
PREFEITURA

BARREIRAS
CAPITAL D! C:STE

Ptto.Ilt't'o DIi Lut N'26, I)Ft 20 DE OUl'UllllO l)E 2022.

RatiJica a l'llteroção no Protocolo de lntenções

do Consórcio Intermunicipal do Oeste da llahia

CONSID.

O PREFEITO DE BARRf,,IRAS, ESTADO DA BAHI^, no uso das atribuiçõcs quc

lhe confcre a Lei Orgânica do Município de Barreiras-llA, faz sabcr quc a Câmara

Municipal dc Barreiras apÍovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. l" Fica ratificado, nos termos da Lei n' ll.l07, de 06 de abril dc 2005. c

dcmais normas cspecíficas aplicáveis, a l' Alteração do Protocolo de Intcnçõcs do

Consórcio Intcrmunicipal do Oestc da Bahia - CONSID (ancxo 0l), dcvidamcntc

aprovada cm Assembleia Geral.

Art. 2" Ilsta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabincte do Prefeito dc Barrciras, 20 de outubro dc 2022.

João lla ilc Souza Sobrinho
I'rcfeito do Município

CNPJ no 13.654.4O5lOOO1-95
(77) 3614,7 IOO / www.barreiras.ba.gov.br

Edigar de Deus Pitta, 914 - Lot. Aratu - Barreiras-BA CÊ,P: 47,8O6-L46

Câmara MuniciPal de Barreiras
Protocolo nol



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

l.lnt cuntprin)ento ao princípio constitucional e a Lei N. l0l/2000, estào publicados abaixo Atos O6ciais Adnriuis-
r rill ivos de Pre feituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos O6ciais, que zelando pela transpirrência das contas
ptiblicas rnu:ricipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestâçllo de contirs.

CONslD

lln DA ASSEMBLETA GERAL ORDINÁR|A
INTERMUNICIPAL DO OESTE OA BAHIA . CONSID

DO c oNSoR c ro

Aos 23 .(vinte e lrês) dias do mês de maio de 2022, às .l O:o0 horas, em pnmeira
chamada, atendendo ao edital de convocação, por meià Ja plataforma virrualMeet, link: 

_ 
https://meet-google.com/uch-zóp-uÉ2, inslatou_se a Assembteiaberal ordrnaía do Consórcio lntermunicipal do Oeste da Bahia-CONSID, paÍa

deliberar- sobre. a sêguinte paula: í. Ajustes no protocolo dê Intençóês(apresentação do Termo Aditivo e Aprovação); 2. Assuntos Gerais- Estiverempresentês os representantes dos municípios de Angical - Emerson, Baianópolis _

Ja-ndira. Barra - Artur, Buritirama - Arival, Catolâ;dia - Giovanni. CorÍentina _
Nilson. Formosa do Rio Preto - Manoel, Mansidáo - Djalma, Santa Rita de Cássia
- José, Santana - Mârcos. Serra Dourada - Auzenjldo e Luis Eduardo Magalhâes
- Ondumar. Iniciatmente a Secretária Executiva Erika lsmerim Seixas deulnÍcio à
reunião êgradecendo a presença de todos e replicou a importância da presente
Assembléia, tendo em vista a importância dos assuntos que serão abordados.
Em ato continuo iníormou que inicialmente estavâ prevista a participaÇào do
Secretário.de AgÍicultura do Estado da Bahia, paÍa apresentaÇão do projeto
Bahia. PÍodutiva. não sendo possível a participação em razáo dé mudançaj na
agenda do mesmo. Adiante. pâssou a palavra ao presidentê do Consórcio José

I

Benedito Rocha Aragão. lendo este agradecido a presenÇa de todos e pontuado
que é importantíssimo paÍa o desenvolvime
de lnspeÇão Municipal de produtos de orige
haja visla a existência de importantes ga
contínuo passou a palavra ao Cooídenador
Cleber AndÍade, tendo este relatado que at
pelo Ministério de Agricultura, PecuáÍia c A
objeto um Projeto de apoio à adesão ao SIS
sua inscrição. tendo o MAPA após análi
solicitado alterações no Protocolo de lnlençõ
requisitos elencados no Edital, especillcame
como ,lnalidade do Consorcio a 'AtuaÇá

falou sobre a i respectivo §
nicípios, razão municipios l§
roceder com a legais das 1§
os seus municí ida passou \' )

a palavra ao Diretor Jurídico do CONSID Bruno Laurindo e a Assessora Jurídica
Ltrciana, tendo estes abordado sobre os aspectos legais do procedintento e -
apresentado o (exto da í' Alteração do Protocolo de lntenÇóes, abordando sobre
as mudanças realizadas no texto anterior. Após exposiÇões, os represen(antes
municipais procederam com perguntas, tendo estas sido devidamente
respondidas. Ao final, a 1a Alteração do Protocolo de lntenÇôes do CONSID íoi
colocada em votaÇáo, tendo esta sido aprovada por unanimidade. Nada mais

Sala 206 Jardim Ouro Branco - llirrrciras/Ba'Íel.:77 3612.7476 27 de maiÍ, de 2022

,osorgãos decontrole externe ç asocicqrde, conheça r, acompa,rh€m e anallseur o desernpenho da administração nrunlcipál:

havendo, deu-se por encerrada a presente Assembleia às l1h30rnin, c

420 - ReGoto dôsRua Prol.$or Josa Seãb6 Ce

58 -
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constar, eu Bruno Ricardo de souza Laurindo, na condição de secretários ad hoc
lavramos a presente ata que foi lida, aprovada e ássinada pelos prefeitoi
Consorciados presentes e seguirá par+gr,lbiicaçáo na íorma do estatuto social.

em
Assembleia

Rua Professor ,osé Seàb,-à de Lemos, 420 - Rconto dos Pássnros - BarreiEs - BÁ - cEP: {7.808-02 I
77 3613-3358 - linanceim(ôconsid.ba.aov.br

Santana

Mansidã

Serra Dourada
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0ÀTA:23/0512022 TURNO: ÂTUTlN0

LocÂL oA REÂLtzÂÇÃo: oNU[E
LISTA OÉ PRESENÇA: REUNúO OROINARIÂ CONSID

voTÂÇÀo oo Novo pRorocoLo oE INTENçÔES

MUNrclPro PRÉFEIÍO RG i CPF ÀSSINATURA

01 ANGICÂL EÀ,]ERSON hIARIÂNI OIAS 608.703.385.87

_-,,,,,,,,,,,,,%,4r.--)_

02
BAIANOPOLIS

JÀNOIRA SOAREZ SILVA

xÁvlER

600.529.455-s3

03 BARRA ARTUR SILVA FILHO
271,739 6Í6.9í W:L:-!/

0{ BURIÍIRÂI'IÀ ARIVÂL MARQUÉS VIÂNA
090.7r7.09'l-9.| 7tt F;r

05
CATOLÂNOIA

GIOVÂNNI MOREIRA DOS

sÀNÍos
35.{.862.015.9'

-=zqv_=+-
.. r I ra)-
íanh )ttll t ,Í,td

06 CORRENIÍNA NrLsoN JosÉ RooRtcuEs d00.814.915.72 llh-
07 FORMOSA DO RIO PREÍO MANoEL AFONSO DÉ ÂRAÚJO 137.632.105.04 MY
06 LUIS EOUAROO

I,IÂGÂLHÃES

Ot,IDUMÂR FERREIRÀ BORGES

JUNIOR
013.930.175-0,| /Àv

09 ÂNsroÂo DJALMA RAÀIOS OE OLIVEIRÀ 350.716.131.15 "@
't0

SANÍÂNA
I'IARCOS ÀURELÍO OOS

SANTOS CÀRDOSO
151.004.03s40

fone:1736111858
BÂRÊEtÂÁJ,23 Dt l\4410 Dt 2022
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ERRATA - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSID
o Presidente do consórcio rntermunicipar do oeste da Bahia - coNSrD, em conrunto
com o Diretor jurídico Bruno Ricardo de souza Laurindo, no uso de suas atribuiÇÕes,
apresenta a presente errata, em conjunto de modo
virtual através da Plataforma Meet em 23
da prefeita do municípíá de Muquem do s 

presenÇa

onde se lê: "Estiverem presentes os representantes dos municípios de Angicar
Emerson, Baianópolis - Jandira, Barra - Artur, Buritirama - Aiivar, catorândia
Giovanni, correntina - Nirson, Formosa do Rio preto - Manoer, Mansidão - Djarma,
santa Rita de cássia - José, santana - Marcos, Serra Dourada - Auzenirdo á Luis
Eduardo Magalhães - Ondumar."

Leia-se: "Estiverem presentes os representantes dos municípios de Muquém do são
Francisco - Gilmaria Rios, Angical - Emerson, Baianópolis - Jandira, tiarra - Artur,
Buritirama - Arival, catolândia - Giovanni, correntina - Nilson, Formosa do Rio preto
- Manoel, Mansidão - Djarma, santâ Rita de cássia - José, santana - Marcos, Serra
Dourada - Auzenildo e Luis Eduardo Magalhães - Ondumar.,'

2
?

l.I
\.r

Barreiras-BA, 27 de maio de 2022.

