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LEI N" 1143/2016

S(J&€ULA: Autoriza a adesão do Município de Cruzeiro
do Iguaçu - Estado do Paraná ao Consórcio
Interestadual e Intenmnicipal de Municípios de
Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, de

Segurança Alimentar, Atenção a Sanidade e

Agropecuária e Desenvolvimento Local –
CONSAD e, dá outras providências.

A CÂMARA MUNICEPAL DE VEREADORES DE
CRUZEIRO DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atrIbuições legais, e nos terrnos

do Artigo 175 da Le- Orgânica Municipal, aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei.

Art. IQ - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
integrar o Município de Cruzeiro do Iguaçu - Estado do Paraná no Consórcio Interestadual e
Intermunicipal de Municípios de Santa CatarIna, Paraná e Rio Grande do Sul, de Segurança
Alimentar, Atenção a Sanidade Agropecuáüa e Desenvolvimento Local – CONS AD, ratificando
estatuto e protocolo de intenções com abertura estaO,rtáüa do tenltório, área geográfica de atuação
do CONSAD.

:Parágrafo único – O acordo de que trata o caput deste artigo
tem por am a promoção de ações voltadas para a segurança alimentar e o desenvolvimento local,
mediante a mútua cooperação dos entes consorciados.

AH. 2a - Fica autorizado o pagamento da taxa de inclusão
CONSAD, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e assinatura do contrato de programa,
idenüãcando as ações a serem desenvolvidas.

Art. 3'’ - Fica autorizado o repasse mensal ao Consórcio do
valor de custeio ad-ninistrativo determinado em assembleia dos consorciados.

Art. 4'’ - Fica autorizado o repasse mensal para o custeio de
prestação de serviços, conforme necessidade do Município ou confonne contrato de rateio próprio.

Art. 5'’ - Os valor a serem repassado mensalmente ao

CONS AD, a titulo de custeio administrativo e prestação de serviços, serão reembolsado ao erário
público municipal pela (s) empresas que se utilizarem desse serviço.

A it. 6'’ -- Fica autorizado o IV[unicípio a fazer a cessão de um
servidor ao CONSAD, conforme disposto na legislação federal que rege a matéria em questão.

ArÉ, 7a - As despesas decorrentes da presente Lei couerão por
conta de dotação orçamentária própria prevista em cada exercício financeiro subsequente.
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Art. 8'’ - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu -
Estado do Paraná, aos seis dias do mês de dezembro do ano
de dois mil e dezesseis.

LUIZ ALBERI }(ASTENER PONTES
PREFEITO MUNICIPAL

Registve-se e fublicpre-se

RENI FRANCI§C iml
SEC. MEJN. DA ADMHVISTRAÇÃO
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PREFEFFURA MUNICIPAL DE CRUZEiRO DO IGUAÇU-PR

CCC: 95.589.230/0001.M - administracao@cruzeimdoigu8cu.pr.gov br- Av. 13 de Maio ' 9CB

Fone (46) 572.8000 . CEP: 85.598.000 - Cruzeiro do Iguaçu/PR

Secretaria Municipal de Adm'nistração

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

Contratação do CONSÓRCIO DSFFERESTADUAL E INTERMUNICiPAL DE MUNICÍPIOS - SANTA CATARINA,
PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL - DE SEGURANÇA ALIME}WAR, ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA E
DESENVOLVIMEbíFí) LOCAL - CONSAD, ENtRE OS CONSORCIADOS Nf_)S TERMOS DO ART. 80 DA LEI NO

1 1.107/05

2 – JusTiFicATrvA:

A razão da escolha recaiu sobre o Consórcio Público em comento, associação pública, com personalidade jurídica dc
direito público, sem fins econômicos, regido pelas normas (tl constituição da ]-tepública Federativa do BTasil, Código Civil
Brasileifo, LeI N'’ 11.107, de 6 de abril de 2005, decretc fedêral n'’ 6.017/07 e legislação pertinente, Estatuto Social e pela
regulamentação que vier a ser adotada pelos seus órgãos competentes.

O CC)NSAD tem como finalidade articular e estimular as ações dos muIÜCÍpios consorciados e a fim de \-iílbilizar
programas de segurança alimentar e de desenvolvimento local, envolvendo arranlos sócio-econômicos socialmente justos,
economicamente e ecologicamente sustentáveis e estruturando cadeiás produtivas em processo cooperativos c solidários, alén!
dos. serviços de inspeção animal e vegetal de acordo com os princípios e definições da sanidade agJopecuária, dos municipios
consorciados, dentro dos padrões e normas técnicas do Sistema Unificado de Atenção à sanichde agropecuária - SUAS /\. em

conformidade com a Lei N'’7889, de 23 de novembro de 1989, Lei N'’ 8.171, de 17 de janeiro de 1991. Lei N' 9.712 , de 20 de
Novembro de 1998, Decreto Federal n'’ 5.417, de 30 de março de 2006 e outras normas e regulamentos que venham a ser expedidos
pelas instâncias Central e Superior, intermediárias e Locais, com vista a regulamentar a sanidade agropecuária, incluindo o

controle de atividades de saúde, sanidade, inspeção fiscalização, educação, vigilância de animais e vegetais, insumos e produtos
de origem animal e vegetal.

A adesão a seus senlços, gratuitos ou não, objeti \am conü{buir e aprirnorar a gestão municipal.

O município de Cruzeiro do Iguaçu – PR é consorciado, nos termos da Lei Municipal 1143/2016, podalde contratar c
aderir aos diversos Programas.

3- CRITÉRIOS DE XJLGAMENFO:

Solicito que seja realizado o processo liçitatório na modalidade dispen:.íl, haja visto que trata-se de adesão de ratcio a
consorcio público do qual o município de Cruzeiro do lguaç,1 – PR é CHnsorciadl>. nos termos da Lei Municipal 1 143/20 16

Ainda tendo em vista que o contrato é de natureza Inter adrnin_süaü\’a, p'xs o CONSAD integra a administração indireta
do município consorciado, resta dispensa a licitação pública. Em outras palavras, o contrato é celebrado entre órgãos da

administração do mesmo ente federativo, o que implica nadispensa de licitação

O amparo legal para dispensa da licitação consta no art. 2'’, § 1'’, III da lei n'’ 11. 107/05 e no art. 24, XXVI. chi .ei n'’
8 666/93 .

4 – DOCUMENTOS DE QUALEFICAÇ'ÃO TÉCNICA E SDT,ICrrAÇ’ÃO DE AMOSTRA OU PROSPECTO.

Não há.

5 – LOCAL E FORMA DE ENrREGA/EXECUÇÃo:

Será cfctua Jo no municipio do Cruzeiro do Iguaçu.

6 – CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA:

12 meses

l-- OBRIGAÇÕES:

1
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?)To;lsorcia CONS AT) será o 6@o coordenador de todo o sistema e será responsável por oferecer suporte técnico aos
municipios, seja antes ou após conseguirem a equivalência, monitorando, exigindo e verificando se os ser\lços de inspeção

municipais estão cumprLldo com os requisitos estabelecidos para a mesma. Nesse caso, o consórcio terá o poder de reconhecer a
equivalência dos serviços de inspeção dos municipios.

8 – OBETENÇ'ÃO DE PREÇO:

Pelo correto e Fnrfeito dewnpenho dos s@\áças ora canüutadm, o MUNICÍPIO pdguÚ ao CONSORCIO o valor total de RS 52359,70

(Cinquenta e dois mil trezentos e cinquenta e nove e setenta centavos) com o seguinte dadobmmento:

' Rubrica
3.1.71.70.01

R$ 2.650,00
R$ 2.650,00

R$ 2.650,00

R$ 2.650,00

R$ 2.650,00

R$ 2.650,00

R$ 2.650,00

R$ 2.650,00

R$ 2.650,00

R$ 2.650,00

R$ 2.650,00

Valor total MensalRubrica
4.4.71.70.01

R$ 75,00
R$ 75,00

RS 75,00

R$ 75,00

R$ 75,00

R$ 75,00

R$ 75,00

RS 75,00

R$ 75,00

R$ 75,00

R$ 75.00

Rubrica
3.3.71.70.01

R$ 1.638,3 1

R$ 1.638,31

R$ 1.638,31

R$ 1.638,31

R$ 1.638,31

R$ 1.638,31

R$ 1.638,3 1

'R$ 1.638,31

R$ 1 .638,3 1

R$ 1.638,3 1

R$ 1.638,31

a

30/0 1/2023

28/02/2023

30/03/2023

30/04/2023

30/06/2023

30/07/2023

30/08/2023

30/09/H)23

30/10/2023

30/11/3023

1

2

l

4

5

6

7

8

9

10

11

R$ 75,00

R$ 900.00

Total anual

R$ 1.638,29

R$ 19.659,70

R$ 2.650.00

R$ 31.800,00

30/ 12,/2023

Total

Considerando que o CONSAD é órgão público, portanto sem ans lucraü\’os, não existe competição entre possíveis

interessados, sendo desrncessária a pesquisa de preço para o serviço objeto do contrato.

h0) 339– FISCALIZAÇ-ÃO E ACOMPAFÜL'\MEIVTO DO COIVFRATO:

A fiscalização ficará ao encargo da Secretaria de Agricultura

10- DADOS DA SOLICITAÇÃO:

- D,Ita de en\'la do termc 23/0 1/2023

- Secretaria de Agricultura;

R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

4.363,3 1

4.363,3 1

4.363.3 1

4.363,3 1

4.363,3 1

4.363,3 1

4.363,3 1

4.363.3 1

4.363.3 1

4.363,3 1

4,363,3 1

R$ 4.363.29

R§ 52.359,70

2



880806
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU-PR

CCC3 95.589.23010001-44 - administracao@cruzeindoiguacu.pr.gov br. Av. 13 de Maio . OCH

Fone: (46) 572-8000 . CEP: 85.598.000 - Cruzeiro do Iguaçu/PR

Secretaria Municipal de Administração

nUn#

v+)+:{
\'.b\B -' q<=:JJ +/A

- Nome do elaboradoí deste termo: Diosser Fernandes 7.enewich

11- AuroRizAçÃo

Cruzeiro do Iguaçu, 23 de janeiro de 2023.

/Pd/ 7? 'v4@„'/)O@/7
Adair Valendorff

Diretor de Dep. da Agricultura
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REPCiBLieA FEDERATiVA DO BRASIL

CADASTRO NACiONAL DA PESSOA JURÍDieA 1

NÚMERO o: .hiscalçÃo
07.242.972/0001-31 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

27/01/2005

Mb ]iFplSARl;C
CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICIPIOS DE SC1 PR E RSI DE SEG. ALIMENTARI ATENCAO A
SANID. AGROP. E DESENVOLVIMENTO LOCAL-CONSAD

TiTULO DC ESTA9ELECIMENTO (NOME DE FÂNT;BiA)
CONSAD DO EXTREMO OESTE CATARINENSE

PORTE

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATMDADE ECONOMICA PRINCI;-AL

94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

-tT)mMlmmmíícm= 's SEC:_?

94.93H6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

mcm'E€m=iiTqm JUn iD,CA

121«O - Consórcio Público de Direito PÚBlico (AssocIação Pública)

LOGR;DOU RO

R ODILON CAIRO DE OLIVEIRA LOTE BELFIN ll

CEP

89.900-000
BAIRRO/DIS TR .Te

SAO GC)TARDa
mi?,cJ
SAO MiGUEL DO OESTE

ENDEREÇO f: LETRÔNICt )

1 1 CONSADEXTREMO@YAHOO'COM'BR_

TELEF':N 5

(49) 19922-2739

1

1

ENTE FEDERfq I\': RESPONSÁVEL {EFR )
MUNICiPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE

SITUAÇÃO C' ;' =;GTR;&
ATIVA 27/01/2005

VOTiVC) Cf S. . U A';/o CÂDPSTF: AL

BITUAÇÃmcR DATA DA SITUAÇÃO ESPECLAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/12/2022 às 15:57:eg (data e hora de Brasília). Página: 1/1

1 of 1 12/12/2022 1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATiVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNiCIPIOS DE SC, PR E RS,
DE SEG. ALIMENTAR, ATENCAO A SANID. AGROP. E DESENVOLVIMENTO LOCAL-CONSAD
CNPJ: 07.242.972/000’1 -31

Rc 3ss!\'ado o dIreito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
resi.lnsa;ilidade cta 3313lto passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
CódIgo Tributário Nacional (CTN), ou obJ€ to de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fIns de certificação da reg ulalidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1. não constan ;'scrjçõ€s eni Dívida Ativa oa 'J- 1ão (1)AU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGcf\3:1

Conforme disposto nos aRs. 205 e 206 do CTN. este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas fittais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e funcos públicos da administração direta a ele vinculados, Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíne3s 'a' a 'd' do paíágrafc único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://tfb.9ov. b ’> ou <http://www.ngfn .gov.br>

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de 2/10/2014.
EmItida às 15:44:16 do dia 12/12/2022 <hora e data de Brasília>
Váiida até 10/06/2023
Código de controle da certidão- ID5A.AC330.6EDD.D056
C>uaIqueí rasura ou emenda invalidará este documento,
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{1:>ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATiVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome i razão sociall

CNPJ/CPF:

CONSORCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICÍPIOS DE SC, PR E RS . CONSAD

07.242.972/0001-31

Ressalvanda o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam, na presenle data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,
dívida ativa e demais débitos adminisEracios pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispcsitivc Legal:
Número da certidão:
Data de en issao:

ValitJ=d9 (Lei ng 3938/66, Art. 158
mod;ficí'lao pelo artigo 18 da Lei n
15.510/ ! !

Lei ne 3938/66, Art. 154
2201402311 63748
12/12/2022 23:41:22

10/02/2023

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
http://www.sef.sc.gov.br

2LI
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Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 12/12/2022 15:41:21
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W) W 1. ESTADO DE SANTA CATARINA

{@ { W& PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE
’$“““’''''n Secretaria de AdmInistração, Finanças e Gestão de Pessoas

Data: 12/12/2022 15h46min

Número –T–- Validade

19664 1 10/02/2023

CERTIDÃO NEGATÊVA DE DÉBiTOS

Nome / Razão Social

CONSOF?CIO INTERSTAD.E :FqTERIVI. DE MUNiCÍPIOS DE 6C, PR, E RS - CNPJ: 07242972000431

Sem débitos pendentes até a presente c$ata.

Comprovação Junto à Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição
abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados,
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte
Endereço

25768 - CONSORCIO INTERSTAD,E INTERM. DE MUNICÍPIOS DE SC. PR. E RS
Rua ODILON CAIRO DE OLIVEIRA, 515 - Bairro SAO GOTARDO - CEp’89.éoo-ooo

Código de Controle

CW3VDTP08PM8NI A'I

A valldade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por r===Mir
hüps://www.saomi9ue!.sc.gov,br/

São Miguel dJ8;-={gb–n1:b==;_1;ii;;
RUA MARCiUt) r)!AS. 11q9 . CENTRO

SãQ Miguel do Oeste (SCI . CE; :995CC::C . Fc;n649363120,>0

Página 1 de 1
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Voltar imprimir

CAIXA ECONÔMiCA FEDERAL

Certificado de §&eguiariciade
do Fms - C:RF

inscrição:
Razão

:Social:
Endereço:

07.242.972/0001-31

CONS DE SEG ALIM E DE DESENV LOC CONSAD

RUA ODILON CAIRO DE OLIVEIRA 515 LOTE BELFIN ll / SAO GOTARDO /
SAO MIGUEL DO OESTE / SC / 89900-000

À Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que Ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 1

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

1
1

Validade:14/01/2023 a 12/02/2023

' Certificação Núrnero: 2023.0.11404070553622540
;E

Informação obtida em 26/01/2023 08: 24:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticid.Ide no site da Caixa:
www.caixa.gov. br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
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CERTIDãO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

).: DT' e CC!~JSCRf: ': 5 1 :\!':=RESTA_DUAL E : :*:T:R14:NIC I PAL DE MUNICIPIOS DE SC /

; 2 : RS / DE SEG , ;l1, l:4ENT;\.R / ATE:; ;-; 13 A SAN ID , AC;RC)P , E

E ES EN v')LVI M=FaTO L’3CÀ_L– CONS/\D ( t’i;-_ R i z = FiLIAIS )

:i": F 1 : 0 7 . 24 2 . :; 72 / 3 CJ r:i 1 – 31

Cel : 1 dão no : ,; 3336951// 20 ? 2

E:,:Dediçãc : 12 / 12 ,’ 2022 , às 15 : 45 : 34

VÃ ILdãde : 10 / 36 / 2023 – 18 C)

(1e sua expe{-1:
cicenta ) dias , contados da data

-: -l- r T. 1 fica – s e 1 ue cons ORC:EO :tlqpPE:RES TPJ)UAL E :EigTamdUNiclPAL DE MUNICIPIOS

DE SC , PR E RS , DE SEG . ALINE UTTAR , ATENCAO A SAIVID . AGROP . E

DESENvoLVIMENTO LCCXL-CON SAD (MATRIZ E FILIAIS) , inscrito ( a ) no CNPJ
07.242.972./0001-31, NãO CONSTA como inadimplente no Banco

ci 3 1 e Tt- :lares Tr aba 11r1 ts 13 s

erni llc:tã con base nos 3::5 . 642–A e 883–A da Consolidação
cic T: all.alho , acrescenta das ceLas Leis ns . '’ 12.440/2011 e
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PODER JUDiCIÁRiO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de São b/ligueI do Oeste

001 2910487
88a8í3

CERTiDÃO
FALÊNCiA, eoNeORDÂTA E RECUPERAÇÃO JUDiCiAL

CERTiDÃO No: 3 T 3753 FOLHA: l/l

À vista dos res:stros civels constantes nos sister.as de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa
Catarina da Comarca de São Miguel do Oeste, com distribuição anterior à data de 11/12/2022, verificou-se NADA
CONSTAR em nome de:

CONSÓRCIO CONS AD, portador do CNPJ: 07.242.972/0001 -31 . *************-*“*H-"************”

OBSERVAÇÕES

a) cara a emissão desta certidão. foram considerados OS cormati','os do Conselho Nacional de JustiÇD;

b} os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo inte©ssadô.'e/ou
destInatário:

c) a autenticidade deste dCCJ.mento poderá sercor'ürr, 2d: .9 9ndeíeço eletrônico http://www.yscjus.bWortal, dpção
Ce4t':Iões/'Conferência de C 3r.idgo=

a} oara a Comarca da Capitat, a pesquIsa acrange os fe::os em andamento do Foro Central, Eduardo Luz. Norte da "
itf:a. Forum Bancári : 3 Distrital da Continente;

/'

e) certidão é expedida em c3nsonância com a Lei n' 1 1 -101/2005, com a inclusão das élà'éses extrajudiéiais: 128 :
Recuperação Extra:uai:ia! e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial. / ’ ,5

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que acre :crIada juntamente com a respectiva certidão de registros'
cê3astrados no sistema eproc, disponivel através de endereço hüps://cerieproclg.tjsc.jus.br

Certifico final-rente que esta certidão é isenta de custas

Esta certidão foi emitiaa pela internet e sua vai,'.-J2.de é de 30 dias.
'E

São Miguel do Oeste. segunda-feira, 12 de dezembro de 2022.

PEDiDO N':
0{3{ 2210487

:':::lilii8il!:.ÊilÊÜÊgêH!&lgil
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080014
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N' 13/2022

ESTABELECE os VALORES om
DEVERÃO SER PRATICADOS PELO
CONSÓRCiO NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇ'O§ NOS MUNidpios
C<>NS(>RCIADC3S NO ANO DE 2023 E DA
OUTRAS PROVIDÊNCiAS.

o Cpnsór€io !nteres€adual e Intermunicipal de municípios de Santa Catarina, Paraná e

Rio Grandb do SuI de Segurança Alimentar, Atenção a Sanidade Agropecuária e

De,env,M,„!,ato Loc, 1 – CONSAD, Pessoa Ju,ídica de Direito Público, ne,te at, r,present,do po,

s„, P„,id,nt P, S,. Vand„ir D„igo„, Pr,sid,„t, do C,„,ó,ci, , P,efeit, d, M„nicípi, de (Suar„iab,

- SC, torna Júblico que após deliberação em Assembleia Geral na data de 06/07/2022, aprovou a

:::::::"l'
Art 8'. Fica blsütuído que o valor do rateio do custeio administrativo mensal que deverá ser

repassado por todos os municípios consorciados mensalmente são os que seguem: pagamento do valor

de R$ 0, 10 (dez centavos) por habitante/mês a título de taxa adminisüaüva para os municípios com até

8 (oito) mil babi@nHS e acima de 8 (oito) mil h$büantes o pagamento do valor de R$ 0,09 (nove

centavos) por}habitante/mês. Os valores correspondentes ao rateio do custeio administrativo mensal

serão vinculados a rubrica 3.3.71.70 (serviço).

Art gc’. Para os municípios em que Q consórcio prestará os serviços referentes ao Programa

SUASA, os ldesmos deverão efetuar o pagamento correspondente a R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos

e cinquenta reais) por mês, que será vinculado a rubrica 3.1.71.70 (folha de pagamento).

Art. 3'>. O valor cobrado por quilometro rodado será de R$ 1,80 (um real e oitenta centavos),

sendo ele vin pulado a rubrica 3.3.71.70 (serviço). Para contabilizar o valor da quilometragem de

deslocamento jserá utilizada a distância da cidade de São MiWel do Oeste/SC até o município

consolciado eb que o consórcio prestar seus serviços (ida e volta, umas vez por mês). Caso o consó,cio

tenha que faz+ mais do que uma visita no mesmo município no mesmo mês, não serão cobrados

valores adicio!}ais.

M. 4c’. A partir do segundo estabelecimento inserido no SiSBl-POA, os municípios passarão

a efetuar o pagpmento de R$ 200,00 (duzentos reais) ,mensais por estabelecimento, valor este que será

vinculado a {ubüca 3.3.71.70 (serdQo), sendo cobrado no mês subsequente a inclusão do

estabelecirIrent3 no sisterna.

Art. q, A dIuIG de rateio referente a aquisição de !natedal penuanente, todos os municípios

»Ú
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integrantes dg consórcio deverão efetuar o pagamento do valor equivalente a R$ 75,00 (setenta e cinco

reais) por mês para os municípios com até 8000 (oito Ini D habitantes e R§ 100,00 (cem reais) por mês

para os muniqípios acima de 8000 (oito mil) habitantes, valor que será vinculado a rubrica 4.4.71.70.01,

material permanente.

Art. 6'’. Todos os municípios consorciados em que consórcio não presta seus serviços deverão

efetuar o pag4me„t, d, R$ 460,00 (q„,ao„.t,s , sesse.t, „ai,) po, ,Dê,, v,1„ q„e s,rá „i„c„lado a

rubrica 3.1.7 1l70 (folha de pagamento),

/dt. 7'. Para o cômputo da quantidade de habitantes dos municípios consorciados a ser

utilizada pala do exercícIo de 2023, foi considerado a população estimada de 2021 - Fonte IBGE

em 27/06/20P2.

Art. 8'’. Os pagamentos realizados pelos municípios deverao ser efetivados aaavés de

transferência bancária, em favor do consórcio na Agência do Banco do Brasil n'’ 0599-1, Conta

Corrente: 1 C15724-3, até o dia 30 de cada mês. Caso os municípios não façam o pagalnento até o dia

10 do mês sybsequente, os rnesmos terão a prestação de $elviços suspensa.

