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PREAMBULO
CONSIDERANDO o interesse comum dos signatérios na universalizagéo do direito é

comercializagao 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 0 processo de abastecimento regional com produtos

hortigranjeiros
CONSIDERANDO a vontade da Secretaria de Estado da Agricuitura do Estado do Espirito Santo
em promover a descentralizagao da CEASA Central.
CONSIDERANDO a promulgagao da Lei Federal n° 11.107, em 06 de abril de 2005, que dispés
sobre normas gerais de contratagéo de consorcios pdblicos;
CONSIDERANDO a publicagao do Decreto n° 6.017, em 17 de janeiro de 2007, que regulamentou
a Lei no 11.107/O5, que consolidou o regime juridico dos consércios pﬂbiicos brasileiros;
CONSIDERANDO que o artigo 7° da Lei Federal n° 11.107/O5 determinou que o estatuto do
consorcio pﬂbiico dispora sobre a organizagao e 0 funcionamento de cada um dos orgaos
constitutivos do consorcio piiiblico;
'
CONSIDERANDO a necessidade de organizaqéo dos municipios por meio de consorcio, a ﬁm de
poder usufruir das vantagens trazidas aos consércios pﬁiblicos criados ou adaptados ao regime
8
juridico consorcial inaugurado pela Lei Federal n° 11.107/05;
/\§@
<

RESOLVEM os Municipios de: Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Barra de S50 Francisco, Col ma
Governador Lindenberg, Laranja da Terra, Marilandia, Mantenépolis, Pancas, Santa Teresa, Santa
Maria de Jetibé, Sao Domingos do Norte, Séo Gabriel da Palha, e Séo Roque do Canaé, neste atof* |
V v
representados por seus Prefeitos, adotar as providéncias cabiveis para a constituioao, organizagao
e funcionamento de consorcio publico integrado pelo mesmos, haja vista as razoes acima
expostas.

' _"_
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Assim 0 fazendo, objetiva poderem enfrentar as diﬁcu|dades\ de forma conjunta, 1' ando 5%
coordenaqéo e conjugagéo de esforgos no atingimento de interesses comuns de for /eficiente e
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eficaz, tudo em conformidade com o principio da cooperapao interfederativa implicito no art. 241 da
Constituigao Federal e nos termos da Lei n° 11.107/05 e Decreto n° 6.017/07.
Assim sendo, resolveram celebrar o presente protocolo de intengoes, que traz as clausulas
necessarias que integrarao o corpo do contrato de Consorcio lntermunicipal para 0 Fortalecimento
da Produgéo e Comercializagéo de Produtos Hortigranjeiros — denominado simplesmente
COINTER.
Em vista de todo o exposto,
OS MUNICIPIOS DE ALTO RIO NOVO, BAIXO GUANDU, BARRA DE SAO FRANCISCO,
COLATINA,

GOVERNADOR

LINDENBERG,

LARANJA

DA

TERRA,

MARILANDIA,

MANTENDPOLIS, PANCAS, SANTA TERESA, SANTA MARIA DE JETIBA, SAO DOMINGOS
DO NORTE, SAO GABRIEL DA PALHA, E SAO ROQUE DO CANAA.
D E L I B E R A M

Celebrar o presente protocolo de intenooes a ser ratificado por lei pelos Poderes Legislativos dos
entes signatarios, que se regeré pelas disposigoes contidas na Lei Federal n° 11.107, de 06 de abril
de 2005, e Decreto Federal n° 6.017, de 17 de janeiro de 2007.
Para tanto, os representantes legais de cada um dos entes federativos acima mencionados
subscrevem o presente.
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CLAUSULA PRIMEIRA — DOS ENTES SUBSCRITORES
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Sao subscritores do presente Protocolo de l

_

7 /"

/,

/
Q51

I — O MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA, pessoa juridica de direito pdblico interno, inscrit ﬁt)/DNPJ
sob n°. 31.796.584/0001-87, com sua sede na Prefeitura Municipal de Aguia Bran /'s{tuada na
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Rua Vicente Pissinatti, n° 71 — Centro, CEP 29.795-000, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Sr. Jailson José Quiuqui, brasileiro, casado, agricultor, portador do CPF n°
017.058.727-43;
ll — O MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ
sob n°. 31.796659/0001-20, com sua sede na Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, situada na
Rua Paulo Martins, s/n — Bairro Santa Barbara, CEP 29.760-O00, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, Sr. Aldo Soares de Oliveira, brasileiro, casado, agropecuarista, portador do
CPF n” 036106.407-15;

III — O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU, pessoa juridica de direito publico intemo, inscrita no
CNPJ sob n°. 27.165.737/0001-10, 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°. 27.167745/0001-67, 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 interno, inscrita no CNPJ sob

n°. 27.165729/0001-74, 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.
Leonardo Deptulski, brasileiro, casado, engenheiro mecénico, portador do CPF n°. 658.687.06749;
Vl - O MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG, pessoajuridica de direito publico interno,
inscrita no CNPJ sob n“. 04.217786/0001-54, com sua sede na Prefeitura Municipal de Governador

Lindenberg, situada na Rua Adeline Lubiana, s/n— Centro, CEP 29.720-000, neste ato representado

\:”

Cc"

pelo Prefeito Municipal, Sr. Asterval Antonio Altoé, brasileiro, casado, empresario, portador d
CPF n° 621 .392.907-O4;
/'
Vll - O MUNICIPIO DE ITAGUAQU, 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, casad/o.gI§_%n "0, portador do CPF n°.

681751.917-91;

D
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VIII - O MUNICIPIO DE ITARANA, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no C
n°. 27.104363/0001-23, com sua sede na Prefeitura Municipal de Itarana, situada n
.v
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Estevéo Colnago, n° 65 — Centro, CEP 29.620-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
Sr. Edivan Meneghel, brasileiro, casado, eletricista, portador do CPF n°. 752414.397-49;
IX - O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ sob n°. 31.796.097/0001-14, com sua sede na Prefeitura Municipal de Laranja da Terra,
situada na Av. Luis Obermuller Filho, n° 85 — Centro, CEP 29.615-000, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, Sr. Cléudio Pagung, brasileiro, casado, Industrial, portador do CPF n°.
479.017.997-49;

X - O MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ sob n°. 27.167345/0001-90 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 Marilandia, situada a Rua
Angela Savergnini, 93 - Centro, CEP 29.255-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
Sr. Osmar Passamani, brasileiro, casado, agricultor, portador do CPF n°. 125.263.987-20;
XII — O IIIIUNICIPIO DE NOVA VENECIA, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ sob n°. 27.167.428/001-80, com sua sede na Prefeitura Municipal de Nova Venécia, situada
na Av. Vitoria, n° 347 - Centro, CEP 29.830-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
Sr. Walter De Pré, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF n° 050.156.857.34;
XIII — 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, sen/idor publico, portador do CPF n° 743024.007-06;

.\*
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XIV — O MUNICIPIO DE SANTA TERESA, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita, o

K A;
..

CNPJ sob n°. 27.161444/0001-72, com sua sede na Prefeitura Municipal de Santa Teresa, sit ada I.i

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, bra parado judicialmente,
empresério, portador do CPF n° 049.596.126~49;
/
,
Q)
XV — O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIEA, pesﬁwidica de direito publico interno,
inscrita no CNPJ sob n°. 36.388445/0001-38, com sua sede na Prefeitura Muni ,' I de Santa Maria
de Jetiba, situada na Rua Hermann Miertschink, n° 23 — Centro, CEP
.645-O00, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Hilério Roepke, brasileiro, div
do, advogado, portador

do CPF l'I° 527 04
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XVI — O MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE, pessoa juridica de direito publico interno,
inscrita no CNPJ sob n°. 36.350.312/0001-72, com sua sede na Prefeitura Municipal de Sao
Domingos do Norte, situada na Av. Honorio Fraga, n° 538 — Centro, CEP 29.745-O00, neste ato
representado pela Prefeita Municipal, SF‘. Ana Izabel Malacarne de Oliveira, brasileira, casada,
pedagoga, portador do CPF n° 775711.857-34;
XVII - O MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA, pessoa juridica de direito publico interno,
inscrita no CNPJ sob n°. 27.174143/0001-76, com sua sede na Prefeitura Municipal de Sac Gabriel
da Palha, situada na Praca Vicente Glazar, n° 159 — Centro, CEP 29.780-000, neste ato
representado pela Prefeita Municipal, Sr“. Raquel Ferreira Mageste Lessa, brasileira, casada,
tabelia, portador do CPF n° 948.644.977-53;

XVIII - 0 MUNICIPIO DE sA0 ROQUE no CANAA, pessoa juridica de direito publico interno,
inscrita no CNPJ sob n°. 01.612865/0001-71, com sua sede na Prefeitura Municipal de Sac Roque
do Canaa, situada na Rua Lourenco Roldi, n° 88 — Sao Roquinho, CEP 29.665-O00, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. PALMERINDO ANTONIO BARATELA, brasileiro, casado,
agricultor, portador do CPF n° 450.90l.l47-49;
XIX - O MUNICIPAL DE VILA PAVAO, pessoa juridica de direito piliblico interno, inscrita no CNPJ
sob n°. 36350.346/O01-67, com sua sede na Prefeitura Municipal de Vila Pavao, situada na Rua
Atravessa Pavao, n° 80 - Centro, CEP 29.843-O00, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
Sr. Ivan Lauer, brasileiro, separado, técnico agricola, portador do CPF n° 042.127.407-70;
XX - O MUNICIPIO DE VILA VALERIO, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ
sob n°. 01.619232/0001-95, 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° 148359.677-04;
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CLAUSULA SEGUNDA—DA RATIFICACAOEDOINGRESSO DE NOVOS CONSORCIAD S
A ratiﬁcacéo deste Protocolo de Intencoes consistiré em aprovacao, mediante lei do ente I\I
consorciando, do teor do presente instrumento, podendo conter resen/as.

b

§ 1° — A ratificacéo deste instrumento seré precedida de sua publ'5 , éoj? _ nsa oficial.

7
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§ 2° - A subscricao prévia deste Protocolo de Int ncoes, sua publicacao na imprensa oficial e sua
ratificacao por lei no prazo de até dois anos da assinatura deste instrument / 0 condicoes

indispensaveis para que 0 ente consorciando possa celebrar o futuro contrato d/,
\_.
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§ 3° - Ultrapassado 0 prazo para ratificacao estipulado no § 2° ou no caso de a ratificacao conter
resen/as, a admissao do ente no contrato de consorcio publico dependera da aprovacao pelos
demais subscritores do protocolo de intencoes ou, caso ja celebrado o contrato de consorcio
publico, pela Assembléia Geral nos termos dos §§ 4° a 8° desta clausula.

§ 4° - O ingresso de novos consorciados no COINTER podera acontecer a qualquer momento,
mediante pedido formal do representante legal do ente interessado para fins de apreciacao e
aprovacao da Assembléia Geral.
§ 5° - O pedido de ingresso devera vir acompanhado da lei ratiﬁcadora do protocolo de intencoes ou
de lei autorizativa especifica para a pretensao formulada, bem como de sua publicacao na
imprensa oficial ou a esta equiparada.
§ 6° - O efetivo ingresso de novo ente federativo ao COINTER dependera do pagamento de cota de
ingresso cujo valor e fonna de pagamento, seréo deﬁnidos por resolucao da Assembléia Geral, e
ainda, da comprovacao de que 0 mesmo nao possuiu divida para com outro consércio
intermunicipal de que tenha participado.
§ 7° - O ingresso cle novo ente federativo também podera ocorrer através de convite formulado pela
propria Assembléia Geral, depois da necessaria deliberacéo e aprovacéo da matéria por maioria
absoluta, aceitacao do convite e do pagamento da respectiva cota de ingresso.
8° - O ente consorciado excluido ue vier_ a re uerer nova admisséo su'eitar-se-a as re9 ras desta
clausula, sendo facultado ao COINTER aprovar ou nao seu reingresso por deliberacao de sua
Assembléia Geral, desde que acordado a forma de pagamento de dividas por ventura existentes.

TITULO | - DA CONSTITUICAO, DENOMINACAO, NATUREZA JURIDICA, SEDE, DURACAO,
TIPO DE CONSORCIO, FINALIDADE E OBJETIVOS.

‘FE

CLAUSULA TERCEIRA - DA CONSTITUIQAO E DA NATUREZA JURIDICA

’\

Cc

O contrato de consorcio publico a ser celebrado entre os Executivos Municipais signatarios era
executado através de pessoa juridica de direito privado da espécie Associacao civil, constituida
para esta finalidade, composta por todos os entes da Federacéo consorciados, com fundamentcgl
legal no § 1° do Artigo 1°, clc inciso ll,do Artigo 6° ambos da Lei Federal n° 11.107/2005 e do inciso
V do artigo 41 da Lei Federal n° 10.406/02 (Codigo Civil Brasileiro).
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CLAUSULA QUARTA - DA DENOMINACAO, DA SEDE, DA DURACAO E TIPO DE
CONSORCIO
A associacao Civil suporte do contrato de consorcio publico denominar-se-a Consércio Publlco
intermunicipal para o Fortalecimento da Producéo e Comercializacéo de Produtos - COINTER, tera

sede em Colatina/ES, com prazo indeterminado de duracéo e seré do tipo multifuncional.
§ 1° — o local da sede do COINTER podera ser alterado mediante deciséo da Assembléia Geral,
pelo voto de 2/3 de seus membros adimplentes com suas obrigacoes.