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGÃO
Presidente do CONSID

BRUNO RICARDO DE SOUZA LAURINDO
Diretor Jurídico

GILMARIA RIOS PEREIRA

^RÀUJO:8901 
1090500

À$inadode íorma dErtal poí 6 tt rr^ RtÁRtOs
PERETM ÀRÁUJ O:8901 10905m
oàdor: 2022_0t 27 r5:17:21 0100

GILMARIA RIOS PEREIRA ARAUJO
Prefeita de Muquém do São Francisco

Rua Professor José Seabra de Lemos, 420 - Recanto dos pássaros - Bãrreiras - BA - CEp:47.aOg-O21
77 3613-3A5A - financeiro(ôconsid.ba.oov.br
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C)s rnutticípios de Angical, Baianópolis, llarra, Brejolândia, Ilarreiras, Buritirama, Catolârrtlia,
Cir>rrcntina, Cotegipc, Cristópolis, Formosa do Rio Preto, Mansidão, Muquóm do Srio
I;rancisco, Itiachão das Nevcs, Santa Rita de Cássia, Santana, São Dcsidório, Scrra I)ourad:r
-l abocas do Brcjo Vclho, Luis Eduardo Magalhãcs e Wandcrlcy, considcrando os objcrivtrs.
prirrcil.rios c dirctrizcs quc rcgcr.lt as iniciativas públicas;

Clons idcrzrttclo quc o CONSID i' um Orgào lntcrfederativo multiíi nalitário c c1r-rc há
ncccssitladc de alteração específica no documento dc origem, visando atender demandas rlo
Scrv r ço dc lnspcção Municipal;

( t,nsidcr-ando a neccssidadc de proceder com a especificação dos cargos c salários corn o
inrlicc dc atualização anual;

('onsidcrando que os signatários rcconhccem como dc intcrcssc vital a antplilrçio e

l()rtl lcc inlcnto dc suas próprias capacidades gcrcnciais;

cnr colr.r Lul.l acordo, resolvcm 
^L'l'ER^lt 

O PRESEN'I'E PROTOCOL() l)t.l
I N'l't,lN(i(-)l.l,S / CON'ffaA-I'O DIi CONSÓII.CIO PÚBLICO na forma da Lei l;cdcrat rr

I I.107/05, Dccreto l"edcral n. 6.O17/O7 e das dcmais disciplinas lcgais aplicávcis à nratórirr,
rlcdianrc as scguintcs cláusulas c disposições:

CAPITULO I
r)/\ r)riN()MIN^ÇÃo - DA SEDE - DA DUtrAÇÃO - DOS EN'|'ES CONSOIICt^rX)S

.\rt. l" - O CONSORCIO IN'I'ERMUNICIP^L DO OIISI'I] DA B^lll^. dolavanlc
(lcnorninado simplesnrcntc CONSID, constituído como associação pública, con)
pcrsonalidaclc juridica de direito público, poÍ lcmpo indetcrminado, dcvcndo rcgcr-sc nos
tqüIros da l-ai n" l\.\O7/2005, regulamcntada pclo l)ccrcto n" 6.O17/2OO7, pclo Protocolo dc
lDlcnçõcs / Contralo dc Consórcio, c pcla regulamcntação quc vicr a ser adotada.

.\rt. 2" - O CONSII), tcrá sua scdc no Municipio dc []arrciras-l]Â- na li.ua l'r'ofcssor.los('
Scabra tlc I.cnros. n" 420, Recarrto dos Pássaros, c como Íbro a comarca dc Ilarreiras, listr(lo
tl.; Ilaltia.

I'arrigraí'rr único. Â alteração da sede do CONSID poderá ocorrer nrediante decisiro da

,\sscmblcia Geral, dcvidamente fundamentada, com voto da maioria absoluta dos municípir)s
consorciados.

Ruô ProÍessor fosé Seabrô de Lemos, 42O - Recanto dos PássaÍos - BarÍeiras - BA - CEP:47.8oa-o2l
77 36L3-3858 -

coNsrD

PRrNrriIl{A 
^L'r'r.]I{^ÇÃo 

Do pRoTocolo DE IN']'ENÇÕES / CON'I-RA'|'() t)ll
c-()NSóRCIO PÚrlr,rco I)o c()NsÓnct() l.r-'r'ERMtJr.*rctp^r. t)() ()lls't E t).,\

T}AIIIA - CONSII)
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ArÍ.3" - O CONSID é formado pelos Municípios do Ocstc da llahia quc ratificararn ou
vcnhanr ratificar o protocolo de intenções, neste último caso mediante homologação cla

r\ sscmblcia Gcral.

§ 1" - Para fins de ingresso neste Consórcio, o ente público interessado deverá ratiÍicar, no
rcspcclivo l'odcr Lcgislativo, o Protocolo de Intenções, ingressando desse modo e na lorn.ra cla

lci corrlo cr.rtc consorciado, o qual providenciará a inclusão de dotação orçamcntáriu pur-u

tlcstinaçào de recursos financeiros e a celebração do Contrato de Rateio e Conlrato dc
l)rogran-ras, conforrne lor o caso.

§ 2" - Na hipótese da lei de ratificação prevcr rescrvas para arastar ou condicionar a vigónciu
dc cláusulas, parágrafos, incisos ou alíneas do citado Contrato de Consórccio, o
consorciamonto do entc público dcpcndcrá de que as resorvas sejam accilas pcla Assr:nrblcia
(i cr-al.

"s 
--1" - A área de atuação dcstc Consórcio scrá lormada pclo território dos Munieipios

consor-ciitdos. constiluindo-se numa unidade territorial sem limites intermunicipais pam as

llnalidadcs a quc se propõe.

I'arágrafo único. O CONSID integrará a administração indireta dos entes que subscrcvcram
o l'rolocolo de lntenções originalmente, bem como daqueles que vierem a subscrevê-lo
postcrionnente.

C^PÍTUI-O II
Dl\S }'INAI,IDADES

SEÇÃO I
DAS FINALIDADES GERAIS

z\r1- 4" - São finalidades gerais do CONSID:

I reprcscntar o conjunto dos entes que o integram, em matéria de intercsscs con.runs, pcrantc

cluaisclucl cntidades de direito público c privado, nacionais c intcrnacionais, mcdiantc dccisào

da Âsscrnblcia Gcral;

Il - implcmentar iniciativas de cooperação entre o conjunto dos entes para aten<Jer às suas

demandas e prioridades, no plano da integração regional, para promoção do desenvolvimenro
lcgional da Região do Ocste da Bahia;

I I I - promover formas articuladas de planejamcnto ôu dcsenvolvimcnto regional, criaurlcr

nrscanisn.los conjuntos para consultas, estudos, execução, fiscalização e contlolc de atividadcs
(lgc intcrfiram, na árca comprccndida no territór'io dos Municípios consorciados, cnlrc outrÍrs;

I\' - planejar, adotar e executar, sempre que cabível, em cooperação técnica e hnanccira cotn

os (iovernos da llnião e do Estado, projetos, obras e outl'as açõcs destinadas a promovcr,
mclholar e controlar, prioritariamente, as ações relativas às suas finalidades específicas;

Ruê Professor.lDsé Sêâbra de Le.hos. 42O - Recanto dos Pássatos - Barreiras - BA - CEP:47,804_021
77 36 13-3a58 - administrativoadconsid.lra.co!=ú
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V - definir e monitorar uma agenda regional voltada às diretrizes e prioridades para a regiào;

Vl - lortalcccr e institucionalizar as relações entre o podcr público c as organizaçõcs da

sociedade civil, articulando parcerias, convênios. conlratos e outros instrumcntos congônclcs
ou similares, facilitando o financiamento e gestão associada ou compartilhada dos serviços
pÍr bl icos;

VII - estabelecer comunicação permanente e efrciente com secretarias estaduais e ministérios;

VIII - promover a gestão de recursos financeiros oriundos de convênios e projetos de
cooperação bilateral e multilateral;

lX - manler atividades permanentes de captação de recursos para financiamento de projctos
prioritários estabelecidos pelo plancjamento;

X - arregimentar, sistematizar e disponibilizar informações sócioeconômicas;

XI - aconrpanhar, monitorar, controlar e avaliar os programas, projetos c ações, no sentido dc
garanlir a efetiva qualidade do serviço público;

XII - cxer-cer competências pertenccntes aos entcs consorciados, nos tcrmos das autorizaçôcs
c dclcgaçõcs confcridas pela Assembleia Geral;

SEÇÃO II
DAS F'INALIDADES ESPECÍFICAS

Ârt. 5" - São finalidades específicas do CONSID atuar, através de ações regionais, como
gcsror, articulador, planejador ou executor, nas seguintes áreas:

I In lia-estr1ltura;

.r) integrar a região aos principais sistemas viários do Oeste da Bahia;

b) aprimorar os sistemas logísticos de tÍansporte rodoviárío de cargas;

c) aprimorar os sistemas de telecomunicações vinculados às novas tecnologias;

d) promovsr invcstimentos no saneamento integrado básico e serviços urbanos;

c) colaborar para o gerenciamento Íegional de tÍânsito;

1) implantar programas de operação e manutenção do sistema de macrodrenagem;

g) aprimorar o transporte coletivo urbano municipal;

h) desenvolver plano regional de acessibilidade.

Rua ProfessoÍ José Seab.a de Lemos,42O - Recànto dos Pássavos - Barreiras- BA _ CEP: 47'8oa-O21
77 3613-3454 -
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I I - Dcsenvolvimento Econômico Regional:

à) atuar pclo fortalecimento e modernização de complexos e setores estratégicos para a

âtividade econômica regional, destacando-se o ramo da cadeia da agricultura, dos serviços a

csla rclacionada e ao comércio.

b) Ibnalcccr o parque tecnológico regional;

c) dcscnvolver políticas de incentivo às micro e pequenas empresas;

d) dcscnvolvcr atividades de apoio à modemização da economia regional, como a logísticâ,
tccnologia da informação, telecomunicações, design, engenharia c gcstão da qualidade;

c) pronrovcr ações visando a gelação de trabalho e renda.

l) dcscnvolvcr iniciativas a fim de concrelizar as politicas de regulalização lundiária rural;

g) dcscnvolver projetos que incentive, apoie e promova a agricultura familiar;

h) nrobilizar os Municípios Consorciados a implantaÍ o Serviço de lnspeção Municipal (SIM),
n()s tcnnos da legislação Federal e Estadual;

i) atuar na execução do SIM no âmbito do scu território e nos limites admitidos na legislaçào;

.i) Atuar na inspeção e fiscalização de produtos de origem animal;

l) 
^tuar 

na inspeção c fiscalização de produtos de origem vegctal.

I lI - I)cscnvolvimento urbano e gestão ambiental:

a) promover o desenvolvimenlo urbano e habitacional;

lr) dcscnvolvcr ações de requalificação urbana com inclusão social;

c) tlcscrrvolver atividades de planejamento e gestão ambiental;

d) aruar pela implantação de um sistema integrado de gestão e destinação final dc resíduos

stiliclos industrial, residencial, da construção civil e hospitalar;

c) pr()nr()vcr a aíictrlação regional dos planos diretores e lcgislação urbanística;

l) dcscnv()lver atividades de controlc c fiscalização integrada das ocupaçôes dc árcas dc

nranar.rcial, com participação da sociedadc civil no proccsso dc monitoramcnto;

g) dcscnvolvcl atividades dc educação ambiental;

h) oxccutar ações rcgionais na árca dc recursos hídricos e saneamento;

Rua Professor fosé Seãbra de Lemôs, 42O - Recanto dos Pássàros - Barreirâs- BA _ CEP:47.aOB-o21
77 3613-3a5a - administrativo@consid. ba.oov. br
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i) criar instrumentos econômicos e mecanismos de compensação para a gestão ambiental;

j) cstabclccer programas integrados de coleta sclctiva do lixo, reutilização e reciclagom

l) desenvolvcr iniciativas a fim de concretizar as politicas de regularização fundiária urbana.