Art. b'. O não cumprimento da presente resolução po, palte dos mu„i,ípios, ,c„ionará a

suspens80 d+s serviços do CONS AD junto aos mesmos, As empresas que estiverem babi}itadas no

SISBl-POA ;ou que estiverem comercializando seus produtos por intermédio do livre comércio,

poderão ser .desabilitadas dessa prerrogativa, considerando que o consórcio é o coordenador do

Programa S/IUSA nos municípios consorciados.

Art. ãoc’. Essa resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se definições

em contrária

São Miguel 40 Oeste - SC, 06 de Ju[h9

ori
do cMc

Registre-se e publique-se,

a.iseG@}@
Diretoí!'Wfl&ústrativa e Financeira
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Consórcio Interestadual e Intermunicipal de Rãunicípios – Santa Catarina, Paraná e Rio Grande
do Sul – De Segurança Alimentar Atenção a Sanidade Agropecuária e Desenvolvimento Local -
COiySAD

Rua Odilon C;giro de Oliveira, 515, Bairro São Gotareio - São iWiguel do Oeste/SC. Telefone:
49-3622-2739 ;

RESOLUÇÃO hDMiN 1$TRAY iVA N' 33/2822

ESTABELECEÊOS VALORES QUE DEVERÃO SER PRATICADOS PELO CONSÓRCIO NA
PRESTAÇÃO PE SERVIÇOS NOS MUNICÍPIOS CONSORC IADOS NO ANO DE 2023 E DA
OUTRÀS PROyIDÊNCIÃS.

O Consórcio l§tere$tadual e Intermunicipal de municípios de Santa Catarina, Paraná e Rio
Grande do Sui: de Segurança Alimentar, Atenção a Sanidade Agropecuária e Desenvolvimento
Local – CONS4\D, Pessoa Jurídica de Direito Público, neste ato representado por seu Presidente, Sr.

Vandecir Dorigén, Presidente do Consórcio e Prefeito do Município de Guaraciaba - SC, torna público

que após deliberação em Assembleia Geral na data de 06/07/2022, aprovou a seguinte:

Art. I'. Fica inqtituído que o valor do rateio do custeio administrativo mensal que deverá ser

repassado por {odos os municípios consorciados mensalmente são os que seguem: pagamento do
valor de R$ 0,1ÇJ (dez centavos) por habitante/rnês a titulo de taxa administrativa para os municípios
com até 8 (oito): mil habitantes e acima de 8 (oito) mil habitantes o pagamento do valor de R$ 0,09
(nove centavos} por habitante/mês. Os valores correspondentes ao rateio do custeio administrativo
mensal serão vÍnculados a rubrica 3.3.71.70 (serviço).

AN. 2'. Para os} municípios em que o consórcio prestará os serviços referentes ao Prograna SUASA,
os mesmos devêrão efetuar o pagamento correspondente a R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e

cinquenta reais] por mês, que será vinculado a rubrica 3.1.71.70 (folha de pagamento),

Art. 3'. O valor hobrado por quilometro rodado será de R§ 1,80 (um rea1 e oitenta centavos), sendo

ele vinculado a lubrica 3,3,71 .70 (serviço). Para contabilizar o valor da quilometragem de
deslocamento sjerá utilizada a distância da cidade de São Miguel do Oeste/SC até o município
consorciado emi que o consórcio prestar seus .serviços (ida e volta, umas vez por mês). Caso o

consórcio tenha} que fazer rnais do que uma visita no mesmo município no mesmo mês, não serão

cobrados valorés adicionais.

Art. F. A partir Ho segundo estabelecimento inserido no SISBl-POA, os municípios passarão a efetuar

* Este documento é apenas um extrato do Ato na 4031102, não substituindo o
original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.pB

Confira o original em:

https :#dom sc,gonEw/?q=id:40311 C32
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o pagamento dje R$ 200.00 (duzentos reais) mensais por estabelecimento, valor este que será

vinculado a ruqrica 3.3.71.70 (serviço), sendo cobrado no mês subsequente a inclusão do
estabelecimento no sistema.

Status: Publicado

Art. 5'. A títuloide rateio referente a aquisição de material permanente, todos os municípios

integrantes do bonsórcio deverão efetuar o pagamento do valor equivalente a R§ 75,00 (setenta e
cinco reais) poÉ mês para os municípios com até 8000 (oito mil) habitantes e R$ 100,00 (cem reais)
por mês para og municípios acima de 8000 (oito mil) habitantes, valor que será vinculado a rubrica

4.4.71.70.01, r$aterial permanente.

Art. 6'. 'íbdos às municípios consorciados em que consórcio não presta seus serviços deverão efetuar

o pagamento db R§ 460,oo (quatrocentos e sessenta reais) por mês, valor que será vinculado a
rubrica 3.1 .71. to (folha de pagamento).

Art. 7'. Para o bômputo da quantidade de habitantes dos municipios consorciados a ser utilizada para

do exercicio de: 2023, foi considerado a população estimada de 2021 - Fonte IBGE em 27/06/2022.

Art. 8'. Os pagbmerüos realizados pelos municípios deverão ser efetivados através de transferência
bancária, em fêvor do consórcio na Agência do Banco do Brasil n' 0599-1, Conta Corrente: 105724-3,

até o dia 30 de !cada mês. Caso os municípios não façam o pagamento até o dia 10 do mês
subsequente, op mesmos terão a prestação de serviços suspensa.

Art. 9'’. O não <;umprimento da presente resolução por parte dos municípios, ocasionará a suspensão

dos serviços dd CONSAD junto aos mesmos. As empresas que estiverem habilitadas no SISBl-POA

ou que esüverejn comerciaikando seus produtos por intermédio do livre comércio, poderão ser
desabilitadas déssa prerrogativa, considerando que o consórcio é o coordenador do Programa
SAUSA nos municípios consorciados,

Art. 1 0'’. Essa psotução entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se definições em
contrário.

São Miguel do Oeste - SC, 06 de Julho de 2022.

Vândecir DorigJn

Presidente do Consórcio

Registre-se e pqblique-se,

Elisete Simioni

* Este documento é apenas um extrato do Ato n'' 4031102, não substituindo o
original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.

Üa
Confira o original em:
https ://dom.sc.gov.br/?q= id:4031182
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RESOLUçÃO ADMiNiSTRATrVA N' 30/2022

ESTABELECE O VALOR QUE DEVERÁ
SER PAGO PELOS MUNICÍPIOS EM QUE O
CONSÓRCIO PRESTA SEUS SERVIÇOS,
PARA QUE OS MESMOS POSSAM
UTILIZAR A PLATAFORMA FAVO NO
EXERCÍCiO DE 2023.

O Consórcio Interestadual e intermunicipal de municípios de Santa Catarina, Paraná e Rio

Grande do Sul de Segurança Alimentar, Atenção a Sanidade Agropecuária e Desenvolvimento Local –

CONSAD, Pessoa Jurídica de Direito Público, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Vandecir

Dorigon, Presidente do Consórcio e Prefeito do Município de Guaraciaba - SC, torna público que após

deliberação em Assembleia Geral na data de 07/12/2022, aprovou o seguinte:

Art. 1'>. Institui o valor que deverá ser pago pelos municípios em que o consórcio presta seus

serviços, para que os mesmos possam fazer uso da Plataforma Favu para a Gestão dos Serviços de

Inspeção e Estabelecimentos registrados;

Art. 2Q. O valor será de R$ 4.322,50 (quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta

centavos) para o exercício de 2023, para cada município, o qual será diluído em 12 (doze) parcelas. O

valor correspondente ao rateio para pagamento da mensalidade da platafollna será vinculado a rubrica

3.3.71.70 (serviço).

Art. 3'’. Essa resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se definições em

contrário.

São Miguel do Oeste - SC, 12 de Dezembro de 2022.

1

VANDECf R díghlporVÁNDEaR

DORIGON:9 #RIGON:914976399

Pre:iT::::l33%981?o278;f 9:#j12

1(1o g 1 s t F1le n s e 111:1f 1p t1 b 1 i (1l1E ti 1e Hse 9 ELISErE :::al dpI rEÃ=;
Elisete Simioni SiMIONl:04 62 o'1:04080717g

Diretora Administrativa e ©§ÊX8e71%2 >:Í,-::,12
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ASSEMBLEiA GERAL DO CONSÓRCiO iNTERESTADUAL E nqTERMUNiCiPAL

DE MUNICÍPIOS – SANTA CATARiNA, PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL- DE

SEGURANÇA ALIMENTAR, ATENÇÃO À SANEDADE AGROPECUÁRIA E

DESENVOLVIMENTO LOCAL – CONSAD.

ATA N' 02/2022 DE 06 DE JULHO DE 2022

Ata n'’ 02/2022 do Consórcio Interestadual e Intermunicipal de Municípios – Santa Catarina,

Paraná e Rio Grande do Sul- de Segurança Alimentar, Atenção à Sanidade Agropecuária e

Desenvolvimento Local – CONS AD. Aos seis dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois,

estiveram reunidos junto ao Centro de Múltipla Uso Professor Alfredo Ames, situado na Rua

Reinddo Ritter, município de Guaraciaba/SC o Presidente do Consórcio senhor Vandecir Dorigon,

Sheila Inês Bieger, setor de compras do município de TunápoUs/SC, Jonas Dan Agnol. Vice-prefeito

de Maravilha/SC, Pedro Goa, secretário da agücuhrua de Maravilha/SC, Volnei Paulo Bortoncello,

contador do consórcio, Lizete Maria N. Grimm, contadora de São Miguel do Oeste/SC, Marina

Gueüni, Assessora jurídica do CON SAD, Antonise À4ariely Jaguezeski, médica vetednáüa do

município de Paraíso/SC, Silene Maria Berwgnger Libero, Vice-prefeita do município de Paraíso/SC,

Michele dos Santos, secretária da agricultura do município de Realiza/PR, Lucas V.B. Queiroz,

médico veterinário de Realeza/PR, Paulo Cezar Cas©il, Pre6to municipal de Realeza/PR, Domingos

MaIcon, Vice-prefeito do município de Guaraciaba/SC, Sergio Luiz Talheimer, screta’rio da

agúcultwa de Guaraciaba/SC, Noe Naeero Benetti, Vice -prefeito de Guarujá do Sul/SC, Claudio

Junior Weschenfelder, prefeito municipal de Guarujá do Sul/SC, Edgar J. Benetti, Vice-prefeito de

Anchieta/SC, George Luiz, médico veterinário de Anchieta/SCT Jair Antonio Giumbe IIL prefeito do

arunícípio de Belmonte/SC, Blasio Ivo Hickmann, Prefeito Municipal de Santa HelendSC, Marino

J. Frey, prefeito de TuaápoHs/SC, Celso Biegelmeier, Prefeito de Bandeiralte/S(', Neimair Soc,ler9

ViBe- prefeito de Sabialro/SC, DerIi de Oliveira, prefeito municipal de Tigrinhos/SC9 MIlton José

Hupfaes, vice-prefeito de Ti@nhos/SC, Luana Bolico Putz, Médico Veterinária de Campo Erê/SCp

Rozane Bortonce110 IVloreha, Prefeita Municipal de Campo Erê/SCP Leonir A. Geller2 PrefeIto de

Cruzeiro do lgqaçu/PR, Isis Bullet Jurkus, Médica Veterinária do CONS AD, Carla F. Sandri1 Médica

Vetelinátia do CONSAD9 Chüstian C. Giotto, Médico VeterInário do CONSAD, Adilson Balestrin,

~h
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prefeito de Sebed/SC, Jul 1i Anne P. Queiroz, Médica Veterinária de Seberi/RS, Jah Xavier, vice-

prefeito de São Bernardino/SC, Fabiane Dente, Médica Veterinária de Guaraciaba/SC, Carlos

Zanatta, secretário da agr{cultura de Barracão/PR, Adelio Marx, Prefeito de Iporã do Oeste/SC, Rafael

DaI Ri Segatto, Médico Veteúnádo do CONSAD, Elisete Simioni, Diretora Administrativa e

Financeira do CONS AD para participarem da Assembleia Geral do consórcio, conforme convocação

a seguir: EDITAL DE CONVOCAÇÃO N'’ 02/2022. Assembleia Geral do Consórcio Interestadual

e Intermunicipal De IVlwúcípios De Santa Catarina, Paraná e Rio Grande Do Sul De Segurança

AUmentar, Atenção a Sanidade Agropecuária e Desenvolvimento Local – CONS AD. Vandecir

Dorigon, Prefeito Municipal de Guaraciaba - SC e Presidente do CONSÓRCIO INTERESTADUAL E

»WERMUNIC iP AL DE MUNICÍPiOS DE SANTA CATARINA, PARANÁ E RiO GRANDE DO SUL

DE SEGURANÇA ALIMENTAR, ATENÇÃO À SANiDADE AGROPECUÁRIA E

DESENVOLVIMENTO LOCAL -CONSAD, inscrito no CNPJ número 07.242.972/0001-3 1 , com sede

junto a Rua Odilon Cairo de Oliveira, 515, Bairro São Gotardo, Município de São Miguel do Oeste -

SC, no uso de suas atribuições Estatutáúas, CONVOCA, por meio do presente os Prefeitos e Vice-

Prefeitos do Municípios consorciados para a ASSEMBLEIA GERAT, que será realizada no dia

06/07/2022 as 14:00 horas, tendo como local o Centro de Múltiplo Uso Professor Alfredo Ames,

situado na Rua Reinaldo Ritter, município de Guaraciaba/SC, para tratar da seguinte ordem do dia:

1 ' - Andamento da prestação de serviços nos municípios consorciados referentes ao PROGRAMA

SUAS A; 2' - Prestação de Contas do Exercício de 2021 e homologação da resolução emitida pelo

Conselho Fiscal; 3'’ - Proposta para alteração dos salários base dos funcionários do consórcio; 4'’ -

Discussão/aprovação para efetivação de concurso público; 5'’ - Aprovação da contI.atação de

SOFTWARE de Gestão das Atividades de Inspeção – SIM, o qual deverá ser utilizado por todos os

serviços de inspeção dos municípios os quais o consórcio presta seus serviços; 6'’ - Alteração da Taxa

de inclusão a ser cobrada para ingresso de novos municípios; 7'’ - Aprovação dos valores que serão

cobrados pelo CONSAD para a prestação de serviços e custeio administrativo no exercício de 2023;

8'’ - Apresentaçao e Aprovação da 1a Alteração do Contrato de Consórcio Público; 9'’ – Aprovação

das Instruções Trabalho do consórcio; 10c’ - Entrega de um NOTEBOOK (novo) para cada município

consorciado, para ser utilizado pelo Serviço de Inspeção; (A entrega do notebook está condicionada

a presença do Prefeito ou Vice-prefeito de cada município, bem como do (a) Médico (a) Veterinária

(a) Municipal pois se faz necessário assinar o Termo de Cessão de Uso); 11'’ - Assuntos gerais; são

e
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Miguel do Oeste -SC, 20 de junho de 2022. Vandecir Dorigon. Prefeito Municipal de Guaraciaba –

SC. Os trabalhos foram conduzidos pelo Presidente do COb{SAD Senhor Vandecir Dorigon, a quem

escolheu a mim Elisete Simioni, Diretora Administrativa e Financeira do CONSAD para auxiliá-lo.

Com a palavra, o presidente, cumpdmentando a todos deu as boas vindas. Em seguida expôs

cornentádos e explicações referente a primeira ordem do dia. o Presidente expõe que o consórcio

vem prestando serviços em 23 municípios, tendo um total de 30 sócios, relatando que o consórcio

cresceu consideravelmente e que pretende-se crescer ainda mais, mas para isso é preciso dar algum

encaminhamentos durante a assembleia, demonstrando ainda o anseio em construir a sede própria do

CONSAD, cujo projeto já encontra-se pronto acreditando que com a junção dos demais prefeitos a

busca por recurso para construção será possível. Na sequência, solicitou que o médico veterinário

Rafael fizesse uma explanação sobre os trabalhos que o consórcio vem desenvolvendo nos murüçípios

consorciados. O mesmo tomou a palavra e fez inúmeras colocações a respeito do trabalalho que vem

sendo sendo desenvolvida a nível de consórcio, ficando a disposição para eveütuais dúvidas. Em

seguida passou-se para a segunda ordem do dia, onde o Contador apresentou detalhadamente a

prestação de contas do exercício de 2021, saldo que neste, o consórcio teve um superávit ünaceiro

de R$ 786.244,76. Posteriormente a apresentação, o presidente do consórcio coloca a prestação de

contas eIn aprovação, bem como a hologação da resolução emitida pelo conselho fiscal, as quais

foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, passou-se para a terceira ordem do di% neste

momento o presidente fez várias colocações referentes a este assunto, dizendo da necessidade e

importância da aprovação do novo salário base dos funcionários do CONS AD, sendo que em seguida

o contador tomou a palavra e apresentou a nova proposta dos salários base dos ârncianários para o

exercício de 2023, após a apresentação os presentes discuüran a respeito e restou aprovado por todos

os presentes que o novo valor dos salários base para o exercício de 2023 para os cargos de Diretora

Administrativa e Finaceira será de R$ 7.600,00, Diretora do Programa SUASA será R$ 7.600:009

Assessor de Programa (40 horas semanais) será de 6.400pOOpMédico Veterinário (cornursado) R$

6.100,00. Ainda nesta pauta restou aprovado que a apartir do mês de janeiro do ano de 2023 o vale_

alimentação dos funcinários do consórcio será no valor RS 1.000,00 por inês) sendo este um valor

6xo para os 12 meses do ano. Dando continuidade deliberou-se a respeito da quarta ordem do dia3 o

presidente passou a explanar referente a contratação mediante concurso de um Médico Veterülário2

dizendo da importância da mesma para os murücípios9 sendo que este profissional <..onsursddo viria a

contribuir com as carências de alguns municípios e que o mesmo poderia realizar as inspeções nos

d_aA
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estabelelecimentos de abate quando os profissionais que hoje encontran-se nos municípios tiverem

que se afastar de suas atividades, um exemplo seria para cobrir as férías, licenças e demais situações.

Neste momento foi abalo espaço para discussão e restou aprovado a contrataçgo de um Médico

Veterinário (40 horas semanais) via concurso público no ano de 2023. Sendo que após sua contratação

o profissional irá auxiliar os demais proassíonais que hoje estão no consórcio a desenvolver o

trabalhado que vem sendo feito nos municípios e também estará a disposição dos municípios

consomiados para realizar inspeções. Também restou definido que quando o profissional prestar

serviços de inspeção nos municípios, os mesmos farão o pagamento das despesas com alimentação,

hospedagem e deslocamento, sendo estas estabelecidas/insütuídas após a contratação do mesmo.

Referente a contratação mediante concurso público para o cargo de Controle Interno e Agente

Administrativo, restou definido que o consórcio não fará concurso público, pois, é mais viável

financeiramente para o consórcio e municípios trabalhar-se com profIssionais cedidos, sendo isso

legaiemnte possível. o Presidente relembra que a responsável pela efeüvaçgo das compras/licitações

do consórcio já é cedida por interrnédio do município de Tunápohs/SC, já a responsável pelo Controle

Interno do consórcio será cedida pelo município de Guaraciaba. Os Municípios que cetleram as

profissionais terão uma diminuição no valor do repasse mensal para o consórcio, cujo valor será

repassado pelos municípios para as profissionais a título de gratificação, considerando que as mesmas

estão prestando serviços além das suas obrigações com os municípios, sendo uru trabalho que

necessita de muita responsabilidade e conhecimento, contribuindo com a prestação de serviços do

consórcio nos 30 municípios consorciados. Posteriounente passou-se para a quinta ordem do dia:

neste momento Elisete toma a palavra e passa a fazer colocações referente ao Sistema para a Gestão

de Atividades do Serviço de inspeção - SIM que deverá ser utilizado por todos os municípios os quais

o CONS AD presta serviços, sendo que a necessidade da contratação surgíu de uma auditória que R)i

realizada pelo MAPA, o qual relatou que o mesmo necessitava de um Sistema de informação com

registros dos estabelecimentos, registro de produtos, mapas estatísticos e 6scalizações realizadas.

Elisete informa ainda que, hoje todo o trabalho que é feito pelo consórcio e serviços de inspeção

municipais é feIta de forma manual, onde se manuseia muito papel e que a r©cessidade da contratação

do mesmo também vem de encontro com a desbUIOcraÜZaÇão e agilidade em todo o prócesso, pois o

consórcio poderá acompanhar em tempo real o üabaUlo dos médicos veterinários em seus municípios.

O sistema contatará corn inúmeras funcionalidades dentre algpmas que pode_se citar está toda a

gestão de documentos, protocolos, assinatura eletrônica, gráficos, planiHlas, relatórios entre outros.

Elisete' informa que o sistema virá a sanar como uma não conformidade que R)i aprontrade pelo e
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que virá a

contribuir de forma significativa com o andamento dos trabalhos a nível de consórcio e municípios.

Informa ainda que, para a auülização dos sistemas os municípios deverão disponibilizar para os

médicos veterinários um tablet ou um celular, para que os mesmos possam efetivar seu trabalho. Após

a explanação os presentes deliberam a respeito, restando aprovado por unanimidade a contratação do

mesmo, sendo que o consórcio fará a contratação ainda neste exercício. Aprovou-se tanrbén! que os

custos das mensalidades e da implantação do mesmo serão rateados entre os municípios os quais o

consórcio presta serviços nos dias atuais e que as mensalidades deste ano assim como o custo da

implantação serão pagos pelo consórcio e diluídas no contrato de rateio a ser firmado com os

municípios no exercício de 2023. Na sequência, o presidente do consórcio passa a fazer colocações a

respeito da sexta ordem do dia, apresentando uma proposta referente a alteração de valor para a taxa

de ingresso de novos mIm{cípios ao consórcio, após a apresentação e discussão restou aprovado que

o CONSAD passará a cobrar os seguintes valores: R$ 10.000,00 para municípios que possuem até

10.000 habitantes, RS 20.000,00 para municípios que tiverem de 10.001 a 20.000 habitantes, R$

30.000,00 para municípios que tiverem mais de 20.001 habitantes, sobre a qual deverá incider a

correção monetária pelo IPCA a contar da data de sua estipulação (06/07/2022) até a data de efetivo

ingresso do novo município, considerando que a data do referido ingresso do novo município será

aquela em que o novo município apresentar na lei municipal autorizando seu ingresso ao consórcio.

