussao
e os devidos esclarecimentos, foram aprovados por una-
nimidade as seguintes providéncias: a) que o Consorcio
celebre parceria com a SEAG para a cesséo de um (01)
médico veterinario e um (01) carro para o COINTER; b)
contratar por excepcional interesse publico e temporaria-
mente, profissional para visitagao dos municipios, visando
dar apoio técnico e divulgagéio das agoes do Consorcio;
c) a criagao de uma comissao destinada a apreciagao e
elaboragao de atividades destinadas ao consorcio, com a
finalidade de implantagao do projeto SIM/SUSAF, ficando
a comissao assim composta: Secretarios de Agricultura do
municipio de Barra de Sao Francisco, Sr. Samuel Vieira
Teixeira; Secretario de Desenvolvimento Rural do muni-
cipio de Colatina, Sr. Lauristone da Silva, Secretario de
Agricultura do municipio de Marilandia, Sr.Adalto Aquiles
da Silva e o Secretario de Agricultura e Desenvolvimento
Economico do municipio de Santa Teresa, Sr. Jorge Fausti-
no Tononi Natalli como Coordenador da comissao. Item 07
— Proposta de alteragao no Contrato de Consorcio Publico
e Estatuto: Apos amplo debate, visando desburocratizar o
ingresso de novos municipios ao quadro de entes consor-
ciados, e ainda, visando adequar os objetivos e finalidades
do COINTER a implantagao sob o modelo de governanga
regional dos Servigos de Inspegao Municipal — SIM; Siste-
ma Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar
de Pequeno Porte — SUSAF e ainda, possibilitar o fomento
e a implantacao do Sistema Brasileiro de Inspegao - SIS-
BI dentro dos padroes e normas do Sistema Unificado de
Atengao a Sanidade Agropecuaria - SUASA, foi aprovado
por unanimidade, acrescentar o paragrafo unico a Clau-
sula Primeira, alterar os incisos I e III do paragrafo 1° da
Clausula Quinta e o Inciso VIII do paragrafo 1° da Clau-
sula Décima do Contrato de Consorcio Publico e alterar os
incisos I e III do paragrafo 1° do Art. 4° e inciso VIII do
Art. 13 do Estatuto do Cointer, passando a vigerem com as
seguintes redacoes:

Do contrato de consorcio Publico:

CLAUSULA PRIMEIRA — DOS ENTES SUBSCRITORES

Sao subscritores do presente Contrato de Consorcio Pu
blico:

"Paragrafo Unico — Consideram-se integrantes do quadro
de entes consorciados do COINTER, independente de trans-
crigao neste instrumento, os municipios que, por interesse
proprio ou atendendo a convite do COINTER, aprovarem
lei municipal que estabeleca seu ingresso no consorcio, es-
tendendo ao ambito do municipio ingressante todos direi-
tos e obrigagoes contidos no Contrato de Consércio Publico
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firmado, inclusive no tocante a pessoa juridica de suporte
ao referido contrato, e tiverem o seu ingresso aprovado
pela Assembleia Geral, atendidos as demais exigéncias
contidas neste instrumento.

CLAUSULA QUINTA — DA FINALIDADE E OBJETIVOS

§ 1° — Sao objetivos do COINTER, além de outros que vie-
rem a ser definidos posteriormente pela Assembleia Geral:

I - defender, ampliar, promover a interagao, fortalecer e de-
senvolver a capacidade administrativa, técnica e financeira
da produgao, qualificagao, regularizagao e atendimento as
normas vigentes para a comercializagao dentro e fora do
Estado do Espirito Santo de produtos hortigranjeiros e da
agroindustria dos Municipios que integram 0 COINTER;

III — colaborar e cooperar com os Poderes Legislativos e
Executivos Municipais, na adogao de medidas legislativas,
inclusive na contratacao ou cessao de pessoal visando den-
tre outros a orientagao, fiscalizagao que concorram para o
aperfeigoamento e fortalecimento do setor produtivo rural
no que tange a comercializagao, padronizagéio e melhoria
da qualidade na oferta de produtos hortigranjeiros e da
agroindustria dos municipios consorciados;

CLAUSULA DECIMA — DA ASSEMBLEIA GERAL

§ 1° — Compete a Assembleia Geral:

VIII — deliberar sobre o ingresso de novos entes consorcia-
dos ao COINTER, e em caso de aprovagao, a lei municipal
que estabelega o ingresso do municipio, passara a integrar
o de Contrato de Consorcio Publico como instrumento de
alteragao do quadro de entes consorciados do COINTER.