Miducação, Cultura e Esportes:

a) foíalecer a qualidade do ensino infantil nos principais aspectos, dentre outros:
rcg,ulanrcnlação, atcndimento à demanda, gestão educacional, melhoria dos cquipamcntos
públicos, gestão financeira, manutenção da rede fisica, informatização, educação inclusiva.

1.lalticipação da lamília, qualificação dos profissionais;

l)) aluar pela qualidade do cnsino fundamental; ensino médio regular e profissionalizante;

c) clcscnvolvcr açõcs de alfabetização de jovens e adultos;

d) promovcr a clevâção da escolaridade e qualificação proflrssional;

c) dcsenvolver açõcs de capacitação dos gestores públicos e profissionais da educação;

l) dcscnvolvcr açõcs cm prol do acesso e melhoria da qualidade do ensino supcrior;

g) atuar em prol das políticas de preservação e recuperaçâo do patrimônio cultural e histórico;

h) cstimular a produção cultural local;

i) dcscnvolvcr alividades de circulação c divulgação da produção cullural rcgional;

j) atuar para a cxcclência da região em modalidades esportivas, tanto amadoras quanto dos

csportcs dc competição;

l) dcscnvolver ações e programas voltados especificamente para a terceira idade.

V Âssistência, Inclusão Social e Direitos Humanos:

a) dcscnvolvcr atividadcs dc aniculação rcgional visando supcÍar a violação dc dircitos da

intãncia c adolcscência cm risco, em cspccial nas situaçõcs do trabalho infantil, da vicla tra nta

c <1a exploração sexual;

b) dcfinir lluxos c padrões dc atcndimento à população de rua para a operação em rcdc dos

sorviços c pÍogÍamas da região, de forma integrada com ações para geração de trabalho c
rcnda, atendimento cm saúde e garantia de moradia;

c) lbrtalcccr o sistema dc Íinanciamcnto público das políticas de assistôncia social;
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d) ampliar a rede regional de serviços voltados à proteção das mulheres em situação de
violência c risco de vida;

c) dcsenvolver ações em favor da defesa dos direitos humanos e contra quaisqucr
discriminações;

Vl - Scgurança Pública:

n) dcscnvolver atividades regionais de segurança pública capaz de integrar as açõcs policiais
nos nívcis municipal, estadual e federal com ações de caráter social e comunitário, tendo por
r.ncta rcduzir drasticamente os níveis de violência e crirninalidade;

b) iutcgrar açõcs dc segurança pública regional à rede de serviços dc assistôncia c inclusão
social, rcqualilicação profissional dos servidores públicos, campanhas c açõcs de plcvcnçàtr,
rno<liação dc conflitos c promoção da cultura dc paz;

c) dar atcnção específica à segurança dos equipamentos públicos destinados a atividadcs
cducacionais, culturais, esportivas e de lazer, garantindo o direito à sua utilização;

Vl I - Foíalecimento Institucional:

a) colitborar para a redefinição das estruturas tributárias dos Municípios para ampliaçào dc
suzrs capacidades de invcstimentos;

h) pronrovcr o apcrfeiçoamento das bases políticas institucionais da região;

c) dcscnvolver atividades de lbrtalecimento da gestão pública e modemização administrativtr;

d) dcscnvolver atividades de promoção do marketing regional visando o fortalecimcnto da
irlcr.rtidade regional;

c) instiruir e promovcr o funcionamcnto das escolas de governo ou cstabelecimenrtrs
corrgêncrcs;

Q rcalização de licitações compaíilhadas das quais decoÍram contratos celebrados pelos rnunrcipios

consorciados ou entes dc sua administração dircta ou indireta;

g) pronrovcr Íegistros de pÍeços e crcdenciamento de serviços ou fomecedores.

Parrigraf<r único. Se o Estado e/ou União participarem do CONSID, a sua atuação incidirá.
ds l'onna vcnical, projetando-se sobre a soma dos territórios dos entes consorciados-

C^PÍI'UI,O III
DC)S DIlttt-t'os t)os EN-rIts coNSC)R.cl^l)()s
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Ârt. 6" - Constituem direitos dos consorciados:

t - participar ativamcntc das sessões da Âsscmbleia de Prcfeitos c discutir os âsslrrt()s
subr.r.rctidos à aprcciação dos consorciados, através de proposiçõcs, debates c dclibcraçr-rcs

atravós do voto, ou scndo votado, desdc que adimplente corn suas obrigaçõcs opcracionais c
linancciras;

II - cxigir dos demais consorciados e do próprio Consórcio o pleno cumprimento das rcgras
cstipuladas no Protocolo de Intenções / Contrato de Consórcio, no seu Estatuto, Contralos (lc

l)rograma c Contratos dc Prestação de Scrviços;

lIl - opcrar compcnsação dos paBamentos realizados a scrvidor cedido ao CONSII) cttnt tjrtus
para o cntc consorciado c os rcpasscs prcvistos no contrato de rateio;

lV - votâr c ser votado para os cargos de Presidência e do Conselho Fiscal, rcspcitadas as

cxigências dcssc Protocolo de lntenções / Conlrato de Consórcio;

\/ - propol rrrcdidas quc viscm atcndcr aos objetivos c intercsscs dos Municípios c ao

ilprin.roran.rcnto do próprio Consórcio;

CAPÍTUI,O I\/
DOS DEVERES DOS ENTES CONSORCIADOS

Âr1. 7" - Constituem deveres dos entes consorciados:

I - curnprir c làzer cumprir o presente Protocolo de IntenÇões / Contrato de Consórcio, o

lislatuto, Contrato dc Programa c dc Rateio, bcm como outros convênios c contratos llt-tnados:

I I - lcatar as dctcrminaçôes da Âsscmblcia Geral, cumprindo com as delibcrações;

lll - coopcrar para o dcsenvolvimento das atividades do Consórcio, bem como contribuir conr

n ordcm c a harmonia cntre os consorciados e colaboradorcs;

I V - participar ativamcntc das reuniõcs e Âssembleia Geral do Consórcio, atravós dc

proposições, dcbatcs c dclibcraçõcs, sempre que convocados;

\1 cumprir pontualmcntc cont suas obrigações opcracionais e financeiras assum idas .iu trl.o ao
(lonsórcio. sob pena dc suspensão c, posterior, exclusão na forma dcstc Protoool(, dc

lntr:nçõr:s / Conlrato dc Consórcio;

Vl - cxpedir autorização para realização de débito automático do valor mensal do ratcio, ou

rotal, conlorme decidido pelo cntc, cm conta bancária do cnte Consorciado cm instituiçào

linanccira ondc movitncnta rccursos municipais.
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VII - ccdcr, se necessário, servidores para o Consórcio na forma deste Protocolo de Intcnçõcs
/ Contrato de Consórcio, Contrato de Programa e legislação local;

Vlll - incluir em sua lei orçamentária, ou em créditos adicionais, dotações suficientes para

suportar as despesas assumidas por meio de Contrato de Rateio e Contratos de Programas,
coní'ormc o caso;

lX- cornpanilhar Íccursos e pessoal para a execução dc scrviços, programas, projetos,
atividadcs c açôes no âmbito do Consórcio.

CAPITUI,O III
DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO

^rt. 
8" - l'ara o desenvolvimento dc suas alividades, o CONSID podcrá valer-sc dos scgurntcs

lllslrlrmcnlos:

| - Íirmar convênios, contratos, acordos dc qualquer natureza, receber auxílios, contribuiçõcs
c subvcnções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo;

I I - promover desapropriações e instituir servidões nos termos de declaração de utilidadc ou
r.rcccssiclade pública, ou interesse social, realizada pelo Poder Público;

í I I - scr conrratado pcla administração dircta ou indireta dos cntcs da lrcdcração consorciaclos,
clispcrrsada a licitação nos casos cm que a legislação permitir c respcitando o Protocolo dc

Intcnçõcs / Contrâto dc Consórcio;

l\/ - cstabelecer contrato de programa para a prestação dos scrviços públicos fixados no

l)rotocolo de Intenções / Contrato de Consórcio;

\'- cstabclcccr termos de parccrias para a prestação dos serviços públicos lixados ncr

I)r'otocolo dc Intenções / Contrato de Consórciol

Vl - cstabelcccr contratos de gcstão para a prestação dos scrviços públicos fixados t.ro

l)rorocolo dc Inrcnções / Contrato de Consórcio;

\/lt - adquirir ou administrar bens para o uso compartilhado dos Municípios consorciados:

Vl I I - plcstar ser-viços públicos mcdiante a execução, em estlita conlormidadc com cr

csrtrbclccido na regulação, dc toda c qrral<1uer atividade ou obra cotn o ob.ictivo clc pcrrnitir o

irccsso a unr serviço público com caractcrísticas e padrão dc qualidadc dctsrminados;

lX - prsslar scrviços, inclusivc de assistência técnica, à execução dc obras c o lornecitncnto
dc bcrrs à administração direta ou indireta dos cntcs consorciados;
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X - cmitir documcntos de cobrança e cxercer atividadcs dc arrccadação de rarifas c ()Lrtr'os

prcços pÍtblicos pela prestação de serviços ou pclo uso ou outorga de uso tlc bcns
arlrn inistrados pclo Consórcio;

Xl - outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou scrviços públicos indicando dc
Íirnna cspccifica o objeto da concessão, permissão ou autorização c as condiçõcs a quc dcvcrir
atcndcr, obscrvada a lcgislação dc normas gcrais cm vigor;

Xll - contratar opcração de credito observados os limitcs e condiçõcs cstabclccidas na

legislação pcrtincntc.

C^PÍTULO IV
r)A REPRESENTAÇÃO EM MATÉRIA DE INTERE,SSE COMUM

^r1.9" 
- O CONSID será representado legalmentc pclo seu Presidente.