Dando andamento a assembleia tratou-se da sétima ordem do dia, onde Elisete apresentou uma

proposta para reajuste dos valores que serão cobrados pelo consórcio para a prestação de seus serviços

e custeio admirúsüadvo no exercício de 2023, após apresentaç80 e discussão entre os presentes ficou

delibarado que os valores a serem cobrados serão os que seguem: R$ 2.650,00 pol' mês pua os

municípios que o consórcio presta serviços referentes ao Programa SUASA, valor que será vinctüado

a rubrica 3.1.71_70.01(folha de pagamento), R$ 460,00 por mês pma todos os municípios que o

consórcio não presta seus sewiços, valor que será vinculado a rubrica 3.1.71.70.01(foUra de

pagamento), R$ 0,10 por mês (valor que será multiplicado pela quantidade habitultes de cada

município) para municípios com até 8000 habitantes a título de custeio adminisüaü\,o e R$ 0,09 por

mês (valor que será multiplicado pela quantidade habitantes de cada mwúcípio) por mês para

municípios acima de 8000 habitantes a título de custeio administrativo, sendo o custeio

administrativo obrigatório para todos os municípios consorciados, vdor que será vinculado a rubrica

3.3.71.70.01 (serviço), R$ 1,80 por quilomeao rodado (cobrado uma ida/volta mês) para os

munIcípios que o consórcio presta seus serviços, valor que será vinculado a IUbrica 3.3.71.70.01

e
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R$ 75,00 por mês para os municípios com até 8000 habitantes e R$ 100,00 por mês para municípios

acima de 8000 habItantes para todos os municípios consorciados, valor que será vinculado a rubrica

4.4.71.70.01 (material permanente), R$ 200,00 por mês a partir do segundo estabelecimento inserido

no SISBl-POA, para os munIcípios que o consórcio presta serviços, valor que será vInculado a rubrica

3.3.71.70.01 (serviço). Também ficou definido que os valores praticados pelo consórcio nos

orçamentos anuais de transferência dos entes e posteriormente nos contratos de rateio, sofrerão

correções conforme explanado em assembleia em todas as suas rubricas, sendo que aqueles valores

que são estipulados diretamente como exemplo o valor para suprir a folha será feita pelo IPCA direto

sobre ela, já aqueles que tem cálculos antes de fechar o valor terão seu cálculo dado na origem.

Exemplo: se dará no valor da quilometragem ou no valor do cálculo de habitante, e assim, para cada

qual terá o aumento IPCA na sua fonte de origem, para 2023 os valores serão os já propostos e

aprovados na assembleia na data de 06/07/2022, já partir de 2024 serão os valores anteriores

acrescidos do IPCA, este sempre calculado com base no acumulado nos 12 meses anteriores ao

planejamento do orçamento enviado aos municípios. Da mesma forma, ficou deliberado que para o

cômputo da quantidade de habitantes dos municípios consorciados a ser utilizada para o exercício de

2023, será considerada a populaç80 estimada de 2021 - Fonte IBGE em 27/06/2022. Na sequência,

o presidente passa a palavra para a Assessora Jurídica para que ela pudesse apresentar a oitava ordem

do di& sendo esta a 1’ alteração do Contrato de Consórcio. Marina expõe aos presdntes as alterações

e informa atodos que algumas alterações já fazem parte da última alteração do Protocolo de Intenções

que foi ratiãcada por todos os municípios consorciados, restando agora incluí-las no Contrato de

Consórcio, sendo as seguintes alterações: atualização do nome dos municípios, reürando os que lao

fazem mais pane do consórcio e incluindo os novos municípios, alteração do valor dos sal&ios dos

cargos existentes a nIvel de consórcio, inclusão de todos os cargos que já estão aprovados no

protocolo de intenções e inclusão do novo organograma do consórcio. Após a apresentação foi aberto

espaço para discussão, sendo que o Presidente colocou as alterações em aprovação, sendo que as

mesmas foram aprovadas por unanilnidí de. Mediante a essas alterações, Marina irúc>rma aos

presentes que selá necessário a aprovação c e uma nova lei por todos os muúcípios corBordados para

a ratificação das alterações e que as minutas serão enviadas com a maior brevidade de tempo possível

sendo que será solicitado a aprovaçgo era caráter de urgência por parte das c&naras de vereadores.

Marina informa ainda que 'o concurso público para a contratação do novo proãssional só poderá

ocorrer depois da ratificação das alterações do contrato de consórcio, assü1 como o remanejalnento
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dos Médicos Veterinários (comissionados) para o cargo de Assessor do Programa, bem como o

pagamento do novo salário base dos colaborados do consórcio que está previsto para o ano de 2023 .

Referente a nona ordem dia, Elisete apresentou as Instruções de Trabalho para aprovação, estas que

são utilizadas pelos serviços de inspeção dos municípios consomiados no que diz respeito aos

procedimentos vinculados ao Programa SUASÀ, as quais fazem parte dos decretos municipais que

regulamentarr! os serviços de inspeção dos municípios consorciados, após apresentação as mesmas

foram aprovadas pelos presentes, assim como a Resolução Administrativa n'’ 12/2022, que

ESTABELECE AS INSTRUÇÕES DE TRABALHO PARA QUE SEJAM UTILIZADAS PELOS

SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS. Posteriormente passou-se

para os assuntos gerais, onde o Presidente informou aos presentes que o Município de Nova Prata do

Iguaçu/PR decidiu retirar-se do consórcio e que o mesmo já aprovou a Lei Municipal nc’ 1675/2021

e cumpriu com todas as obrigações, desta forma por unanimidade foi ratiâcada a saída do referido

município. Posteriormente o Presidente fez algumas colocações a cerca dos adiantamentos que são

feitos para os funcionários do consórcio, para que eles possam fazer o pagamento das despesas de

alimentação e hospedagem quando da prestação de serviços do CC)NSAD nos municípios, informou

que se faz necessário alterar o valor máximo para gastos com despesas de hospedagem, assim sendo

ficou deliberado que o novo valor que poderá ser gasto com hospedagem será de até RS 200,00 por

dia para cada funcionário. Na sequência o Presid€ nte expôs a respeito do Convênio n'’ 903434/2020

finnado entre o CONS AD e o MAPA, por intermédio do qual foi possível adquirir 30 notebooks que

seTão destinados aos serviços de inspeção dos 30 municípios consorciados para auxiliar no fomento

dos SISBI/POA. Em seguida o Presidente procedeu a entrega dos notebooks para os municípios que

se 6zeram presentes, onde efedvou-se a assinatura nos termos de cessão de uso. Nada mais .havendo

a ser tratado, o Presidente encerrou a reuniãc . Eu Elisete SinllORi, Diretora Administ1-ativa e

Financeira, lawei a presente ata, que após nda e aprovada, segue assinada por mim e pelo Presidente

MarIna Gueüni,

Julho de 2022.

do Consórcio Vi Dorigon, bem como peIÉ Assessora Jurídica do Consórcic

ão que o# ü em lista de presença. São Miwel do Oeste/SC, 01

61
.denteÍdo Consó}cio Assessora Jurídica - OAB

;tora AI ,a e Financeira

28067/SC
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6a ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE

MUNICÍPIOS - SANTA CATARINA PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL - DE SEGURANÇA ALIMENTAR,
ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL - CONSAD

Os Municípíos coasorciados de Anchieta –SC, com Lei Municipal Autorizativa n'’ 1380/2004,

Município de Bandeirante -4C, com Lei Municipal Autorizativa n'’ 668/2008, Município de Belmonte
–SC, com Lei Municipal Autorizativa n'’ 1076/2008, Município de Campo Erê–SC, com Lei Municipal
Atúorizativa nD 1882/20 15, , Muücípio de Guaraciaba -SC, com Lei IViunicipa1 Autorizativa n'>

2090/2008, Município de Guarujá do Sul –SC, com Lei Municipal Autorizativa n'’ 1943/2008,

Município de iporã do Oeste –SC, com Lei ]V{wüçipa1 Autorizatí% n'’ 1254/2008, Mwúcípío de Paraiso
–SC, com Lei Municipal Autorizativa n'’ 1097/2008, Município de Princesa –SC, con1 Lei Municipal
Autoüzativa n'’ 559/2010, Município de Santa Helena –SC, com Lei !Municipal Autorizativa nc’

598/2008, Município de Tunápolis –SC, com Lei Municipal Autoüzativa n'’ 0989/2010, Município de

Saltinho -SC com Lei Municipal Autorizativa n'’ 792/2013, Município de São Bernardino–SC, com Lei
Municipal Autorizadva n'’ 990/2012, Município de Sebeú –RS, com Lei Municipal Autorizativa n'’
3966/2015, Município de Barracão – PR, com Lei Municipal Autorizaüva n'’ 2015/2014, Município de

Marmeleiro –PR, com Lei Municipal Autorizativa n'’ 2196/2014, Município de Santa Izabel do Oeste -
PR, com Lei Municipal Autorizativa n'’ 1720/2015, Município de ltapejara D'Oeste –PR, com Lei
Municipal Autorizativa no 1562/2015, Município de Coronel Vivida –PR, com Lei Municipal
Autorizativa n'’ 2653/2015, X4wücípio de Salgado : ?ilho –PR, com Lei Municipal Autoüzativa n'’
23/2014, Município de Cruzeiro do Iguaçu – PR, 30m Lei Municipal Autorizativa n'’ 1143/2016,
Município de Deuubadas – RS, com Lei Municipal Autorizati% nc’ 1213/2015, Município de
Chopinzinho – PR, coin Lei Muniçipal Autorizêüva d=’ 3658/2017, Município de Dois Vizinhos -PR,
com Lei Municipal Autoúzativa n'’ 2201/2018, Município de Santo Augusto-RS, com Lei Municipal
Autoüzativa nç’ 2855/2018, Município de Tigrinhos –SC, com Lei Municipal Autodzaüva n'’ 902/2018,
Muúcípio de Iraceminha –SC, com Lei Municipal Autorlzaüva n'’ 1439/2019, Município de Maravilha
4C, com Lei Municipal Autorizaüva n'’ 4202/2021, Município de Pinheirinho do Vale –RS, com Lei
Municipal Autorizativa n'= 1822/202-1, através de seus Prefeitos municipais reunidos ein Assembleia

Extraordinária na data de 06/07/2022 aprovaram a 6:’ Alteração do Estatuto do (-'onsórcio, passando o
mesmo a vigofar com a seguinte redação:

TÍTULO 1

DA DENOh{INAÇ"ÃO, NATUREZA JURÍDICA, FINALIDADE, PRAZO DE
DURAÇÃO E SEDE

CA2ÍTULO !

DA DENOMINAÇÃO E NATUREZA JURÍDICÁ

Art. I' - O consórcio público é denominado de CONSÓRcio rNTERMIJ}©clpAL E
[NTERESTADUAL DE MUNICÍPIOS – SANTA CATARINA PARANÁ E RIO GMNDE DO SUL

DE SEGURANÇA ALMENTAR, ATENÇao A SANIDADE AGROPEcuÁRIA E

@ '}}
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DESEIWOLVIMENTO LOCAL – CONS AD, e constitui-se sob a forma de associaç8a pública, com
personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, integrando, nos termos da lei, a

administração indireta dos entes consarciados.

Parágrafo único: O Consórcio adquire personalidade jurídica de direito público mediante a vigência das

leis de raüâcaçgo dos entes consorçiados, na forma deste Protocolo de Intenções, da Lei n'> 11.107/2005
e do Decreto Federal n'’ 6.017/2007.

CAPÍTULO a

DAS FINÂLl!>ADES E OBJETIVOS

Art 2' -0 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE MUNICÍPIOS – SANTA
CATARINA PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL – DE SEGURANÇA ALIMENTAR, ATEN(,'ÃO
A SANIDADE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL – CONSAD terá como

anaiidade articular e estimular ações nos municípios consorciados a fim de viabilizar programas de
segurança alimentar e desenvolvimento local, envolvendo arranjos socioeconômicos socialmente juntos,
além de dar suporte aos serviços de inspeção de produtos de origem animal e vegetal, de acordo com os

princípios e definições da sanidade agropecuária, nos municípios consorciados, dentro dos padrões e
normas técnicas do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuáãa –SUAS A, em conformidade
com a Lei n'’ 7.889/89, Lei nc’ 8.171/91, Lei n'’ 9.712/98, Decreto Federal n'’ 5.741/06 e outras nonnas e
regulamentos que venham a ser expedidas, com vistas a regulamentar a sanidade agropecuária, incluindo
o controle de atividades de saúde, sanidade, fiscalização, educação, vigilância de animais e vegetais,

insumos e produtos de origem animal e vegetal.

AH. 3' -o CONSÓRCio iNTERMUNiCipAL En«IERESTADUAL DE MUNICÍPios – SANTA
CATARINA PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL – DE SEGURANÇA ALIMENTAR, ATEN<,"ÃO
A SANIDADE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL – CONS AD tem por objetivos:

I – Planejar e gerir atividades destinadas a instituir e ampliar as ações de segurança alimentar e
nutricional e de promoção do desenvolvimento local dos municípios consorciados, mediante o incentivo
às atividades de outras entidades buscando atuar eIn cooperaÇão com os demais entes públicos, privados
e da sociedade civil, mediante celebraçgo de parcerias;

11 – Estimular a cooperaçao intermunicipal e a elaboração de estudos e pesquisas que conüib liam para o

desenvolvimento local, auxiliando na elaboração de projetos de desenvolvirnento;

III – Apoiar ações nos municípios consomiados, da iniciativa privada e da sociedade civil na busca de
maior padicipação nas decisões de interesse da região, em esferas superiores;

IV – Promover o intercâmbio de experIências sobre o desenvolvünento em rüvel regional: estadual e
nacional, envolvendo os agentes institucionais do território;

V – Promover ações e convênios no âmbito de sistemas de tratamento de resíduos e preservação do meio
arnbiente;

Vi -- Assegurar 6/ou realizar a pnstaç80 de serviços de ínspeÇao de produtos de origem afÜlhal e vegetal 1.

no território dos municípios consorciados, assegurando unI sistema eficiente e e6ca2.;
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VII - Gerenciar os recursos técnicos e financeiros confolme pactuados em contrato de rateio, prestando
serviço de acordo com os parâmetros aceitos pela Secretaria de Estado da Agricultura e pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA princípios, diretrizes e normas que regulam o
SUASA5

VIII – Criar instrumento de vigilância e defesa sanitária animal e vegetal, com a respectiva inspeção e
classificação de produtos destas origens, bem como de seus subprodutos e resíduos de valor econômico,
mantendo controle, avaliação e acompanhamento dos serviços prestados às empresas cadastradas e aos

municípios consorciados;

IX – Dar suporte à Êscahzaçgo dos insumos e serviços usados nas atividades agropecuária.

X – Realizar estudos de caráter permanente sobre as condições sanitárias, animal e vegetal, da região
oferecendo alternativas de ações que melhorem tais condições;

Xl - Viabilizar ações coajuntas na área da produção, compra e venda de materiais e outros insumos;

XII – Adequar o controle oficial em toda a cadeia produtiva animal e vegetal;

XIII – Incentivar e apoiar a estruturação dos serviços de sanidade animal e vegetal nos municípios
consorciuios, objetivando a uniformidade de atendirnente de inspeção e- de auxílio a diagnóstico para a
cometa aplicação das normas da SUASA;

XIV – Nos assuntos atinentes às faIal idades do Consórcio e/ou de interesse comum, representar os
municípios que o integram, perante quaisquer autoridades ou instituições;

XV – Prestar assessoria e tIeinamento aos técnicos dos municípios consorcia(ios, na implantação de
programas e medidas destinadas à inspeção e controles oficiais do SUAS A;

XVI – Estabelecer relações cooperativas com outros consórcios que venham a ser criados e que por sua
localização, no âmbito macronegional, possibilite o desenvolvimento de ações conjuntas;

XVII –Viabilizar a existência de infraestrutura de serviços de inspeção de produtos de origem animal e
vegetal na área territorial do consórcio;

XVIII - Notificar às autoridades competentes, dos eventos relativos à sanidade agropecuária;

XiX – Fomentar o foüaiecimento das agroindústrias existentes nos Ipunicípios consorciados ou que
neles vierem a se estabelecer;

XX - Gerenciar os recursos técnicos e financeiros conforme pactuados em contrato de rateiô, quando da
elaboração de projetos e conveniados com as Secretarias de Estado, MinIstério do Desenvolvimento
Social, Ministério do Desenvolvimento Agrário e outros que firmarem parcerias com o CONS AD;

XXI – Implantar, contratar ou conveldar serviços de laboratório;

XXI 1 – Poderá o Consórcio atuar nas ações de ATER;

XXIiI- Poderá criar Rede ATER de cooperação de Assistência técnica e Cerüflcação de Orgânicos;

XXIV - Poderá esse consórcio armar convênios e estabelecer parcerias com Associações de Mulücípios
localizadas dentro de sua área de atuação, para desenvolvimento de ações e execução de projetos.

Art. 4'’ - Para cumprir seus objetivos o consórcio poderá:

1 – Firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber autílios> contribuições ,,
subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo= buscando 3 em espgç..íal1 a
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participação da sociedade organizada para atendimento das normas de segurança alimentar,
desenvolvimento e do SUASA;

11 – Nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover desapropriações e instituir
semi(iões nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública, ou interesse social, realizada
pelo Poder Público;

III – Ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados ou não,
dispensada a licitação;

IV – Adquirir e/ou receber em doaçgo ou seção de uso os bens que entender necessários, os quais
integrarão seu patrimônio;

V- Realbar licitações em nome dos municípios consorciados sendo o faturamento e o pagamento em
nome dos municípios;

VI – Outorgar concessgo, permissão ou autorização da prestação dos serviços de acordo com as normas
estabelecidas no contrato de programa;

VII - Contratar ou receber por cessão os présümos de servidores públicos municipais dos municípios
consorciados;

VIII – Articular-se com o sistema segurança aliinentar, de desenvolvimento e sanidade agropecuárIa,
dos Estados, da União, para tratar de assuntos relativos aos objetivos do consórcio;

IX – Promover a divulgação dos serviços e dos produl os visando a valorização e comercialização;

:X – Promover a habilitação e treinamento de seu corp > técnico;

Xl - Poderá este consórcio prestar serviço de assistênc ia técnica e extensão rural através de convênios.

XII- O Consórcio para viabilizar as ações de tratamento e resíduos poderá firmar convênios;

XIII- As condições para celebração de contratos de gestão ou termo de parceria, entre os municípios e o
CONSAD, serão regulamentados no regimento interno.

XIV –Receber a delegação do Serviço de Inspeção Municipal dos municípios consorciados) a fim de ser
o responSável pela execução do mesmo.

<

CAPÍrtJLO ui

DO PRAZO DE DURAÇÃO E DA SEDE

Art. 5' - O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE MUNicípios _ SANTA
CATARINA PARANÁ E RI9 GRANDE DO SUL - DE SEGURANÇA ALIMENTAR, ATENÇÃO
A SANIDADE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL –CONSAD, vigorará por p'razc)
indeterminado.

Art• 6' - O consórcio terá sede na Rua Odilon Cairo de OIIveira, n'’ 515, BaiITO Sãc. Gota1.do na <..idade

de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, podendo ser alterada por decisão da Assembleia
era1
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TÍTULO 11

3)A SUBSCRIÇÃO, DOS SUBSCRiTORES E DOS €ONSORCIADOS

E ÁREA DE ATUAÇÃO

CAPÍTULO 1

DA SUBSCRIÇÃO, DOS SUBSCRiTORES E DOS CONSORCiADQ§

Art. 7'’ - Os subscritores iniciais são os entes da federação que ârmaram o Protocolo de Intenções de

fundação do consórcio e são consorciados todos aqueles que o ratiâcaram por lei:

I – Entes da Federação subscritores iniciais:- Dionísio Cerqueira –SC, Palma Sola –SC, Guarujá do Sul
–SC, S80 José do Credo -SC, Princesa- SC, Guaraciaba –SC, Barra Bonita –SC, Bandeirante –SC, São

Miguel do Oeste –SC, Descanso -SC, Belmonte –SC, Santa Helena- SC, Tunápohs –SC, lporã do Oeste
–SC, Mondaí –SC, Itapbanga –SC, São João do Oeste –SC, Paraíso –SC e Anchieta -SC.

II – Entes da federação consorciados: l\4unicípio de Anchieta –SC, com Lei Municipal Autorizativa n'’

1380/20(>4, Município de Bandeirante –SC, com Lei Municipal Autoüzativa n'’ 668/2008, Município de
Beknorlte –SC, com Lei Municipal Autodzativa n'’ 1076/2008, Município de Campo Erê-SC, com Lei
Municipal Autorizativa n'’ 1882/2015, , Município de Guaraciaba -BC, com Lei Municipal Autorizaüva
n' 2090/2008, Município de Guarujá do Sul –SC, com Lei Municipal Autodzatíva n'’ 1943/2008,
Município de lporã do Oeste –SC, com Lei Municipal Autorizaüva n'’ 1254/2008, Município de Paraiso

–SC, com Lei Municipal Autorizativa n'’ 1097/2008, Município de Princesa –SC, com Lei Municipal
Autorizativa n'’ 559/2010, Município de Santa Helena –SC, com Lei Municipal Autorizativa n'
598/2008, Município de Tunál>ons –sC, com Lei Municipal Autorizativa n'’ 0989/2010, Município de

Sallinho –SC com Lei Municipal Autorizativa n'’ 792/20 13, Município de São Bernardino–SC, com Lei
Municipal Autorizaü% na 990/2012, Município de Seberi –RS, com Lei Municipal Autorizativa n'3

3966/2015, Município de Bauacão – PR, com Lei Municipal Autorizaüva n'’ 2015/2014, Município de

Marmeleiro –PR, com Lei Municipal Autol’izaü% nc’ 2196/2014, Município de Santa Izabel do Oeste _
PR, com Lei Municipal Autorizativa n'’ 1720/2015, Município de ltapejara D’Oeste –PR, com Lei
Municipal Autoüzaüva n'’ 1562/2015, Município de Coronel Vivida –PR, com Lei Municipal
Autodzativa n'’ 2653/2015, Município de Salgado Filho –PR> com Lei Municipal Autofizaüva n'
23/2014: Município de Cruzeiro do Iguaçu – PR, com Lei Municipal Autorizativa n'’ 1143/2016,
Município de Derrubadas – RS, com Lei Municipal Autorizativa n'’ 1213/2015, Município de
Chopin2linho – PR, coIn Lei Municipal Autorizativa n' 3658/2017, Município de Dois Vizinhos –PR 3

com Lei Municipal Autorizativa nc’ 2201/2018, Município de Santo Augusto-RS, com Lei Municipal
Autorizaüva n'’ 2855/2018, Município de Tigrinhos -SC, com Lei Municipal Autorizativa n' 902/2018,

Município de haceminha –SC, com Lei Municipal Autorizativa na 1439/2019> Muni<,.ípio de Maravilhá
–SC> com Lei Municipal Autorizaüva n'’ 4202/2021, Município de Pinheirirülo do Vale –RS 9 com Lei
Municipal Autorimtiva n'’ 1822/2021.

AEt 8' - Todos os municípios dos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Puaná) cuja relaçgo
encontre-se no Anexo 1, II e III deste Contrato de Cornórc.'io poder&) a qualquer momento ináressar-no
consórclo, sendo que o município não subscritor fará o pedido formal a Diretoria Executiva do Consórcio

4
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Público, a qual, após análise de atendimento aos requisitos legais em Reuni80 de Diretoria, aprovará
pela entrada ou não deste novo município.

Parágrafo único. Aprovado o consorciado, este providenciará a Lei Municipal de Ratificação do
Protocolo de Intenções, a inclusão da dotação orçamentária para destinação de recursos financeiros ao

consórcio, a subscrição do conürato de programa e a celebração do contrato de rateio.