§ 2° — A area de atuacao do COINTER corresponde ao somatorio das areas Ierritoriais dos entes
consorciados.
§ 3° — A assinatura do Contrato de Consorcio Publico do COINTER, bem como a criacéo de
empregos, a fixagao e a reviséo de vencimentos, dependera da ratificagao deste instrumento por lei

de no minimo cinquenta por cento (50%) dos entes subscritores deste instrumento.

.

§ 4° — A criacéo da associacéo civil suporte do COINTER, dar-se-a mediante o atendimento da
Iegislacao 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 realizacao dos interesses comuns dos entes consorciados na
implementacao de suas multiplas politicas publicas.
§ 1° — Séo objetivos do COINTER, além de outros que vierem a ser definidos posteriormente pela
Assembléia Geral:

I - defender, ampliar, promover a interacao, fortalecer e desenvolver a capacidade administrative,
técnica e financeira da Producao e Comercializacao hoitifrutigranjeira dos Municipios que integram
o COINTER;
ll - a adocao de medidas conjuntas, por todas as partes celebrantes, t

elaboracao de r

projeto executivo para a gestao da CEASA NOROESTE;

Ill — colaborar e cooperar com os Poderes Legislativos e Executivos Municipais, na adogéo de
medidas legislativas que concorram para o aperfeicoamento e fortalecimento do setor produti ,0
/
rural no que tange a comercializacao, padronizacao e melhoria da qualidade na oferta de pr / os
hortigranjeiros

@,// is

IV - a gestao associada de servigos publicos;
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V - a prestacao de servicos, inclusive de assisténcia técnica, a execucao de obras e o fornecimento
de bens a administracao direta ou indireta dos entes consorciados;
VI - 0 compartilhamento ou o uso em comum de instrumentos e equipamentos, inclusive de gestao,

de manutencao, de informatica, de pessoal técnico e de procedimentos de licitacao e de admissao
de pessoal;
VII - a producao de informacoes ou de estudos técnicos;
VIII - a promocao do uso racional dos recursos naturals e a protecao do meio-ambiente;
IX - o exercicio de funcoes no sistema de gerenciamento de recursos hidricos que lhe tenham sido
delegadas ou autorizadas;
X - o apoio e o fomento do intercambio de experiéncias e de informacoes entre os entes
consorciados;
XI a gestao e a protecao de patrimonio urbanistico, paisagistico ou turistico comum;
XII - o fornecimento de assisténcia técnica, extensao, treinamento, pesquisa e desenvolvimento
urbano, rural e agrario;
XII - as agoes e politicas de desenvolvimento urbano, rural, socio-economico local e regional;
XIII - o exercicio de competéncias pertencentes aos entes da Federacao nos termos de autorizacao
ou delegacao;
§ 2° — Os entes consorciados poderao se consorciar em relacao a todos os objetivos do COINTER
ou apenas a parcela deles, integrando as respectivas Camaras Setoriais de seu inleresse.
§ 3° — Havendo declaracao de utilidade ou necessidade publica emilida pelo ente consorciado em
que o bem ou direito se situe, ﬁca o COINTER autorizado a promover as desapropriacoes, proceder
a requisicoes ou instituir as senlidoes necessaries a consecugao de seus objetivos.
"\‘./I!

TITULO II — DOS DIREITOS E DEVERES DOS ENTES CONSORCIADOS
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CLAUSULA SEXTA - DOS DIREITOS DOS ENTES CONSORC|ADO
I
Constituem direitos do ente consorciado:
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I — participar ativamente das sessoes da Assembléia Geral, através de proposicoes, debates e
deliberacoes através do voto, desde que adimplente com suas obrigacoes operacionais e
ﬁnanceiras;
ll — exigir dos demais consorciados e do proprio COINTER 0 pleno cumprimento das regras
estipuladas neste Protocolo de Intencoes, contrato de consércio publico, nos seus estatutos,
contratos de programa e contratos de rateio, desde que adimplente com suas obrigacoes
operacionais e financeiras;
lll — operar compensacao dos pagamentos realizados a sen/idor cedido ao COINTER com onus
para o ente consorciado com as obrigacoes previstas no contrato de rateio;

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 Protocolo de Intencées;

ll — ceder, se necessario, servidores para o COINTER na forma deste Protocolo de Intencoes;
Ill — participar ativamente das sessoes da Assembléia Geral, através de proposicoes, debates e
deliberacoes através do voto, sempre due convocados;
IV - incluir, em sua lei orcamentaria ou em créditos adicionais, dotacoes suficientes para suportar
as despesas que, nos termos do orcamento do COINTER, devam ser assumidas por meio de
contrato de rateio, contrato de programa e contrato de gestao associada de sen/icos publicos, \I_
confomie for o caso;
Cg

,A

V — responder solidariamente pelas obrigacées remanescentes, garantido o direito de regresso em
face dos entes beneﬁciados ou dos que deram causa a obrigacao, no caso de extincao 0
COINTER, até que haja decisao que indique os responsaveis por cada obrigacao;
VI — compartilhar recursos e pessoal para a execucao de sen/icos, programas, projetos, atividades '31’
e acoes no ambito do COINTER nos termos de contrato de programa

0/
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TITULO III — DO REPRESENTANTE LEGAL E DA ORGANIZAQAO
CAPITULO I — DO REPRESENTANTE LEGAL
CLAUSULA OITAVA — DO REPRESENTANTE LEGAL

O COINTER sera representado legalmente pelo seu Presidente, eleito pela Assembléia Geral
dentre os Chefes dos Poderes Executivos consorciados, ate a segunda quinzena do més de
novembro para mandato de dois anos, com posse no primeiro dia ulil do exercicio financeiro
seguinte, podendo a Assembléia Geral deliberar pela prorrogacao do mandato.

CAPITULO II - DA ORGANIZACAO
CLAUSULA NONA — DA ORGANIZACAO
O COINTER tera a seguinte organizacao:
I - Nivel de Direcao Superior:
l.1 — Assembléia Geral;
I.2 — Conselho Fiscal;
I3 — Conselho de Administragao;
1.4 — Presidéncia;
ll - Nivel de Geréncia e Assessoramento:
ll.1 - Camaras Setoriais;
ll.2 - Diretoria Executiva;

\§’,~

III - Nivel de Execucao Programatica:

\~Q"

lII.3 — Departamentos Setoriais.

\

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

\

CLAUSULA DECIMA - DA ASSEMBLEIA GERAL

.\.

‘$5,

A Assembléia Geral é a instancia deliberative maxima do COINTER, sendo constituida
exclusp/amente pelos Chefes dos Poderes Executivos dos entes consorciados.
1° — Compete a Assembleia Geral:
V
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COINTER

I - examinar e deliberar sobre a aprovacao das contas referentes ao exercicio anterior até a
segunda quinzena de marco do exercicio subseqiiente;
ll — reunir-se ordinariamente uma vez a cada quatro meses para examinar e deliberar sobre
matérias de sua competéncia e extraordinariamente, a qualquer tempo, sempre que convocada na
forma deste instrumento;
Ill — eleger os membros de sua diretoria, do Conselho de Administracao 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 subseqtiente e decidir sobre a prorrogagao do mandato;
IV — destituir os membros do Conselho de Administracao e do Conselho Fiscal se necessario;
V — deliberar sobre a suspensao e exclusao de ente consorciado;
VI — deliberar sobre aquisicao de bens imoveis, alienacao, arrendamento e Iocacao de bens méveis

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
aprovacao, sera ainda necessario a ratificacao da decisao mediante aprovagao de lei especifica em
minimo 50% dos entes consorciados;
IX - deliberar sobre o Plano Anual cle Atividades e a Peca Orcamentaria do exercicio seguinte,

elaborados pelo Conselho de Administracao, 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 0
\
exercicio seguinte, tomando por base a Peca Orcamentaria aprovada nos termos do inciso IX;
Q3;
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 extincao do COINTER;

.

\
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XIV — deliberar sobre a criacao e forma de remuneracao de novos cargos e vagas necessarios ao
pleno funcionamento do COINTER;
XV — deliberar, em carater excepcional, sobre as matérias relevantes ou urgentes que I

declinadas pelo Conselho de Administracao.
Y
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PRODUQAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS COINTER

§ 2° — para as deliberacﬁes 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
e financeiras, em Assembléia Geral convocada para tais fins, sendo as demais hipéteses
deliberativas resolvidas por maioria simples de votos.
§ 3° — cada ente consorciado possuira direito a um voto nas deliberacoes da Assembléia Geral, cuja
eficacia estara condicionada a sua adimpléncia operacional e financeira.
§ 4° - A perda do mandato eletivo é causa de extincao automatica da condicao de membro da
Assembléia Geral, quando havera substituicao automatica por quem the suceder no mandato do
ente consorciado.
§ 5° - A Assembléia Geral ordinaria quadrimestral sera convocada e presidida pelo Presidente do
COINTER ou seu substituto legal através de comunicacao que garanta a ciéncia de todos os seus
membros quanto ao dia, hora, local e pauta do dia, respeitado o prazo minimo de sete dias entre a
convocacao e a data da reuniao.

‘

§ 6° — A Assembléia Geral extraordinaria sera convocada e presidida pelo Presidente do COINTER
ou seu substituto legal, através de comunicacao inequivoca que garanta a ciéncia de todos os seus

membros quanto ao dia, hora, local e pauta do dia, respeitado 0 prazo minimo de O4 dias uteis
entre a convocacao e a data da reuniao.
§ 7° — A Assembleia 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 convocacao extraordinaria.
§ 8° - A Assembléia Geral extraordinaria, cujas circunstanciasexcepcionais assim exigirem 1 sera I‘
presidida pelo Presidente do Conselho Fiscal.

¥§n

§ 9° - A Assembléia Geral instalar-se-a em primeira convocacao com a presenca de 2/3 (do
tercos) dos membros do COINTER em dia com suas obrigacoes 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 no
~

strumento.
..

§ 10° — O ente consorciado que nao estiver em dia com suas obrigagoes operacionais e financeiras
nao podera votar e nem ser votado, assegurando-se a presenca e 0 direito de voz nas Assemble"

Gerais,
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PROTOCOLO DE INTENQOES DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA
PRODUQAO E COMERCIALIZAQAO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS — COINTER

§ 11 — para a 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
Assembléia Geral Extraordinaria, convocada especificamente para tal fim.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO CONSELHO DE ADMINISTRAQAO

O Conselho de Administracao é constituido pelo Presidente e Vice-Presidente do COINTER, e por
um membro de cada Camara Setorial, membros escolhidos pela Assembléia Geral e suas
deliberacoes serao executadas pela Presidéncia e pela Diretoria Executiva.
§ 1° - Os membros do Conselho de Administracao serao escolhidos dentre os Chefes dos Poderes
Executivos dos entes consorciados.

§ 2° - O mandato dos membros do Conselho de Adminlstracao sera de 02 (dois) anos, prorrogaveis
por igual periodo mediante reeleicao.
§ 3° — A perda do mandato eletivo é causa de extincao automatica do mandato de membro do
Conselho de Administracao, hipotese em que assumira a funcao aquele que assumir a Chefia do

Poder Executivo.
§ 4° — Compete ao Conselho de Administracao:

I — elaborar com 0 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;
ll — elaborar, com o auxilio da Diretoria Executiva, a Peca Orcamentaria do exercicio seguinte até a
segunda quinzena de agosto do ano em curso;
Ill — planejar todas as acoes de natureza administrative do COINTER, fiscalizando a Diretoria
Executiva na sua execucao;
IT“

IV — selecionar e contratar pessoal, na forma deste instrumento, bem como os sen/icos de \»
assessoria contabil, juridica, de gestao e outros sen/icos profissionais quando necessaries, através Q3“
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, fixand 0 A
.

.

-

. .

I ‘~.

numero, as formas de provimento e padrao remuneratorio dos.

pregados,
bem como osi. \
_
2‘/I‘

respecti os reaiustes, por meio de resolucao.
LI}

'

I — contratar pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporaria de excep
inte
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e publico nos termos previsto nos estatutos;
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VII — celebrar contrato de gestao ou termo de parceria;
Vlll — elaborar os estatutos do COINTER, com auxilio da Diretoria Executiva, submetendo tal
proposicao a aprovagao da Assembléia Geral;
IX — requisitar a cedéncia de servidores dos entes consorciados, atentando para a fixagao do prazo
de cedéncia e sobre qual administracao tocara 0 onus da remuneracao do senlidor cedido;
X — propor a Assembléia Geral a alteracao 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 nao atribuida a
competéncia da Assembléia Geral e nao elencadas neste aitigo.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal e 0 orgao fiscalizatorio do consorcio, responsavel por exercer 0 controle da
legalidade, legitimidade e economicidade da atividade patrimonial e ﬁnanceira do COINTER,
manifestando-se sob a forma de parecer
,,
.
.
.
§ 1 — O Conselho Fiscal e composto por seis membros, sendo quatro membros indicados pelas
camaras setoriais, a saber dois secretarios municipais e dois sen/idores efetivos, um representante
da sociedade civil e um contador de um dos entes consorciados do COINTER.
,,
. . .
.
.
.
§ 2 — A presidencia do Conselho Fiscal sera funcao exclusiva de Secretario municipal membro da \~
C"amara Setorial
' , a qual elegera' todos os integrantes
'
do Conselho Fiscal (Presidente, Vice-Q5“
residente, Primeiro Secretario, Segundo Secretario e Vogais) para mandato de dois anos,\
prorrogavel por igual periodo.