§ l" - I-ln.r assuntos de interesse comum aos objctivos ou de maior repercussão para as

atividades do CONSID, poderá o presidente representar os cntes da Fcderação consorciados

llcl ntc or.rlras csfcras de govcrno, inclusivc com o objctivo dc cclebrar convônios corrr
crrlidadcs govcn.rar.ncnlais ou privadas, nacionais ou cstrangeiras, dcÍbndcr ils czruslls

rnrrnicipal islas c/ou rcgionais, dcnlrc outros assuntos.

§ 2" - O CONSID terá competência para rcprcsentar o conjunto dos cntcs consorciados

-iutlicialmcntc c perante a administração dircta ou indircta de outros cntcs ledcratlos.
organiz:rçõcs govcmamentais ou não-govemamcntais, nacionais ou estrangciras, quando cr

objcto clc inlcrcssc rcl'crir-sc às suas íinalidadcs.

CAPITUI,O V
DA ()RGANTZAÇÃO A DM rNrS-|-RÂ'I'r Vl\

-,\ rl. l0 - Para o cumprimento de suas l'inalidadcs, o CONSID contará com a scguirrtc

cstlr.ltr.lril adrninistrativa:

| - r\ssgrblcia Gcral;

ll - (lonsclho Consultivo;

llÍ - Sccrct:rria llxecutiva.

sraÇÃo I
DA 1\SSEMT}LEIA GF]IIAI-

,\r't. ll - A Âsscrnbleia Geral é a instância dclibcrativa rnáxitna do CONSID e corrslittlí(Lr

Pclos che-Í'cs do l)odcr Executivo dos cntcs consolciados. sendo quc os respcctlvos sucL-ssorcs
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ou substitutos serão, obrigatoriamente, os substitutos legais, nos tcrmos das respectivas
Lcgislaçõcs Orgânicas.

§ l" - No caso de impedimento ou ausência do chefe do Poder Ilxecutivo, este poderá scr
rcprcscntado na Assembleia Geral pclo scu substituto legal.

§ 2" - Ninguém podcrá reprcscntar dois cntcs consorciados na mcsma Assemblcia Gcral, salvo
no caso do presidente que naturalmente representa o este Consórcio c também o seu

nrtrnicipio.

§ 3" - A Asscmbleia Geral rcunir-sc-á ordinariamente uma vcz por mês em datas a sercm
dc li nidas pclo presidente.

§ 4" - 
^ 

Àssembleia Gcral instalar-se-á ordinariamente em primcira convocaçào corrr ir

prcscuçâ da maioria de seus membros c, não atingido quórum, colrsiderar-sc-ri
.rutorraticamcnte segunda convocação a sc rcalizar I (uma) hora dcpois, no mcsmo local, com
clualqucr número de consorciado, delibcrando por maioria simplcs dc votos, rcssalvaclas as

nrâtcrias que exigirem maioria qualiiicada ou absoluta.

§ 5'- 
^ 

Âsscmbleia Geral poderá sc reunir em caráter extraordinário mediante convocação dc
sou Prcsidcnte ou por maioria absoluta de seus membros.

§ 6" - As convocações serão fcitas através de comunicação por mcio eletrônico que garanta a

crôncia dc todos os seus membros quanto ao dia, hora, local c pauta do dia.

§ 7" - Cada cntc consorciado possuirá direito a um voto nas deliberaÇõcs da Asscmbloia
(icra l;

§ tl" - O voto será público e nominal, admitindo-se o voto secreto nos casos de julgamento cm

tluc sc suscitc a aplicação de pcnalidade a ente consorciado e na aprovação de moção de

e c trsu ra;

§ 9" - O l,rcsidcnte do CONSID tcrá dircito apcnas ao \,oto dc mincrva, salvo quando sc llatar
dc ctciçõcs. dcstituições c nas decisõcs que exijam quorum qualiftcado;

§ t 0 ,. Para eleição e destituição do Prcsidente, a Âsscmbleia ceral se rcunirá

cx tr.aordinariamente na forma do § 5", scndo necessária a pÍesença c voto da maioria absoluta

dos rncnrbros cm única convocação, cm ambos os casos considcrando o § l3 dcste artigo;

§ I I - ^ 
pcrda do mandato clctivo é causa dc cxtinção automática da condição dc mcmhro da

Âsscrnbleia Geral.

-s t2 - Sc o término do mandato do Prefeito que ocupaÍ a Prcsidência da Assembleia Geral
()corr.cr antes do seu terrno, hipótese em que será sucedido pelo vice-presidentc pelo prazo

rcsta n tc.
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§ t3 O cnte que cstiver inadimplente com suas obrigações financeiras e opcracionais por
nrais dc 60 (sessenta) dias junto ao Consórcio ficará automaticamentc suspcnso o seu direit<r
rlc votar qualquer matéria, ou ser votado, rcassumindo-o na Assemblcia scguinte, caso venha
a sânar a relêrida inadimplência:

§ 14 - ./l inadimplência sc verificará através de comunicado da Secretaria Executiva do
Consórcio à Assembleia Geral.

§ 15 - Na abertura dc cada reunião da Assembleia Geral a ata da reunião anterior scrá
strbmctida à aprovação, quando isso não ocorrcr na própria assembleia que ensejou sua
claboração.

AÍa. l2 - Compete à Assembleia Gcral:

I - hornologar o ingresso da União e do Estado da Bahia no CONSID;

I I - aplicar ao ente consorciado as penalidades de suspensào e exclusão destc Consórcio;

lÍl -- aprovar e fazer alteraçõcs no estaluto;

lV - eleger ou destituir o Presidente e o Vice-Presidente;

V - deliberar sobre o ingrcsso neste Consórcio dc ente federativo que não tcnha sido
subscritor inicial do Protocolo de Intenções / Contrato de Consórcio;

Vl - aprovar:

il) () ()rçamcnto plurianual dc invcstimcnlos;

l)) o progranla anual dc trabalho;

c) o orçamcnto anual destc Consórcio, bem como respectivos créditos adicionais, inclusivc a

prcvisão de aportcs a serem cobertos por recursos advindos de contrato de rateio;

tl) a lcalizaçào dc opcraçõcs de crédito;

c) a Íixação, a rcvisão c o rcajustc de tarifas, taxâs c outros preços públicos, c;

l) a:rlicnação c a onelação dc bcns, matcriais ou cquipamentos perrnancntcs do CONSID ott

tlaquclcs que, nos termos de contÍato de programa, the tenham sido outorgados os direitos dc

cxploraçào;

VII - aprovar a cessão de servidores por ente federativo consorciado ou convcniado ao
(-r>nsórcio;

\/ltl - aprovarplanos e rcgulamentos dos sewiços públicos prcstados pelo Consórciol
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IX - aprovar a celebração de contratos de programa e Convênios;

X - aprcciar e sugerir medidas sobre:

a) a melhoria dos scrwiços prcstados pelo Consórcio;

b) o apcrlciçoamento das relações do Consórcio com órgãos públicos, entidâdcs c/ou
crnprcsas privadas.

Xl - dclibcrar sobre a necessidade de contratação de pessoal;

Xll - deliberar sobre alteração ou extinção do Protocolo de Intenções / Contrato de Consôrcio
Público;

Xlll - adotar as mcdidas pertincntes cm caso dc rctirada dc cntc consorciado;

XIV - dcliberar sobre a participação deste Consórcio em instituições e órgãos relacionados às

suas llnalidadcs institucionais;

XV - Para as deliberações constantes dos incisos III, V, VI, VII, VIII e lX desto art. é

ncccssário o voto dc maioria absoluta dos membros;

§ l" - Scrá convocada Assembleia Geral para a claboração, altcração e/ou aprovaçào do
l'lstâtuto do Consórcio;

§ 2" - Nas convocações da Assembleia Geral poderá conter como item de pauta "apreciaÇão
dc eventuais moções de censura".

§ 3" - Nas atas da Assembleia Geral serão registradas:

I - por rncio dc lista de presença, todos os entes federativos represcntados;

II - dc lorma rcsumida, todas as intervenções orais c, colno anexo, todos os documcntos quc

tcnhanr sido cntrcgues ou aprcsentados na Assemblciai

lIl - caso não seja apresentada como anexo, cada uma das propostas votadas devc constar da

tuta, ainda que em forma de resumo, bem como a proclamação do resultado da votação;

!\// - no caso dc votação sccreta, a exprcssa motivação do segredo c o resultado Ílrral da

r. otação;

§ 4" - Somsnte se rcconheceÉ sigilo de documcntos e declarações cfetuadas na Asscrnt lciit
(;oral mcdiantc dccisão na qual se indiquem expressamente os motivos do sigilo. A rcÍ'crida

decisão scrá tomada por maioria dos votos dos presentes.
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§ 5" - A ata será rubricada em todas as suas folhas, c scus anexos, por aquclc quc a lavrou, por
clucrn presidiu a Assemblcia Gcral e, ao final, por todos os reprcscntantcs mctnbros dir

Àsscrnblcia. Os convidados assinaúo apcnas lista de presença.

§ 6' - 
^ 

íntcgra da ata da Asscmbleia Geral ou scu resumo, em até l0 (dcz) dias após a

aprovação, será publicado pelo CONSID nos meios eletrônicos cujas publicaçõcs
ir.rstitucionais ocorlem;

§ 7" - Mcdiante o pagamento das despesas de reprodução, cópia aulenticada da ata c dcmais
d()curncntos, salvo os considcrados de caráter sigiloso, serão iomecidos a tlualqucr cidadl'io
rluc os solicite.

sEÇÃo rr
DÁ, EI,EIÇÃO E DA DIISTII'UIÇÃO DO PRESIDEN'I'E

^rt. 
l3 - O presidentc c o vice-presidente serão clcitos em Asscmbleia Gcral espccialmcnlc

ct>nvocada, podendo ser aprcscntadas candidaturas nos primeiros 30 (trinta) minutos, somclrtc
scnrlo válidas as dos candidatos chefcs dc Podcr Exccutivo de cnte consorciado.