CAPÍTULO M

DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO CONSÓRCIO

Art. 9'’ - A área de atuação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE
MUNICÍPIOS – SANTA CÂTARINA ?ARANÁ E RiO GRÂND8 DO SUL – DE SEGURANÇA
ÂLiMENTAR, ATENÇÃO A SÀNrDADE ÀGROPECUÁRiA E DES8NVOLVrMENTO LocAL –
CONS AD será formada pelos terHtórios dos municípios que o integram, constituindo-se numa unidade
terdtorial sem limites intennunicipais ou interestaduais para as finalidades a que se propõe, abrangendo
os Estados de Santa Catarina, Paraná e o Rio Grande do Sul.

TiTULO 111

DOS DIREITOS, DEVERES E CRITÉRiOS DE REPRESENTAÇÃO

CAPÍTU ,O 1

1>OS DIREITOS E DEVERES DOS COIVSOR(= IAl>O$

Art. 10c’ - Constituem direitos dos consorciados:

1- Padicipw das Assembleias e discutir os assuntos submetidos à apreciação dos consorciados;

II- Votar e ser votado para os cargos no que tange aos membros da Diretoria Executiva;

III- propor medidas que visem atender aos objetivos e interesses dos Municípios e ao aprimoramento do
consórcio;

IV- Compor a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal do consórcio nas condições estabelecidas no
Protocolo de Intenções, Contrato de Consórcio e neste Estatuto;

V- Quando adimpiente com suas obrigações, qualquer ente cons01'clado é part.e legítima para ex.lga o
pleno cumprimento das cláusulas previstas no Protocolo de Intenções, Contrato de Consórcio ou no
Estatuto do Consórcio Público;

Art. 11'’ - Constituem deveres dos consorciados:

4
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I – Cumprir e fazer cumprir o presente Contrato de Estatuto, em especial, quanto ao pagamento das

contribuições previstas no Contrato de Rateio;

II – Acatar as determinações da Assembleia Geral, cumprindo com as deliberações e obrigações do

Consórcio, em especial, ao que determina o Contrato de Programa e o Contrato de R Meio;

III – Cooperar para o desenvolvimento das atividades do Consórcio, bem como, contribuir com a ordem
e a harmonia entre os consorciados e colaboradores;

IV – Participar ativamente das reuniões e Assembleias Gerais do consórçio.

CAPÍTULO ii

DOS CRITÉRiOS PARA REPRESENTAÇÃO

Art. 12'’ - O CONSÓRCIO nVrERMUMCIPAL E INTERESTADUAL DE MUNICÍPIOS –

SANTA CATARINA PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL – DE SEGURANÇA ALIMENTAR,
ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL - CONSAD,

poçierá representar seus integrantes perante a União, os Estados e Outros Municípios, bem como perante
seus respectIvos órgãos da administração direta e indireta, para tratar de assuntos relacionados com suas

finalidades previstas no artigo 2'’ deste Estatuto, com poderes amplos e írrestritos, nas seguintes
ocasiões

I – Firmar Protocolo de Intenções;

II – Firmar Convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contfibuições e
subvenções sociais ou econômicas;

III – Prestar contas relacionadas aos contratos, termos, ajustes e convênios âlrnados;

IV –Outras situações de interesse comum dos consorciados, desde que devidamente autorizados pela
Assembleia Geral do Consórcio.

TÍTULO rv

DA ORGANIZAÇÃO DO CONSÓRCIO

CAPÍTULO 1

DISPOSIÇÕES GERAIS

Att. !3' - O consórcio tem a seguinte organização:

1 – Assembleia Geral;

II – Diretoüa Executiva;

iII – Conselho Fiscal;

#
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IV – Diretoria Administrativa;

Parágrafo único: O estatuto do Consórcio poderá criar outros órgãos temporáüos ou permanentes e a
Diretoria Executiva poderá Instituir órgãos, singulares ou colegiados, cârnaras técnicas, núcleos
regionais de atuação e conselhos consukivos independente de alteração do Protocolo de Intenções e
CQntrato de Consórcio.

§ l'’ - Os membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal não serão remunerados.

§ 2': - Os membros da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Diretoria Administrativa não responderão

pessoalmente pelas obrigações conti:aídas pelo consórcio, mas assumirão as responsabilidades pelos atos
praticados de forma contrária a Lei ou com as disposições contidas no Protocolo de Intenções, Contrato
de consórcio e no presente Estatuto.

CÀPÍ'TEJL€) :!!

DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 14'’ - A Assembleia Geral do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE

MUNiCÍPIOS – SANTA CATARINA PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL – DE SEGURANÇA
ALIMENTAR, ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL –
CONS AD, é a instância máxima do Consórcio, sendo constiüüda pelos prefeitos dos municípios
consorciados, podendo ser ordinária ou extraordinária.

Ak. 15'> - Os Municípios que integram o consórcio terão direito a um membro titular e um suplente
na Assembleia Geral, que terão direito a 01(um) voto desde que seus respectivos municípios estejam em

dia com suas contribuições !nensais e demais obrigações.

Paráwfo único – O membro titular de trata o artigo anterior será o prefeito, e como membro suplente o
Vice-prefeito, que terá vez e voz na falta daquele.

Art. í6'’ - Os votos de cada representante dos municípios serão singulares, independente dos
investimentos feitos no consórcio.

Art. 17c’ - Havendo consenso entre seus membros. Com as exceções previstas no presente contrato 2

as deliberações poderão ser efeúvadas através de aclamação.

Art. 18c’ - A Assembleia Geral será aberta com qualquer número de consorciados presentes e suas

delíbeFaÇÕes3 com exceção dos casos expressamente prevista neste protocolo de intenções, se darão por
votação da maioria simples dos mwricípios consoroiados presentes.

Parágrafo único: A Assembleia Geral, reunir-se-á, ordinMamente3 02(duas) vezes por ano7 em datas a

serem definidas, devendo ser feita convocação com antecedência mínima de 08(oíto dias)9 pelos meios
egals

Art• 190 - As reuniões da Assembleia Geral Ordin&ia serão realizadas a cada qua&{mestre e
convocadas com aatecedêInia mínima de 08(oito) dias 3 em edital expedido pelo Presidente da Diretoria

fxealtiva, tendo como local a sede do consórcio: algum município c..onsorciado ou ouRos lo<.d;-he
poderão ser aprovados por assembleia. - -- --–- -
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Art. 20c’ - As Assembleias Gerais extraordinárias serão convocadas pelo Presidente da Diretoria
Executiva ou por iniciativa de no mínimo 1/5(um quinto) dos representantes dos municípios
consorciados que estiverem em dia perante as obrigações com o consórcio, por motivos fuadamentados
e conforme a forma de convocação do parágrafo anterior.

Art. 21'’ - A elaboração, aprovaç go e as modificações do Estatuto do Consórcio serão objeto de

Assembleia extraordinária especIalmente, convocadas para este fim, não podendo ela deliberar em
primeira convocação, sem a maioria absoluta dos consorciados, ou com menos de 1/4(um quarto) dos
membros consorciados, nas votações seguintes, sendo consideradas aprovadas as matérias que obtiverem
o voto de 2/3(dois terços) dos presentes.

Art. 22'’ - Compete a Assembleia Geral:

I – Deliberar sobre as condições as contribuições mensais dos municípios consorciados, estas que serão
repassadas por intermédio da formalização de contrato de rateio;

II – Autorizar a alienaçao de bens imóveis “livres” do consórcio, bem como, o seu oferecimento como
garantia em operações de crédito, de acordo com este protocolo;

III – Deliberar sobre a retirada ou exclusão de membros consorciados para os casos previstos neste

protocolo;

IV – Apreciar, deliberar e aprovar o Orçamento Anual e o Plano de Trabalho, o relatório fisico/financeiro
e a prestação de contas do consórcio;

V – Deliberar sobre a mudança de sede do consórcio;

VI – Deliberar sobre a dissolução e as alterações estatutáúas do consórcio, sendo que estatuto e suas

alterações ontruao em vigor após publicação na forma legal;

VII – Eleger por votação secreta ou por aclarnação, de caso de chapa única, os membros da Diretoria
Executiva e do Conselho Fiscal;

VIII – Destituir os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal;

IX- nom<)logar a resolução emitida pelo Conselho Fiscal sobre o relatório financeiro anual e aplicação
dos recursos da entidade;

X – Aprovar a contratação e a exoneração do Diretor Adrninisuativo e Financeiro;

Xl – Deliberar e dispor sobre os assuntos relacionados aos objetivos do consórcio, bem como sobre os
casos omissos;

XII – Apreciar e sugerir medidas sobre a melhoria dos serviços prestados pelo consórcio;

XIII– Aprovar o pedido de retirada de ente consorciado do consórcio;

XIII – !{omologar o regimento interno, compreendendo a estrutura organizacional administrativa e as
atribuições dos funcionários do quadro do consórcio.

Parágafo único: Para a deliberaçgo a que se refere o inciso x deste artigo é exigida a deliberação de
Assembleia especialmente convocada para este fim.

A
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CAPÍTULO III

DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 23'’ - O consórcio será dirigido por uma Diretoria Executiva e será constituído pelos seguintes
membros:

1 – Presidente;

iI – 1 ' Vice-presidente;

iII – 2'’ Vice-presidente;

iV – 1ç’ Secretário;

V – 2D Secretário.

Art. 24'’ - O mandato dos membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal será de 02(dois) anos,

sendo vedada a recondução para o mesmo cargo durante a mesma gestão, devendo a representação
municipal recair sobre o Chefe do Poder Executivo do Município con$orciado.

Art. 25'’ - A eleição para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal será realizada sempre no mês de

dezembro, devendo ser obrIgatoriamente observado o sistema de revezamento durante a gestão pma o
cargo de Presidente e demais membros da Diretoria Executiva e Conselho Federal.

§ l'’ - Ocorrendo empate nos critérios da eleição considerar-se-á eleito o concorrente mais idoso.

§2' - A eleiÇao será secreta, podendo ser por aclamação em caso de chapa única.

§ 3'’ - As chapas deverão ser apresentadas até o final do expediente do dia útil anterior ao da eleição.

94'’ - Cessará autornaücanrente o mandato do presidente do consórcio, ou de qualquer membro da
diretoria ou do conselho fiscal, caso não mais ocupem a Chefia do Poder Executivo Municipal, sendo

nestes casos substituído por outro membro da diretoria, na ordem lüerárquica.

Art. 26' - O Presidente da Diretoria Executiva é o representante legal do consórcio3 cujo cargo deverá
ser, obrigatoriamente, ocupado pelo Chefe do Poder Executivo do município consorciado.

Art. 27'’ - Compete a Diretoria Executiva:

1 – Deliberar sobre a contratação do Diretor Administraü\,o e Financeiro e tomar_Lhe bimestIabnente as
contas da gestão Ênanceira e administrativa do consórcio;

11 – Deliberar sobre a modificação do regimento interno do consórcio;

}11 – Definir e acompmürm a execução da política patrimonial e ünanc.'eira e os programas de
investimento do consórcio;

IV- Deliberar sobre o plano de cargos e sdárIos do consórçio9 bem como a remuneração de seus
empregados;

V – Contratar serviços de auditoria intenla e externa;

VI – Deliberar sobre a alienação de bens imóveis livres do consórcio;

#
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VII – Propor a estrutura administrativa e o plano de cargos e salários a serem submetidos a aprovação
da Assembleia Geral;

VIII – Instituir colnissões técnicas para discussgo e aconselhamento para assuntos específicos, cujas
atribuições e período de funcionamento constarão no ato de sua criação;

VIX – Aprovar a adesão de novos municípios ao consórcio;

à
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Art. 28c’ - Compete ao Presidente da Diretoria Executiva:

1 – Convocar e presidir as Assembleias do consórcio e as reuniões da Diretoria Executiva;

II – Tomar e dar posse aos membros da Diretoria Executiva;

III – Representar o consórcio ativa e passivamente, judicial ou extrajudicial, podendo filmar contratos

ou convênios, bem corno, constituir procuradores “ad negocia” e “ad judicia”, podendo esta competência
ser delegada parcial ou totalmente ao Diretor Administrativo e Financeira;

IV – Movimentar em conjunto com o Diretor Administrativo e Financeiro as contas bancárias e os

recursos do consórcio, podendo está competência ser delegada total ou parcialmente;

V- Aprovar a contratação, demissão, aplicação de eventuais penalidades a funcionários, bem como,
praticar todos os atos relativos a gestão destes, passando pelo conhecimento da Diretoria Executiva;

VI – Administrar e zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas no presente protocolo, contrato de
consórcio e estatuto;

VH- Firmar convênios, acordos ou contratos com entidades públicas ou privadas, inclusive com
municípios consorciados, com vista ao atendimento dos objetivos do consórcio;

VIII- Estabelecer normas internas através de resoluções, sobre atribuições ârncionais2 remuneração)
vantagens, adicionais de salário e outras voltadas ao funcionamento nonna! regular o consórcio;

IX – Administrar o patrimônio do consórcio, visando a sua formação e manutenção;

X- Executar e divulgar as deliberações da Assembleia Oeral;

Xl – Colocar a disposiç80 do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva e da Assembleia Geral quando
solicitado, toda a documentação fisico ânanceira1 projetos1 programas e relatórios do 1.,Oluórcio;

Xl 1- Encaminhar o balancete financeiro mensal aos municípios çonsor<.,iados;

XIII – Prestar contas ao órgão concessor dos auxílios e subvenções que o consórcio venha a receber;

CAPÍTULO IV

DO CONSELHO FiSCAL
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Art. 29c’ - O Conselho Fiscal é composto por 03(três) membros efetivos e 03(três) membros
suplentes, eleitos conforme disposto nos artigos n'’ 24 e n'’ 25 deste estatuto.

Art. 30'> - Compete ao Conselho Fiscal:

I – Fiscalizar a contabilidade do consórcio, emitindo parecer anual, sobre os relatórios financeiros e
aplicação dos recursos, submetendo-o à homologação da Assembleia Geral;

II – Acompanhar e fiscalizar sempre que considerar oportuno e conveniente, as operações econômicas
ou financeiras da entidade e propor à Diretoria Executiva a contrataçgo de auditorias;

III – Emitir parecer sempre que requisitado, sobre contratos, convênios, credenciamentos, proposta
orçamentária, balanços e relatórios de contas em geral a serem submetidos à Assembleia Geral pela
Diretoria Executiva e pela Diretoria Administrativa;

IV – Compete ao Conselho Fiscal, exercer o controle da legalidade, legitimidade e economicidade da

atividade patrimonial e financeira do consÓTcio;

CAPÍTULO V

DA ljIRB:TC>RIA AliNliiVISTRATIVA

Art. 31'’ - A Diretoria Administrativa é o órgão administrativo do consórcio e será constituído por um
Diretor Administrativo e Financeiro, escolhido pela Diretoria Executiva e homologado pela Assembleia
Geral, devendo fazer parte do plano de cargos e salários da entidade, como cargo de confiança, que
contará com a colaboração dos demais empregados do consórcio.

Art. 3:P - Compete ao Diretor Administrativo e Financeiro:

1 – Promover a execução das atividades do consórcio;

III – Elaborar a proposta orçamentária anual e o plano de trabalho a serem submetidos à apreciação da
Assembleia Geral;

III – Elaborar as prestações de contas dos auxílios e subvenções concedidos ao consórcio9 para ser
apresentada pelo Presidente da Diretoria Executiva ao órgão competente;

iV – Movimentar em conjunto com o Presidente da Diretoria Executiva ou a quem delegado as contas
bancárias e os recursos financeiros do consórcio;

V – Executar a gestão financeira do consórcio dentro dos limites do orçamento aprovado pela
Assembleia Geral, e observada a legislação em vigor em especial as normas da admlnisü.;ção públiba;

VI – Elaborar a prestação de contas mensal3 o relatório de atividades e o balanço anual a serem
slbmeü&)? a 9 Conselho Fiscal e à Assembleia Geral do consórcio e enbaminhal- aos ’órgãos superior;
e internrediáüas, conforme legislação vigente; -' '

vIT_ – ?e?i?nar seu sub'dry', ”' 'as' de impeüm,ato ou a.sê,„,'h p„a ,.espo.d„ p,lo expediente e
pelas atividades do consórcio: - ' -' -–---- F ---' '’“F
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VIiI – Providenciar as convocações, agendas e locais para as reuniões da Assembleia Geral, Diretoria
Executiva e Conselho Fiscal;

IX- Providenciar e solucionar todas as diligências solicitadas pelo Conselho Fiscal;

X- Propor para a Diretoüa Executiva a requisição de servidores públicos para servir ao consórcio.

TÍTULO V

DOS AGENTES PÚBLICOS

Art. 33'> - Somente poderão prestar servIços remunerados ao consórcio os contratados para ocupar os
empregos públicos, prevísto no Anexo IV do presente Estatuto: servidores admitidos por meio de

concurso público, servidores efetivos cedidos pelos entes consorciados, servidores comissionados de

livre nomeação e exoneração, e pessoas físicas ou jurídicas, prestadores de serviço, contratada-s por
intermédio de procedimento Ecitatório na forma da lei.

§ I' - A Diretoria Executiva poderá, de acordo com as necessidades do consórcio deliberar sobre:

alteração sobre quadro de funcionários, normas de contratação, atribuição de cargos, demissões,
alterações de salários, carga horário e íixaçgo de gratificaçgo.

§ 2'’ - O Regime de trabalho dos empregados do consórcio é o da Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT )

§ 3' -Os municípios consorciados podergo ceder servidores efetivos par4 o consórcio, na forma e
condições da legislação de cada ente;

g 4'’ - Os servidores cedidos permanecerão no seu regime jurídico e previdência originário;

55'’ – Não é devida qualquer gatiüçação aos empregados do consórcio, mesmo que estes exerçun
cargos de chefia, direção ou responsabilidade.

§ 6'> - Excepcionalmente, poderá ser fixada gratificação aos empregados do consórcio e/ou servidores

cedidos a excIusivo critério do consórcio, para o desempenho de função de direção ou de

responsabilidade nos percentuais de 5%(cinco por cento), 10%(dez por cento)3 15%(quilue por cento)
ou 20%(vinte por cento) sobre o salário. A ©aüãcação deverá ser proposta pelo presidente do consórcio
e posteriormente homologada pela Dhetoria Execuüval para que assim o empregado possua dreito ao
seu recebimento.

§ 7'’ - A cedência de servidores ao consórcio, poderá ser compensada mediante a redução do pagamento
mensal referente a prestação de serviços do consórcio no município o qual efetuou ; cedêr;ci1 de seu

servidor, cujas formalidades serão aprovadas pela Diretoria Executiva e estarão estabelecidas ea;
contrato de rateio e/ou em outro documento específico;

? 8' – O salário dos emptegados do consórcio poderá ser alterado pela Assembleia Geral) fora da data

base. e em percentuais diferenciados entre os servidores> a fim de garantir a continuidade e éficiência di;
servlços prestados’ sempre observando a disponibilidade de créditos orçamentários;

#
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§9' – Observado o orçamento anual do consórcio, o vencimento dos empregados públicos que compõe

o quadro de pessoal do Consórcio serão revistos anualmente, sempre na data estabelecida para reajuste
do salário mínimo nacional e de acordo com os índices estabelecidos pela Assembleia Geral.

§lO' - O empregado que se afastar da sede do consórcio afim de prestação de serviços nos municípios
consorciados e demais eventos de interesse do consórcio, fará jus à percepção de adiantamentos para o
custeio das despesas.

Art. 34'> - O quadro de pessoal do consórcio é composto pelos empregados públicos e ocupantes de

empregos em comissão constantes no Anexo IV deste Estatuto.

§l' - Os empregos do consórcio serão promovidos mediante concurso público de provas ou de provas
e títulos, exceto os empregos de provimento em comissão, que sergo de livre nomeação e exoneração
pelo Presidente do Consórcio.

§ 2'’ - A remuneração, a carga horária, as especificações, as descrições e as atribuições dos agentes

públicos são aquelas previstas no Anexo IV deste Estatuto.

§ 3'’ - O organograma do consórcio está previsto no Anexo V deste Estatuto.

Art. 35'’ - Admitir-se-á contrataçgo por tempo determinado para atender à necessidade temporária de

excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, da C:onstituiÇao Federal, através de processo
seletivo simplificado e nas seguintes situações:

I – Até que se realize concurso público previsto no § 10, do artigo n'’ 34, deste Estatuto;

11 – Até que se realize concurso público para provimento dos empregos que não foram preenchidos ou
que se vierem a vagar;

111 – Para atender demandas do serviço, com programas e convênios;

IV – Assistência a situações de calamidade pública ou de situações emergenciais;

V– Na vigência do gozo de férias regulamentares e das licenças legais concedidas aos empregados
públicos;

§ Ia - Os contratados temporariamente exerce irão as funções de emprego público do titular afastado ou
emprego público vago, percebendo a remuneração para ela prevista.

TÍTULO VI

DA GESTÃO ASSOCIADA, 1)o CONTRATO DE PROGRAMA E C'ONTRàTO DF &AT 8JIO

#/B
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11.107/2005, a fazer a gestão associada dos serviços públicos que constituem as analidades e objetivos
do consórcio, dispostas no Contrato de Consórcio, Protocolo de Intenções e neste Estatuto.

Art. 37'’ - Ao consórcio é permitido firmar contrato de programa para prestar serviços públicos por
meios próprios ou sob sua gestão administrativa ou contratual;

§ 2'’- O consórcio também poderá celebrar contrato de programa com autarquias, ftmdações e demais
órg8os da administração indireta dos entes consorciados.

§ 3'’ - Os contratos de programa serão realizados mediante dispensa de licitação, nos termos do aII, a'
24, inciso XXVI da Lei n'’ 8.666/1993.

63c’ - São cláusulas necessáHas do contrato de programa celebrado pelo consórcio público, observando-
se necessariamerúe a legislação em vigor, as que e$tabeleçam:

1 – O objeto, a área e o prazo da gestão associada de serviços públicos, inclusive a operada com
transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços;

11 – o modo, forma e condições de prestação ode serviços;

III – Procedimentos que garantam transparência da gestão econômica e financeira e cada serviço em
relação a cada um de seus titulares;

IV – A fOIrua de fiscalização das instalações, equipamentos, dos métodos e das práticas de execução dos

serviços, bem como a indicaçgo dos órgãos competentes para exercê-las;

VI – As penalidades e sua forma de aplicação;

VII – Os bens reversíveis;

VIII – A obrigatoriedade, forma e peúodicidade da prestação de contas do consórcio ao titular dos
serviços e demais cláusulas previstas na Lei n'’ 11.107/2005 e seu regulamento.

§ 4'’ - No caso da prestação de serviços ser operada por transferência total ou parcial de encargos,
serviços, pessoal e bens essenciais a continuidade dos serviços transferidos, também são necessáüas as

cláusulas que estabeleçanr:

I – Os encargos transferidos e a responsabilidade subsidiária da entidade que os transferiu;

II – As penalidades no caso de inadimplência em relação aos encargos transferidos;

III – O momento de transferência dos serviços e os deveres relativos à sua contüruidade;

IV – A indicação de quem arcará com o ônus e os passivos do pessoal transferido;

V – A in(bcaç80 dos bens que terão apenas a sua gestão e administração transferidas e o preço dos que
sejarn efetivamente alienados ao contratado;

§ 5'’ - Os bens vinculados ao serviços públicos serão de proprIedade do município çonü-atante3 sendo

onerados por direitos de exploração que serão exerc.idos pelo consórcIo pelo período em que viger o
contrato de programa.

i 6' -, Na? operações de crédito contratadas pelo consórcio para investimentos nos serviços públii..os
deverá se indicar o quanto corresponde aos serviços de cada titl;la1'3 para fIns de contabilizac;o ; ;i;;;=
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97'’ - Receitas futuras poderão ser entregues como pagamento ou como garantia de operações de crédito

ou financeiras para a execução dos investimentos previstos no contrato.