,

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA-DA PRESIDENCIA

I

.

A Presi ‘ ci/a do COINTER é composta pelos cargos de presidents e vice- residente.

1° _ Compete ao Presidente do COINTER:

es /. /as

/I’

E

4/ 4

I — convocar e presidir as reunioes da Assembléia Geral e do Conselho de Administracao;
n<\
4
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ll — representar administrativa e judicialmente o COINTER, cabendo ao Vice-Presidente, substitui-lo
em seus impedimentos.
Ill — 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 Administracao, do Conselho Fiscal e das Cameras
Setoriais;
V - Homologar e adjudicar o objeto das licitacoes 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 porlarias para dar forca normativa as decisoes monocraticas de compeléncia do
Presidente do COINTER, publicando-as na imprensa oﬂcial ou jornal de grande circulacao regional
quando seus efeitos declararem, criarem, alterarem ou suprimirem direitos do COINTER ou de
terceiros;
VIII — expedir certidoes, declaragoes, passar recibos, receber citacoes e intimacﬁes, bem como dar
adequado tratamento a todos os demais documentos a serem expedidos ou recebidos relativos a
matérias administrativas COINTER;
IX — autenticar o livro de atas das reunioes da Assembléia Geral e do Conselho de Administracao;
§ 2° - O Presidente do COINTER nao tera direito a voto nas deliberacoes referentes a prestacao 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;
II - assessorar o Presidente e exercer as fungoes que Ihe forem delegadas;

I

III — assumir interinamente a Presidéncia do COINTER, no caso de vacania,/quando esta ocorrer
at
J _
"i\ ,,

s7

na segundametade do mandato, exercendo-0 até seu termo;
IV

/

v\

convocar Assembléia Extraordinaria em 15 (quinze) dias para eleicao de novo presidente do\J/

COINTER no caso de a vacancia ocorrer na primeira metade do mandato, quando o preside

/?

;
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eleito presidira o consorcio até fim do mandato original, podendo, ser reeleito para 0 mandato
seguinte.

§ 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 o Coordenador de uma das camaras setoriais assuma interinamente a
presidencia do COINTER, até que o retorno ao cargo de presidente pelo chefe do poder executivo,
nao represents mais violacao a lei eleitoral.
CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS CAMARAS SETORIAIS

O COINTER é multifuncional, possuindo Camaras 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 especiﬁcos 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, lhe atribuira nome,
estrutura, funcoes especificas, prazo de duracao.

i

§ 3° - As Camaras Setoriais criadas serao compostas pelos secretarios municipais ou cargo
equivalente da area pertinente a atuacao da Camara Setorial e sen/idores efetivos indicados pelos
entes consorciados, tendo a diretoria'formada por (01) Coordenador e um (O1) 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 concretizamse mediante a execucao de projetos, programas e pianos 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 CNP.§§
distintos.

\L

§ 5° - Cada ente que integra 0 COINTER fica responsavel, na pessoa de seu secretario mung

ou cargo equivalente pertencente a area pertinente, de submeter periodicamente ao conselho de
politica "competente, relatorios dos projetos, programas, atividades e acoes desenvolvidos por
m ' do consorcio.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA DIRETORIA EXECUTIVA

A Diretoria Executiva é composta pelos ocupantes dos cargos de diretores e de geréncia de
projetos, criados pela Assembleia Geral para permitir 0 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;
II — Realizar programacao dos compromissos ﬁnanceiros a pagar e a receber do COINTER;
Ill — Adotar providéncias necessarias aos registros contabeis do COINTER;
IV - Movimentar em conjunto com o Presidente do COINTER ou com quem este delegar as contas
bancarias e os investimentos do consércio.

.

V — Participar, sem direito a voto, das reunioes da Assembléia Geral e do Conselho de
Administracao, e coordenar a Iavratura das atas em livros proprios, os quais deverao conter 0
registro cronolégico de todas as reunioes realizadas, com indicacao da data, local e hora, pauta,
nome e cargo dos presentes e ausentes, e todas asdeliberagoes adotadas em cada reuniao,
Ievando-se a termo as eventuais consideragoes e deliberacées de cada um dos participantes para
ﬁns de fundamentacao de resolucoes e porlarias eventualmente decorrentes das deliberacoes,
assim como para sen/ir de registro historico do COINTER;
VI — receber e expedir documentos e correspondéncias do consorcio, zelando e responsabi|izando-

se pelo seu controle, organizacao e arquivo;
VII - realizar as atividades de relacoes publicas do COINTER, constituindo no elo de Iigagao do
consorcio com a sociedade civil e os meios de comunicacao, segundo diretrizes e supen/isao do
Presidente;

RES

VIII — propor Plano Anual de Marketing Institucional do COINTER para o exercicio segi/ii
ao
Conselho de Administracao, até a segunda quinzena de novembro, a fim de que viabilizar ampla
divu gacao das acoes desenvolvidas pelo consorcio em prol das comunidades beneficiadas;
¢_\j\
I
IX — pr or melhorias nas rotinas administrativas do consorcio ao Conselho de Administracaoyx
vis do a continua reducao de custos, aumento da eficacia das acoes consorciais no,atingimento
/
e suas metas e objetivos e ao emprego racional dos recursos disponl '
4 ~" e é
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§ 2° O perfil, atribuicoes, direitos, e deveres da Diretoria Executiva serao definidos em estatuto a
ser aprovado pela Assembléia Geral;
CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS DEPARTANIENTOS SETORIAIS
Os departamentos setoriais exercem as funcoes de execucao programatica e apoio administrativo.
§ 1° - Sao atribuicoes dos departamentos setoriais, dentre outras que poderao vir a ser deﬁnidas
pelo conselho de administracao, mediante proposicao das Camaras Setoriais:
I - Oferecer apoio administrative em geral;
ll - Executar sen/icos de controle do almoxarifado;
III - Executar servicos de compras;
IV - Executar servicos de controle do patrimonio;
V - Oferecer apoio na area de processamento de dados;
VI - Outras atribuicoes 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
Consolidacao das Leis do Trabalho (CLT), conforme preceitua 0 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, atribuicoes, 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 ptiblico
(A nos seguintes casos:
\

QC“

I — enfrentar situacoes de calamidade publica;
II — combater surtos epidémicos;
Ill — atender outras situacoes de emergéncia que vierem a ocorrer;

IV — atender situacoes, projetos, programas, atividades e acoes de wtter interesse publicdl.
,_
"III
aprovados pela Assembleia Geral;
//If

<

4

‘- _

V — preencher cargo vago, na criacao do consorcio, até o seu provimento efetivo por meio d

sele ao publica, hipotese em que os contratados temporariamente exercerao as funcoes do cargo /
vago
/‘

\
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erceberao a re uneracao para ele prevista.

)

_./

g I

K

/ /”
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§ 3° - Mediante proposicao do Conselho de Administracao, ouvida a camara setorial pertinente, e
decisao da Assembleia Geral poderao ser criados novos cargos e vagas de acordo com as
necessidades do COINTER, observado 0 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 IV — DO PATRIMONIO E DOS RECURSOS FINANCEIROS

CLAUSULA DECIMA OITAVA - no PATRIMONIO
Constituem patrimonio do COINTER:
I - os bens e direitos que vier a adquirir a qualquer titulo;
II - os bens e direitos que Ihe forem doados por entidades publicas, privadas e por particulares.
Paragrafo unico — Os bens e direitos adquiridos de forma conjunta, somente serao revertidos ao
ente consorciado, sua cota pane, por ocasiao da extincao 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 AUTORIZACAO PARA GESTAO ASSOCIADA

I/%

Os entes consorciandos, ao ratiﬁcarem 0 presente instrumento, autorizam o COINTER a realizar a
gestao associada de qualquer sen/ico publico remunerado ou nao pelo usuario, desde que a

,

referida gestao seja previamente aprovada pela Assembléia Geral por ocasiao da criacao de

I

Camera Setorial.
aragrafo unico - A autorizacao para gestao associada de sen/icos publicos aprovada
Assembléia Geral devera conter os seguintes requisitos:

\>»
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I - as Elompeténcias cujo exercicio se transferiu ao consorci Z/
II — os servigos publicos objeto da gestao associada e a area em que serao prestados;

\l
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\

Ill — a autorizacao para licitar ou outorgar concessao, permissao ou autorizacao da prestacao de
se icos,
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IV — as condicoes que devem ser obedecidas pelo contrato de programa, no caso de a gestao
associada envolver também a prestagao 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
obrigacoes contraidas por entes consorciados, inclusive entidades de sua administracao 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 unico. 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.
TITULO VI

DA RETIRADA, EXCLUSAO, ALTERAQAO E EXTINQAO

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 consércio publico e aprovacao em de lei especlﬁca
pelo ente retirante.

Paragrafo unico — A retirada nao prejudicara as obrigacoes ja constituidas entre o consorciado que
se retira e o consércio publico elou os demais entes consorciados.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA EXCLUSAO

<\\\(
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A exclusao de ente consorciado so é admissivel havendo justa causa.
§ 1° - Além das que sejam reconhecidas em procedimento especifico, é justa/causa, par

ex sao do COINTER:

/-if

1"" ‘-

ins de

I - a nao inclusao em lei orcamentaria ou em créditos adicionais, pelo ente consorciado, de
dotacﬁes suficientes para suporlar as despesas que, nos termos do orcamento do consorc'/<
. .
.
\
.
.
.
publico, preve-se devam eri assumidas por meio de contrato de rateio;
/ I
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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 intencoes para
constituicao de outro consorclo com finalidades, a juizo da maioria da assembléia geral, iguais,
assemelhadas ou incompativeis com 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 execucao 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 EXTINQAO

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 obrigacoes decorrentes da gestao associada de seivicos publicos
custeados por tarifas ou outra espécie de preco publico serao atribuidos aos titulares dos
respectivos servicos;
II — até que haja decisao que indique os responsaveis por cada obrigacao, os entes consorciados
responderao solidariamente pelas obrigacoes remanescentes do consorcio, garantido o direito de
regresso em face dos entes beneficiados ou dos que deram causa a obrigacao.
§ 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 com X
COINTER.

TITULO VII - DAS DISPOSIQOES GERAIS E TRANSITORIAS ;'\

.
.
I
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DA ORDEM DOS TRAB

.

A ordem do dia dos trabalhos das reunioes da Assembléia Geral, dos conselhos e das cama
setoriais, const i=a : I)
\
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I - Abertura;
II - Leitura e aprovagao da ata da ultima reuniao realizada;
Ill - Comunicacées 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 o tempo que julgar necessario, 0 Presidente ou o coordenador podera solicitar a
qualquer membro do respectivo Conselho ou camara setorial, esclarecimentos sobre 0 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 encerradas, convocando-se quantas bastarem para o encerramento
da pauta.
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DAS DELIBERAQOES

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 matéria de competéncia de ente nao integrante deste
consércio, ou ainda, de responsabilidade de outras organizacoes publicas ou privadas;
Paragrafo Unico - As Resolucoes e Recomendacoes serao datadas e numeradas distintamente,
cabendo ao presidente ou coordenador do conselho ou camara setorial pertinente revisa-las,K
ordena-las e indexa-las para elaboracao de coletaneas.

\%

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DA PUBLICACAO DOS ATOS

/1

I - O COINTER, obedecendo ao principio da publicidade, publicara em jornal de circulacao r/ gional
as decisoes que digam respeito a terceiros e as de natureza orcamentaria, ﬁnanceira ou contratual,
'nclusive as que digam respeito a admissao de pessoal, bem como permitira que qualquer do pov,
tenha acesso a suas reunioes
e aos documentos que produzir,
salvo, nos termos da I /,-'//7s
considerados sigilosos por prévia e motivada decisao
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Paragrafo unico — 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 forma 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 constituicao da pessoa juridica de suporte.
§ 2° — Fica acordado pelos entes consorciados que as Iicitacoes 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 procuradoria
juridica, também do ente consorciado escolhido.
§ 3° - Para outras licitacdes consideradas de maior vulto pela Assembléia Geral, a mesma podera
deliberar por adotar 0 procedimento descrito no paragrafo anterior, caracterizando a Iicitacao
compartilhada, objetivando a reducao dos precos aos consorciados, mediante a compra conjunta.
CLAUSULA

VIGESIMA

NONA

DA

CRIAQAO,

FUSAO,

INCORPORAQAO

OU

DESMEMBRAMENTO DE ENTE CONSORCIADO

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

ci_Ausui_A TRIGESIMA - oo PODER DISCIPLINAR E REGULAMENTAR
O quadro de pessoal do COINTER sera regido pela Consolidacao das Leis do Trabalho - CLT
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SULA TRIGESIMA PRIMEIRA - D0 PLANO DE CARGOS E SALARIOS

‘\

Resolucao da Assembléia Geral, mediante proposicao do Conselho de Administracao sobre piano‘)
de cargos e salarios disciplinara detalhadamente as atribuicoes administrativas, hierarquia, /
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avaliacao de eficiéncia, Iotacao jornada de trabalho dos cargos do quadro de pessoal

COINTER. 1 “.
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CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA — DO DIREITO DE EXIGIR CUMPRIMENTO

Quando adimplente com suas obrigacoes, qualquer ente consorciado é parte legitima para exigir o
pleno cumprimento das clausulas previstas no contrato de consorcio publico.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - DOS CRITERIOS PARA REPRESENTAQAO DOS ENTES
CONSORCIADOS

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

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA - DA TRANSFORMACAO PARA AssociAcAo Pusi.icA
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 administragao 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 Protocolo de Intencﬁes e do Contrato de Consorcio

Publico que originar, fica eleito o foro da cidade de Colatina-ES.