I - () Prcsidente scrá eleito mediante voto público, aberto o nominal para mandato dc 2 (dois)
anos, permitida a rccleição para igual periodo;

Il - scrá considerado eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos membros,
considcrando os brancos;

Íll - caso nenhum dos candidatos tenha alcançado a maioria dos votos, rcalizztr-sc-á segundo

rurno, cu-jos candidatos scrão os O2 (dois) mais votados s scrá considcrado clcito ctn scgundo

Irrrno o candidato que obtivcr tnctade mais um dos votos, considerados os votos brancos;

I \/ - proclamado elcito o Presidente e Vicc- Presidente, ao primeiro será dada a palavra c
pr-az() pa[a que nomeie, cm cargo ern comissão, o Secretário l]xecutivo;

\z - a clcição do Presidente e do Vicc-Presidcnte scrá realizada na primcira cluinzcna dc

.jruroiro do ano subseqiicntc ao término do mandato;

Vl - aprcsentada moÇão de censura as discussões sclào intcrrompidas c scrá cla
irlcdialarncnte aprcciada, sobrestândo-se os dcmais itcns da pauta;

VII - a voiação da moção dc censura será efetuada, facultando-sc a palavra, por quinze
n)inutos, ao seu primciro subscritor e, caso Prcsente, ao Prcsidcntc ou ao Secrclário
l':xcclrtivo, que se pretenda destiluir, admitindo o voto sccreto nos terrnos do art. 11, § 1";

VIll ' na hipótcse de scr aprovada a destituição do Presidente, procedcr-se-á' na mcsma
Âsscnrblcia, à eleição do novo Prcsidcnte para complelar o pcríodo temancscclltc do rllandat();
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lX - não se viabilizando a eleição do novo Presidente na mesma Assembleia, o Vice-
Prcsidcnte assumirá a função até a próxima, que se realizará em até 3O (trinta) dias;

X - aprovada moção de censura apresentada em face de Secretário Executivo Gcral, cle será
autornaticamente dcstituído, mediante voto da maioria dos prescntes. Hipótcsc cm quc o
l)rcsidente promoverá a nomeação de novo Secretário-Executivo.

Xl - rejeitada moção de censura, nenhuma outra poderá ser apreciada na mesma Asscmblcia c
rros (rO (sessenta) dias seguintes, em relação âo mesmo fato.

XII - somente poderá concorrer à presidência e vice-presidência deste Consórcio o ente quc
tivcr se consoÍciado há pelo menos l2(doze) meses.

SEÇÃO III
DO PRESIDITN'I'E E VICE-PRESII)ENTE

^rt. 
l4 - Competc ao Presidente:

l - rcprescntar o Consórcio judicial e extrajudicialÍnente;

I t - autorizar o Consórcio a ingressar em juízo;

I I I - convocar c presidir as rcuniões da Assembleia Geral;

lV - promover todos os atos administrativos e operacionais necessários para o
dcscnvolvimento das atividades do Consórcio;

I V - prestar contas ao término do mandato;

V - providenciar o cumprimento das delibcrações da Asscmbleia Ceral;

\'l - convocar o Consclho Consultivo;

Vll - uolncar e exoncrar, em cargo comissionados, os cornponcntes da Secretaria l:.xcctrliva;

VIll - homologar a indicação dos membros para o Consclho Consultivo;

lX - aulenlicar o livro de atas das reuniões da Assembleia Geral;

X - expedir resoluções da Assembleia Geral para dar força normativa às dccisões
cstabclccidas nesses colcgiados;

XÍ - dclogar atribuiçõcs c dcsignar tarelàs para os órgãos dc gcrência c de cxecução;

XII - julgar, cm primcira instância, reculsos relativos à:

a) hornologação de inscrição e de resultados de concursos públicos;
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h) impugnação de edital de licitação, bem como os relativos à inabilitação, desclassificação e

homologação c adjudicação de seu objeto;

c) aplicação dc pcnalidades a scrvidorcs do Consórcio;

XIII - zelar pelos interesses do Consórcio, exercendo todas as competências que tenham sido
outorgadas pelo Contrato Público de Consórcio ou pelo Estatuto a outro órgão do Consórcio;

§ l" - Com cxceção da compctência prevista nos incisos II, III, IX, X e XI, todas as clcmais
podcrão ser delcgadas ao Sccretário Executivo.

§ 2" - Por razõcs dc urgência ou para pcrmitir a celeridade na condução administrativa do
Consórcio, o Sccrctário Executivo podcrá praticar atos ad reíerendurn do Prcsidentc.

§ 3" - A conrpctência prevista inciso II pode ser exercida pelo Secretário Executivo.

ArÍ. l5 - Compcte ao Vice-Presidente:

I - substitrrir c representar o Presidcnte em todas as suas ausências c impedimenros;

ll - arsscssorar o Presidenlc c exercer as funções que lhe lorem delcgadas;

Ill - assurnir interinamente a Presidência do Consórcio, no caso de vacância, quand() cs{a
()c()ÍTcr na scgunda metade do mandato, exercendo-o até seu término;

lV caso o Vicc-Presidente venha a suceder ou substituir o Prcsidente, nada impedc quc, se

rqclcito, possa scr conduzido ao mandato seguinte;

V slrccder c cxcrccr todas as atribuições do Presidcntc caso a vacância do cargo vcnha sc dá

rro úlÍimo ano do mandato;

Paragrafo único. Os afastamentos a que se Íefere o inciso I superiores a 120 (cento c vinte)
tlias por ano dcvcrão ser autorizados pela Assembleia Geral.

sEÇÃo rv
DO CONSELHO CONSUI,TIVO

^rt. 
16 - O Conselho Consultivo scrá constituído por O5 (cinco) representantes dc cntidadcs

civis, legalmente constituídas, com sede ou representação nos entes consorciados, alraves de

clcição interna na Assembleia Geral, para mandato de 2 (dois) anos, Permilida a reeleição por
igual pcríodo.

^rt. 
l7 - Compctc ao Conselho Consultivo atuar como órgão consultivo da Asscmblcia Gcral

do Consórcio c para tanto podcrá:

Ruâ ProÍessor ,osé Seabra de Lemos, 42O - Recanto dos Pássàros - 8àrreiras - BA - CEP: 47.808-021
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I - propor planos c programas dc acordo com as finalidadcs preyistas noste docunrcnto:

lI - sugcrir formas de melhor funcionamento deste Consórcio e seus órgãos;

I[I - propor a claboração de estudos e pareccres sobre as atividadcs desenvolvidas.

-^rt. lll * A cscolha sc dará no início dc cada biênio.

sEÇÂ.o v
D^ Sr.lcRll't'^lll^ ItxFtcu't-Iv^

Arl. I9 - 
^ 

Secrctaria Executiva do CONSID é composta pelos seguintcs órgâos, no qual os
r. ltrlos tlc chcfia sio dc livre nomcaçào c cxonL'r-açào pcla prcsidência. mcrJianlc pot tlt iir
cspccílica a scr ptrblicada nos mcios eletrônicos ordinários clo CONSIT);

I Sccrctaria (a) Iixccutivo (a)

u) 0I (um) achn in istrador;
b) 0l (um) contador;
c) 0l (un'r) asscssol' administralivo;
d) (.t2 (dois) auxiliares administralivos;
c, (ll (dois) it-judrrrrtcs dc scr-r iços: e

l) ol (urn) gcrcrrtc dc nráqrrirras.

I I I) ir-ctoria/A sscss()ria Adr.r in istrativa,/li inancclra I

I ll I)irctoria/Asscssoria dc Rclações Institucionals;

I\/ I)irctor-ia/Asscssoria dc Assllntos Estratógicos;

V I)irctoria/Assessoria dc Programas c Projclos;

VI I)irctoria/A sscssoria J uridica:

YII - 
^sscss()riâ 

dc Cornunicuçào.

Âr1- 20 - Cornpctc ao Sccretário lrxccutivo:

I - irnplcnrcnrar c gcrir as dirctrizcs políticas c plano dc tratralho clcllnido pcllt Âssctnblciir
(lclal:

I I c()or(lcnerr o tr'.rbalho das clirctorias;

I I I - instauraçtlo dc sindicâncias c ploccssos clisciplinarcs;

IV - ablil c autorizar cditais para compra c licitaçõcs de scrviços;

Êu., Profcssor José S€àbra de Lemos, 42D - Recanto dos Pássa.cs Bãrreiras - AA _ CEP- '17 8OS-ir1
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V - constituir a Comissão de Licitações do CONSID;

\/I - movimcntar as contas bancárias, em conjunto com o Presidcntc. com quem este dclcgar
as contas bancárias e os recursos tlnancciros do CONSID;

VII - Emitir cheques, abrir contas de depósito, autorizar cobrança, rcccbcr, passar rccibo c dar
cluitaçào, solicitar saldos e extratos, requisitar talonários de chequcs, retirar chcclucs
dcvolvidos, endossar cheque, sustar e contra-ordenar cheques, cancelar cheques, baixar
cheques. cfctuar rcsgates e aplicações financeiras, cadaslrar, altcrar c dcsbloquear scnhas,
cÍ'ctuar saques conta corrente, clbtuar saques - poupança, cletuar pagamentos por nrüi()
clctrônico, cfetuar transferências por meio elctrônico, liberar arquivos dc pagarncntos no
(;lrN/AASP, solicitar saldos e extratos de investimcntos, solicitar saldos/extratos de opcraçõr:s
dc crédito, etêtuar movimenlação financeira no RPG, consultar contas,/aplicação programas
r-qpassc, consultar saldo/cxtrato de conta judicial unificada, cmitir comprovantes, cfctuar
transfcrôncia para mcsrna titularidade - mcio elctrônico, encerrar contas de dcpósito c
consullar obrigações do débito dircto autorizado - DDÀ.