Do Estatuto do Cointer:

CAPITULO II — DA FINALIDADE E OBJETIVOS

Art. 4° - Sao objetivos do COINTER, além de outros que
vierem a ser definidos posteriormente pela Assembleia
Geral:

I - defender, ampliar, promover a interagao, fortalecer e de-
senvolver a capacidade administrativa, técnica e financeira
da produgao, qualificagao, regularizagao e atendimento as
normas vigentes para a comercializagao dentro e fora do
Estado do Espirito Santo de produtos hortigranjeiros e da
agroindustria dos Municipios que integram 0 COINTER;

III — colaborar e cooperar com os Poderes Legislativos e
Executivos Municipais, na adogao de medidas legislativas,
inclusive na contratagao ou cessao de pessoal visando den-
tre outros a orientagao, fiscalizagao que concorram para o
aperfeigoamento e fortalecimento do setor produtivo rural
no que tange a comercializagao, padronizagéio e melhoria
da qualidade na oferta de produtos hortigranjeiros e da
agroindustria dos municipios consorciados;

SECAO I DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 13 — Compete a Assembleia Geral:

VIII — deliberar sobre o ingresso de novos entes consorcia-
dos ao COINTER, e em caso de aprovagao, a lei municipal

que dispoe sobre o ingresso do municipio, passara a inte-
grar o de Contrato de Consorcio Publico como instrumento
de alteragao do quadro de entes consorciados do COIN-
TER.

Item 08 — Outros Assuntos: Item 8.1: Apresentagao da
proposta do Locatario para a redugao da tarifa de aluguel:
Apos a Ieitura da proposta enviada pelo locatario, 0 qual
solicitou a redugao da tarifa de aluguel, com a alegagao de
ausencia de calgamento e de iluminagao na area objeto da
locagao denominada Galpao 01. Apos discussao e os de-
vidos esclarecimentos, ficou decidido por todos, a impos-
sibilidade na aceitagao desta proposta em virtude da iso-
nomia de valor entre os locatarios. Item 8.2 - Apreciagao
do critério de (locagao) da Lanchonete PNP: Foi informado
a todos sobre a necessidade da locagao da lanchonete lo-
calizada no Pavilhao “Nao Permanente" por tratar-se de
um servigo importante para o funcionamento do Mercado
na Ceasa Noroeste. Apos os devidos esclarecimentos, foi
aprovado por unanimidade, autorizar a realizagao da loca-
gao da lanchonete localizada no Pavilhao “Nao Permanen-
te", na modalidade Concorréncia publica tendo por critério
de escolha da proposta vencedora o maior lance no valor
da jéia, afim de cumprir com os requisitos exigidos em lei,
e ainda especificamente para a lanchonete conceder des-
conto de 40%(quarenta por cento) no valor da Tarifa de
Uso a ser concedida em Edital para futura contratualizagao
do Termo de Concessao Remunerada de Uso durante toda
sua vigéncia. Considerando o FEIITIO de atividade especifi-
co referente ao fornecimento de lanches e refeig6es para
agricultores rurais que utilizam o Pavilhao N50 Permanen-
te. Considerando a baixa movimentagao comparado com
as demais lanchonetes existentes no mercado, e conside-
rando a impossibilidade de paralisagao do fornecimento de
lanches e refeicoes aos referidos produtores rurais.Item
8.3 — Nomeagao do Gerente do Projeto Ceasa Noroeste:
O presidente do consorcio apresentou o Sr. Jorge Faustino
Tononi Natalli, comunicando que o mesmo sera nomea-
do para responder pelo cargo de confianga de Gerente do
Projeto Ceasa Noroeste, padrao A, constante do Anexo II
do Estatuto Social do consorcio, a partir de 01/'03/2018 ,
a nomeacao supra referida foi aprovada por todos e ainda
foi decidido por unanimidade pelos presentes cessar em
28/02/2018, os efeitos da autorizagao dada ao Sr. Ricardo
Luiz Pretti para assinar os cheques e proceder a movi-
mentagao bancaria do consorcio em conjunto com o pre-
sidente do Cointer. Nada mais a tratar, o Presidente do
consorcio agradeceu mais uma vez a presenga de todos e
declarou encerrada a reuniao as doze horas e dez minutos
(12h10min) e eu Ricardo Luiz Pretti - Gerente do Projeto
Ceasa Noroeste e secretario designado a presente reuniao,
lavrei a presente Ata, que apos lida e aprovada por todos,
segue assinada por mim e pelo presidente do COINTER
tendo os demais convidados assinado a lista de presenga.

Ricardo Luiz Pretti - Gerente do Projeto Ceasa Noroeste

Gilson Antonio de Sales Amaro — Presidente do COINTER

/ Assmaoo DIGITALMENTE www.diariomunicipales.org.br


	SCAN0036.JPG
	SCAN0037.JPG
	SCAN0038.JPG
	SCAN0039.JPG
	SCAN0040.JPG
	SCAN0041.JPG
	SCAN0042.JPG
	SCAN0043.JPG
	SCAN0044.JPG
	SCAN0045.JPG
	SCAN0046.JPG
	SCAN0047.JPG
	SCAN0048.JPG
	SCAN0049.JPG
	SCAN0050.JPG
	SCAN0051.JPG
	SCAN0052.JPG
	SCAN0053.JPG
	SCAN0054.JPG
	SCAN0055.JPG
	SCAN0056.JPG
	SCAN0057.JPG
	SCAN0058.JPG
	SCAN0059.JPG
	SCAN0060.JPG
	SCAN0061.JPG
	SCAN0062.JPG
	SCAN0063.JPG
	SCAN0064.JPG
	SCAN0065.JPG