__

Colatina, 27 de fevereiro de 2008.
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LEI N°

854/2008

RATIFICA O PROTOCOLO DE INTENQOES DO
COINTERE DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

O PREFEITO

MUNICIPAL

DE

AGUIA

BRANCA, Estado
do
Espirito
Santo,
faco
saber
que a Carnara
Municipal
aprovou e eu sanciono
aseguinte lei:

Art. 1° - Ficam ratificados todos os termos constantes do Protocolo de Intengﬁes do
Consorcio Publico Intermunicipal para 0 Fortalecimento da Producao e da
Comercializagao de Produtos Hortifrutlgranjeiros, cuja sigla sera COINTER.
PARAGRAFO (INICO - O referido Protocolo passa a integrar a presente Lei na forma
do anexo.
Art. 2° - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a celebrar, juntamente com os
demais entes subscritores do Protocolo de Intengoes, o Contrato de Consércio Publico, 0

qual sera regido pela Lei Federal n° 11.107/2005 e pelo Decreto Federal n°

6.017/2007.

I

Art. 3° - O municiplo de Aguia Branca integrara, na condigao de associado, a pessoa
juridica suporte do Contrato de Consorcio Publico, estando autorizado a deliberar em
conjunto com os demais entes subscritores do Protocolo de Intengoes sobre as
disposigﬁes do seu estatuto, atendidas as condicoes e requisitos da Lei Federal n°
10.406/2002(Codigo Civil Brasileiro).
PARAGRAFO UNICO — A retirada do municiplo da associacao descrita no caput deste
artigo, dependera de aprovagao de lei.
Art. 4° — Os valores necessaries a cobrir despesas e ou investimentos por meio do
Consércio, correrao a conta de recursos orgamentarios constantes do orgamento
municipal.
Art. 5°- Esta lei entra erri vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicées em
contrario.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Aguia Branca - ES, 30 de abril de 2008.

JAILSON JOSE QU
Prefeito Municipal
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LEI n°. 565/2008
Dc I8 CIC Abril do 2002
Disp6c sobre iatiﬁcacao do protocolo de intencdcs, a
criacéo da Associacao Piiblica denominada Consorcio
Pfibllco para o Fortalecimento da Produgao e

Comerciallzacao dc Produtos Honifrutigranjciros e

autoriza ao Poder Exccutivo Municipal em_ ilbfll‘
créditos adicionais.

_\./

Art. l°) Ficam ratiﬁcados todos os termos constantes do Protocolo dc lntcncoes para
Criaciio do Consorcio Publico para 0 Fortalecimento da Producao e Comercializacao de
Produtos Hortifruilgraiijciros, cuja sigla sera COINTER.
Paragrafo Unlco - O protocolo do que tmta 0 “caput” deste artigo é o constante do anexo
t'iiiic0, integrante desta Lei.

Art. 2.°) Fica autorizado no Podcr Executive Municipal a celebrar, juntamcntc com os
demais entes subscritores do protocolo dc intenI>5¢$= ° C°"U°[° dc Consémio Pllblicoa que
trata da criagao do Consorcio Piiblico para o Fortalecimento da Produ<;§0 e

Comercializacﬁo de Produtos Hortifmtigranjeiros COINTER, 0 qual sera regido pela
Lei Federal n” I 1.107/2905 c Decreto Federal 6.017/2007.

An. 3°) Os valores necessaries a operacao e manutencao do Consércio Piiblico para 0
Fortalecimento da Producao e Comei-cializacao do Produtos Hortifrutigranjeiros por meio
do referido consércio piiblico cleverao constar anualmente dos orcamcntos do municiplo.

An. 4°) Fica o Poder Executive Municipal autorizado a abrir os créditos adicioriais que se
\_/'

ﬁzerem necessaries ao cumprimento dcsta lei para 0 presente exercicio ﬁrianceiro.

Art. 5°) Esta l..ci cntra em vigor na data dc sua publicacﬁo.
Cabinets do Prefeito Municipal de Alto Rio Novo, aos dczolto dias do més clc abril do ano

dc dois mile oito.
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Prefeito Municipal
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LEI N“. 2.444, de 24 DE ABRIL DE 2008

“Ratiﬂca 0 Protocolo de Intengées do
COINTER e dé outras providéncias".

O PREFElTO MUNICIPAL -DE BAIXO GUANDU, ESTADO DO
ESPlRlTO SANTO, no uso de suas alribuleées que lhe fdram conferidas pela LEI
ORGANICA MUNICIPAL, faz saber que a Cémara Municipal de Baixo Guandu/ES
APROVOU e ele SANCIONA a seguinte lei:

Art. 1°. Ficam raliﬁcados tcdos os termos constantes do Protocolo
de lntengées do Consércio Plllbllco lnlermunicipal para 0 Fortalecimento da
Produgéo e da Comercializaqéo de Produtos Hortifrutigranjeiros, cuja sigla serél
COINTER.
Parégrafo ﬂnico. O referido protocolo passa a integrar a presente
Lei na forma do anexo rjlnico desta.
Art. 2°. Fica autorizado 0 Poder Executive Municipal a celebrar,
juntamente com os demais entes subscritores do proloeolo de intengées, 0 Contrato
de Consércio Plllblico, 0 qual seré regido pela Lei Federal n°. 11.107/05 e pelo
Decreto Federal n°. 6.017/O7.
Art. 3°. O Munlciplo de Balxo Guandu - ES inlegraré na condigéo cle
associaclo, a pessoa juridica suporte do contrato de conséroio ptlblico, estando
autorizado a deliberar em conjunto com os demais entes subscritores do protocolo
de lntengées sobre as disposigées do seu estatuto, atendidas as condi<;6es e
requisites da Lei Federal n° 10 406/2002 (Ccbdigo Civil Brasileiro).
Parégrafo (mico. A retirada do Munlcipio da associaqéo
descrita nc
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caput deste artigo dependera‘: de aprovar;éjo de lei. ,/’
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Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
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Rua Fritz Von LUIZOW4 217 - Centro — Baixo Guandu - Espirito Santo
CEP 29.730-000 — Telefone — (27) 3732-3232

.

CNPJ 27.165137/0001-10

Barxoliuandu

Art. 4°. Os valores riecessérios a cobrir despesas e ou investimenlos

por meio do consorcio, correréo é coma de recursos oroamentérios constantes do
oroamenlo municipal, ficando o Poder Executivo autorizado aebrir os crédilos
adicionais que se flze-rem necessérios ao cumprimento desta lei.
Art. 5°. Esta Lei entraré em vigor em 24 de abril de 2008 revogand0se as disposigoes em contrério.
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LEI N’ 033/2003, DE 06 DE MAID DE 2008

AUTORIZA O MUNICIPIO A ASSINAR O PROTOCOLO
DE INTENQCJES CEASA NOROESTE - COINTER
CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA
FRANCISCO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, USANDO
ATR|BUIQ6ES,

DE SAO
DE-SUAS

FAZ SABER QUE CAMARA MUNICIPAL DECRETOU E ELE
SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Art. 1° Fica autorizado ao Chefe do Poder Execulivo Municipal

a assinar o Protocolo de lntengoes do Consércio para o Gerenciamenlo integrado
do Centro de Comercializacéo do Noroeste do Estado do Esplrlto Santo.
denominado COlNTER - CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS que lré gerir a
CEASA/NOROESTE.

Parégrafo unico. S30 partes integranles da presente Lei o
Protocolo de lntencoes. o Regulamenlo de Mercado e a Planilha Orqamenléria.
que seguem como anexos.
..

Art. 2° Fica aulorlzado ao Poder Execullvo Municipal a
celebrar, junlamente com os demaié subscritores do protocolo de intengoes, o
Regulamenlo do Mercado. parte integrante da presente Lel.

Art. 3° O Municipio delBaITa de S60 Francisco inlegraré, na

condicao de associaclo, a pessoa juridica auporle do contrato de consorcio

publico, eslando autorizado a deliberar em conjunlo com os demais entes

subscritores do protocolo de inlencoes sobre as disposiooes do seu eslaluio.
alendidas as condiooes e requis/ilos da Lei Federal n° 10.406/2002(Codigo Civil
Brasileiro).

Paragrafo unicoi A retirada do municiplo da assoola<;é<\
descrita no capul deste arligo, dependeré de aprovacao de lei.
x \ j

Q»

Run Ikiwmbargador llnnlnn Bnlus. 0| , cenlro, up/298011-000 - Burra dc Sin Francisco ~ E3

illlb

'

1

‘I

-as-2008 09:01 Pll

»

‘ ‘_T‘|::.li£‘i“,'

--»-~

Prefeitura Municipal de

EA RIQQ

Q5

SAO

lFl?A|VCl$(:@—E$
<$;>€(n1a»v/20/0 ‘:?5a/za.a./ c£e/ <:‘§t23a/

(Procurmforia §era[z{0 9Vlun1'c1'pio

I

Art. 4° Os valores necessérios para cobrir despesas e ou

invesllrnentos por meio do consorcio, correréo :21 oonia de recursos orcamentérios

conslanles do orcamenlo municipal. flcando o Poder Execulivo, mediante
aulorizaoéo legislative, autorizado a abrir crédltos adicionais que se fizerem
necessérios ao cumprimento da presente Lei,

Art. 5“ Esta Lei enlraré em vigor na data de sua publicaoao.
Gabinele do Prefeito Municipal de Barra de S50 Francisco
Estado do Esplrilo Sanlo, aos 06 do maio dK2O0l}.\
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ESTADO DO ESPiR|TO SANTO
'
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
GABINETE oo PREFEITO
LEI N° 5,386. DE 29 DE ABRIL DE 2008
Ratifica o Protocolo de lntengdes do COINTER
e dé outras providéncias

_

:

Faco saber que a Cémara Municipal de Colatina,

do Estado do Espirilo Santo, aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1° - Ficam ratificados todos os termos constantes do Protocolo de lnlencoes do
Consorcio Publico intermunicipal para 0 Fortalecimento da Producao e da

Comercializacao de Produtos Hortifrutigranjeiros, cuja sigla sera COINTER.
Paragrafo Unico - O referido protocolo passe a integrar a presente lei na forma do anexo.
Artigo 2° - Fica autorizado 0 Poder Executive Municipal a celebrar, juntamente com os
demais entes subscritores do protocolo de intenooes, 0 Contrato de Consorcio
Publico, o qual sera regido pela Lei federal n° 11.107/2005 e pelo Decreto Federal
n° 6.017/2007.
Artigo 3° — O Municipio de Colatina integrara, na condioéo de associada, a pessoa juridica

suporte do contrato de oonsorcio publico, estando autorizado a deliberar em
conjunto com os demais entes subscritores do protocolo de intencoes sobre as
disposicoes do seu estatuto, atendidas as condicoes e requisitos da Lei Federal
n° 10.406/2002 (Codigo Civil Brasileiro).
Paragrafo Unico - A retirada do Municipio da associacao descrita no caput deste artigo,
dependera de aprovacao de lei.
Artigo 4° - Os valores necessarios a cobrir despesas e ou investimentos por meio do
consorcio, correrao a conta de recursos orcarnenlarios constantes orcarnento
municipal, ficando 0 Poder Executivo autorizado a abrir os oreditos adicionais que

so fizerem necessaries ao cumprimento deste Lei.
Artigo 5° - Fica revogada a Lei n° 5.342, de 14 de novembro de 2.007.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
I
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
GABINETE DO PREFEITO

Artigo 6° - Esta Lei entrara em vigor a partir de 24 de abril de 2.008, revogadas as
disposicoes em contrario.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Colatina, em 29 de abril de 2.008.
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Regisfl4ada no Gabinevydo Prefeito Municipal

de 061$ ina. em 29
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-*"'~'-\.k\v

X

I

\_\ix

.

,

‘

Av. Angelo Giuberti, 343 - B“ Esplanade - Colatina/ES
CEP: 29.702902 - TELFAX: (O27) 3177-7004

; I

i1 LVN
ii J
\/

I I 2

.- ~_____-I _.

_

~‘ j.;~‘f_f_
_.

'

_

_ ._._

_. .2 ,._.... '7

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG

ESTADO 00 ESPIRITO SANTO

i

LE.l N"398/2008 DE 23 DE ABRIL DE 2008
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Faoo saber que a CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG. ESTADO
DO ESPIRITO SANTO, aprovou e Eu Sanciono a seguinte Lei:
Art. l“- Ficam ratilicados todos os termos constantes do Protocolo do Imonooes do
Consorcio Publico intermunicipal para 0 Fortalecimento da Producio e da Comercializacﬁo do
Produtos I-Iortifrutigranjeiros cuja sigla seréi COINTER.
Paragrafo 1inic0- 0 referido protocolo passa a intcgrar a presente Lei na forma do
2l.ﬂ€XO.

Art. 2"- Fica auton'z_ado o Poder Executivo Municipal a celebrar, juntameme com os
demais entes subscritores do protocolo dc intencocs. o Contrato do Consorcio Publico, 0 qual
sera regido pela Lei Federal n° l l.l07/2005 c pelo Decreto Federal n" 6.0l7/2007.
.