.,\rt. 2I - Compete à DireloÍia/^ssessoria Administrativa/liinanccira:

I - rcspondcr pcla cxccução das atividadcs administrativas;

Í I - rcspondcr pela exccução das atividades contábil-Íinancciras;

llI - claborar a prestaÇão de contas dos auxílios e subvcnções concedidos c/ou rcccbidos;

IV - rcsponder pela elaboração do balanço patrimonial/fiscal;

V - publicar, anualmcntc, o balanço anual do Consórcio na imprcnsa oficial;

Vl - rcspondcr pcla execução das compras e de fomecimentos, dentro dos limitcs do
()rçamento aprovado pcla Assemblcia Gcral;

VII - autcnticar livros dc atas c de Íegistros próprios do Consórcio;

VIII - claborar a pcça orçamentária anual e plurianual;

I X - proglalnar e efetuar a execução do orçamento anual;

X - Iibcrar pagamentos;

XI - controlar o fluxo «le caixa;

XIf - prostar contas dc projetos, convênios, contÍalos e congêncrcs.
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XllI - propor melhorias nas rotinas administrativas do Consórcio, visando à continua redução
dc custos, aumento da efrcácia das ações consorciais no atingimento de suas metas e objetivos
c ao emprego racional dos recursos disponíveis;

XIV - expedir ccrtidõcs, declarações, passar recibos, receber citações e inlimações, bem como
dar adequado lTatamenlo a todos os demais documentos a serem expedidos ou recebidos
rclalivos â matérias administrativas do Consórcio;

,\Ít. 22 - Compete à Diretoria./Assessoria de Relações lnstitucionais:

I - planejar, organizan, coordenar e executar atividades inerentes ao desenvolvimento e

ampliação das institucionais do Consórcio;

ll - assistir o Secretário Executivo, as demais autoridades do Consórcio e as unidadcs da
SccÍctaria, quando solicitado, quanto ao protocolo a ser observado nas cerimônias e eventos
oficiais e à organização e realtzaçã.o de eventos institucionais;

III - Receber e acompanhar autoÍidades e visitantes ilustres;

ÍV - assessorar o Secretário Executivo, e as autoridades do Consórcio em matéria de sua

competência;

V - prestar apoio a Secretaria Executiva, participando do planejamento c da cxccuçào de
projctos ou atividades pontuais que demandem conhecimenlos especializâdos ou espccíficos
clc sua área de atuação;

vl - articulação entre Governo do Estado e Municipios;

VII - Exccutar outras atribuições conferidas pela Secretaria Executiva.

A[t, 23 - Compete à Diretoria de Assuntos Estratégicos:

I - a elaboração de programas dc geÍência deste Consórcio;

II - a elaboração de ações e projetos estratégicos de médio e longo prazos;

III - a claboração de subsídios para a pÍepaÍação de ações do CONSID;

tv - a elaboração plano tático e operacional;

V-aarticulaçãocomogovernocasociedadeparaformularaestratégiaregionalecstadual
dc dcscnvolvimcnto de longo prazo;

vl - constituir as câmaras temáticas, a fim de debater questões regionais.

A.rt- 24 - Compete à Diretoria de ProgÍamas e Projetos:

Rua Professor José Se.bra de Lemos, 42O - Recanto dos Pássaros _ Bareiras - BA - CEP:47'8O8-O21
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| - claborar e analisar projclos sob a ótica da viabilidade econômica, financcira c dos
irnpactos, a fim de subsidiar o processo decisório;

ll - acompa nhar c ava liar projctos;

III - avaliar a execução e os resultados alcançados pelos programas implementados;

IV - claborar relatórios de acompanhamento dos projetos,/convênios para as instâncias
supcriores;

V - eslruturar, em banco de dados, todas as infomaçõcs relevantes para análise e execuçào
dos projetos em execução;

VI - levantar informações do cenário econômico e finance iro extemo;

Ârt. 25 - Compcte à Diretoria/Assessoria Jurídica:

I - cxcrccr toda a atividade jurídica, consultiva e contcnciosa do CONSID, inclusive
lcfrrcsentando-o judicial e extrajudicialmente, em todas as causas movidas contra a instituiçâo
otr pcla própria, inclusive perante o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, -fribunal dc
Contas dos Municípios da Bahia c Tribunal de Contas da União;

Íl - elaborar parecerjuridico em geral;

I I I - aprovar cdital dc licitaçâo:

AÍ1. 26 - Compete ao Assessor de Comunicação:

| - cstabclccer estrâtégia de inserção das atividades do CONSID na mídia;

I I - divulgar as atividades do CONSID;

III - responder a eventuais demandas de informações por parte dos órgãos dc itnprensa.

CAPÍ'IUI,O \/I
I)^ GH,STÃO Â,SSOCIADA DE SITRVIÇOS PÚBI,ICOS E SUA AU'T'ORIZI\çAío

Art. 27 - liica autorizada aos Municípios consorciados a gestão associada por r-lreio tlo

CONSID, de serviços públicos correlatos às finalidades da institrrição.

l'arágrâfo Único. A gestão associada autorizada no caPut refere-se ao planejamento' à

rogulação e à fiscalização e, nos ter-rnos de contrato de programa, à prestação dos serviços, e

se dará de acordo com as frnalidades entabuladas no Capítulo III deste, conforme Protocolo do

Intcnçõcs l Contrato de Consórcio.
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^rt. 
28 - z\ gcstão associada abrangerá somente os serviços prcstados nos territórios dos entes

q uc el'elivamente se consorciarem.

l'arágrafo Único. Exclui-se o território do Município a que a lei de ratifrcação tenha aposto
rcscrva para excluí-lo da gestão associada de serviços públicos.

A,rl,29 - PaÍa a consecução da gestão associada, os entcs consorciados transÍ'crirào ao
CONSID, sempre mcdiantc lei, o cxercício das competências dc planejamento, da rcgulação c
cla fiscalização dos serviços públicos objetivados neste instrumento.

§ | " - As competências transferidas por meio do caput desta cláusula são, entre outras:

I - claboração e avaliação de projctos, programas, ações c scus rcspectivos orçamcntos o

cspccifi caçôes técnicas;

I I - claboração de planos de investimentos para a expansão, a reposição e a modcmizaçào dos
scn,iços públicos oferecidos;

lll - restrição de acesso ou suspensão da prestação dos serviços em caso de inadimplência do
usuário, sempre precedida de prévia notificação;

lV - claboração dc planos de recuperação dos custos dos scrviços;

\/ - acompanhamcnto e a avaliação das condições dc prestação clos serviços;

Vl - apoio à prestação dos serviços, destacando-se:

a) a aquisição, a guarda e a distribuição de materiais para a manutenção, a reposiçào, a

cxpansào c a operação dos serviços técnicos;

lr) â manutenção dc maior complexidade, como a manutenção mecânica, elctronrccâtr ica,

rrrccal.rônica, cntrc outros;

c) o controlc de sua qualidade, exccto das tarcfas relativas a csta atividade quc sc mostrarsm
convenientcs realizar <fe modo dcscentralizado pelos Municípios consorciados, nos tcrmos do

contrato de programa.

§ 2" Fica o CONSID autorizado a receber a transfcrência do exercício dc outras

c()rnpctôncias rcferentes ao planejamento, à regulação e à fiscalização dc serviços p[rblicos.

CA PÍ'I'UI,O VII
DO CON'I'RI\'[O DE PROGR-1\M/\

,\rt.30 - Âo CONSID é permitido cclebrar contrato de programa para pl€star scrviços Por
rrrcios próprios ou através de terceiros, sob sua gestão administrativa ou contratual.
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I'arágrafo único. O disposto ncsta cláusula permite quc, nos contratos dc plogttlttit
cclcbrados por cstc Consórcio, sc cstabclcça a lransferência total ou parcial dc cncargos,
scrviços, pcssoal ou dc bcns nccessários à continuidade dos serviços transferidos.

^rt. 
3l - São cláusulas neccssárias do contrato de programa celebrado pelo CONSID as quc

cstabeleçam:

I - o objcto, a árca e o prazo da gestão associada de serviços públicos, inclusivc a opcrada
cor» translcrência total ou parcial de encargos, scrviços. pcssoal c bens esscnciais ii
continuidadc dos scrviços;

Íl - o rnodo. Íbrma e condições de prestaÇão dos serviços;

ITI - os critórios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade dos scrviços;

tV - o cálculo de tarifas, taxas c de outros preços públicos na conformidadc da rcgulução dos
scrviços a scrcm prcstados;

\'- proccdirncntos quc Barantam transparência da geslão econtimica, Ílnarrccila
orçamcntária do cada scrviço cm rclação a cada um de seus titulares, especialrTleDlc n() (lLrc

lc lcrc arrs subsítlios cruzados'

\/I - possibilidadc dc cmissão dc documento de cobrança e de cxercício da atividadc dc
arrccadação de târil-as c preços públicos;

VII - os dileitos, garantias c obrigações do titular e do CONSID, inclusivc os relaciontrdos r'is

prcvisíveis ncccssidades dc futura alteraçào c expansào dos serviços c conscqtlct'ltc
rr.rodcmização, apcr[biçoamento e ampliação dos equipamcntos e instalaçõcs;

\/tll - os direitos c dcvcres dos usuários para obtenção e utilização dos scrviços;

lX - a lirmra dc fiscalização das instalaçõcs, dos cquipamentos, dos métodos c das práticas dc
qxccr.lção dos serviços, bcm como a indicação dos órgãos compctentes para cxcrcê-las;

-\ - as penalidades c sua I'orma dc aplicação;

Xl - os clsos dc cxtinçâo;

\l I - os bcns r-cvcrsivcis:

XIll - os critérios para o cálculo c a lorna de pagamenlo das inclenizaçõcs dcvi<las ao

( gps(t1cio rclativas aos invcstirncnlos quc não tbram amortizados por tariíils otr otrlrlls

rcccitas cnrcrgcntcs da prcstâçào dcls scrviços;
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XIV - a obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas do Consórcio ao titular
dos scr-viços;

XV - a pcliodicidade em que o Consórcio deverá publicar demonstraçõcs financeiras sobrc a
cxccução do contÍâto; c

XVI - o Íbro e o modo consensual de solução das controvérsias conlratuais.

,,\r1. 32 - No caso de a prestâção de serviços for opcrada por transferência total ou parcial de
cncar8os, scrviços, pessoal e bens essenciais à continuidadc dos serviços transferidos, também
são necessárias as cláusulas que estabcleçam:

I - os encargos transferidos e a responsabilidade subsidiária da entidade que os transfcriu;

Il - as penalidades no caso de inadimplência em rclação aos encargos transÍbridos;

lll - o morncnto dc transferência dos serviços e os dcvcrcs rclativos à sua continuidadc;

lV - a indicação de quem arcará com o ônus e os passivos do pcssoal transferido;

V - a idcntificação dos bens que terão apenas a sua gestão c administração transferidas c o
prcço dos que sejam cfetivamente alienados ao contratado; e

Vl - o proccdimento paÍa o levantamento, cadastro e avaliação dos bcns reversivc-is quc
vicrcrn a scr amortizados mediante receitas dc tarilas ou outras cmergentcs da prcstação dos
scrvlÇos.

Âr1. 33 - Os bens, equipamentos e mateÍiais permanentes vinculados aos serviços públicos
scr'ão dc propriedade da administração direta do Município contratante, scndo onerados por
direitos dc exploração que serão cxercidos pelo CONSID pelo período em que vigorar o
contrato dc programa-

Art.34 - Nas opcraçõcs dc credito contratadas pclo CONSID para invcstimcntos nos scrviços
ptrblicos dcvcrá sc indicar o quanlo correspondc aos serviços dc cada titular, pâra lins dc
contabilização e controlc.