§ 8'> - O contrato de programa continuará vigente nos casos de o ente se retirar do consórcio, ou da
gest80 associada ou se houver a extinção do consórcio.

§ 9'’ - A extinção do contrato de progranra dependerá do prévio pagamento das indenizações
eventualmente devidas, especialmente das referentes à economicidade e viabilidade da prestação dos

serviços pelo consórcio, por razões de economia.

Art. 38'> - O consórcio elaborará e ãnuará com os entes consorciados contrato de ratçio, como forma

de garantir a transferência da gestão econônlica e financeira, assegurar a execução dos serviços, bem
corno, de disciplinar a entrega de recursos ao consórcio.

§ l'’ - E vedada a aplicação de recursos entregues por meio de contrato de rateio para atendimento de

despesas genéricas, inclusive transferências e operações de crédito.

§ 2'’ - Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o consórcio, são partes legítimas para
exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio.

Parágrafo único: São cláusulas obrigatórias do contrato de rateio:

I – A qualificação do consórcio e do ente consorciado;

11 – O objetivo e a finalidade do rateio;

111 – A previsão de forma descriminada e detalhada das despesas de custeio de cada serviço;

IV – A forma, as condições e a data de desembolso de cada parcela do custeio pelo ente consorciado;

V – As penalidades pelo descumprimento do contrato de rateio pelas partes;

VI – A vigência do contrato de rateio, que deverá coincidir com o exercício financeiro do consorciado,
com exceção dos contratos que tenham por objeto exclusivamente projetos consistentes eIn programas
e ações contemplados no plano plurianual ou a gestão associada de serviços públicos custeados por
tarifas ou outros preços públicos;

VII – A indicação das dotações orçamentárias do ente consorciado que garante o cumprimento do
contrato de rateio;

VIII – O direito e obrigação das partes;

IX – O direito do consórcio e dos entes consorciados, isolados ou conjuntamente, como partes legíürnas9
de exigir o cumprimento das obl{gações previstas no contrato de rateio;

X – Demais condições previstas na Lei Federal n'’ 11.107/2005 e seu regulamento.

Aít. 39'> - Para cumprimento de suas finalidades, deverá o consórcio realüar obrigatoriamente
hcüações> para as obras, serviços, compras e alienações, na forma prevista na Lei Federal nc’ 8'666/93 e

demais nc>nuas legais atinemes à espécie, ressalvados os casos de dispensa e inexigibibdade permitidos
por essas normas.

Art• 41J' - O consÓTcio poderá aprovar e cobrar tarifas dos ser\,iços pellinentes as suas Ênalidades.

mediante elaboração de planilha de cálculos detalhadaJ que deverá ser aprovada pela Assembleia 6eral:

" E
f
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Art. 41'’ - Os valores praticados pelo consórcio referentes a prestação de serviços nos municípios
consorciados, serão aprovados pela Assembleia Geral e poderão ser atualizados anualmente, mediante
revis80 do custeio e dos cálculos, ou por intermédio da aplicaÇao do índice de atualização anual do INPC
ou por outro índice que vier a substitui-lo, após previa aprovação da Assembleia Geral.

Parágrafo único: O consórcio fica autorizado a emitir documentos de cobrança e exercer as atividades

de arrecadação de tarifas e outros preços públicos, pela prestação de serviços ou pelo uso da outorga de

bens públicos por oie administrados.

TÍTULO Vii

DO PATRiMÔNIO, RECURSOS FINACB=IRC)S, DO USO DOS EQUIP ANXENTOS E
SERVIÇ'O$

Art. 42c’ - O patrimônio do consórcio será constituído pelos bens móveis e imóveis, direitos, títulos e

valores de crédito e recursos disponíveis em caixa, que o mesmo vier a adquirir a qualquer título e os

que Ihe forem transferidos por entidades públicas ou privadas. Os bens móveis do consórcio, para serem

alienados, dependem da aprovação da Diretoria Executiva e os imóveis, da aprovação da Assembleia
Geral

Art. 43'’ - Constituem recursos financeiros do consórcio:

1 – As contribuições mensais dos municípios consorciados aprovadas pela Assembleia geral, expressas
em contrato de rateio, de acordo com a Lei Federal n'’ 11.1107/2005 e seu regulamento, e Publicados
em resolução pelo Presidente do consórcio.

11 – A remuneração de outros serviços prestados pelo consórcio aos consorciados ou para terceiros;

III – Os auxílios, contribuições subvenções concedidas por entidades públicas ou privadas;

iV – Os saldos do exeTCÍcio;

V – As doações e legados;

VI – O produto de alienação de seus bens livres;

VII – O produto de operações de crédito;

VII – As rendas eventuais, inclusive as resultantes de depósito e de dp lic,aÇão Ünanc'eira:

VIII – Os créditos e ações;

X – Outras receitas eventuais.

Art. 44'> - Os entes consorciados somente entregarão recursos ao consórcio:

1 - Pala o cumprimento dos objetivos estabelecidos neste instrumento, devidamente especiâcados;

11 – Quando tenham contratado o consórcio para a prestaç80 de serviços na 1>rma deste Conü.ato de
Consórcio;

III – Na forma do respectivo contrato de rateio.
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Art. 45'’ - A execuç80 das receitas e das despesas do consórcio obedecerá às normas de direito
financeiro aplicáveis as entidades públicas, sendo que o exercício fiscal coincidirá com o ano civil, para

efeitos de atendimento as normas da contabilidade pública do consórcio.

w*gw

9 1'’ - C) consórcio estará sujeito a ãscalizaç80 contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de

Contas competente para apreciar as contas do Chefe do Poder Executivo representante legal do
consórcio, inclusive quanto a legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos e
renúncia de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um dos contratos

que os entes da Federação consorciados vierem a celebrar com o consórcio.

92'’ - Todas as demonstrações financeiras serão publicadas em sítio que o consórcio mantiver na rede

mundial de computadores.

§ 3'’ - Com o objetivo de receber transferência de recursos ou realizar atividades e serviços de interesse

público, o consórcio fica autorizado a celebrar convênios com entidades governamentais ou privadas,
nacIonais ou estrangeiras.

Art. 46a - Terão acesso aos serviços e equipamentos do consórcio os entes consorciados que
conaibuírem para sua aquisição.

§ l'’ - A utilização dos serviços e equipamentos serão regulamentados pela Assembleia Geral,
con$ubstanciados em contrato de programa e contrato de rateio.

§ 2c’ - Respeitadas as respectivas legislações municipais, cada consorciado poderá colocar à disposição
do consórcio os bens e serviços de sua própria administração para uso comum, de acordo com a
regulamentação aprovada em contrato de programa.

TÍTULO VIiI

DA RETIRADA, EXCLUSÃ ), E 1)A DISSOLUÇÃO

CAPÍTULO 1

DA RETiRADA DO CONSÓRCiO

Art. 47'’ - Cada consorciado poderá se retirar do consórcio a qualquer momento, dependendo de ato
formal de sua decisão, referendado pela Câmara Municipal de Vereadores, com prazo nunca inferior a

60(sessenta) dias, sem prejuízo da liquidação das contrIbuições previstas no contrato de rateio e dos

serviços a que tenha direito, até sua efetiva retirada.

9l'’ - A retirada do ente não prejudicará as obrigações já constituídas entre o consorciado que se retira
e o consórcio;

92'’ - Os bens destinados pelo consórcio ao ente consorciado que se retirar deverão ser devolvidos nas

mesmas condições em que foram dispostos, ressalvad') a depreciação natural pelo seu uso normal.

§3' - Os bens destinados pelo consorciado que se retirar ngo serão revertidos ou retrocedidos
hipóteses de:

as

1 – Expressa previsão no instrumento de transferência ou de alienação;

/#--
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11 – Reserva de lei de ratificação que tenha sido regularmente aprovada pelos demais subscütas do
Pratocolo de Intenções do consórcio público ou por Assembleia Geral do consórcio.

CAPÍTULO 11

DA EXCLUSÃO

Ar. 48' - Será excluído do consórcio, após prévia suspensão, o consorciado que não consignar em
sua lei orçamentária anual ou em créditos adicionais, as dotações orçamentárias suficientes para suportar
as despesas assumidas por meio de contrato de rateio.

§ :'’ - Será igualmente excluído do consórcio o ente que deixar de efetuar o pagamento das parcelas
mensais devidas pelo prazo de 90(noventa) dias;

520 - A exclusão, não exime o ente do pagamento de débitos decorrentes ao período em que permaneceu
inadimplente e como ativo participante, devendo o consórcio proceder a execução dos direitos.

$ 3'’ - Também poderá ser excluído do consórcio o ente que realizar a subscriç80 de Protoco o de

Intenções para constituição de outro consórcio com finalidades iguais ou, a juízo da maiorIa da

Assembleia Geral, assemelhadas ou incompatíveis;

§4' - Na hipótese de existência de motivos graves, reconhecidos em deliberação fundamentada pela
maioria absoluta dos presentes à Assembleia Geral especialmente convocada para este fim, bem como a

não ratificação por lei de alterações do protocolo de intenções no prazo fixado em Assembleia Geral,
também são considerados motivos para que ocorra a exclusão de ente consorciado.

Pmágrafo único: A exclusão prevista neste artigo somente ocorTerá após prévia suspensão, períoéo em
qu o ente poderá se reabilitar. A Suspensão se dará por deliberação da Diretoria Executiva e a exclusão
por deliberação da Assembleia Geral, após procedimento administrativo que assegure direito de defesa
e recurso

Art. 49c> - O consorciado que optou pela retirada ou que foi excluído, que queira reingressar ao
consórcio, pagará um valor fixado pela Assembleia Geral para que o seu reingresso seja nov&nente
formalizado.

CAPÍTULO ni

DA BISSOLUÇ'ÃO

Art- 50'’ - O contrato de consórcio somente será extinto ou alterado por decisão da Assembleia Gerall
e pelo voto de no mínimo 2/3(dois terços) dos municípios presentes, obedecendo os procedimentos
estabelecidos no Protocolo de intenções e na legislação aplicável, dependendo de instrumento autorizado
ou ratiacado mediante lei por todos os municípios consorciados.

A:t 51'> - No caso de dissolução do Consórcio, os bens próprIos e recursos do consórcio reveqe1.ão

ao patrimônio dos consorciados proporcionalmente aos investimentos feitos na enüdade9 apui.ados2
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conforme contrato de rateio, atendendo-se previamente as indenizações, liquidações dos passivos
existentes e outras exigências legais, trabalhistas e tributárias.

§ l'' - Com a extinção, o pessoal cedido ao consórcio público retornará aos seus órgãos de origem.

§ 2'> - Os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão associada de serviços públicos serão
atribuídos aos titulares dos respectivos serviços.

53'’ -. Até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes consorc adc>s

responderão solidariamenB pelas obrigações remanescentes, garantindo o direito de regresso em face
dos entes beneficiados ou dos que deram causa a obrigação.

TÍTULO IX

DAS DiSPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

CAPÍTULO 1

Art 52c’ - O consórcio será regido pelo dísposto na Lei n'> 11.107/2005, Decreto n') 6.017/2007 e suas

possíveis alterações, pelo Protocolo de Intenções, contrato de Consórcio Público, Estatuto do Consórcio
e pelas demais legislações que forem editadas referentes a matéria.

Art. 53') - Para cumprir suas $nalidades e dinamizar os serviços prestados, o consórcio poderá
estabelecer escritórios regionais.

Alt. 54'’ - Nos eventuais casos era que o consórcio soaa condenação em processo judicial para
pagamento de débito, de qualquer or{gem, desde que üansitada e julgado a decisão, fica determinado

que tais débitos serão pagos pelos nrunicípios consorciados membros do consórcio.

§ l'’ - Tais Despesas serão rateadas de maneira proporcional entre os municípios membros do consórcio
considerando a proporção de habitante de cada um;

§ 2'’ - Para cálculo do rateio de tais despesas, será levado em conta, se no período em que o débito gerado,
o município membro fazia parte do consórcio, de modo que nestas situações excepcionais o percentual
a ser pago pelo m\uúcípio poderá ser proporcional ao período.

Art. S5' - Os casos omissos serão resolvidos pela Assembleia Geral e pelas legislações aplicada aos

consórcios públicos e a administração pública em geral.

e37lqteRa ã?ii :, 06 de julho de 2022.

++
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Presid#nte do C&hsórcio

a
Assessora Jurídica - OAB 28067/SC



Consórcio Interestadual e Intermunicipal de Municípios - Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul - De

Segurança Alimentar Atenção a Sanidade Agropecuária e Desenvolvimento Local . CONSAD

Rua Odilon Cairo de Oliveira, 515, Bairro São 60tardo- São Miguel do Oeste/SC. Telefone: 49-3622-2739
CPI\U: 07.242.972/0001-31

ANE:X Oi

Todos os municípios do Estado de Santa Catarina cuja os nomes estão expressos abaixo,
são possíveis municípios a integrarem o CONSAI>, conforme segue:

01

02

03
04

ê5

e6
07

08

[

Abelardo Luz
IS Frias

de Chapecó
-ÃiiRãlsubs;;m
Arvoredo
Bandeirante (subscritor:
bMonita (st=ltor:
Sbmte rsul)sm
Bom Jesus

Bom Jesus do Oeste
Caibi

09

10

11

:e (consorciadoCamoo

ChaD Ó

a;rdilheirma
Coronel Freitas
Coronel Mallins
Cunha Porã

Descanso (subscritor-

i5ibiio Celaa;;
subscritor'

-EmI

Faxinal dos Guedes
Flor do M-
Forrnosami
Galvão

Guaraciaba (subscritor'
TiM do Sul Tsi=scritor'

20
21

22
2 3

24
25

I 26
27 Guatambu

lporã do Oeste subscritor
IDuaçu
11

Iracerninha
Irati

33 ltá
34 1 Itapiranga (subscritor
na Ênóp;lis
36 Jupíá
37 Laieado Grande
38 1 Maraviiha (consorciado-

39 Marema
40 Modelo

m(subscrítor41

R-óFaEreml
Nova ltaberaba43

Novo Horizonte44

48

49
50
51

52
53
54
55

56

57
58
59
60

1 62

{$88947

Ouro Verde
Paial

Palma Sala (subscritor)

45
46
47

Palmitos
Paraíso (subscritor
Passos Maia
Pinhalzinho
Planalto Al
Ponte Serrada
Princesa (subscritor
mnbo
ii;;ml
Saltinho (consorciadomans É-;&IM
Santa Terezinha do Progr=
Santiago do Sul

São Bernardino (consorciado)
São Carlos

63
64
65
66
67

São Dom :os

São João do Oeste (subscritor
-giMimlmcritor
lãjmg m( Foims
São Miguel m
'subscritor

68 Saudades

Seara

SeI7a Alta

TjgdnhomJ;;m
72

#1r 3
74
75
76

Tunápo lis (subscritor)
União do Oeste

Vargeão
Xanxerê
Xaxim
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ANEXO 11

Todos os municípios do Estado do Paraná cuja os nomes estão expressos abaixo s80 possíveis
municípios a integrarem o CONSAD, conforme segue:

01

02
03

04
05

06

07

AmDeré
i;;racão =c d;;iM
18imistaam
Boa EsDeran1 do Igu
Bom Jesus do Sul
Bom Sucesso do Sul

08
09

10

Capitão Leônidas Marques
Chopinzinho (consorciado)
Cllevelândia

E Coronel vm-Gm
! :=

13

15

16

8

1
Cruzeiro do Iguaçu
(consorciado'

-Fi;;=serraiJM
Francisco Beltrão
Honório Serpa

Itapejara d’Oeste
consorciado

Vi;;mJ
$ünpolis
Marmeleiro (consorciado
Pato Branco
Pérola d’Oeste
Pinhal de Sãme
Planalto
-P-r;ml

Realeza (consorciado
a

19

20
21
99

23
24
25
26
27

28

1

29
30
31

32
33

Salgado Filho (consomiado:
Salto do Lontra
SaimMoiié=
consorciado

São João

São Jorge d’Oeste
34 Sulina
Faia

r 3
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ANEXO 111

Todos os municípios do Estado do Rio Grande do Sul cuja os nomes est80 expressos abaixo são
possíveis rnunicípios a integrarem o CONSAi} , conforme segue:

Ah
1;netistamJ
Barra do Guarita
3arra dom;=1
3eniamimmi;;;m
Boa Vista das Missões
3oa Vista do Buricá
Bom Pro; ;0

Bra1

Call

Campo Novo
tãTO Grande
Coronel Bicaco
Crissiumal
Cristal do Sul

consorciado
=lime as o3Tll
Erval Grande
:rval Seco

do Sulraul
F1 IO

F;m lhalen
armno i;;;mo

itá

São Valentim
São Valério do Sul
i;i;;;mc sorciado
ii;Fim
Taauaru1 do Sul
Tenente Portela
Tirantes do Sul
Três Palmeiras
Três :passos

Tlíadade do Sul
Vicente Dutra
Vista A 1e

ms 76RICha

26
27
28

29
30

Jaboticaba

Lqieado do Bugre
Miraguaí
Nonoaí
Nova Candelâ{a
Novo Tiradentes
Palmitinho
Pinhal

Pinüeirinho do Vale
consorciado

Piana Ito
Redentora

Rio-mo
Rodeio Bonito
S lda Família
i;11m o (consorciado
São Martinho

35
36
37
38

39
40
41
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ANEXO iV

DESCRiÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E ATRiBUiÇÕES DOS AGENTES PtJBLICQ$

Denominação do Emprego Público: Diretor Administrativo e Financeiro

Provimento: Emprego em Comissão (livre nomeaç80 e exoneração)

Escolaridade: Nível Superior

}{abiatação Profissional: Conclusão de Curso de Nível Superior.

Jornada de Trabalho: 40 horas semanais.

«2uanti€1a€ie de Vagas: 01

!;iexnuneração: RS 7.600,00

iiescrição das Atribuições:

1-Promover a execução das atividades do consórcio;

2-Elaborar a proposta orçamentária anual e o plano de trabalho a serem submetidos à apreciaçgo da
Assembleia Geral;

3-Elaborar as prestações de contas dos auxílios e subvenções concedidos ao consórcio, para serem

apresentadas pelo Presidente da Diretoria Executiva ao órgão competente;

4- Movimentar em conjunto com o Presidente da Diretoria Executiva ou a quem delegado as contas
bancárias e os recursos financeiros do consórcio;

5- Executar a gestão financeira do consórcio dentro dos limites do orçamento aprovado pela Assembleia
Geral, e observada a legislação em vigor em especial as normas da administração pública;

6- Elaborar a prestação de contas mensal, o relatório de atividades e o balanço anual a serem submetidos
ao Conselho Fiscal e à Assembleia Geral do consórcio e encaminhar aos órgãos superiores e
intermediários, conforme legislação vigente;

7- Designar seu substituto, em caso de impedimento ou ausência para responder pelo expediente e pelas
atividades do consórcio;

8 - Providenciar as convocações, agendas e locais para as reuniões da Assembleia Geral, Diretoria
Executiva e Conselho Fiscal;

9 -Providenciar e solucionar todas as diligências solicitadas pelo Conselho Fiscal;

10- Propor para a Diretoria Executiva a requisição de servidores públicos para servir ao consórcio.

:
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Denominação do Emprego Público: Diretor do Programa SUAS A

Provimento: Emprego em Comissão (livre nomeação e exoneração)

Escolaridade: Nível Superior

Habilitação Profissional: Curso de Nível Superior em Medicina Veterinária, com registro no órgão
fiscalizar da proãssão (CRIMV).

Jornada de Trabalho: 40 horas semanais.

Quantidade de Vagas: 01

Remuneração: R$ 7.600,00

Descrição das Atribuições:

1-Coordenar a execução de todas as atividades operacionais voltadas ao SISBI/POA, no consórcio e

municípios consorciados;

2-Incentivar e apoiar a estruturação dos serviços de inspeção nos municípios consorciados, objetivando
a uniformidade de atendimento da inspeção de acordo com as normas voltadas para o SISBI/POA.

3- Dar suporte aos municípios consorciados quanto a hannonização das legislações voltadas aos serviços

de inspeção dos municípios consorciados, prestando assessoria e capacitações para que o andamentos

das atividades desenvolvidas pelos municípios estejam de acordo com as legislações.

4- Relatar e prestar contas aos consorciados e a Diretoria Executiva das ações que estão sendo executacas
pelo consórcio nos municípios consorciados;

5- Zelar pelo cumprimento da legislação apontando altenlativas para a execução dos trabalhos;

6 – Dar cumpúmento às metas e ações estabelecidas nos contratos firmados pelo consórcio;

7- Promover a integração dos entes consorciados e a defesa das ações integradas, ressaltando a eficiência
e importância dos serviços e/ou programas desenvolvidos;

8- Executar auditorias nos Serviços de Inspeção Municipais e nos estabelecimentos inseridos no
SISBI/POA.

9– Executar tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atrIbuições normais, por força cas
necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria do consórcio.

Denominação do Emprego Público: Médico Veterinário

Provimento: Emprego em Comissão (livre nomeação e exoneração)

Escolaridade: Ensino Superior Completo com Registro no Órgão Competente

Habilitação Profissional: Ensino Superior Colnpleto corn Registro no Órgão Competente

Jornada de Trabalho: 10/20/30/40 horas semanais.

Quantidade de Vagas: 03

1 )

b
,i
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Remuneração base 40 horas semanais: R$ 5.895,49 8 8 9 0 5 2
Descrição das Atribuições:

-Diante de sua formação proüssional, será responsável pela padronização e equivalêncIa dos serviços de
inspeção dos municípios consorciados visando o ingresso de unidades ao SISBl-POA. Será coordenado
pelo Diretor do Programa SUAS A;

-Dará suporte aos Médicos Veteünários dos Municípios consorciados, sendo que para isso receberá as

despesas pagas pelo consórcio por meio de adiantamento;

-Responsável por montagem e apresentação de treinamentos para médicos veterInários dos municípbs
integrantes do consórcio, treinamentos próprios e práticos para responsáveis técnicos, médicos
veterinários e agroindústrias;

-Realizar Supervisão das Agroindústrias do S.1.M/SISBI.

Observação: Esse cargo fica automaticamente extinto quando da vacância do mesmo, seja por inbresse
próprio do funcionário que o ocupa ou por interesse público do consórcio.

!)enominação do Emprego Público: Agente Administrativo

Provimento: Emprego Público (concurso público)

Escolaridade: Ensino Médio (equivalente ao 2'> Grau)

Habilitação Profissional: Ensino Médio Completo,

Jornada de Trabalho: 20/30/40 horas semanais.