Art. 3“. O Municipio dc Governador Lindenberg integrarzi, na condioﬁo do associado, a
pessoa juridica suporte do contrato dc consorcio publico, cstando autorizado a deliberar cm
conjunto com os demais entes subscritores do protocolo de intencoes sobre as disposiooes do
seu estatuto, atcndidas as condicoes e rcquisilos da Lei Federal n° l0.406/2002 (Codigo Civil
Brasileiro).
Paragrafo li?nico~ A retirada do municipio da associacao descrita no caput deste
amigo, dependera de aprovac-50 do Lei.
Art. 4" - Os valores necessaries a cobrir despesas e ou investimentos por meio do
c0n$orcio_ correrﬁo 2'1 coma dc recursos oroamentéirios constantes orcamcnto Municipal,
ﬁcando 0 poder Executiva autorizado a abrir os crédiios adicionais que se ﬁze/rem necessaries
ao cumprimento destau Lei.
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PREFEITURA MUNICIPAL or: GOVERNADOR LINDENBERG
ESTADO 00 ESP/RITO SANTO

Art. v5"- Esta Lei entraréi em vigor em 24 de abril do 2008. revogadas as disposiqdcs
cm comrzirio.

Registrc—sc_ publique~sc c cumpra—sc.
Gabincrc do Prcfcito Municipal dc Govcrnaclor Lindunbcrg - Estado do Espirito Samo. aos 23 (vintc c
Dis) dias do més do abril do ano dc dois mil c oito

ASTE VAL Ar~iT(”)i~il0 ALTO!-I
P ammo MUNICIPAI.

Rcgistrado e ublicado no Gabinetc dcsta Preﬁzitura Municipal na data supra.
/7
Andr ’cr Plotcghcr
Chcfc de Gabinctc.

Pubvl'<=*i=@ no Quariro do Avisoa

no /\_:~ 1 ~ m in,.m-,Hm|_a Municipal
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAQU
Estado do Espirito Santo

N\UI\/,0/A

6°.

Rua Vicente Peixolo de Mello, I1". os - Ceﬂlfﬂ - ltaguaou (ES) - csp zseeooou

Tel: [27)37Z51103 -Telefax(27)372517D6 - e-mall:prelelturaltaguﬂcu@lg.com.br

LEI N.° l.I4S/2003.

RATIFICA O PROTOCOLO DE AINTEN(."0ES DO
COINTER E D/1' OUTRAS PROVIDENCIAS.

Faqo saber a todos os habiiantes do Municipio de Itaguacu-ES. que a Czimara Municipal de
ltaguacu-liS dccrclou c cu sanciono a scguinlc Lci:
Art. 1" - Ficam ratiﬁcados todos os termos constantes do Protocolo dc

lntencoes do Consorcio Publico intermunicipal para o Fortalecimento da Produoao e da
Comcrcializacﬁo do Produtos Hortifrutigranjeiros. cuja sigla sera CQINTER.

Paragrafo (mico — 0 referido protocolo passa a intcgrar a presente lei na forma do anexo.
Art. 2° - Fica autorizado o Poder Executive Municipal a celebrar.
juntamcnle com os demais entes subscritores do protocolo dc intencoes, o Contrato do
Consorcio Puhlico. o qual sera regido pela Lei l-‘edcral n° l l.l07/2005 e pelo Decreto Federal
n“ 6.017/2007.
_

Art. 3° - O municipio dc ltaguacu inlegraré, na condicﬁo dc associado, a

pessoa juridica suporte do contrato dc consorcio publico, eslando autorizado a deliberar em
conjunto com os demais entes subscritores do protocolo dc intcnooes sobre as disposicocs do
seu estatuto, atcndidas as condiooes c rcquisitos da Lei Federal n° 10.406/2002 (Codigo Civil
Brasileiro).
Paragrafo Unico — A retirada do municipio da associaoﬁo descrita no caput deste artigo.
dependera do aprovacﬁo do lei.

Art. 4° - Os valores necessaries a cobrir despesas e ou investimentos por
meio do consorcio. correrio 21 coma do recursos orcamenlarios constantes orcamento
Municipal. ﬁcando o Poder Exocutivo autorizado a abrir os crédilos adicionais que so ﬁzcrcm
nccessérios ao cumprimento desla lei.
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MUNICIPIO DE ITAGUAQU

Estado do Espirito Santo

5‘- 5 SM4&O

Rua Vicente Peixoto de Mello, n°. 08 — Centro - Ra guac; u (ES) - CEP 29690-000
Tel: (27) 37251103 -Telefax (27) 37251706 - e-mai|:pref ex’turait ag uanu@ig.com.br

Art. 5° - Esta lei entraréx cm vigor em 24 dc abril de 2008, revogadas as
disposiqﬁcs em contrério.

Gabinete do Prefeito Municipal dc Itagua<;u-ES, 24 dc abril dc 2008.
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Secretério Municipal dc Administra<;50
Decreto n°. 5.937/2005
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PREFEITURA MUNKYIPAI. ma ITXXRANA
LEI N.°818/2008
x
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MNICIPAL A Amanma ma cxﬁznos ADICICNAIS.
O Prefeito Municipal de Itarana, Estado do Espirito Santo.
Fargo saber que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte:
Art. 1° — Ficam ratificados todos os tennos oonstantes do Protocolo de
Intenooes para criagao do Consorcio ﬁoblioo para Tratamanto e Destinagao Final
Adequada dos Residuos Solidos da Regiao Dooe Oeste do Estado do Espirito
Santo, cuja sigla sera CONDOESTE.
Parégzafo ﬁnico — o protocolo de que trata o caput deste artigo é o oonstante
do anexo ﬁnico, inte'grante desta Lei.
Art. 2° — Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a celebrar, juntazrente
ocxn os demais entes subscritores do protocolo de intenooes, o Contrato de
Consorcio Pﬁblioo, que trata da criaqéo do Consércio Pniblico para Tratamento e
Destinaoao Final Adequada dos Residuos Solidos da Regiao Doce Oeste do Estado
do Espirito Santo — CONDOESTE o qual sera regido pela Lei Federal n°
11.107/2005 e pelo Decreto Federal n° 6.017/2007.
Art. 3° — Os valores neoessarios a operacgao e manutengao do sistema de
tratamento e destinaoao final adequada dos residuos solidos por meio do

referido consorcio pﬁblioo deverao oonstar,

Municipio.

'

anuahnente,

no orgarrento do

Art. 4° — Eica 0 Poder Executive autorizado a abrir os creditos adicionais que

se fizerem necessaries ao cumprimento desta Lei para o presente exercicio
financeiro.

Art. 5° ~ Esta lei entrara em vigor na data de sua publicaoao, revogadas as
disposigoes em oontrério.
SEZ. HELIQJE-SE. UIQEA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itarana/ES, O5 do maio de 2008.
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PREFEITURA MUNIVIPAI. us ITARANA
IEI N°819/2008.
Rmwnmoamocmommmxfssnooaafxzcxo
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Q!BES .
O Prefeito Mnicipal de Itarana, Estado do Espirito Santo.

Faoo saber que a Camera Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Ficam ratifimdos todos os tennos constantes do Protocolo de Intenooes
do Consorcio Publico Intennunicipal para 0 Fortalecimento da Producéo e da
Ccmercializa<;éo de Produtos Hortifrutfgranjeiros, cuja sigla sera @l'NTE1R.
Paﬁgnfo
forma de anexo unioo.

0 referido protocolo passa a integrar a presente lei na

Art. 2° Fica autorizado 0 Poder Executive Municipal a celebrar, juntamente can
os demais entes subscritores do protocolo de intenooes, 0 Contrato de
Consorcio Publioo, o qual sera regido pela Lei Federal n° 11.107/2005 e pelo
Decreto Federal n° 6.017/2007.

Art. 3° O Municipio de Itarana integraré, na oondicao de associado, a pessoa

juridica suporte do contrato de oonsorcio publico, estando autorizado a
deliberar em oonjunto ocm os demais entes subscritores do protocolo de

intenooes sobre as disposiooes do seu estatuto, atendidas as oondiooes e
requisites da lei Federal n° 10.406/2002 (Cbdigo Civil Brasileiro) .
Paragrafo

a retirada do Municipio da associaqéo descrita no caput

deste artigo, dependera de aprovacao de lei.

Art. 4° Os valores necessaries para oobrir as despesas e ou investimemzos
oriundos do oonsorcio correrao a oonta de recursos orqamentarios constantes no
orcamento Municipal, ficando o Poder Executive autorizado a abrir os créditos

adicionais que se fizeran necessaries ao cmprimento deste lei.

Art. 5° ~ Esta lei entrara an vigor na data de sua publicacéo, revogadas as
disposiooes an oontrario.
RBIIS.l!E—E. HEJQE-E. GEM“-E.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itzarana/ES, O5 de meio de 2008.
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ESTADO no ESPIRITO SANTO
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GABINETE DO PREFElTO
F

Oficio I19. 148/2008/GP~PMLT.

La ranja da Term, 22 cle abril de 2008.

x

A0 Excelentissimo Senhor
GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
Presidente do CQINTER
0

Senhor Presidente,

Vimos por meio deste, encaminhar a Vossa Exceléncia, Lei n°
497/2008, que RATIPICA O PROTOCOLO DE INTENQGES DO

COINTER E sA OUTRAS PROVIIDENCIAS, sancionada. em 11 de abri C19

2008, para devidas prov"idencias.

‘

Scndo que nos apresenta para 0 momento, subscrevernomos,

i

Atenciosa mente;

é1<

l

|

1

ii

W’

"'0,

CLAUDIO PAcu1€c.
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Prefeito Municipal.

Avemdo Luiz Obermuller Fi||'xo, n' 85 — Lerutro ~- Loronga do Terro/E3 ~ CEP 29,615-GOO.
Tale lax (27) 373611799 - E-muil:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
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ESTADO no ESPIRITO SANTO
GABINETE 00 PREFEITO

LEI N°.497I2008.

RATIFICA o PROTOCOLO
DE mreucoes 00 COINTER E
DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
0 Prefeito Municipal de Laranja da Terra Estado do Espirito
Santo; Fago saber que a Cémara Municipal aprovou e eu sanclono a seguinte Lei:
Art. 1° - Flcam ratificados. todos os termos constantes do
Protocolo de lntengoes do Consorcio Publico Intermunicipal para 0
Fortalecimento da Producéo e da Comercializagéo de Produtos
Hortifrutigranjeiros, cuja sigla sera COINTER.
PARAGRAFO UNICO - O protocolo de intencoes referido no
caput deste artigo passa a integrar a presente lei na forma do anexo.
Art. 2° - Fica autorizado o Poder Executive Municipal a celebrar,
junlamente com os demais entes subscritores do protocolo de intengoes. 0
Contrato de Consorcio Publico, 0 qual sera regido pela Lei Federal n° 11.107/2005
e pelo Decreto Federal n°. 6.017/2007.
Art. 3° - O municiplo integrara, na condigao de associada, a
pessoa juridica suporte do contrato de consorcio publlco. estando autorizado a
deliberar em conjunto com os demais entes subscritores do protocolo de intenooes

/»/
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sobre as dlsposicoes do seu estatuto, alendidas as condicoes e requisltos da Lei
Federal n° 10.406/2002 (Codigo Civil Brasileiro).

PARAGRAFO Umco -H A retirada do municiplo da associaoéo

descrita no caput deste artigo, dependera cle aprovaoéo de lei.
Art.’ 4° - Os valores necessaries a cobrir despesas e ou
investimentos por meio do consorcio, correréo a conta de recursos oroamentérios
constantes do orcamento Municipal.
PARAGRAFO UNICO — Fica 0 Poder Executivo autorizado a abrir
o crédito adicional especial no valor de REE 5.50000 (cinco mil e qulnhentos reais)
para atender as despesas do COINTER neste exercicio, na dotacéo orcarnentaria
a saber:
Orgao

O08

Secretaria Mun. do Des. Econ. E Meio Ambienle

Unidade Org.

O81

Secretaria Mun. de Dés. Econ. E Meio Amblenle

Funcao

20

Agriculture

Subfuncao

601

Promocao da Producao Vegetal

Programa

0016

Apoio ao Programa de Produoéo

Projeto

4.001

lmplantacao e Manutengao do COINTER

Elemento Despesa 333903900

Outros Services Terceiro Pessoa Jurldica

Fonte de Recursos Fonte

005

_

b) Os recursos para atender a suplementagéo orcamentéria

serao provenlentes do Superavit Financeiro do Exerclcio de 2007, no valor de
R$ 5500,00 (clnco mil e quinhentos reals).
Avenida Luiz Obermiiller Filho, 11° 85 — Centre - Laranja da Terra/ ES — CEP 29.615000.
TGIG fax,(27) 37361299 — ¥1~maiI: g§1IQl_r}}3_ll.3@:‘lufglr]jg§igI§rrQ__Q§tgQ_yM§m[
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Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publlcacéo e

vigéncia a padir do dia 24 de abril de 2008.
Art. 6° - Revogadas as disposiooes em contrarlo.
Laranja da Terra, 11 de abril de 2008.
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MUNICiPIO DE MAN'rENo1=..>oLIs

PROCURADORIA seam.

LEI N.° 1158/2008

“Ratifica 0 Protocolo de intengﬁes COINTER
e dé outras providéncias."

O Prefeito Municipal de Mantenopolis, Estado do

Espirito Santo, no uso de suas atribuigoes
/egais, faz saber que a Cémara aprovou, e ele
sanciona a seguinte Lei.
Art. 1°» Ficam ratiﬁcados todos os termos constantes do Protocoio de intenooes do Consorcio
Ptibiico intermunicipal para 0 Fortalecimento da Produoao e da Comerciaiizaoéo de Produtos

Hortifrutigranjeiros, cuja sigia sera COINTER.