Art. 35 - Receitas futuras da prestação de sewiços poderão ser entregues como pagamcrrto ou
como B,arantia de opcrações de crédito ou financeiras para a execução dos invcstimcn(os

llrcvlstos no contrato.

Arr.36 - O contrato de programa continuará vigcntc até seu lerrno final, ainda que:

l'arágrafir único. O titular se retirc dcste Consórcio ou da gestão associada ou ocorra a
cxtinção do CONSID.
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Arl. 37 - Os contratos dc programa scrão celebrados mediantc dispensa dc licitaçào,
itrcumbindo ao Município contratante obcdecer ficlnrcnte às condiçõcs c proccdinrcnlo
nrcvislos na legislação pcírncntc.

CAPÍTULO \/III
DO REGIME ECONÔMICO F.IN..1.NCEIRO

^r1.38 
- Â execução das receitas c das despesas do CONSID deverá obedcccr às normas dc

direito financeiro aplicáveis às entidades públicas.

§ l " - Os cntcs consorciados rcspondcm subsidiariamcntc pelas obrigações destc Consórcio.

§ 2" - No que se refere à gestão associada ou compartilhada, a contabilidadc do CONSII)
deverá pcrmitir que se reconheça a gestão econômica, orçamentária e financcira de cada
serviço cm relação a cada um de seus titulares e anualmente deverá ser aprcscntado
dcmonstrativo que indique:

| - o invcstido e o arrecadado cm cada serviço, inclusivc os valorcs de evcntuais subsíclios
cruzados:

ll - a siruação patrimonial, cspecialmente quais bcns que cada Municipio adquilitr
isoladanrcntc ou em condomínio para a prestação dos scrviços de sua titularidadc c a parccla
de valor dcstes bens que foi amortizada pelas receitas emergentes da prestaçào dc serviços.

Ârl. 39 - São fontcs dc recursos do CONSID:

I - as contribuiçõcs dos consorciados, dcfinidas através dc contrato dc ratcio, anualrncntc
lirnnalizado;

l l - as tari las provenicnLes dos serviços públicos prestados;

III - os prcços públicos decorrentes do uso de bens próprios;

tV - os valores decorrentes da emissão de documentos de cobrança c exercício dc arrecadaçào
dc tarilas c outros prcços públicos pcla prestaçâo dc scrviços ou pclo uso ou out()t-ga dc uso clc

bcns públicos por clc administrados ou, mediante autorização especifica, llclo cntc da

l'cdcraçào consorciado;

V - a rcmuncração advinda de contratos ou convênios Íirnrados;

Vl - quaisquer doações ou legados que lhe sejam destinad«rsl

VII - o rcsultado dc operações dc crédito devidamente aprovadas pela Àssemblcia Ceral;
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\/lll - outros rendimcntos que lhe caibam por disposição legal ou contratual ou por decisão
judicial;

^rr, 
40 - Os recursos dos entes consorciados somente poderão scr repassados através da

cclcbração dc contrato de rateio, constituindo ato dc improbidadc administrariva ?r

lirnlalização dc tal instrumcnto sem a prévia dotação orçamcntária ou scm obscrvância dirs
cx igências lcgais.

l'arágrafo único. Os contralos de rateio poderão incluir dotações que cxtrâpolem o respccrivo
cxcrcício financeiro, dcsde que tenham por objcto projetos intcgrântes do plano plurianual.

^rl.4l 
- Ii vedada a aplicação dos recursos cntÍegucs por meio tlc contrato dc ratciu.

inclusivc os oriundos dc transferências ou opcrações dc crédito, para o atcnditncnt() dc
dcspcsirs c lassilicadas como gcncricas.

§ I" - litcnde-sc por despcsa gcnérica aquela crn que a exccuçào orçamentáriâ se làz corr.r

r.r.r ocla I itlade de aplicação indcÍinida.

-s 2" - Niro se consideram como genéricas as despesas dc administração e planejamento, dcsdc
cluc prcviamentc classificadas por mcio de aplicação das normas de contabilidade pública.

iÍa. 42 - Com o objctivo dc permitir o atendimcnto dos dispositivos da Lei Complcmontar
l0I, tlc ;l de maio cle 2OO0, o CONSID lornecerá as infornraçõcs financciras ncccssár'ius 1'alir
quc scjam c;onsolidadas nas contas dos entes consorciados, todas as reccitas c dcspcs:rs
lcalizadas, dc Íbrma a quc possam scr contabilizadas nas conlas dc cada cntc d:r Ijcdcraçlio rlr
conI'onrlidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos :rtendidos.

^r't. 
43 - O CONSID sujcita-se à fiscalizaçào contábil, operacional e patrimonial pclo

'l libunal de Contâs compctente pata apreciar as contas do seu reprcscntân1c lcgai, inclusivc
<luanro à lcgalidadc, legitimidadc c economicidadc das dcspcsas, atos, contratos c rsnúnciit rlc
r-ceeitas. scm prcjuízrl do controle extcrno a scr cxercido cnr razão dc cada um dos contralos
riuc ()s \:ntcs da t.'cdcração co[sorciados vicrcm a celebrar.

CAPÍTULO IX
DOS RECURSOS IIUMANOS

SEÇÃO I
DO QU^DRO DIt PI,]SS()^L

.,\rt.44 - O quadro dc pcssoal do CONSID scrá regido pclas r.rormas dc dircittr público.
inclusivs quanlo à possibili<.ladc de contratação tcmporária, Iros tcrmos do art. f 7, IX' da (lti c

art. 5", X, do Dccreto rf 6.O17/2OO7, dc acordo com o provimento, rcquisitos dc trortrcaçritt.

r cr.r.rtr ncrarçào c âtribuições gcrais, cdital dc selctiva pública c contrato administràtivo.
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l'arrigrafir primciro. Os empregados do CONSID não podcrão ser ccdidos, salvo por
dclibcraçào cla assemblci gcral.

Pnrágral'o scgundo. O CONSID podcrá promovcr sclctiva pública a Íjm dc atcnder as
ncccssidadcs temporárias de convênios ou contratos.

I'arágrafo tcrcciro. Observado o orçamento anual do consórcio, o salário c dqmais vantagcl'ls
dos cmpregados públicos que compõem o quadro de pessoal serão revistos anualmcnte, nos
tcnnos da variação do INPC (indice Nacional de Prcços ao Consumidor).

^ri.45 
- As atividadcs da Prcsidênoia, Conselho Consultivo, bcm como â paniÇipaçíio dos

rcplcscnl.rllcs dos cntcs consoroiados na Assemblcia Gcral c cm outras atividades clcstc ni'io
scrlio remuncLadas em ncnhuma hipótcsc.

.\rt. 46 - Â dispcnsa dc serwidores nomcados dcstc Consórcio nâo depcndcrá dc rnotivaÇào
prcvia c os dcmais na forma do contrato administrativo c cdital do ccrtame.

SEÇÃO II
I)A CESSAO DE SERVID()RES PEI,()S EN'I'ES C()NS()RCI.,\I)OS

,\Í1.47 - ()s cntcs consorciados poderão ccdcr scrvidores ao CONSID, na Íbrma da lcgislaçào
Iocarl.

§1" - Os servidores disponibilizados perÍnanecerão atrelados ao regime jurídico originário.
l.urvcndo possibilidade da conccssão de gratificações ou adicionais, nos temos c valorcs
plcviamcnte definidos.

§ 2'- () paBamcnto de gratiÍicaçôcs ou adicionais não confiB,urará o cstabclcc itncn(o (lc
virrculo laboralivo distinto, tampouco serão computadas para fins trabalhistits ou
p rc v idc nc i á rios.

§ -1" - Caso o entc consoÍciado assuma o ônus integral da disponibi lizaçâo do servidor. podcrá

contabilizar tâl despesa para Íins compcnsatórios em relação aos compromissos assumidos no

contralo de lateio.

sEÇÃo III
D^ CON'r'R^'r^ÇÃO

,\l'1. 4tl - Somentc podcrão ocorrer contrataçõcs por lcmpo determinado pala atendcr

ncccssidadc tcmporár'ia de cxcepcional intcrcsse público cm hipótcscs nas cluais rcstc
qvidcnciada a possibilidade ou conveniência do provimcnto dc emprego público, mcdianto

-justilicativa cxprcssa do Prcsidenle c aprovação da n:aioria dos membros da Âssc[rhlcia
C cra l.
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^rt. 
49 - Consideram-se necessidades temporárias de excepcional intercssc público as

scguintcs hipóteses, dentre outras:

I - o atendimento a situaçõcs que acaÍTetem risco de qualquer espécie a continuidade dos
scrviços pÍrblicos;

ll - o combatc a suíos epidêmicos;

I I I - o atendimento a siruaçõcs ernergenciais de interesse social;

ÍV - a rcalização de censo sócioeconômico, de pesquisa cadastral ou dc qualquer outra forrna
dc lcvantamento de dados de cunho estatístico junto à população do Município, bem conro
campanhas especíticas de interesse público.

CAPÍTULO X
D..\ RETIR^DA E EXCLUSÃO DE ENTE CONSORCIADO

SEÇÃO I

.4r1. 50 - A retirada do ente consorciado devera ser precedida de comunicação formal a

Âsscmbleia Geral com antecedência mínima de l8O (cento e oitenta) dias com a comunicaçâo
p()stcrior ao seu podcr legislativo.

§ l" - Os bens dcstinados pelo consorciado que sc retira não serão rcvcrtidos ou rctrocedidos.
salvo em caso de cxtinção destc Consórcio.

§ 2" - A retirada não prejudicará as obrigações já constituídas entre o consorciado quc se rqtira
c o Consórcio.

Art. 5l - A exclusão de ente consorciado só é admissível havendo justa causa.