Quantidade de Vagas: 02

Remuneração base 40 horas semanais: R$ 2.267,48

Descrição das Atribuições:

1-Executar os serviços de apoio nas aéreas de recursos humanos, administração e 8nanças;

2-Dar cumprimento aos contratos e convênios celebrados com entidades públicas ou privadas;

3-Atender os representes dos municípios consorciados, fornecedores, fornecendo e receber=do

informações sobre as atividades do consórcio e serviços prestados;

'-Tratar de docwnentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesnms,
Confeccionando planilhas e relatórios;

5-Auxiliar no controle da prestaçgo de serviços e na correta apHcaç80 dos recursos financeiros;

6- Executar tarefas e serviços determinados excepcionais, fora das atribuições normais, por fog,a das

necessidades circunstanciais e determinadas pela cheâa imediata ou pela Diretoria Execut va do
consórcio .
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Denominação do Eknprego Público: Controle Interno

ProvimenÊo: Ernprego Público (concurso público)

Escolaridade: Ensino Superior Completo com Registro no Órgão Competente

Habilitação Profissional: Curso de Nívei Superior na área de Ciências Contábeis, Direito ou

Administração, com registro no órgão fiscalizador da profissão.

Jornada de Trabalho: 8/16 horas senlanais.

€>uãníidade de Vagas: 01

Remuneração base 16 horas semanais: RS 3.440,40

l)escrição das Atribuiçõe§:

1-Realizar a fiscalização, controle, e auditoria dos atos do consórcio;

2-Elaborar relatórios de controle interno;

3-Prestar orientações e apontar sugestões as atividades administratívas e de gestão;

4-Executar os demais serviços inerentes a atividade, além de serviços determinados excepcionais, fora
das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata
ou pela Diretoria Executiva do consórcio.

Denominação do B;rnprego Público: Engenheiro Agrônomo

Provimento: Emprego Público (concurso público)

Escolaridade: Ensino Superior Completo com Registro no Órgão Competente

!íabiHtação Profissional: Curso de Nível SuperIor na área de Agronomia com registro no órgão
âscalizador da profissão.

Jornada de Trabalho: 20/30/40 horas semanais.

Quanüdade de Vagas: 01

Rernuneração base 40 horas semanais: R$ 4.587,20

1Descrição das Atribuições:

1-Prestar assessoria e treinamento aos técnicos dos municípios consorciados, na implantação de
programas e rnedidas à inspeção e controles oficiais do SISBI/POV;

2-Orientar os municípios consorciados, em técnicas relacionadas com a produção vegetal além da dEfesa
fitossanãtária;

3-Orientar os municípios consorciados referente a técnicas relacionadas a economia mIraI e tecnologIa
agrícola;

4-Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua competência;

4
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5-Manter permanente a articulação com órgãos estaduais e federais, visando aplicação de melhore
técnicas no setor;

6-Vistoriar a infraesürltura dos estabelecimentos e inspecionar os produtos de origem vegetal na área
territorIal do consórcio.

7-OdentaÇao aos municípios consorciados, em técnIcas relacionadas a economia rural e tecnologia
agrícola;

8- Executar os demais serviços inerentes a atividade, além de serviços determinados excepcionais, fora
das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata
ou pela Diretoria Executiva do consórcio.

Denominação do Emprego Público: Médico Veterinário

Provimento: Emprego Público (concurso público)

Escolaridade: Ensino Superior Completo com Registro .no Órgão Competente

Habilitação Profissional: Curso de Nível Superior na área de Medicina Vetednáüa com regisJO no

órgão ascalizador da profissão.

Jornada de Trabalho: 20/30/40 horas semanais.

Quantidade de Vagas: 05

Remuneração base 40 horas semanais: R$ 6.100,00

Descrição das Atribuições :

1-Executar serviços de inspeção de produtos de origem animal de acordo coin os princípIos e definições
da sanidade agropecuária, dentro dos padrões do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária
–SUAS A, e de outras normas e regulamentos que venham a ser expedidos para regulamentar a sanidade
a©opecuária, incluindo o controle de atividades de saúde, sanidade e inspeção;

2-Viabilizar instrumentos de vigilância e defesa animal, com a respectiva inspeção e classificação de

produtos destas origens. Bem como de seus subprodutos, mantendo controle, avaliç80 açompmlhamento
dos serviços prestados nos municípios consorciados.

3-Auxiliar na adequação do controle oficial em toda a cadeia produtiva animal;

4-Incentivar e apoiar a estruturação dos serviços de inspeção nos municípios consorciados, objetivando
a uniformidade de atendimento da inspeção de acordo corn as normas do SUAS A;

5-Prestar assessoria e capacitações aos técnicos dos municípios consorciados, na irnplantação de

programas e medidas destinadas à inspeçgo e controles oficiais do SISBI/POA;

6-Realizar vist<)rias aos estabelecimentos de produtos de origem animal na área territorial do cons6r<..iol

comunicando as autoridades competentes sobre os eventos relativos a sanidade agropecuária;
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7-Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua competência;

8-Executar os demais serviços inerentes a atividade, alén1 de serviços determinados excepcionais, fora
das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata
ou pela Diretoria Executiva do consórcio.

DenonIinação do Emprego Público: Assessor de Programa

Provimento: Emprego em Comissão (livre nomeação e exoneração)

Escolaridade: Ensino Superior Completo corn Registro no Orgão Competente

Habilitação Profissional : Curso de Nível Superior na área de Medicina VeterinárIa com registro no

órgão 6scalizador da proâss80.

Jornada de Trabalho: 20/30/40 horas sernanais.

Quantidade de Vagas: 03

Remuneração base 40 horas semanais: R$ 6.400,00

Descrição das Atribuições:

1-Assessorar as atividades do consórcio voltadas ao SISBI nos municípios consorciados;

2-lncetivar e apoiar a estruturação dos serviços de inspeção nos municípios consorciados, objetivandc a

uniformidade do atendimento da inspeçgo de acordo com as normas voltadas ao SiSBl;

3-Dar suporte aos municípios consorciados quanto a harmonização das legislações voltadas aos serviços
de inspeção dos municípios consorciados, prestando assessoria e capacitações para que ao andamento

das atividades desenvolvidas pelos municípios estejam de acordo com as legislações vigentes;

4-Planejar, organizar, avaliar, normatizar e executar as atividades inerentes aos objetivos do consórcio;

5-Prestar assessoramento aos assuntos voltados ao SISBI nos municípios consorcíados;

6-Assessorar o Diretor do Programa quanto à realização das rotinas administrativas voltadas ao SISBI
nos municípios consorciados;

7-Executar tarefas e serviços determinados e excepcionais, fOIa das atribuições normais. Por força das

necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria do Consórcio.
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Consórcio Interestadual e Intermunicipal de Municípios - Santa Catarina, Paraná e Rio Grande
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6a ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL E
INTERESTADUAL DE MUNICÍPIOS - SANTA CATARINA PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL – DE

E ÇA ,mE ÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO
LOCAL – CONSAD

Os Municípios consorciados de Anchieta –SC, com Lei Municipal Autorizativa n' 1380/2004,

Município de Bandeirante –SC, com Lei Municipal Autorizativa n' 668/2008, Município de Belmonte
-SC, com Lei Municipal Autorizativa n'’ 1076/2008, Município de Campo Erê-SC, com Lei Municipal

Autorizativa n' 1882/2015, , Município de Guaraciaba –SC, com Lei Municipal Autorizativa n'
2090/2008, Município de Guarujá do Sul –SC, com Lei Municipal Autorizativa n' 1943/2008,
Município de lporã do Oeste -SC, com Lei Municipal Autorizativa n' 1254/2008, Município de Paraiso

–SC, com Lei Municipal Autorizativa n' 1097/2008, Município de Princesa –SC, com Lei Municipal
Autorizativa n' 559/2010, Município de Santa Helena -SC, com Lei Municipal Autorizativa n'

598/2008, Município de Tunápolis -SC, com Lei Municipal Autorizativa n'’ 0989/2010, Município de
Saltinho –SC com Lei Municipal Autorizativa n' 792/2013, Município de São Bernardino–SC. com Lei

Municipal Autorizativa n'’ 990/2012, Município de Seberi –RS, com Lei Municipal Autorizativa n'’

3966/2015, Município de Barracão – PR, com Lei Municipal Autorizativa n' 2015/2014, Município de

Marrneleiro -PR, com Lei Municipal Autorizativa n' 2196/2014, Município de Santa Izabel do Oeste
–PR, com Lei Municipal Autodzativa n' 1720/2015, Município de ltapejara D’Oeste -PR, com Lei

Municipal Autorizativa n' 1562/2015, Município de Coronel Vivida –PR, com Lei Municipal
Autorizativa n' 2653/2015, Município de Salgado Filho -PR, com Lei Municipal Autorizativa n'’

23/2014. Municipio de Cruzeiro do Iguaçu – PR, com Lei Municipal Autorizativa n'’ 1143/2016,

Município de Derrubadas - RS, com Lei Municipal Autorizativa n' 1213/2015, Município de
Chopinzinho – PR, com Lei Municipal Autorizativa n' 3658/2017, Município de Dois Vizinhos -PR,

com Lei Municipal Autorizativa n' 2201/2018, Município de Santo Augusto-RS, com Lei Municipal
Autorizativa n' 2855/2018, Município de ngrinhos –SC, com Lei Municipal Autorizativa n' 902/20181

Município de Iraceminha -SC, com Lei Municipal Autorizativa n' 1439/2019, Município de Maravilha
–SC, com Lei Municipal Autorizativa n' 4202/2021, Município de Pinheirinho do Vale –RS, com Lei

* Este documento é apenas um extrato do Ato n'’ 4031496, não substituindo o

original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.

Confira o original em:
https://dom.sc.gov. br/?q=id :4031496
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Municipal Autorizativa n'’ 1822/2021, através de seus Prefeitos municipais reunidos em Assembleia
Extraordinária na data de 06/07/2022 aprovaram a 6a Alteração do Estatuto do Consórcio, passando

o mesmo a vigorar com a seguinte redação:

TÍTULO 1

DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA JURÍDICA, FINALIDADE, PRAZO DE DURAÇÃO E SEDE

CAPÍTULO 1

DA DENOMINAÇÃO E NATUREZA JURÍDICA

Art. 1'’ .. O consórcio público é denominado de CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL E
INTERESTADUAL DE MUNICÍPIOS - SANTA CATARINA PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL - DE

SEGURANÇA ALIMENTAR, ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO
LOCAL – CONSAD , e constitui-se sob a forma de associação pública, com personalidade jurídica de

direito público e natureza autárquica, integrando, nos termos da lei, a administração indireta dos
entes consorciados.

Parágrafo único: O Consórcio adquire personalidade jurídica de direito público mediante a vigência
das leis de ratificação dos entes consorciados, na forma deste Protocolo de Intenções, da Lei n'
11.107/2005 e do Decreto Federal n' 6.017/2007.

CAPiTULO 11

DAS FINALIDADES E OBJETIVOS

Art. 2' - O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE MUNICÍPIOS - SANTA

CATARINA PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL – DE SEGURANÇA ALIMENTAR, ATENÇÃO A
SANIDADE AGROPECUÁRIA E DESENVOLViMENTO LOCAL - CONSAD terá como finalidade

articular e estimular ações nos municípios consorciados a fim de viabilizar programas de segurança

alimentar e desenvolvimento local, envolvendo arranjos socioeconômicos socialmente juntos, além
de dar suporte aos serviços de inspeção de produtos de origem animal e vegetal, de acordo com os

princípios e definições da sanidade agropecuária, nos municípios consorciados, dentro dos padrões
e normas técnicas do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária –SUASA, em
conformidade com a Lei n' 7.889/89, Lei n' 8.171/91, Lei n' 9.712/98, Decreto Federal n' 5.741/06 e

outras normas e regulamentos que venham a ser expedidas, com vistas a regulamentar a sanidade

agropecuária, incluindo o controle de atividades de saúde, sanidade, fiscalização, educação,
vigilância de animais e vegetais, insumos e produtos de origem animal e vegetal.

* Este documento é apenas um extrato do Ato nc’ 4031496, não substituindo o

original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.

Confira o original em:
https://dom.s&gov. br/?q=id:4031496
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Art. 3' - O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE MUNICÍPIOS - SANTA

CATARINA PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL - DE SEGURANÇA ALIMENTAR, ATENÇÃO A
SANIDADE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL – CONSAD tem por objetivos:

1 – Planejar e gerir atividades destinadas a instituir e ampliar as ações de segurança alimentar e
nutricional e de promoção do desenvolvimento local dos municípios consorciados, mediante o
incentivo às atividades de outras entidades buscando atuar em cooperação com os demais entes

públicos, privados e da sociedade civil, mediante celebração de parcerias;

II – Estimular a cooparação intermunicipal e a elaboração de estudos e pesquisas que contribuam

para o desenvolvimento local, auxiliando na elaboração de projetos de desenvolvimento;

III - Apoiar ações nas municípios consorciados, da iniciativa privada e da sociedade civil na busca de

maior participação nas decisões de interesse da região, em esferas superiores;

IV – Promover o int«câmbio de experiências sobre o desenvolvimento em nível regional, estadual e
nacional, envolvendo os agentes institucionais do território;

V – Promover ações e convênios no âmbito de sistemas de tratamento de resíduos e preservação do

meio ambiente;

VI – Assegurar e/ou realizar a prestação de serviços de inspeção de produtos de origem animal e
vegetal, no território dos municípios consorciados, assegurando um sistema eficiente e eficaz;

VII - Gerenciar os recursos técnicos e financeiros conforme pactuados em contrato de rateio,

prestando serviço de acordo com os parâmetros aceitos pela Secretaria de Estado da Agricultura e
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA princípios, diretrizes e normas que
regulam o SUASA;

VIII - Criar instrumento de vigilância e defesa sanitária animal e vegetal, com a respectiva inspeção e
classificação de produtos destas origens, bem como de seus subprodutos e resíduos de valor

econômico, mantendo controle, avaliação e acompanhamento dos serviços prestados às empresas
cadastndas e aos municípios consorciados;

IX – Dar suporte à fiscalização dos insumos e serviços usados nas atividades agropecuárias.

X – Realizar estudos de caráter permanente sobre as condições sanitárias, animal e vegetal, da

região oferecendo alternativas de ações que melhorem tais condições;

Xl – Viabilizar ações conjuntas na área da produção, compra e venda de materiais e outros insumos;

* Este documento é apenas um extrato do Ato n'’ 4031496, não substituindo o

original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.

Confira o original em:
https://dom.sc.gov. br/?q=id:4031496
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XII – Adequar o controle oficial em toda a cadeia produtiva animal e vegetal;

XIII – Incentivar e apoiar a estruturação dos serviços de sanidade animal e vegetal nos municípios
consorciados, objetivando a uniformidade de atendimento de inspeção e de auxílio a diagnóstico

para a correta aplicação das normas do SUASA;

XIV – Nos assuntos atinentes às finalidades do Consórcio e/ou de interesse comum, representar os
municípios que o integram, perante quaisquer autoridades ou instituições;

XV – Prestar assessoria e treinamento aos técnicos dos municípios consorciados, na implantação de

programas e medidas destinadas à inspeção e controles oficiais do SUASA;

XVI - Estabelecer relações cooperativas com outros consórcios que venham a ser criados e que por

sua localização, no âmbito macrorregional, possibilite o desenvolvimento de ações conjuntas;

XVII -viabilizar a existência de infraestrutura de serviços de inspeção de produtos de origem animal
e vegetal na área territorial do consórcio;

XVIII - Notificar às autoridades competentes, dos eventos relativos à sanidade agropecuária;

XIX – Fomentar o fortalecimento das agroindústrias existentes nos municípios consorciados ou que
neles vierem a se estabelecer;

XX - &renciar os recursos técnicos e financeiros conforme pactuados em contrato de rateio, quando

da elaboração de projetos e conveniados com as Secretarias de Estado, Ministério do

Desenvolvimento Social, Ministério do Desenvolvimento Agrário e outros que firmarem parcerias com
o COIVSAD;

XXI - Implantar, contratar ou conveniar serviços de laboratório;

XXII – Poderá o Consórcio atuar nas ações de ATER;

XXIII- Poderá criar Rede ATER de cooperação de Assistência técnica e Certificação de Orgânicos;

XXIV - Poderá esse consórcio firmar convênios e estabelecer parcerias com Associações de
Municípios localizadas dentro de sua área de atuação, para desenvolvimento de ações e execução
de projetos.

Art. 'f - Para cumprir seus objetivos o consórcio poderá:

1 - FiFmar convênios, contratos. acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e
subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo, buscando, em

’ Este documento é apenas um extrato do Ato n'’ 4031496, não substituindo o

original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.
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Doi\n/sc CONSAD - (3ons. Interestadual e Intermunicipal de Mun. de SC,
PR e RS, de Seg. Alimentar, Atenção a Sanid. Agrop. e Desenvolvimento
Local

Data de Cacastro: 11/07/2022 Extrato do Ato Nc’: 4031496 Status: Publicado

Data de Publicação: 12/07/2022 Edição Nc>: 3913

especial, a participação da sociedade organizada para atendimento das normas de segurança
alimentar, desenvolvimento e do SUASA;

11 - Nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover desapropriações e instituir

servidões nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública, ou interesse social,
realizada pelo Poder Público;

III - Ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados ou

não, dispensada a licitação;

IV – Adquirir e/ou receber em doação ou seção de uso os bens que entender necessários, os quais
integrarão seu patrimônio;

V - Realizar licitações em nome dos municípios consorciados sendo o faturamento e o pagamento

em nome dos municípios;

VI – Outorgar concessão, permissão ou autorização da prestação dos serviços de acordo com as

normas estabelecidas no contrato de programa;

VII – Contratar ou receber por cessão os préstimos de servidores públicos municipais dos municípios
consorciados;

VIII – Articular-se co=1 o sistema segurança alimentar, de desenvolvimento e sanidade agropecuária,

dos Estados, da União, para tratar de assuntos relativos aos objetivos do consórcio;

IX - Promover a divulgação dos serviços e dos produtos visando a valorização e comercialização;

X – Promover a habnitação e treinamento de seu corpo técnico;

Xl - Poderá este consórcio prestar serviço de assistência técnica e extensão rural através de
convênios.

XII- O Consórcio pan viabilizar as ações de tratamento e resíduos poderá firmar convênios;

XIII- As condições para celebração de contratos de gestão ou termo de parceria, entre os municípios
e o CONSAD, serão regulamentados no regimento interno.

XIV -Receber a delegação do Serviço de Inspeção Municipal dos municípios consorciados, a fim de
ser o responsável pela execução do mesmo.

CAPÍTULO III

DO PRAZO DE DURAÇÃO E DA SEDE

* Este documento é apenas um extrato do Ato n'’ 4031496, não substituindo o

original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.

Confira o original em:
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DC)IVI/SC CON SAD - Cons. Interestaduaã e Intermunicipal de Mun. de SC,
PR e RS, de Seg. Alimentar, Atenção a Sanid. Agrop. e Desenvolvimento
Local

Data de Cadastro: 11/C7/2022 Extrato do Ato N'): 4031496 Status: Publicado

Data de Publicação: 12/07/2022 Edição N'): 3913
Art, 5' - O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE MUNICiPIOS - SANTA

CATARINA PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL – DE SEGURANÇA AUMENTAR, ATENÇÃO A
SANIDADE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL – CONSAD , vigorará por prazo
indeterninado.

Art. 6' - O consórcio terá sede na Rua Odilon Cairo de Oliveira, n' 515, Bairro São Gotardo na

cidade de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, podendo ser alterada por decisão da
Assembleia Geral.

TÍTULO n

DA SUBSCRIÇÃO, DOS SUBSCRITORES E DOS CONSORCIADOS

E ÁREA DE ATUAÇÃO

CAPÍTULO 1

DA SUBSCRIÇÃO, DOS SUBSCRITORES E DOS CONSORCIADOS

Art. 7' - Os subscritores iniciais são os entes da federação que firmaram o Protocolo de Intenções de
fundação do consórcio e são consorciados todos aqueles que o ratificaram por lei:

1 - Entes da Federação subscritores iniciais: Dionísio Cerqueira –SC, Palma Sola –SC, Guarujá do
Sul –SC. São José do Credo –SC, Princesa- SC, Guaraciaba -SC, Barra Bonita -BC, Bandeirante

-SC, São Miguel do Oeste –SC, Descanso -SC, Belmonte -SC, Santa Helena- SC, Tunápolis -SC,

lporã do Oeste –SC, Mondai -BC, ltapiranga -SC, São João do Oeste –SC, Paraíso -SC e Anchieta
sc

1 - Entes da federação consorciados: Município de Anchieta -SC, com Lei Municipal Autorizativa n'
1380/2004, Município de Bandeirante –SC. com Lei Municipal Autorizativa n' 668/2008, Município de

Belmonte -SC, com Lei Municipal Autorizativa n' 1076/2008, Município de Campo Erê-SC, com Lei

Municipal Autorizativa n'’ 1882/2015, , Município de Guaraciaba –SC, com Lei Municipal Autorizativa

n'’ 2090/2008, Município de Guarujá do Sul -SC, com Lei Municipal Autorizativa n'’ 1943/2008,
Município de lporã do Oeste –SC, com Lei Municipal Autorizativa n' 1254/2008, Município de Paraiso

–SC, com Lei Municipal Autorizativa n' 1097/2008, Município de Princesa –SC, com Lei Municipal
Autorizativa n' 559/2010, Município de Santa Helena –SC, com Lei Municipal Autorizativa n'

598/2008, Município de Tunápolis -SC. com Lei Municipal Autorizativa n' 0989/2010, Município de
Saltinho –SC com Lei Municipal Autorizativa n'’ 792/2013, MunicÍDio de são Bernardino–sc, com Lei

Municipal Autorizaüva n'’ 990/2012, Município de Seberi –RS, com Lei Municipal Autorizativa n'’

3966/20151 Município de Batracão – PR. com Lei Municipal Autorizativa n' 2015/2014, Município de

ãg
F%

* Este documento é apenas um extrato do Ato n' 40314961 não substituindo o

original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.
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DOM/SC CON SAD - Cons. Interestadual e Intermunicipal de Mun. de SC,
PR e RS, de Seg. Alimentar, Atenção a Sanici. Agrop. e Desenvolvimento
Local

Data de Cadastro: 11/07/2022 Extrato do Ato N': 4031496 Status: Publicado

Data de Publicação: 12/07/2022 Edição NC): 3913
Marmeleiro -PR, com Lei Municipal Autorizativa n'’ 2’1 96/2014, Município de Santa Izabel do Oeste

-PR, com Lei Municipal Autorizativa n' 1720/2015, Município de ltapejara D’Oeste -PR, com Lei

Municipal Autorizativa n' 1562/2015, Município de Coronel Vivida -PR, com Lei Municipal

Autorizativa n' 2653/2015, Município de Salgado Filho –PR, com Lei Municipal Autorizativa n'
23/2014, Município de Cruzeiro do Iguaçu – PR, com Lei Municipal Autorizativa n' 1143/2016,
Município de Derrubadas – RS, com Lei Municipal Autorizativa n'’ 1213/2015, Município de

Chopinzinho – PR, com Lei Municipal Autorizativa n'’ 3658/2017, Município de Dois Vizinhos –PR,
com Lei Municipal Autorizativa n' 2201/2018, Município de Santo Augusto-RS, com Lei Municipal

Autorizativa n' 2855/2018, Município de ngrinhos –SC, com Lei Municipal Autorizativa n' 902/2018,
Município de Iraceminha –SC, com Lei Municipal Autorizativa n' 1439/2019, Município de Maravilha

-SC, com Lei Municipal Autorizativa n' 4202/2021, Município de Pinheirinho do Vale –RS, com Lei
Municipal Autorizativa n'’ 1822/2021.