Paragrafo Unico - O referido protocolo passa a inte-grar a presente iei na forma do anexo.
Art. 2° - Fica autorizado 0 Poder Executive Municipal a celebrar, juntamente com os demais

entes subscritores do protocolo de intenooes, 0 Contrato de Consorcio Pllibiico, o qual sera
regido pela Lei Federal n° 11,107/2005 e pelo Decreto Federal n°. 6.017/2007.

Art. 3° - O municipio de Mantenépoiis integrara, na oondigéo de associada, a pessoa juridica
suporte de contrato de consércio pubiico, estando autorizado a deliberar em conjunto com 0s
demais entes subscritores de protocolo de intengées sobre as disposioées do seu estatuto,
atendidas as condiooes e requisites da Lei Federal n°. 10.406/2002 (Codigo Civil Brasileiro).
Paragrafo Emico — A retirada do municipio da associagéio descrita no caput deste artigo,
dependera de aprovagao de iei.
Art. 4° - Os valores necessaries a cobrir despesas e ou investimentos por meio do consorcio,
correrao a conta de recursos orgzamentarios constantes do oroamento municipai, ficando o
Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionai que se ﬁzerem necesséirios ao
cumprimento desta lei.
Art. 5° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua pubiicaoao, retroagindo seus afeitos a data
de 24 de abrii de 2008.
Art.. 6° - Revogam-se as disposigoes em contrénb.
Gabinete do Prefeito,O6 de maio de 2008.
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ERNESTO PAIZANTE PEREIRA

Prefeito Municipal

Publicado em 06/05/2008.
Registrado as fls.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIL§NDIAES.

GABINETE DO PREFEITO
Rua Angela Savergninl, 93 - CEP 29725-000 - Mariléndia - es
|=a><:3724-1294 - Telefonet 3724-1201
E-mai|.: rnarilandla@edinternet.com.br

LEI N° 777, de 29 de abril do 2008.

EMENTA: Raiiiica 0 Protocolo dc lnleneocs do

COINTER c (iii ou mas Previdéncias.

O Prefeito Municipal do Mariliindia, Estado do L")spi1"ito Santo, [az

saber que a Cﬁmara Municipal, Aprovou e Eu Sanciono av seguinte Lei:
Art.

1“:

Ficam ratificados todos es Lermos constantes do

Protocolo dc Inteneocs do Censorcio Publico lntmmunicipul para 0
Fortalecimento da Produeéo c da Comcrcializaeixo dc Produtos
Hertifrutigrarijcime, cuja sigia sera} COINTER.

Pu-igrafo ﬁnico: O rcfcrido protocolo passe a integra!‘ a

presente lei na forma do anexo.

Art. 2°: Fica autorizado o Poder Executive Municipal a celebrar,
juntamcnte com es demais entes suhscritos do protocolo dc intcneocs. 0
Contrato dc Consorcie Poblice, o qual sera regido pela Lci Federal n"
11.107/-2005 c pelo Decreto Federal n° 6.017/2007.
Art. 3°: O Municipio dc Marilandia intcgrarix, na COI1(liQ€1O dc

associada, a pessoa juridica suporte do cent.raLo dc consorcio publico, cstando
autorizado a deliberar cm conjunto com os demais entes subscritores do
protocolo dc intcncecs sobre as disposieoes do sou estaluio, atcndidas
condigzocs c requisites da Lci Federal n“ 10.406/2002 (Codigo Civil Flrasiieire).
Parﬁpafo ﬁnico: A retirada do municiplo da assoeiagﬁo descriLa
no caput deste artigo, dependcré dc aprevaqéo dc lei.
I

Art.

4°:

Os valores ncccssérios a cobrir despesas e on

invcstlmcntos por meio do consorcie,
oromncntiirlos constantes no oreament

autorizado a abrir es créditos
cumprimento desta Lcil

’ '

rile A conta dc recursos
cipai, ficande 0 Poder Executive

ais que sc fizcncm necessaries ao
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Art. 5°: Esta Lei entraré cm vigor cm 24 dc abril do 2008,
revogadas as disposioocs cm ceniréirio.
Rogistre~se. Publique-Be. Cumpra-se.
Mariléndia/ES, 29 dc abril dc ' O08.
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De P.M.M. Em,

29/04/2008
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LEI N°. 1021/2008 -M do 15 de abril (Lie 2008.

““llA'l“i.l*l(TA o PROTOCOLO ea ii~i"risNc0r~:s
PARA (t<>i~is'rmi‘icA0 no coNs('>Rc1e
i>1'1BLi<r:0 INTERMUNICIPAL PARA =0

F()RTALEClMENT()

DA PRODUQAQ

E

c()rvri:"RciA:.,izA(.u3.()
er:
PRODUTOS
HORTIFRUTKERANJEIROS I)ENOi.\/IINADO
cemrrmn DA OUTRAS PROVIDENCIAS.”
O PRli.'FEI'l'O DO Z‘/lUN!(IlPlG DE PANCA5.

Estado do Espirito Same, Faqo saber que a Lamara
Municipal aprovou e cu Sancione a seguinte Lei:

Ari. l“

Ficam ratiﬁcados todos es termos constantes do Pretoceio de lmeneoes do
Censereie ¥’13blico- .intei'municipal

para 0 fertaiec-inieriie da produqao c do

comercializaoﬁo cie produtos hortifrurigraiijeiros denominado COINTER.
Parzigrafo {mice ~ O protocolo de imzenoﬁes integra a presente lei em forma do
anexo

Art. 2°

Fica autorizado o Poder Executive Muaicipal a celebrar, juntamente com es demais
entes subscritores do protocolo do intengoes, 0 Contrato do Consercio Piiblico, 0

qual sera’: regido pela Lei Federal n° ll,lO7/2005 e pelo Decreto Federal n°

601 7./?.(>o7.
Art.3"
r

'

O :'\/lunicipie do Pancas integram, na condioﬁe de associado, a pessoa juridica
suporte do contrato do eonsoreie publice. estanrio autorizado a deliberar em

conjunto com es demais entes subscritores do protocolo do inienodes sobre as
disposigoes de seu estatuto, atendiclas as ccmdiedes e requisites da Lei Federal
l 0.406/2002 (Codige Civil Brasileiro).

Parégrafe {mire - A retirada do municipio da associaeﬁcn deserim no caput do
presente artigo dependera do awir">r"i>'.:»ig:ﬁr> legislative
l.I:l ;\lL'.\5i(.‘lPx\lr i\" §()2i 2002 l)l;' l5 Di‘, Aiiliii. Llli Iiiiiki

"l{.\.i‘ll"i‘Q,\ ii !‘i%(1';‘..‘L‘\>l,l) i)l‘] l.\"l‘l'II\JII.,‘('>l~lS i’;\R.~\ C‘(7i\IS'l‘i‘i'l‘l(3'\_‘\()

no i;w>;\':»r*>sr;<";<> l’l"iil,i<‘<i i;'\"l‘l;E€*:l \l(_'ll’.\:' mi» 1 U l-(PHI ili*Li\li~\Z~'1 in l’l<‘iil>i 1; ‘ii, l‘ \'.'<J\'liri(<‘l.\llll’. \<."\o oi
l-‘l\‘!'!|')i "T05 iii >R'l'li"R5 *'§'l(5R '\.\- H‘H-‘t 2% Ul",\.‘( i}»!l“~ \_l 1* J (.'( iii‘: l 525% la U \*{ ll ll? \$l PM i\ llll-f\‘('l K9“

K,
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Art. 4"

PREFEETURA MUNICIPAL DE PANCAS
H
Esmeo no EsP1R_1To SANTO M i
Os valores riecesséirios ad cobrir dospesas <2 on investimemos per meio do censerei 0,

eerreréo 3 eonta do recursos erearnemzirios constantes dos eroamentos do
l\/iunicipio.
Art. 5"

Esta lei entra em vigor na data de sua pl.ibllG21§§_O.

Ar1.(>"

Row>gam-no
'
‘~‘ as dispesioocs cm contrérioi

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Munic ipal, aos l5 dias do més do abril de 2008.
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LEI N” 1034/2008

i

RATIFICA 0 PROTOCOLO as Izvmlvedzs no
cor/vrsx
colvsdzeczo
PUBLICO
INTEkMUNICIP.4L PARA 0 FORTALECIMENTO
11.4 PR0I.>U<;4"0 E COMERCIALIZ/1CA'0 013
PRODUTOS JJORTIFRUTIGRANJEIROS 5 DA
ounus PRO VIDENCIAS.

‘
I

I
O Prefeizo Municipal de Santa Maria de ./elibd, Eitada
do Espirito Santo,
Fago saber que u Cdmara l\’1Il?7i('I;ZlOl aprovou e eu sanciono a seguinre Lei:

-

Art. 1°. Ficam ratiﬁcado: todas as termos coristzmres do Protocolo de
1m‘en¢c7es do Conscircio Pdblico lntermumtipal para o Forralecimefrto da Produpﬁo e da
Comercializapzio de Produtos Horriﬁmigmnjeiros, czg/a sigh: serd COINTE.f{
_

Pardgrafo Union ~ O referido protocolo _prJSSCl a inregrar a preserue Lei na

-

l
Arr. 2°. Fica auzorizado 0 Chefe do Poder Executiva Municipal a celebrar,
jumamente com as demais entes rmmicipais subscritores do protocolo c1e intengdes. 0 Contrato de

V

forma do Anexo Ulrico.

i-. W_._».-,_.-~._‘-.<.,_ .ﬂ

l

‘

Consortia Pziblice, 0 qual ser./j regido pela Lei Federal n“ 11.107/2005 e pelo Decreto Federal r1"
6. 017/2007,
I

Arr. 3°. O }V[urriCl:l;>i0 dc Santa Maria de Jetibd inregrard, no condioﬁo de
associada, a pessoa juridica .$'up0rte do. contralo de cons0'rcr'o pzlblicq, esmndo autorizado a
d@li5@"‘”' 9'" ¢°"J'""Y0 6'0!" W démmlv ente: :ubsci'ilore.s- do protocolo’ de r'nten¢5e$ sobre as
disposigﬁes do seu Esraruto, alendidas as C0n(1i¢6és e reqmsiros do Lei Federal n° 10.406/2002
(Cddiga Civil Bra.si'Ieiro)_
‘

‘

Parrigrnfo U/rico — A ra/iradu do Muni'czpi'o_ do A.ss0ci0;d0 descvita rm

i

caput deste Artigo dependerci de aprovurgﬁo de Lei.
N.

l

i
Arr. 4°. Os vc!I0re4' neeessdrios para cobrir despesds
e/ou inveslimerrlos por

meio do Consércio, correrﬁo d co/rm de recursos 0r(.‘amem'dri0.9 constantes rio Oroamento Municipal,

ﬁcarzdo o Poder Executiva aulorizado a abrir as crédize: adicionais que sé fz¢rem necessairios ab

‘

‘
]

~

i
I

-

cumprimento destu Lei.

disposieﬁes em conrrairio.

Art. 5°. Esra Lei cnlrard em vigor 6/n 24 de Abrii de 2008, revogadas us
1

Art. 6°. Revogam-:2 as disposiqées em conzrdrio.

l

‘

l
<
l

Regisrre-se. Publlque-Se Cumpm-se.

561/710 4411?}; de eribd-~ s, 23 deAbri1de2008l
1 K

~

‘U ii
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_ Prejéilo M'unicipa1

i CO_E.__|A

__ PREFEITURA N\UNlClPAL

SANTA TERESA
Z

ssviano SW6

LEI N° 1.862I2008

RATlFlCA O PROTOCOLO DE lNTENQ(§ES DO
COINTER E DA OUTRAS PRO\/lDENClAS.

O Prefeito Municipal de Sanla Teresa, Estado do Esplrito Santo, no use
de suas alribuicees legals;

“Q~”"¢-~n.-\. _,

Face saber que a Cérnara Municipal aprovou e eu sanciene a seguinte
‘

Lei

Art. 1.‘ Ficam raliﬁcades todos os termos constantes do Prelocole de
lntencees do Consercie Publico intermunicipal para 0 Ferialecimenlo da Preducéo e
da Cemercializacae do Produtos Horllfrutigranjeiros, cuja sigla seré COlNTER.
Parégrafo Unlco. O referido protocolo passe a inlegrar a presente Lei,

na forma do anexo.

Art. 2.“ Fica autorizado e Poder Executive Municipal a celebrar,
junlamente com os demais entes subscrileres do protocolo de intencoes. e Contrato
de Consorcio Publice, o qual sera regido pela Lei Federal n° 11.107/2005 e pelo
Decreto Federal n° 6.017/2007.
I

Art. 3.° O Municlpio de Santa Teresa inlegraré, na condicéo de

associada, a pessoa juridica suporte do contrato de consercio publico, estande

autorizado a deliberar em conjunto com es demais entes subscrileres do protocolo

de lntencees sobre as dlsposlcees do seu estatulo, alendidas as condlcees e
requisites da Lei Federal n° 1040612002 (Cedigo Civil Brasileiro).

i‘

Parégrafo Unico. A retirada do Munlclplo da associacao descrlta no

caput deste artigo. dependera de aprovaceo de Lei.

Art 4.° Os valores necessaries a cobrir despesas e ou irlveslimenles
per meio do censercie, cerrerae £1 conia de recursos ercamenlérlos constantes no
ercamente Municipal, ficando o Peder Executive autorizado a abrlr es crédilos
adlcieneis que se ﬁzerem necessaries ae cumprimento desia Lei.