§ t" - Considera-se justa causa, para os fins de que tratâ o caPut dcste documcnto. as

scgurntcs:

I - ir não inclusão, pclo ente consorciado, em sua lei orçamcntária ou em créditos adicionais,

dc dotaçõcs suFrcientes para suportar as despesas que, nos termos do orçamento do Consórcio
público, prcvê-sc devam ser assumidas por meio de Contrato de Rateio;

II - a làlta de repasse parcial ou total, por prazo superior a 60 (sessenta) dias. dos valorcs

rulcrcntcs ao Coutralo de Ratcio;

Ilt - a subscrição de Protocolo dc lntençõcs para constituição dc oulro Consórcio cotrr

Íinalidadcs iguais ou, a juiz,o da maioria da Âsscmblcia Gcra[, assenclhadas ou

incompatíveis;

IV - a desobediência às cláusulas previstas em:
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a) Protocolo de Intenções / Contrato de Consórcio Público;

b) Estatuto;

c) Contrato de Rateio;

d) Contrato de Programa;

c) Deliberações da Assembleia Geral.

V - a existência de motivos grawes, reconhecidos, em deliberação fundamentada, pela maioria
absoluta dos presentes à Assembleia Geral especialmente convocada para esse Íim:

a) a exclusão somente ocorrerá após previa suspensão por 60 (sessenta) dias, período em quc
o ente consorciado poderá se reabilitar;

VI - a aplicação da pena de exclusão dar-se-á por meio de decisão da Âssembleia Geral;

Vll - nos casos omissos, e subsidiariamente, scrá aplicado o procedimento previsto na
lcgislação própria;

VIII - da decisào que decretar a exclusão caberá recurso de reconsideração dirigido à

Assembleia Geral, o qual não terá efeito suspensivo, e será interposto no pr.rzo de lO (dez)
dias contados da ciência da decisão;

IX - a aplicação das sanções acima não obsta a propositura dc ação judicial dc cobrança da
rcspecliYa obrigação;

§ 2" - A exclusão não prejudicará as obrigações já constituídas entre o consorciado excluído c
o Consórcio e/ou os demais consorciados;

§ 3" - Os bens destinados ao CONSID pelo consorciado excluído não serão revertidos ou
rctrocedidos, excetuadas as hipóteses de:

t - decisão dc maioria absoluta dos entes fcderativos consorciados, manifestada cm
Assemblcia Ccral;

ll - exprcssa previsào no instÍumento de transferência ou de alienação;

III - reserva da lei de ratificação que tenha sido Íegularmente apÍovada pelos dcmais

subscritores do PÍotocolo de Intenções.

,\rt.52 - l'orém, o ente que por O2(dois) anos consecutivos deixar dc adcrir ao rcsp!-clivo

contrat() dc râteio estará automaticamcnte excluído deste Consórcio, lripótcse erÍl quc a

pr.esidência comunicará o representantc do ente municipal, ao Íindar o segundo exercício, c à

Âsscmbleia Ceral.
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SEÇÃo II

Do pRocEDrMENTo DE ExcLUsÃo

^rt. 
53 - Após o período de suspensão de que trata a alínea "a" do inciso V do art. anterior,

sem que o cnte consorciado tenha sc reabilitado, será instaurado o procedimento de exclusâo,
mediantc portaria do Presidente, da qual dcverá constar:

I - a descrição dos falos;

II - as pcnas a que está sujeito o Consorciado; e

III - os documentos e outros meios de prova.

A11. 54 - O representante legal será notificado a ofcrecer defesa prévia cm l5 (quinze) dias,
sendo-lhc fornecida cópia da portaria de instauração do procedimento, bem como franqueado
o acesso, por si ou seu advogado/procurador.

^rt. 
55 - A notificação será realizada na pessoa do represcntc legal do ente consorciado, a

qual podcrá ocorrcr pelos correios, mediante Aviso de Recebimento (AR).

^rt. 
56 - O prazo para a defesa contar-se-á a partir do primeiro dia útil após o reccbimento da

notificaÇào.

Ârt.57 - Mcdiante requerimento do interessado, devidamente motivado, poderá o Presidcntc
prorrogar o prazo para defesa cm até l5 (quinze) dias.

Art. 58 - A apreciação da defesa e de eventual instrução caberá a membro da Assemblr:ia
(lcral nomcado na condição de relator pelo Presidente.

I'arágrafo único. Relatados, os autos serão submetidos à Assembleia Geral, com a indicaçàcr

rlc, ao mcnos, uma das imputações c as penas consideradas cabiveis.

Ârt. 59 - O julgamento perante a Assembleia Geral seguirá os princípios da oralidadc,
ir-rlormalidade e concentração, crrja decisão final deverá ser lavrada em ata, com voto da

maioria absoluta dos membros Consorciados-

l'arágrafo único. Será garantida, na sessão de julgamento, a presença de advogado do
(-'onsorciado, do contraditório até a tréplica, em pcríodos dc quinze minutos, scndo, após,

prolcrida a dccisão.

^rl.60 
- Aos casos omissos, e subsidiariamente, será aplicado o procedimento previsto pcla

l-ei Federal f 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

CAPÍTULO XI
DA ALTERAÇÃO E DA EXTNÇÃO DO CONSÓRCIO
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Ârt. 6l - À altcração ou a extinção do Protocolo de Intençõcs / Contralo dc Consórcio do
CONSID dependerá de instrumento aprovado pcla Assembleia Gcral, ratificado mcdiantc lci
por todos os consorciados.

§ f" - Os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão associada dc serviços
públicos custeados por tarifas ou outra espécie de preço público serão atribuídos aos titulares
dos rcspectivos serviços.

§ 2" - Até que haja decisão que indiquc os responsáveis por cada obrigaçào, os entcs
consorciados rcsponderão solidariamcntc pclas obrigações remanescentcs, garantindo o
dircit() de regrcsso em face dos entes beneficiados ou dos que deram causa à obrigação.

§ 3" - Em caso de dissolução da Associação, o seu patrimônio reverterá em beneficio dos
Municipios associados, sendo rateado proporcionalmente ao montante dos recursos entrcgues
pelos mesmos à entidade, atendendo-se previamente às indenizaçõcs e outras exigências da
lcgislação cm vigor.

CAPÍTULO XII
D^ 

^L'|'ERÂÇÃO 
OO ES'r'^'r'U'r-O

r\rt. 62 - Alteraçâo do Estatuto do CONSID será mediante dccisão da Âsscrnbleia Gcral,
obscrvada as formalidades:

Parágrafo único. O estatuto podcrá ser reformado, em qualquer tempo, por delibcração da
rnaioria absoluta, cm Assembleia Gcral especialmentc convocada c as rcfsridas altcraçõcs
sntrârá em vigor na datâ dc sua publicação.

CAPÍTULO XIII
DA TRANSIÇÃO

4r1.63 - Enquanto não realizada a elcição para composição da nova dirctoria do CONSID,
pcrnrancccrào provisoriamcntc nos rcspectivos cargos os mcmbros clcitos na última gcstào.

§ l" - Não sendo recleito o Presidentc ou o Vice-Prcsidcntc ern scus respectivos Municípios. a

convocação será feita pcla Secrctaria Ifxecutiva no prazo a que referc o art. 13, V.

§ 2" - Qualqucr entc consorciado é parte lcgítima para requerer à Secretaria Exccutiva a

convocação para nova cleição.

CI\PÍTULO XI\/
t)^s r)ISPosIÇÕES GI.lrt^rs
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Ált. 64 - O CONSID sujeitar-se-á ao princípío da publicidade, vciculando todas as dccisões
que digam respeito a terceiros e as de natureza orçamentária, financeira ou contratual,
inclusive as quc concerrrem à admissão de pessoal.

ArÍ. 65 - Scrão veiculados os terÍnos dos contratos dc gestão, dos tcrmos dc parcelil
cclcbrados c do conlrato dc rateio anual, na imprcnsa oficial ou no veiculo de imprcnsa cluc
vicr a scr adotado como tal.

l'arágrafo único - As publicações acima referidas poderão scr resumidas, dcsde quc
indiqucm o local e sítio da internet em que possa ser obtida a versão integral dos rclcridos
documcntos.

Ar1. 66 - O CONSID será organizado por este Protocolo de Intcnções / Contrato de (-onsórcio
cujas tlisposiçõcs, sob pena de nulidade, dcvcrá atendcr a todas as cláusulas disposlas ncstc
tlocurncnto-

Parágrafo único. Os casos omissos neste Protocolo dc Intençõcs / Contrato dc Consórcio
scr'ão decididos pcla Assembleia Gcral, sendo, no entanto, permitido ao Presidcntc, a

dcpen<Jer da urgência, decidir e submeter a refcrida decisão à Âssembleia Geral
imcdiatamente scguinte. Esta, por sua vez, devcrá confirma-la ou cassá-la, neste últirno casrr
clisciplinado os clcitos produzidos ató então.

Arl.67 - Fica cleito o I'oro da Comarca do Município sede do CONSII) para a soluçào dc
cvcnluais conÍ'litos rcsultantes do Protocolo dc Intcnções / Contrato de Consórcio, bcnr como
dc qualquer rclação envolvendo o CONSID, salvo disposto cm legislação federal.

Barreiras-Bahia, 23 maio <Je 2022.

Consórcio lntêrmuílcipâl do Ocsae dâ Bâhia
.losé Benedilo Rocha Arâgão

Prcsidcnte

^ngical

Barra

Catrrlândia

Cotcgipe

l'ormosâ do Rio Prcto

Baianópolis

BuritiÍrma

Corrcntina

Crisaópolis

Luís Eduerdo Magàlhãcs
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Msnsidâo

Riâchâo drs Neves

São Desidério

Brejolândia

Sânaona

'fabocas do Brejo velho

Muquém do São Francisco

Santâ Rita dc Cássia

\ !trderley

Barrciras

Serrs l)ourada
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^Nr.:xo 
1 - eu^Dlt<) DE pu,ssoAt, tro coNsóR.cro IN'I-E IIMUNICI p,{L

RS 4 r 2.1.tr8
RS 4.124.88

RS 4. 124

^ 
ngicil

Barra

Catolândia

Cotegipe

Formosr do Rlo Preto

MÊnsidão

Riachio des Neves

SÃo Desidério

ll rcj ol â n dia

Sant!Dr

'l-âbocrs do Brejo Vclho

\ ândcrley

Barrcirâs

Serrà l)ourâdár

Barreiras - Bz\, 23 rnato dc 2O22.

Consórcio lntermunicipal do Ocstc dà Rahia
José Bcncdito Rocha 

^râgãoPrcsidcnlc

Baianópolis

Burilirânra

Corrcntina

Cristópolis

Luís Eduardo Magalhãcs

Muquém do Sâo f-rancisco

Santa RiÍa dc Cássiâ
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