Art. 8' - Todos os municípios dos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, cuja
relação encontra.se no Anexo I, II e III deste Contrato de Consórcio poderão a qualquer momento

ingressar no consórcio, sendo que o município não subscritor fará o pedido formal a Diretoria

Executiva do Consórcio Público, a qual, após análise de atendimento aos requisitos legais em
Reunião de Diretoria, aprovará pela entrada ou não deste novo município.

Parágrafo único. Aprovado o consorciado, este providenciará a Lei Municipal de Ratificação do

Protocolo de Intenções, a inclusão da dotação orçamentária para destinação de recursos financeiros
ao consórcio, a subscrição do contrato de programa e a celebração do contrato de rateio.

CAPÍTULO 11

DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO CONSÓRCIO

Art. 9' A área de atuação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE

MUNIC.PIOS - SANTA CATARINA PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL – DE SEGURANÇA
ALIMENTAR, ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL -
CONSAD será formada pelos territórios dos municípios que o integram. constituindo-se numa

unidade territorial sem limites intermunicipais ou interestaduais para as finalidades a que se propõe,
abrangendo os Estados de Santa Catarina, Paraná e o Rio Grande do Sul.

TÍTULO III

DOS D-REITOS, DEVERES E CRITÉRIOS DE REPRESENTAÇÃO

CAPÍTULO 1

* Este documento é apenas um extrato do Ato n'’ 4031496, não substituindo o

original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.
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DOM/SC CONSAD - Cons. Interestadual e Intermunicipal de Mun. de SC,
PR e RS, de Seg. Alimentar, Atenção a Sanid. Agrop. e Desenvolvimento
Local

Data de Cadastro: 11/07/2022 Extrato do Ato N'’: 4031496 Status: Publicado

Data de Publicação: 12/07/2022 Edição N'’: 3913
DOS DIREITOS E DEVERES DOS CONSORCIADOS

Art. 10' - Constituem direitos dos consorciados:

1- Participar das Assembleias e discutir os assuntos submetidos à apreciação dos consorciados;

II- Votar e ser votado para os cargos no que tange aos membros da Diretoria Executiva;

III- propor medidas que visem atender aos objetivos e interesses dos municípios e ao aprimoramento
do consórcio;

IV- Compor a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal do consórcio nas condições estabelecidas no

Protocolo de Intenções, Contrato de Consórcio e neste Estatuto;

V- Quando adimplente com suas obrigações, qualquer ente consorciado é parte legítima para exigir o
pleno cumprimento das cláusulas previstas no Protocolo de Intenções, Contrato de Consórcio ou no
Estatut9 do Consórcio Público;

Art. 11- - Constituem deveres dos consorciados:

1 - Cumprir e fazer cumprir o presente Contrato de Estatuto, em especial, quanto ao pagamento das
contribuições previstas no Contrato de Rateio;

II - Acatar as determinações da Assembleia Geral, cumprindo com as deliberações e obrigações do

Consórcio, em especial. ao que determina o Contrato de Programa e o Contrato de Rateio;

III – Cooperar para o desenvolvimento das atividades do Consórcio, bem como, contribuir com a
ordem e a harmonia entre os consorciados e colaboradores;

IV – Participar ativamente das reuniões e Assembleias Gerais do consórcio.

CAPÍTULO 11

DOS CRITÉRIOS PARA REPRESENTAÇÃO

Art. 12' - O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE MUNICÍPIOS - SANTA

CATARINA PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL – DE SEGURANÇA ALIMENTAR, ATENÇÃO A

SANIDADE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL – CONSAD , poderá representar
seus integrantes perante a União, os Estados e Outros Municípios, bem como perante seus
respectivos órgãos da administração direta e indireta, para tratar de assuntos relacionados com suas

finalidades previstas no artigo 2' deste Estatuto, com poderes amplos e irrestritos, nas seguintes
ocasiões:

* Este documento é apenas um extrato do Ato n'’ 4031496, não substituindo o

original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.
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1 - Firmar Protocolo de Intenções;

II – Firnar Convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e

subvenções sociais ou econômicas;

III – Prestar contas relacionadas aos contratos, termos, ajustes e convênios firmados;

IV –Ourras situações de interesse comum dos consorciados, desde que devidamente autorizados
pela Assembleia Geral do Consórcio.

TÍTULO IV

DA ORGANIZAÇÃO DO CONSÓRCIO

CAPÍTJLO l

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13' - O consórcio tem a seguinte organização:

1 - Assembleia Geral;

11 - Diretoria Executiva;

III – Conselho Fiscal;

IV – Diretoria Administrativa;

Parágrafo únIco: O estatuto do Consórcio poderá criar outros órgãos temporários ou permanentes e
a Diretoria Executiva poderá Instituir órgãos, singulares ou colegiados, câmaras técnicas, núcleos

regionais de atuação e conselhos consultivos independente de alteração do Protocolo de Intenções e
Contrato de Consórcio.

§1' - Os membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal não serão remunerados.

5 2'’ - Os membros da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Diretoria Administrativa não

responderão pessoalmente pelas obrigações contraídas pelo consórcio, mas assumirão as
resporBabilidades pelos atos praticados de forma contrária a Lei ou com as disposições contidas no
Protocolo de Intenções, Contrato de consórcio e no presente Estatuto.

CAPÍTULO 11

DA ASSEMBLEIA GERAL

* Este documento é apenas um extrato do Ato n'’ 4031496, não substituindo o

original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.
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DOM/SC COiUSAD - Cons. Interestadual e intermunicipal de Mun. de SC,
PR e RS, de Seg. Alimentar, Atenção a Sanid. Agrop. e Desenvolvimento
Local
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Data de Publicação: 12/07/2022 Edição N'): 3913
Art. 14' - A Assembleia Geral do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE

MUNICÍPIOS – SANTA CATARINA PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL – DE SEGURANÇA
ALIMENTAR, ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL –
CONSAD, é a instância máxima do Consórcio, sendo constituída pelos prefeitos dos municípios

consorciados, podendo ser ordinária ou extraordinária.

Art. 15' - Os Municípios que integram o consórcio terão direito a um membro titular e um suplente na

Assembleia Geral, que terão direito a 01 (um) voto desde que seus respectivos municípios estejam

em dia com suas contribuições mensais e demais obrigações.

Parágrafo único – O membro titular de trata o artigo anterior será o prefeito, e como membro suplente
o Mce-prefeito, que terá vez e voz na falta daquele.

Art. 16' - Os votos de cada representante dos municípios serão singulares, independente dos
investimentos feitos no consórcio.

Art. 17' - Havendo consenso entre seus membros. Com as exceções previstas no presente contrato,

as deliberações poderão ser efetivadas através de aclamação.

Art. 18' - A Assembleia Geral será aberta com qualquer número de consorciados presentes e suas

deliberações, com exceção dos casos expressamente previsto neste protocolo de intenções, se
darão por votação da maioria simples dos municipios consorciados presentes.

Parágrafo único: A Assembleia Geral, reunir-se-á, ordinariamente, 02(duas) vezes por ano, em

datas a serem definidas. devendo ser feita convocação com antecedência mínima de 08(oito dias),
pelos meios legais.

Art. 19' - As reuniões da Assembleia Geral Ordinária serão realizadas a cada quadrimestre e

convocadas com antecedência mínima de 08(oito) dias, em edital expedido pelo Presidente da
Diretoria Executiva, tendo como local a sede do consórcio, algum município consorciado ou outros

locais que poderão ser aprovados por assembleia.

Art. 20' - As Assembleias Gerais extraordinárias serão convocadas pelo Presidente da Diretoria

Executiva ou por iniciativa de no mínimo 1/5(um quinto) dos representantes dos municípios
consorciados que estiverem em dia perante as obrigações com o consórcio, por motivos
fundamentados e conforme a forma de convocação do parágrafo anterior.

Art. 21'’ - A elaboração, aprovação e as modificações do Estatuto do Consórcio serão objeto de
Assembleia extraordinária especialmente, convocadas para este fim, não podendo ela deliberar em

primeira convocação, sem a maioria absoluta dos consorciados, ou com menos de 1/4(um quarto)

* Este documento é apenas um extrato do Ato n'> 4031496, não substituindo o

original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.
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dos membros consorciados , nas votações seguintes, sendo consideradas aprovadas as matérias

que obtiverem o voto de 2/3(dois terços) dos presentes.

Art. 22' - Compete a Assembleia Geral:

1 - Deliberar sobre as condições as contribuições mensais dos municípios consorciados, estas que

serão repassadas por intermédio da formalização de contrato de rateio;

II - Autorizar a alienação de bens imóveis "livres” do consórcio, bem como, o seu oferecimento como
garantia em operações de crédito, de acordo com este protocolo;

111 - Deliberar sobre a retirada ou exclusão de membros consorciados para os casos previstos neste
protoccJo;

IV - Apreciar, deliberar e aprovar o Orçamento Anual e o Plano de Trabalho, o relatório

físico/financeiro e a prestação de contas do consórcio;

V - Defiberar sobre a mudança de sede do consórcio;

VI - Deliberar sobre a dissolução e as alterações estatutárias do consórcio, sendo que estatuto e

suas alterações entrarão em vigor após publicação na forma legal;

VII - Eleger por votação secreta ou por aclamação, de caso de chapa única, os membros da

Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal;

VIII - Destituir os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal;

IX- Hamologar a resolução emitida pelo Conselho Fiscal sobre o relatório financeiro anual e
aplicação dos recursos da entidade;

X – Apíovar a contratação e a exoneração do Diretor Administrativo e Financeiro;

Xl – Deliberar e dispor sobre os assuntos relacionados aos objetivos do consórcio, bem como sobre
os casos omissos;

XII - Apreciar e sugerir medidas sobre a melhoria dos serviços prestados pelo consórcio;

XIII- Aprovar o pedido de retirada de ente consorciado do consórcio;

XIII – Homologar o regimento interno, compreendendo a estrutura organizacional administrativa e as
atribuições dos funcionários do quadro do consórcio.

Parágrafo único: Para a deliberação a que se refere o inciso X deste artigo é exigida a deliberação

EWHà : rfgi :ea 1deo : : 1: rJ: ãéo =: : : dUJne ::t::nt:d:od :21 :a 1:: e4n: : 1 4 9 6 1 não substituindo o
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de Assembleia especialmente convocada para este fim.

Status: Publicado

CAPÍTULO III

DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 23' - O consórcio será dirigido por uma Diretoria Executiva e será constituído pelos seguintes
membros:

1 – Presidente;

11 - 1 ' Vice-presidente:

III - 2' Mce-presidente;

IV – 1 ' Secretário;

V- 2' Secretário.

Art. 24' - O mandato dos membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal será de 02(dois) anos,

sendo vedada a recondução para o mesmo cargo durante a mesma gestão, devendo a
representação municipal recair sobre o Chefe do Poder Executivo do Município consorciado.

Art. 25' - A eleição para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal será realizada sempre no mês de

dezembro, devendo ser obrigatoriamente observado o sistema de revezamento durante a gestão
para o cargo de Presidente e demais membros da Diretoria Executiva e Conselho Federal.

5 I' - Ocorrendo empate nos critérios da eleição considerar-se-á eleito o concorrente mais idoso.

5 2' - A eleição será secreta, podendo ser por aclamação em caso de chapa única.

5 3' - As chapas deverão ser apresentadas até o final do expediente do dia útil anterior ao da
eleição.

5 4' - Cessará automaticamente o mandato do presidente do consórcio, ou de qualquer membro da

diretoria ou do conselho fiscal, caso não mais ocupem a Chefia do Poder Executivo Municipal, sendo
nestes casos substituído por outro membro da diretoria, na ordem hierárquica.

Art. 26' - O Presidente da Diretoria Executiva é o representante legal do consórcio, cujo cargo

deverá ser, obrigatoriamente, ocupado pelo Chefe do Poder Executivo do município consorciado.

Art. 27' - Compete a Diretoria Executiva:

1 - Deliberar sobre a contratação do Diretor Administrativo e Financeiro e tomar-lhe bimestralmente

* Este documento é apenas um extrato do Ato n') 4031496, não substituindo o
original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.
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as contas da gestão financeira e administrativa do consórcio;

II - Deliberar sobre a modificação do regimento interno do consórcio;

III – Definir e acompanhar a execução da política patrimonial e financeira e os programas de
investimento do consórcio;

IV- Deliberar sobre o plano de cargos e salários do consórcio, bem como a remuneração de seus
empregados;

V – Contratar serviços de auditoria interna e externa;

VI – Deliberar sobre a alienação de bens imóveis livres do consórcio;

VII – Propor a estrutura administrativa e o plano de cargos e salários a serem submetidos a

aprovação da Assembleia Geral;

VIII - Instituir comissões técnicas para discussão e aconselhamento para assuntos específicos, cujas

atribuições e período de funcionamento constarão no ato de sua criação;

VIX – Aprovar a adesão de novos municípios ao consórcio;

Art. 28' - Compete ao Presidente da Diretoria Executiva:

1 – Convocar e presidir as Assembleias do consórcio e as reuniões da Diretoria Executiva;

II – Tomar e dar posse aos membros da Diretoria Executiva;

III - Representar o consórcio ativa e passivamente, judicial ou extrajudicial, podendo firmar contratos

ou convênios, bem como, constituir procuradores “ad negocia" e “ad judicia’', podendo esta
competência ser delegada parcial ou totalmente ao Diretor Administrativo e Financeiro;

IV - Movimentar em conjunto com o Diretor Administrativo e Financeiro as contas bancárias e os

recursos do consórcio, podendo está competência ser delegada total ou parcialmente;

V- Aprovar a contratação, demissão, aplicação de eventuais penalidades a funcionários, bem como,

praticar todos os atos relativos a gestão destes, passando pelo conhecimento da Diretoria Executiva;

VI - Administrar e zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas no presente protocolo, contrato
de consórcio e estatuto;

VIi- FirmaF convênios, acordos ou eontratos com entidades públicas ou privadas, inclusive com
municípios consorciados. com vista ao atendimento dos objetivos do consórcio:

* Este documento é apenas um extrato do Ato n'’ 4031496, não substituindo o
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VIII- Estabelecer normas internas através de resoluções, sobre atribuições funcionais, remuneração,

vantagens, adicionais de salário e outras voltadas ao funcionamento normal regular o consórcio;

IX - Administrar o patrimônio do consórcio, visando a sua formação e manutenção;

X- Executar e divulgar as deliberações da Assembleia Geral;

Xl - Colocar a disposição do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva e da Assembleia Geral. quando

solicitado, toda a documentação físico financeira, projetos, programas e relatórios do consórcio;

XII- Encaminhar o balancete financeiro mensal aos municípios consorciados;

XIII - Prestar contas ao órgão concessor dos auxílios e subvenções que o consórcio venha a
receber;

CAPÍTULO IV

DO CONSELHO FISCAL

Art. 29' - O Conselho Fiscal é composto por 03(três) membros efetivos e 03(três) membros

suplentes, eleitos conforme disposto nos artigos n' 24 e n' 25 deste estatuto.

Art. 30' - Compete ao Conselho Fiscal:

1 – Fiscalizar a contabilidade do consórcio, emitindo parecer anual, sobre os relatórios financeiros e
aplicação dos recursos, submetendo-o à homologação da Assembleia Geral;

II - Acompanhar e fiscalizar sempre que considerar oportuno e conveniente, as operações
econômicas ou financeiras da entidade e propor à Diretoria Executiva a contratação de auditorias;

III – Emitir parecer sempre que requisitado, sobre contratos, convênios, credenciamentos, proposta

orçamentária, balanços e relatórios de contas em geral a serem submetidos à Assembleia Geral pela
Diretoria Executiva e pela Diretoria Administrativa;

IV - Compete ao Conselho Fiscal, exercer o controle da legalidade, legitimidade e economicidade da
atividade patrimonial e financeira do consórcio;

CAPÍTULO V

DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Art. 31'’ - A Diretoria Administrativa é o órgão administrativo do consórcio e será constituído por um
Diretor Administrativo e Financeiro, escolhido pela Diretoria Executiva e homologado pela

* Este documento é apenas um extrato do Ato n'’ 4031496, não substituindo o
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Assembleia Geral, devendo fazer parte do plano de cargos e salários da entidade, como cargo de

confiança, que contará com a colaboração dos demais empregados do consórcio.

Art. 32' - Compete ao Diretor Administrativo e Financeiro:

1 - Prorlover a execução das atividades do consórcio;

111 – Elaborar a proposta orçamentária anual e o plano de trabalho a serem submetidos à apreciação
da Assembleia Geral;

III - Elaborar as prestações de contas dos auxílios e subvenções concedidos ao consórcio, para ser
apresentada pelo Presidente da Diretoria Executiva ao órgão competente;

IV - Movimentar em conjunto com o Presidente da Diretoria Executiva ou a quem delegado as contas
bancárias e os recursos financeiros do consórcio;

V - Executar a gestão financeira do consórcio dentro dos limites do orçamento aprovado pela
Assembleia Geral, e observada a legislação em vigor em especial as normas da administração
pública;

VI – Elaborar a prestação de contas mensal, o relatório de atividades e o balanço anual a serem
submetidos ao Conselho Fiscal e à Assembleia Geral do consórcio e encaminhar aos órgãos

superiores e intermediários, conforme legislação vigente:

VII – Designar seu substituto, em caso de impedimento ou ausência para responder pelo expediente
e pelas atividades do consórcio;

VIII – Providenciar as convocações, agendas e locais para as reuniões da Assembleia Geral,
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal;

IX- Providenciar e solucionar todas as diligências solicitadas pelo Conselho Fiscal;

X- Propor para a Diretoria Executiva a requisição de servidores públicos para servir ao consórcio,

TÍTULO V

DOS AGENTES PÚBLiCOS

Art. 33'’ - Somente poderão prestar serviços remunerados ao consórcio os contratados para ocupar

os empregos públicos, previsto no Anexo IV do presente Estatuto: servidores admitidos por meio de
concurso público, servidores efetivos cedidos pelos entes consorciados, servidores comissionados

de live nomeação e exoneração, e pessoas físicas ou jurídicas, prestadores de serviço. contratadas

* Este documento é apenas um extrato do Ato n'’ 4031496, não substituindo o
original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.
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por intermédio de procedimento licitatório na forma da lei.

S 1 ' - A Diretoria Executiva poderá, de acordo com as necessidades do consórcio deliberar sobre:

alteração sobre quadro de funcionários, normas de contratação, atribuição de cargos, demissões,
alterações de salários, carga horário e fixação de gratificação,

5 2' - O Regime de trabalho dos empregados do consórcio é o da Consolidação das Leis do Trabalho
CLT

S 3'’ -Os municípios consorciados poderão ceder servidores efetivos para o consórcio, na forma e

condições da legislação de cada ente;

9 4'’ - Os servidores cedidos permanecerão no seu regime jurídico e previdência originário;

S 5' - Não é devida qualquer gratificação aos empregados do consórcio, mesmo que estes exerçam
cargos de chefia, direção ou responsabilidade.

S 6'’ - Excepcionalmente, poderá ser fixada gratificação aos empregados do consórcio e/ou

servidores cedidos, a exclusivo critério do consórcio, para o desempenho de função de direção ou de
responsabilidade nos percentuais de 5%(cinco por cento), 10%(dez por cento), 15%(quinze por
cento) ou 20%(vinte por cento) sobre o salário. A gratificação deverá ser proposta pelo presidente do

consórcio e posteriormente homologada pela Diretoria Executiva, para que assim o empregado
possua direito ao seu recebimento.

5 7'’ - A cedência de servidores ao consórcio, poderá ser compensada mediante a redução do
pagamento mensal referente a prestação de serviços do consórcio no município o qual efetuou a
cedência de seu servidor, cujas formalidades serão aprovadas pela Diretoria Executiva e estarão
estabelecidas em contrato de rateio e/ou em outro documento específico;

S 8'’ - O salário dos empregados do consórcio poderá ser alterado pela Assembleia Geral, fora da

data base e em percentuais diferenciados entre os servidores, a fim de garantir a continuidade e
eficiêrnia dos serviços prestados, sempre observando a disponibilidade de créditos orçamentários;

S 9'’ – Observado o orçamento anual do consórcio, o vencimento dos empregados públicos que
compõe o quadro de pessoal do Consórcio serão revistos anualmente. sempre na data estabelecida

para reajuste do salário mínimo nacional e de acordo com os índices estabelecidos pela Assembleia
Geral

51 Cy - O empregado que se afastar da sede do consórcio afim de prestação de serviços nos

munic:pios consorciados e demais eventos de interesse do consórcio, fará jus à percepção de

* Este documento é apenas um extrato do Ato n' 4031496, não substituindo o
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adiantamentos para o custeio das despesas.

Art. 34' - O quadro de pessoal do consórcio é composto pelos empregados públicos e ocupantes de
empregos em comissão constantes no Anexo IV deste Estatuto.

§1' - Os empregos do consórcio serão promovidos mediante concurso público de provas ou de

provas e títulos, exceto os empregos de provimento em comissão, que serão de livre nomeação e
exoneração pelo Presidente do Consórcio

S 2' - A remuneração. a carga horária, as especificações, as descrições e as atribuições dos agentes

públicos são aquelas previstas no Anexo IV deste Estatuto.

9 3' - O organograma do consórcio está previsto no Anexo V deste Estatuto.

Art. 35' - Admitir.se-á contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de

excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, da Constituição Federal, através de processo
seletivo simplificado e nas seguintes situações:

1 - Até que se realize concurso público previsto no S I', do artigo n' 34, deste Estatuto;

11 - Até que se realize concurso público para provimento dos empregos que não foram preenchidos
ou que se vierem a vagar;

III – Para atender demandas do serviço, com programas e convênios;

IV – Assistência a situações de calamidade pública ou de situações emergenciais;

V – Na vigência do gozo de férias regulamentares e das licenças legais concedidas aos empregados
públicos;

S I' - Os contratados temporariamente exercerão as funções de emprego público do titular afastado

ou emprego público vago, percebendo a remuneração para ela prevista.

TÍTULO VI

DA GESTÃO ASSOCIADA, DO CONTRATO DE PROGRAMA E CONTRATO DE RATEIO

Art. 36' -Fica autorizada pelos municípios que integram o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL E
INTERESTADUAL DE MUNICÍPIOS – SANTA CATARINA PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL - DE

SEGURANÇA ALIMENTAR. ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO

LOCAL – CONSAD , nos termos do inciso Xl, do artigo 4' da Lei Federal n' 11.107/2005, a fazer a

gestão associada dos serviços públicos que constituem as finalidades e objetivos do consórcio,
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dispostas no Contrato de Consórcio, Protocolo de Intenções e neste Estatuto.

Art. 37' - Ao consórcio é permitido firmar contrato de programa para prestar serviços públicos por
meios próprios ou sob sua gestão administrativa ou contratual;

5 2'- O consórcio também poderá celebrar contrato de programa com autarquias, fundações e
demais órgãos da administração indireta dos entes consorciados.

53'’ - Os contratos de programa serão realizados mediante dispensa de licitação, nos termos do art.

n' 24, inciso XXVI da Lei n' 8.666/1993.