Art. 5.“ - Esta Lei entra em vigor na dala de sua publlcacae, revogando
a Lei Municipal n° 1.812/2007_
Gabinete do Prefeile Municipal de Santa Teresa, Estado do Espirito
Santo, em 18 de abril de 2008.
M

Gll.8ON ANTO

PREFEl

'5 SALES AMARO

NlUNlClPAL

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 - CEP 29650000 - Santa Teresa - 5:5
Talelax; (27) 3259-1370 -’ CL§\IPJ 27 167 444/0001572

K ‘l ~—l.2

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE

Av Honorio Fraga. 538 ~ (jentro - S50 Domingos do None — ES ~ CEP 29745-()()()
Tclefzu: (O27) 742 l2l9 - tclcfonc (O27) 742 l266/ l2l6/ l 188
CNPJ 36.35().3 I2/(l(l(Jl-72

LEI N" 518, DE 05 DE MAIO DE 2008.
R.ATIFIC;~\ O PROTOCOLO DI;
lNTEI.\‘C()ES DO _C()INTER E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS.
A l’reFeila Municipal de $5.0 l)ornin;_»os do Norte, Estado do Espirito

Santo, faeo saber que a Cémara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

And 1°. Ficam raliﬁcados todos os termos constantes do Protocolo de

lntenqoes do Consorcio Pilblico lmermunicipal para 0 Fortalecimento da Produoéo e da
Comercializaeﬁo de Produtos Hortifrutigranjeiros, cuja sigla seré COlNTER.

Parégrafo imico. O referido protocolo passa a integrar a presente lei na

forma do anexo.

Art. 2°. Fica autorizado o Poder Executive Municipal a celebrar,

juntamente com os demais entes subscritores do protocolo de imeneoes, 0 Contrato de

Consorcio Publico, 0 qual serzl regido pela Lei Federal n° l l l07/2005 e pelo Decreto
Federal n° 6.017/2007_

Art. 3°. Os valores necessérios a cobrir despesas e ou investimentos por
meio do referido consorcio pdblico correrﬁo £1 coma de recursos oreamentérios
constantes no oreamemo Municipal. ﬁcando o Poder F.xecutiv0 autorizado a abrir os
créditos adicionais que se ﬁzcrcm rlecessénios ao cumprimento desta lei.

An. 4°, Fica criada a Associaeéo Publica denominada Consorcio Publico
lntermunicipal para 0 Fortalecimemo da Producﬁo e Comercializagio de Produtos
Hortiﬁutigranjeiros, cuja sigla seré COINTER,
Art. 5°. O COINTER é constituido sob a forma dc Assoclagzﬁo Pllblica

com personalidade juridica dc direito pdblico. auronomla administrativa e ﬁnanceira,
sede e foro na cidade cle Colarina/ES, prazo indeterminado de dura<;5o e de
caracteristica multifuncional com fundamento legal no § 1° do artigo 1° e inciso l do
artigo 6°, ambos da Lei Federal n° H.107/2005 (Lei dos Consorcios Pﬁblicos) e do
inciso IV do amigo 4l da Lei Federal n° l0.406/02 (Codigo Civil Brasileiro).
Art‘ 6°. O COINTER integra a Administraeio lndireta do Poder
Executive deste Municipio e tem por ﬁnalidadc a realizaqio dos interesses comuns dos

cmes consorciados na implavntaezio e execuoéo de suas politicas publicas, conforme os
objetivos pactuadosl

Art 7”. O Estatuto do COINTER, a ser aprovado por sua Assembléia
Geral, disporéx sobre sua estrutura, f‘uncionamento_ atribuigzoes e quadro de pessoal.
Arte 8°. S50 objetivos do C(_)lNTER_ além de outros que vierem a ser
deﬁnidos posleriormeme pela Assembleia Geral.
/
l ~ defender, ampliar, promover a interaoﬁo, fortalecer e desenvolver a
capacidade administrativa, técnica e ﬁnanceira da Produeéo e Comercializaeio
hortifrutigranjeira dos Municipios que integram 0 COINTER;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE

Av, Honorio Fmga. 538 - Centro - S50 Domingos do None - ES - CEP 29745-000
Tclefaxt (027) 742 l2l9 - tclcfone (027) 742 l261‘i/ lZl6/ H88
CNPJ 36.35().3ll/()()Ol~7Z

-ll - a adooﬁo de medidas eonjunias, por todas as partes celebrantes,
tendentes é elaboraoio de projeto executivo para a gestao da CEASA NOROESTE;

III — colaborar e cooperar com os Poderes Legislativosie Executivos
Municipais, na adogao de medidas legislativas que concorram para o aperfelqoamemo e
Fortalecimento do setor produtivo rural no que tange £1 comercializaeﬁo, padronizaoao e
melhoria da qualidade na oferta de produtos hortifrutigranjciros.
IV - a gestao associada de servieos piiblicos;

V a prestaeao de services, inclusive de assisténcia técnica, a execueao
dc obras e 0 fomecimemo de bens a administraefio direta ou indireta dos entes
consorciados;
\/l ~ o companilhamemo ou o uso em comum de instrumemos e
equipamentos, inclusive de gestﬁo, de manuteneéo, de informénica, de pessoal técnico e
de procedimentos dc licitaeio e de admissao de pessoal;

Vll - a produoio de informaeoes ou dc estudos tecnicos;
VIII - a promoeﬁo do uso racional dos recursos naturais e a proteoio do
meio-ambiente;
IX - 0 exercicio de funooes no sistema de gerenciamento de recursos
hidricos que lhe tenham sido delegadas ou autorizadas;
X - 0 apoio e 0 fomento do imercémbio de experiéncias e de informaooes
entre os entes consorciados;

Xl - a geszﬁo e a proteeao de patrimonlo urbanistlc-o_ paisagistico ou

turistico comum,

_
Xll - 0 fornecimento de assisténcia técnica. extensao, treinamento,
pesquisa e desenvolvimento urbano, rural e agrarlo;
Xlll - as aooes e politicas dc desenvolvimento urbano, rural, socioeconomico local e regional;
XIV - o exer<;icio_de compeiéncias peﬂencentes aos entes da Federaeéo

nos termos de autorizaqao ou delegaoéo.

Art. 9°, O pauimonio do COINTER sera constituido;
I - os bens e direitos que vier a adquirir a qualquer titulo;

ll ~ os hens e direitos que lhe forem doados por entidades publicas.

privadas e por particulares.

Paragrafo unico. Os bens e direitos adquiridos dc forma conjunta
somente serao revertidos ao ente consorciado. sua cota parte, por ocasiio da extineao do

consorcio.

Art, I0 Constituem receitas do COINTER
l ~
rcccitas decorrentes dc contratos de Rateio contratos de programa.
C-onvénios ou aoordos ﬁrmados;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE

Av. Honorio Fraga. 53$ - Ccmro ~ S50 Domingos do Norm - ES - CEP 29745-(l()O
Tclcfax: (O27) 742 Ill‘) - Lcleforie (U27) 742 I266 /i IZI6 1' I I33
(INPJ 3643ﬁ()\3 I Z/()(ilI)I—72

-ll --- as receitas oriundas dos pagamenios de taiifas ou taxas provenientes
do uso e comercializaeéo na CEASA NOROESTE;

III

as receitas decorrentes da come1"cializa<;;Z1o do produtos reciclaveis;

'
IV -- as receitas geradas pela apiicacgao de novas tecnologias no processo
de transporte, armazenamento, negociaoio e commcializaofio de produtos
liortifmtigranjeiros;
_
\/' — as receitas decomzntes do aplicaooes financeiras;

\/I ~ outras riecehas cleliriiclas rrrn seu estatuto.
An. ll. O Poder Executivo criara dotaoao oroamentaria especiﬁca para
custeio das despesas relativas a criaoao, adniinistraeﬁo e manuteneéo do CO'lN"I"ERi
Arte I2 Esta lei entra em vigor na data de sua publicar:-do com efeitos

retroativos em 02 de abril de 2008, revogadas as disposirgoes em comréirio.
_
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Prefeitura Munlcinal ne San Gabriel Ila Pallia
ESTADO no ESPIRITO smwo

I.0I N." I.34(I, dc 22 III? EIIIFII LII) Z008

R:iIIl‘icu u Protocolo cle Irirezigocs do (,'<I|I$<'I|‘('ilI l’I'lhliui Iim~|-niunicipzil Para 0 I-"ortalccinicnrn
rla Produgﬁo c (I2! C0nIeI'cializz1<;Z10 rle Produtos lIm'tiI'rutigmnjulros (Tolutcr I: Uzi Outras I‘I'0vid€nciu:-I.

I
A PRl+lI<‘l~ll"l“A .\II.lNIC‘lPAI. DE 5131.) G.<\B,RlI€Ii DA PALHA, do Estaclo do l~Z.~apirit0 Santo, no
uso dc suas ntribuigoes Icguis e mi IIIITIILI do art. 70. I'rIcl.~;o VIII, dz! Lc-l ()rgi>iIIlca do Muillcfpio dc Silo
Gabriel du Pnlhu: F;I<;n saber que II Cﬁnmra lV1llIIl'(‘IpIIIﬂ§3I‘0\*UII c cu smiclono a seguinte Lei:
.»'\rI. l° . FIC4\Il'l rat.itie;ii'los todos os termos; comclzliiles do l’roIoeolo dc liileiigous do Corisorcio
l’Iibli<;o lnlcrmunicipal para o Fortaleclrneiito (_I£l I-’rodui;zio e da (.‘omercizIIizzI<;fo de l‘roduIos
lloi'tiﬁ*iItigruIi_ieirox, cuja slglﬁ sera‘ COINTER.
P£Il‘iIl_lI'(lIi_'I iirilco . O z'cIL‘I"iIlo plvrocolo passa ii inr

r :1 prcseme lei,
(‘L (IQ D
-'1

.'\I‘l. Je 0 . Fica :1lIlOrl73<'IO o Poder l‘~<<:cuIlw> \»lIIn£cip;Il ;I cclislol-sir,_§im1nmcnIc com os demais eiiw;

Slil)$CI'IlOI’C.S do prorocolo clc inlcngocs, o Comralo dc LTonsoI<:lo Piilbllco, 0 qual sera regido pela Lei
Federal n° I l.l(I7/Z005 e pelo Dccmto Fcclcral II“ 6.01 7/2007.

/\rI. 3"’ . Us valores n<:cess;'Irio.s :1‘ colirir dcspcszls e on inve.~;IliiicnIos por meio do referido cmimi-cio
pnblicu \'J<)l'£‘Cl‘l§O A c<;inl=.I do I'CCIlI‘SOfS fIl‘&,T£IllI€‘llI£il‘I05 C(\ll§l;'lllIl;S on,-Imiuilo .\/lunicipal. liuiildo o
l’o<ler Excvulivo &lLllUl"I'/,<'I(lO ll ubrir U5 uiwfwlllus z:Ili¢ioIi;1is que >u lii;4cI"<.‘III l'|C<,‘l.J5t»€Il‘IU5 elo

tuniprimcmo rleslei lei,

Art. 4" . Fica orinda il /\550cizIgf€§r_‘r Pdblica dclioliiliiacla Coilsércio Imblico lnternumicipnl para 0

I~‘oI'mlcciIIu:nto Ila I"1"u<lI|g:"i<> e CoIIIe|'cIa1IiZ:1§‘:I0 de P'r0<Iut0:s HoI'tiI‘I'IIIigmnjeiI'0s. cuja sigla
scrzi COINTER.
/\I'l, 5° , O COINTER if r;l;i11s‘lil.II|'d<,'i sol) 3 I'o|'m..I cle A.~<<oul;~1g;io Pfllvllczz com pemoiizilidaale_jurIdicn
de direito pLIl3IIL!I')_ iIIlI<)lI\)lIII£l alrlmiiiislralivzi 0 lirmrlccira. sale u lioro nu cidade do C(.>I£$lIIIi1/ES.
|)r§I7o IfICI<3ICFlIIIlI£ldO dc dxiragfio e dc C&lI‘£lCIC‘I‘l.\'lIL‘il IiiillIil\IIi<:ionaI com l“undIII1ienI"o legal no g’ l” do

artigo I” c inciso l do artigo 6°, mnbos da "ti I-‘cdeml n° I l.ll)7/'2<I)l,l5 (Lei dos (Tensor-c.ios I-Wiblicos)

‘c‘ do inciso IV do amigo ll-I do lei Federal ii" lO.406/OZ (Clﬂdigo Civil l?I";Isileiro_).

Arll 6° . O COlN'l"l7.R integra 41 /\d|IIiiiisli<a<;.‘l<> lnrlireta do Poder F,\CCLIIIV<W deem I\'ll.ll1ICI|3Il‘.I C ton":

por linalllladc :1 rcali4:I<;&<> dos ll'l(l.'l‘Cl$-SCS C‘§lll'IllII$ \lo..\ clams UUl'l-‘5Lll‘<.‘-I£!&IU> ma IITlI)IillIIIl<;5O c cxccligﬁl)

elk‘ sun; politicas pfiblicals, coIIl'0I‘I'I'1L' oil ij>I.1j<:li\'o.s [lli'lCIllZIK.l(‘!-‘S.

Art 7" . O listatuto do (.i()lN'l'I-IR, Ll ser aprovzldo por sua A$SClIIl7IéI£l (ierul, lli.\pori’I z-r_>lirc sua

cslrulura, I'uncio1iaIncIito, aIrlbuil;i‘Ics e quadro LIE p€’SSOZIl_

An. 8“ _ Sir» olijctivm do (.'()li\'l'l-IR, ;iIém clc outros que \’Ic‘l‘I'.‘lII i.I ser defnidos po.sleriorm0I1l0 pela

/\sscinl>l<§la Geral;
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Prefeitura Municmal Ila S50 Gabriel Ila Palha
ESTADO no ESPIRITO SANTO

I . rlcl'cnder, ﬁlIIpIIZll'_, promox-or El i|iIuI'agi’ll.i_ liortrilcccr c LIC.5C.lI\'Ol\'Ul' £1 Ci;I[)i'II.‘I\I£lLlli' adriiiliistrativzi,

lécnica 0 ﬁiiariccim da Produg;<’1o C C‘I>mcrcmli/.a<;.io horliIi'IIrigrain_icir:i dos Municipios que IlIiC8l'LIlTI
0 COIN l'liR;
ll . a-adogﬁo dc medidas conjimuis, por Iodas as panes C\:lc.’I1l‘z3rlIk?>;, Iendcnles £1 CI{'lbOl'£1&;§O de projclo
executivo para a gG$liI<'> do C'F.»\S;\ N(')l((.)liSTF;
i
lll . colaborar" e ¢odpe|'.1r com os Podcree l_.cgi.~slativo.~. e l_E;\ccuIi\'os Municipais, Ila l.\LI(\\;€IO de

lllClII<.IélF lcgi.»~latl\/as que C<JI'IC0l'I‘aIIl pill‘-'~.l Q iipei~I1:I\;oamcIiio e formleuinicrilo do sclor pl‘OdL|[I\'O

rural no que Ii’Il'l_‘.5{t‘- 51 Colliercizilizagio. padroni2a<;I‘lo e melhoria dzi quiilldzule na cilem dc produtos
hurtilluligranjciros;
IV

2? CG O -II:¢_Q

do Iissociadn dc survieos piiblicos:

V. El l)l'\‘Sli.l§TF:IO dc IiCl'VIQO.\', inclusive dc assixléncia Iécliica, Ll cxcciigﬁo do obras 0 o I"orno1~imcnIn de
liens zl iidmiriislraigﬁo direta ou indireta dos cures consorciados;
VI . 0 coliipnrlillininerito ou 0 uso em comum do Iﬂ$Il'llllIc’IllU.s' e cqiiipdnicritos, inclusive dc geslﬁo,

<16 Imlnureliqdo. dc iI1l'ornIdlica, do pcxsoal lécnico 0 dc [)FOL'i:fdIll‘l\.‘lIlOS do licitaqiiu e dc ailniisséo de

pessoa

Vll . :1 pi-udu<;;Io de irlliaii-iiiagdcs ou do esludos lécnicos;
Vlll . a pronioqfio do uso raciiiiinl do.» l'¢‘CUfS(ih naturals c a protcigiiu do meio-ambicmc;
IX . 0 cxcI'cI'=.=io de Iim<,-ﬁes no sistenm d
Ht
delcgadas ou nulorizadus;
V

(E 0

cneianicnlu dc i"ecursd> hidricos que lhe Icnlizim sido

X , o apoio c o fomento do IllIQl‘C£Il‘lIl7IO (lo expcriencias e do ii1f‘ornIa<;6es cnire os enlcs
consorciados;
XI . Ii gcslzlo e a proteqdo de patriiiioiiio urlizmlsrico. PClI§{igISIlCO ou Iuri>Iico comum;
Xll . 0 Il')l'lICCIllICl1l0 dc £lSSI.<I€‘ll¢Iil léﬂliuu, cxzciixiio. l.'LfIll&ll1L‘IIIO, pc'>'qLIisa e desenvolvimento
urbano, rural e agrairio;
Xlll. us aqdcs e polfiicas clc desenvolviincnlo urliano, rural, socio-euonomlcn local e regi<m:~1l_:
XIV . o CXL‘l‘CICIO de coiiipetélntias pCl'ICl‘ILTClIICS nos CIIIES dd Fcdcriigiio nos lermos dc aulorizaqéo

mi \'IClCgaI§;IO.

Art. 9° I 0 pairiménlo do COINTER _sei'dcoi1sIitulclo;
I . os hens ti direitos que vicl‘ a adquirir a qualquer litulo:

ljli’
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Prefeitura lllunlclllal 1112550 Gabriel Ila Pallra
ESTADO D0 ESPIRITO SANTO

ll .0: bcIIS e direiloa (IUC llle loreni \I()HdUS pol‘ Cl‘lIIkIﬂkIC$- pulilicais, pI'I\/zId:1.~I 0 por pm'li¢Lllnr‘es.

Pial*fi5ijzil‘u (Inigo - Os liens 0 direitos iIl‘.IL|Illf'IlI0§ dc llmnil <.'\_IIl_lUllI3, SOIIICIIIC scrélo revertidos no cnlc
consorciado, sun cola pane, por ouasiilo dd CXlI|‘l<,‘50 do con.~;<'ii-cio.
'
Art. IO . Corlstituem rcccilas do (IIOINTER2

I . as I"cceil;i.s decorrentes de corilralos dc l(2IlClO. contratos dc pI'ogI"arna. crmvéIiio.>' ou ncordos
FlI'maIIl0S:

l

ll was rec:-has uriunrlns dos ]1;lgl_l|‘ll\,‘lIIOS de larilils on Iaxns ]7l'O\'c'l1IL‘l'lI<.'> do uso e COl‘lICl‘UIi1lI/IJQAIO na
CEASA N(')ROES'l'E;
lll . as rcccitns decorrenlcs da cl;irr1eI'ciz\lizun,‘:Io de produtos rccicliivcis;

IV . as l'tfcelIlIS gcrrldzis ]“ICId iipllcagiiu dc lIU\rIl> Iccnologiiis nu processo dc rr;m>~porlc.
ali'Ii1Ii.4cIInInento, llcfgUL‘Idl,’§<J c ¢0lI1er'ciIiliza<;;Ic> dc produtos liorlili"uligI"alIjclros;
V . as rcceilzix LICCLIIFCIIICS dc 6l|)IICLl§Z()C$ lirlniiceir-as:

\-’l . outras l'CCc'll;l5 deﬁnidas cm seu c-5llilul.0.
:\rI. ll . O Poder Excculivo criurii <‘loI:1<;:Io <»rguliieiiI:iIi;i \;>[.ICCil'Ic;1 |m|'a cuidcio das clespesas

rclativas £1 criagdci, aclrnliilstragiio e m;mulcIi<;:.Io do COINI IJR.
Arr. I2 A I.-Isu: lei Cnlra em vigornadaI;1 dc _.<ua publi<;u§;"ll.1.
Arl. I3 .RCVOg£1III-seals clisposiqﬁcﬁ em cnIilI'zlr'io.
l'UBl.IQUE-SE E CLIMPRA-S.E.

Gabinete du l"rel'cila

_ I

I

/

w-iﬁipzil de Silo Gabriel dsi Pzillia, cm 22 clc ahril de 2008.
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Publicadal nesla Sccrctaria Municipal! dc 1\_ql_r_r_i_iriisti~.ig€Io, nu data aupra.
//"

"‘-\.\

\

c,\ui\-1 no ,\I‘l\’,°I‘~?£'6(so4>l,\nINI

Sucrelalr 0 Municipal dc AIIn1ini.§lra<;ﬁn
_..,__

__________ __ i

.

-—~__ _

\ﬂ

‘X

‘\/l?!i>4

1

Idré
ii‘

._

PRE['_/IZTURV4 i=l-l'l'.i";\"/(T1/“.41. DE ._$Pl{') RI JQI,-3'1‘ DO l".4i»\-’.’~l.~l

113'

E$T.-“IDO DO ESPIRITO SANTO

LEI N.° 453/2008.
RATIFICA O PROTOCOLO DE INIENQOES DO
COINTER E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Séo Roque do Canaé, Estado do Espirito Santo;
Faco saber que a Cémara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Ficam ratificados todos os termos constantes do Protocolo de
lntencoes do Consorcio Publico intermunicipal para 0 Fonalecimento da Producéo e da
Comercializagéo de' Produtos Honifrutigranieiros, cuja sigla sera COINTER.
PARAGRAFO UNICO - O protocolo de intencoes referido no caput deste
artigo passa a integrar a presente lei na forma do anexo.
Art. 2° - Fica autorizado 0- Poder Executive Municipal a celebrar.
juntamente com os demais entes subscritores do protocolo de intengoes, 0 Contrato deConsorcio Publico, o qual sera regido pela Lei Federal n° 11107/2005 e pelo Decreto
Federal n° 6.017/2007‘
Art. 3° - O municiplo integraré, na condigéo de associado, a pessoa
juridica suporte do contrato de consorcio publico. estando autorizado a deliberar em
conjunto com os demais entes subscritores do protocolo de intenooes sobre as
disposicoes do seu estatuto, atendidas as condicoes e requisites da Lei Federal n°
10.406/2002 (Codigo Civil Brasileiro).
I

PARAGRAFO UNICO ~ A retirada do municiplo da associacéo descriia

no caput deste artigo, dependera de aprovagéo de lei.

Art. 4° - Os valores necessérios a cobrir despesas e ou investimentos por
meio do consorcio, correréo 2 conla de recursos oroarnentérios constantes do
orcamento Municipal

PARAGRAFO UNICO - Fica 0 Poder Executivo autorizado a abrir 0

crédito adicional especial no valor de R35 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) para
atender as despesas do COINTER neste exercicio, na dotacéo orcamentéria a saber:

COINTER

a) O08 — Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico
O01 — Coordenacéo Geral
20 - Agricultura
601 - Promogéo da Proclugéo Vegetal
0042 — Gestéo e Apoio Administrative
008.001.20.601.00424.001- lmplantacéo e Manutenqéo do

Rua Lourengzo Roldi, 88 - Bairro Silo Roquinlio

CEP: 29665-O00 ~ Iiclefax (O27) 3729-130!) ~ CN P.l (MF) 01.0 lZ.8(i5/(I001-71 S50 Roque do CHHH5 — ES
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EST/\D() DO F.S'PIRIT() SA1\'T().

5.5?

3.3.3.90.39.000 — Outros Servigos Terceiros - Pessoa Juridica

R$

Fonte 100

b) Os recursos para atender a suplementagzéo orgamentéria seréo
provenientes do superézvit ﬁnanceiro do exercicio anterior.
Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagéo, produzindo

efeitos a partir de 24 de abril de 2008, revogadas as disposigées em contrério.
S510 Roque do Canaé, 15 de abril de 2008.
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PALM€RINDO ANTONIO BARATELA

PREFEITO MUNICIPAL

Rua L0u1"en<;0 Roldi. 88 -~ Bairro S110 Roquinhn
’
CEP: 29665-00!) - 'T<-;-lefax (027) 3729-1 300 CNPJ (MF) 01.611865/()0Ol-71 S20 Roque do Czmaé — ES
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LEI N" 624/Z098

RATIFICA O PROTOCOLO DQI INTENCOES
DO
QOINTER
E
DA
OUTRAS
PROVIDENCIAS
'
O l‘rci‘ciio i‘\/lunicipal do Vila Pavﬁo. Estado do
Espirilo Santo. no uso dc suas atribuigoes legals.

mgro SABER QUE A C/QMARA MUNICIPAL

APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE

LEI:

do

Art. 1° - Ficaram ratiﬁcados todos os termos constantes do protocolo de lnionqﬁo
Consorcio Piihlico lmermunicipal para o Forlalecimento da Produ<;5o <2 da

Comercializaoﬁo de Produtos Honifruiigranjeiros. cuja sigla scrzi (TOINTER.
anexo.

Parégrafo Unico - o refsrido protocolo passa a iiitegrar zi preseme lei na forma do

Art.2“ - Fica aiitorizado O Poder F{.\e<;uiivi> Municipal a celebrar. juntamente com

os demais esics subscritores do protocolo dc iiiiem;i"»-;~:.<_ o Contrato dc Consorcio Pi'il>lico_ o
qual seré regido pela Lei Federal ii“ l l.l07/2()(l5 e pelo Decreto Federal n° 6.017/2007.

Art.3° ~ O inunicipio de Vila Pavﬁo lﬂI€§1f£1riL na condioﬁo dc associado. a pessoa
juridica suporte do contrato do consorcio pLn'!llCil_ esmndo ziutorizado 21 deliberar cm conjunto

com os demais estes subscritores do protocolo dc inte-nigﬁo sobre as disposiooes do seu
estatuto, atendidas as condioocs c requisiim dd Lei lisclcml n“‘li.l.¢l06/2002(Codigo (“ivil

Brasileiro).

Parégrafo Unico —~ A retirada do municiplo do associaoéo descrita no caput deste

artigo. dependera de aprovagéio clc Lei,

Art.-4° ~ Os valores; necesszirios a cobrir despesas c ou inv€$tim€nIOS por meio do
consorcio. correrzio 2‘: coma de recursos orqanientzirios constantes orqamento Municipal.
ﬁcando o Poder Executive autorizado a abrir os créditos adicionais que se ﬁzerem necesszirios

ao cumprimento desta Lei. ~

Art. 5° - Esta lei enira em vigor na data dc sua publicaoéo. revogadas as
disposigoes em C(.¥!1ll‘flFl(),
Gabinete do Prefeito Municipal dc Vila Pavzio. Estado do lispirito Santo. aos 30

dias do més de abril dc 2(l(.l8.
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