5 3' - São cláusulas necessárias do contrato de programa celebrado pelo consórcio público,

observando-se necessariamente a legislação em vigor, as que estabeleçam:

1 – O objeto, a área e o prazo da gestão associada de serviços públicos, inclusive a operada com

transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos

serviços;

II - O modo, forma e condições de prestação ode serviços;

III - Procedimentos que garantam transparência da gestão econômica e financeira e cada serviço em
relação a cada um de seus titulares;

IV - A forma de fiscalização das instalações, equipamentos, dos métodos e das práticas de

execução dos serviços, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-las;

VI - As penalidades e sua forma de aplicação;

VII - Os bens reversíveis;

VIII - A obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas do consórcio ao titular dos

serviços e demais cláusulas previstas na Lei n' 11.107/2005 e seu regulamento.

5 4'’ - No caso da prestação de serviços ser operada por transferência total ou parcial de encargos,
serviços, pessoal e bens essenciais a continuidade dos serviços transferidos, também são
necessárias as cláusulas que estabeleçam:

1 – Os encargos transferidos e a responsabilidade subsidiária da entidade que os transferiu;

II – As penalidades no caso de inadimplência em relação aos encargos transferidos;

111 - O momento de transferência dos serviços e os deveres relativos à sua continuidade;

* Este documento é apenas um extrato do Ato n'’ 4031496, não substituindo o
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IV - A indicação de quem arcará com o ônus e os passivos do pessoal transferido;

V - A indicação dos bens que terão apenas a sua gestão e administração transferidas e o preço dos

que sejam efetivamente alienados ao contratado;

S 5' - Os bens vinculados ao serviços públicos serão de propriedade do município contratante, sendo
onerados por direitos de exploração que serão exercidos pelo consórcio pelo período em que viger o

contrato de programa.

5 6' - Nas operações de crédito contratadas pelo consórcio para investimentos nos serviços públicos

deverá se indicar o quanto corresponde aos serviços de cada titular, para fins de contabilização e
controle.

5 7' - Receitas futuras poderão ser entregues como pagamento ou como garantia de operações de
crédito ou financeiras para a execução dos investimentos previstos no contrato.

5 8' - O contrato de programa continuará vigente nos casos de o ente se retirar do consórcio, ou da
gestão associada ou se houver a extinção do consórcio.

5 9' - A extinção do contrato de programa dependerá do prévio pagamento das indenizações

eventualmente devidas, especialmente das referentes à economicidade e viabilidade da prestação
dos serviços pelo consórcio, po- razões de economia.

Art. 38' - O consórcio elaborara e firmará com os entes consorciados contrato de rateio, como forma

de garantir a transferência da gestão econômica e financeira, assegurar a execução dos serviços,
bem como, de disciplinar a entrega de recursos ao consórcio.

51 '’ - É vedada a aplicação de recursos entregues por meio de contrato de rateio para atendimento
de despesas genéricas, inclusive transferências e operações de crédito.

S 2'’ - Os entes consorciados, isolados ou em conjunto. bem como o consórcio, são partes legítimas
para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio.

Parágrafo único: São cláusuln obrigatórias do contrato de rateio:

1 - A qualificação do consórcio e do ente consorciado;

II - O objetivo e a finalidade do rateio;

III – A previsão de forma descriminada e detalhada das despesas de custeio de cada serviço;

IV – A forma, as condições e a data de desembolso de cada parcela do custeio pelo ente

* Este documento é apenas um extrato do Ato nc3 4031496, não substituindo o
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consorciado;

V - As penalidades pelo descumprimento do contrato de rateio pelas partes;

VI – A vigência do contrato de rateio, que deverá coincidir com o exercício financeiro do consorciado,

com exceção dos contratos que tenham por objeto exclusivamente projetos consistentes em
programas e ações contemplados no plano plurianual ou a gestão associada de serviços públicos

custeados por tarifas ou outros preços públicos;

VII - A indicação das dotações orçamentárias do ente consorciado que garante o cumprimento do
contrato de rateio:

VIII - O direito e obrigação das partes;

IX – O direito do consórcio e dos entes consorciados, isolados ou conjuntamente, como partes
legítimas, de exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio;

X – Demais condições previstas na Lei Federal n' 11.107/2005 e seu regulamento.

Art. 39' - Para cumprimento de suas finalidades, deverá o consórcio realizar obrigatoriamente

licitações, para as obras, serviços, compras e alienaç.ões, na forma prevista na Lei Federal n'
8.666/93 e demais normas legais aünentes à espécie, ressalvados os casos de dispensa e
inexigibilidade permitidos por essas normas.

Art. 40' - O consórcio poderá aprovar e cobrar tarifas dos serviços pertinentes as suas finalidades,
mediante elaboração de planilha de cálculos detalhada, que deverá ser aprovada pela Assembleia
Geral

Art. 41 ' - Os valores praticados pelo consórcio referentes a prestação de serviços nos municípios
consorciados, serão aprovados pela Assembleia Geral e poderão ser atualizados anualmente,
mediante revisão do custeio e dos cálculos, ou por intermédio da aplicação do índice de atualização

anual do INPC ou por outro índice que vier a substitui-lo, após previa aprovação da Assembleia
Geral

Parágrafo único: O consórcio fica autorizado a emitir documentos de cobrança e exercer as

atividades de arrecadação de tarifas e outros preços públicos, pela prestação de serviços ou pelo
uso da outorga de bens públicos por ele administrados.

TÍTULO VII

DO PATRIMÔNIO, RECURSOS FINACEIROS, DO USO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

* Este documento é apenas um extrato do Ato n'’ 4031496, não substituindo o

original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.

Confira o original em:

https ://dom.sc.gov.br/?q=id :4031496
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DOM/SC CON§A[3 - Cons. Interestadual e Intermunicipal de Mun. de SC,
PR e RS, de Seg. Alimentar, Atenção a Sanid. Agrop. e Desenvolvimento
Local

Data de Cadastro: 11/07/2022 Extrato do Ato Na: 4031496 Status: Publicado

Data de Publicação: 12/07/2022 Edição Nc>: W
Art. 42' - O patrimônio do consórcio será constituído pelos bens móveis e imóveis, direitos, títulos e

valores de crédito e recursos disponíveis em caixa, que o mesmo vier a adquirir a qualquer título e os
que Ihe forem transferidos por entidades públicas ou privadas. Os bens móveis do consórcio, para
serem alienados, dependem da aprovação da Diretoria Executiva e os imóveis, da aprovação da
Assembleia Geral.

Art. 43' - Constituem recursos financeiros do consórcio:

1 - As contribuições mensais dos municípios consorciados aprovadas pela Assembleia geral,
expressas em contrato de rateio, de acordo com a Lei Federal n' 11.1107/2005 e seu regulamento, e

Publicados em resolução pelo Presidente do consórcio.

11 – A remuneração de outros serviços prestados pelo consórcio aos consorciados ou para terceiros;

III – Os auxílios, contribuições subvenções concedidas por entidades públicas ou privadas;

IV – Os saldos do exercício;

V - As doações e legados;

VI – O produto de alienação de seus bens livres;

VII – O produto de operações de crédito;

VII – As rendas eventuais, inclusive as resultantes de depósito e de aplicação financeira;

VIII – Os créditos e ações;

X – Outras receitas eventuais.

Art. 44' - Os entes consorciados somente entregarão recursos ao consórcio:

1 - Para o cumprimento dos objetivos estabelecidos neste instrumento, devidamente especificados;

11 – Quando tenham contratado o consórcio para a prestação de serviços na forma deste Contrato de
Consórcio;

III – Na forma do respectivo contrato de rateio.

Art. 45' - A execução das receitas e das despesas do consórcio obedecerá às normas de direito

financeiro aplicáveis as entidades públicas. sendo que o exercício fiscal coincidirá com o ano civil.
para efeitos de atendimento as normas da contabilidade pública do consórcio.

S 1'’ - O consórcio estará sujeito a fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de

* Este documento é apenas um extrato do Ato n'’ 4031496, não substituindo o
original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.

Confira o original em:
https://dom.sc.gov. br/?q=id:4031496
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889078

DOM/SC CONSAI:) - Cons. Interestadua! e intermunicipal de IViun. de SC,
PR e RS, de Seg. Alimentar, Atenção a $anie!. Agrop. e Desenvolvimento
Local

Data de Cadastro: 11/07/2022 Extrato do Ato Na: 4031496 Status: Publicado

Data de Publicação: 12/07/2022 Edição NC): 3913
Contas competente para aprecIar as contas do Chefe do Poder Executivo representante legal do

consórcio, inclusive quanto a legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos
e renúncia de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um dos
contratos que os entes da Federação consorciados vierem a celebrar com o consórcio.

5 2' - Todas as demonstrações financeiras serão publicadas em sítio que o consórcio mantiver na

rede mundial de computadores.

5 3' - Com o objetivo de receber transferência de recursos ou realizar atividades e serviços de

interesse público, o consórcio fica autorizado a celebrar convênios com entidades governamentais ou

privadas, nacionais ou estrangeiras.

Art. 46' - Terão acesso aos serviços e equipamentos do consórcio os entes consorciados que
contribuírem para sua aquisiçH.

§1' -A utilização dos serviços e equipamentos serão regulamentados pela Assembleia Geral,
consubstanciados em contrato de programa e contrato de rateio.

5 2' - Respeitadas as respectivas legislações municipais, cada consorciado poderá colocar à

disposição do consórcio os bens e serviços de sua própria administração para uso comum, de

acordo com a regulamentação aprovada em contrato de programa.

TÍTULO VIII

DA RETIRADA1 EXCLUSÃO1 E DA DISSOLUÇÃO

CAPiTULO 1

DA RETIRADA DO CONSÓRCIO

Art. 47' - Cada consorciado poderá se retirar do consórcio a qualquer momento, dependendo de ato
formal de sua decisão, referendado pela Câmara Municipal de Vereadores, com prazo nunca inferior
a 60(sessenta) dias. sem prejuízo da liquidação das contribuições previstas no contrato de rateio e
dos serviços a que tenha direito, até sua efetiva retirada.

S 1'’ - A retirada do ente não prejudicará as obrigações já constituídas entre o consorciado que se
retira e o consórcio;

5 2' - Os bens destinados pelo consórcio ao ente consorciado que se retirar deverão ser devolvidos

nas mesmas condições em que foram dispostos, ressalvado a depreciação natural pelo seu uso
normal

- Este documento é apenas um extrato do Ato n'’ 4031496, não substituindo o

original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.

Confira o orIginal em:
https ://dem.$c.gow br/?q;id:4031496
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DOM/SC CONSAD - Cons. Interestadual e Iniermunicipal de Mun. de SC,
PR e RS, de Seg. Alirneltar, Atenção a Sanid. Agrop. e Desenvolvimento
Local

Data de Cadastro: 11/07/2022 Extrato do Ato NC): 4031496 Status: Publicado

Data de Publicação: 12/07/2022 Edição N': 3913
5 3' - Os bens destinados pelo consorciado que se retirar não serão revertidos ou retrocedidos as
hipóteses de:

1 – Expressa previsão no instrumento de transferência ou de alienação;

11 – Reserva de lei de ratificação que tenha sido regularmente aprovada pelos demais subscritos do

Protocolo de Intenções do consórcio público ou por Assembleia Geral do consórcio.

CAPiTULO 11

DA ExeLUSÃO

Art. 48'’ - Será excluído do consórcio, após prévia suspensão, o consorciado que não consignar em

sua lei orçamentária anual ou em créditos adicionais, as dotações orçamentárias suficientes para
suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio.

5 1 ' - Será igualmente excluído do consórcio o ente que deixar de efetuar o pagamento das parcelas

mensais devidas pelo prazo de 90(noventa) dias;

5 2'’ - A exclusão, não exime o ente do pagamento de débitos decorrentes ao período em que

permaneceu inadimplente e como ativo participante, devendo o consórcio proceder a execução dos
direitos

5 3'’ - Também poderá ser excluído do consórcio o ente que realizar a subscrição de Protocolo de
Intenções para constituição de outro consórcio com finalidades iguais ou, a juízo da maioria da

Assembleia Geral, assemelhadas ou incompatíveis;

5 4'’ - Na hipótese de existência de motivos graves, reconhecidos em deliberação fundamentada pela

maioria absoluta dos presentes à Assembleia Geral especialmente convocada para este fim, bem

como a não ratificação por lei de alterações do protocolo de intenções no prazo fixado em
Assembleia Geral, também são considerados motivos para que ocorra a exclusão de ente
consorciado.

Parágrafo único: A exclusão prevista neste artigo somente ocorrerá após prévia suspensão, período
em que o ente poderá se reabilitar. A Suspensão se dará por deliberação da Diretoria Executiva e a
exclusão por deliberação da Assembleia Geral, após procedimento administrativo que assegure
direito de defesa e recurso.

Art. 49' - O consorciado que optou pela retirada ou que foi excluído, que queira reingressar ao
consórcio, pagará um valor fixado pela Assembleia Geral para que o seu reingresso seja novamente
formalizado.

* Este documento é apenas um extrato do Ato n'’ 4031496, não substituindo o

original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.

Confira o original em:

https://dorn.sc.gov. br/?q=id:4031496

23 of 'M 02/01/2023 09:27



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - Visualizar Ato https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?1=ato/view&id=403 1496

898080

DOM/SC COiqSAD - Cons. Interestadual e Intermunicipal de Mun. de SC,
PR e RS, de Seg. Alimentar, Atenção a Sanid. Agrop. e Desenvolvimento
Local

Data de Cadastro: 11/07/2022 Extrato do Ato Nt’: 4031496 Status: Publicado

Data de Publicação: 12/07/2022 Edição NQ: 3913
CAPÍTULO III

DA DISSOLUÇÃO

Art. 50' - O contrato de consórcio somente será extinto ou alterado por decisão da Assembleia
Geral, e pelo voto de no mínimo 2/3(dois terços) dos municípios presentes, obedecendo os

procedimentos estabelecidos no Protocolo de Intenções e na legislação aplicável, dependendo de
instrumento autorizado ou ratificado mediante lei por todos os municípios consorciados.

Art. 51' - No caso de dissolução do Consórcio, os bens próprios e recursos do consórcio reverterão

ao patrimônio dos consorciados proporcionalmente aos investimentos feitos na entidade, apurados,
conforme contrato de rateio, atendendo-se previamente as indenizações, liquidações dos passivos

existentes e outras exigências legais, trabalhistas e tributárias.

§1' - Com a extinção, o pessoal cedido ao consórcio público retornará aos seus órgãos de origem.

S 2' - Os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão associada de serviços

públicos serão atribuídos aos titulares dos respectivos serviços.

5 3' - Até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes consorciados

responderão solidariamente pelas obrigações remanescentes, garantindo o direito de regresso em
face dos entes beneficiados ou dos que deram causa a obrigação.

TÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

CAPÍTULO 1

Art. 52'’ - O consórcio será regido pelo disposto na Lei n' 11.107/2005, Decreto n' 6.017/2007 e suas
possíveis alterações, pelo Protocolo de Intenções, contrato de Consórcio Público, Estatuto do

Consórcio e pelas demais legislações que forem editadas referentes a matéria.

Art. 53' - Para cumprir suas finalidades e dinamizar os serviços prestados, o consórcio poderá
estabelecer escritórios regionais.

AH. 58’ - Nos eventuais casos em que o consórcio sofra condenação em processo judicial para
pagamento de débito, de qualquer origem, desde que transitada e julgado a dec.isão1 fic,a

determinado que tais débitos serão pagos pelos municípios consorciados membros do consórcio.

§ 1 ' - Tais Despesas serão rateadas de maneira proporcional entre os municípios membros do
consórcio considerando a proporção de habitante de cada um;

* Este documento é apenas um extrato do Ato n'’ 4031496, não substituindo o
original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.

Confira o original em:
https://dom.sc.gov.br/?qBid :4034496
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888881

DOM/SC CONSAD - Cons. Interestadual e Intermunicipal de Mun. de SC,
PR e RS, de Seg. Alimentar, Atenção a Sanid. Agrop. e Desenvolvimento
Local

Data de Cadastro: 11/07/2022 Extrato do Ato N'’: 4031496 Status: Publicado

Data de Publicação: 12/07/2022 Edição N'): W
9 2' - Para cálculo do rateio de tais despesas, será levado em conta, se no período em que o débito

gerado, o município membro fazia parte do consórcio, de modo que nestas situações excepcionais o

percentual a ser pago pelo município poderá ser proporcional ao período.

Art. 55' - Os casos omissos serão resolvidos pela Assembleia Geral e pelas legislações aplicadas
aos consórcios públicos e a administração pública em geral.

São Miguel do Oeste/SC, 06 de julho de 2022.

Marina Guerini

Assessora Jurídica - OAB 28C37/SC

Vandecir Dorigon

Presidente do Consórcio

ANEXO I

Todos os municípios do Estado de Santa Catarina cuja os nomes estão expressos abaixo, são
possíveis municípios a integrarem o CONSAD , conforme segue:

01 Abelardo Luz

02 Águas Frias

03 Águas de Chapecó

04 Anchieta (subscritor)

05 Arvoredo

06 Bandeirante (subscritor)

07 Barra Bonita (subscritor)

' Este documento é apenas um extrato do Ato n'’ 4031496, não substituindo o

original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.

Confira o original em:
https://dom.sc.gov.br/?q= id:4034496
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888082

DOM/SC CONSAD - Cons. Interestadual e Interrnunicipal de Mun. de SC,
PR e RS, de Seg. Alimentar, Atenção a Sanid. Agrop. e Desenvolvimento
Local

Data de Cadastro: 11/07/2022 Extrato do Ato N'’: 4031496 Status: Publicado

Data de Publicação: 12/07/2022 Edição N'): 3913

08 Belmonte (subscritor)

09 Bom Jesus

10 Bom Jesus do Oeste

11 Caibi

12 Campo Êre (consorciado)

13 Chapecó

14 Cordilheira Alta

16 Coronel Martins

17 Cunha Porã

18 Descanso (subscritor)

19 Dionísio Cerqueira (subscritor)

20 Entre Rios

21 Faxinal dos Guedes

* Este documento é apenas um extrato do Ato n'’ 4031496, não substituindo o

original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.

Confira o original em:
https://dom.sc.ggv.br/?q*id:4031496
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888 883

DORa/ sc CONSAE) - Cons. Interestadual e Intermunicipal de Mun. de SC,
PR e RS, de Seg. Alirnentar, Atenção a Sanici. Ãgrop. e Desenvolvimento
Local
Data de Cadastro: 11/07/2022 Extrato do Ato N'’: 4031496 Status: Publicado

Data de Publicação: 12/07/2022 Edição N'’: 3913

22 Flor do Sertão

23 Formosa do Sul

24 Galvão

25 Guaraciaba (subscritor)

26 Guarujá do Sul (subscritor)

27 Guatambu

28 lporã do Oeste (subscritor)

29 lpuaçu

30 lpumirim

31 Iraceminha

32 Irati

33 ltá

34 ltapiranga (subscritor)

35 Jardinópôli$

* Este documento é apenas um extrato do Ato n'’ 4031496, não substituindo o
original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.

Confira o original em:
https ://dom.sc.gov. br/?q=id :4031496
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DOM/SC CONSAE> - Cons. Interestadual e Intermunicipal de IVlun. de SC,
PR e RS, de Seg. Alimentar, Atenção a Sanid. Agrop. e Desenvolvimento
Local

Data de Cadastro: 11/07/2022 Extrato do Ato Na: 4031496 Status: Publicado

Data de Publicação: 12/07/2022 Edição N'’: W
36 Jupiá

37 Lajeado Grande

38 Maravilha (consorciado)

39 Marema

40 Modelo

41 Mondaí (subscritor)

42 Nova Erechim

43 Nova ltaberaba

44 Novo Horizonte

45 OuroVerde

46 Paial

47 Palma Sola (subscrltor)

48 Palmitos

49 Paraíso (subscrltor)

' Este documento é apenas um extrato do Ato n'’ 4031496, não substituindo o
original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.

Confira o original em:
https://dom.sc.gov. br/?q=id :4033496
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880885

DOiVI/SC CONSAD - Cons. interestadual e Intermunicipal de Mun. cle SC,
PR e R$, de Seg. Alimentar, Atenção a Sanid. Agrop. e Desenvolvimento
Local

Data de Cadastro: 11/07/2022 Extrato do Ato Na: 4031496 Status: Publicado

Data de Publicação: 12/07/2022 Edição Nc’: 39,13

50 Passos Maia

51 Pinhalzinho

52 Planalto Alegre

53 Ponte Serrada

54 Princesa (subscritor)

55 Quilombo

56 Romelândia

57 Saltinho (consorciado)

58 Santa Helena (subscritor)

59 Santa Terezinha do Progresso

60 Santiago do Sul

61 São Bernardino (consorciado)

62 São Carlos

63 São Domingos

* Este documento é apenas um extrato do Ato n'’ 4031496, não substituindo o
original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.

Confira o original em:

https://dom.sc.gov.br/?q=id:403’1495
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DOM/SC CONS/ID - Cons. Interestadual e intermunicipal de Mun. de SC,
PR e RS1 de Seg. Alimentar, Atenção a Sanid. Agrop. e Desenvolvimento
Local

Data de Cadastro: 11/07/2022 Extrato do Ato N'’: 4031496 Status: Publicado

Dàta de Publicação: 12/07/2022 Edição N': 3913

64 São João do Oeste (subscritor)

65 São José do Cedro (subscritor)

66 São Miguel da Boa Vista

67 São Miguel do Oeste (subscritoí)

68 Saudades

69 Seara

70 Serra Alta

71 ngrinhos (consorciado)

72 Tunápolis (subscritor)

73 União do Oeste

74 Vargeão

75 Xanxerê

76 Xaxim

ANEXO ii

Todos os municípios do Estado do Paraná cuja os nomes estão expressos abaixo são possíveis

municípios a integrarem o CONSAD , conforme segue:

* Este documento é apenas um extrato do Ato n'’ 4031496, não substituindo o
original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.

Confira o original em:
https://dom.sc.gov.br/?q=id :4031496
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8 88887

DOiVI/SC CONSAD - Cons. InteresÉadual e Intermunicipal de Mun. de SC,
PR e RS, de Seg. Alimentar, Atenção a Sanid. Agrop. e Desenvolvimento
Local

Data de Cadastro: 11/07/2022 Extrato do Ato Na: 4031496 Status: Publicado

Data de Publicação: 12/07/2022 Edição NC): 3913

01 Amperé

02 Barracão (consorciado)

03 Bela Vista do Caroba

04 Boa Esperança do Iguaçu

05 Bom Jesus do Sul

06 Bom Sucesso do Sul

07 Capanema

08 Capitão Leônidas Marques

09 Chopinzinho (consorciado)

10 Cleveiândia

11 Coronel Vivida (consorciado)

12 Cruzeiro do Iguaçu (consorciado)

13 Dois Vizinhos (consorciado)

14 Enéas Marques

M
* Este documento é apenas um extrato do Ato n' 40314961 não substituindo o

original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.

Confira o original em:
https://dom.sc.gov.br/?q=id:4831 496
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889888

DOM/SC CONS;\D - Cons. Interestadual e Intermunicipal de Mun. de SC,
PR e RS, de Seg. Alimentar, Atenção a Sanid. Agrop. e Desenvolvimento
Local

Data de Cadastro: 11/07/2022 Extrato do Ato Na: 4031496 Status: Publicado

Data de Publicação: 12/07/2022 Edição N'’: 3913

15 Flor da Serra do Sul

16 Francisco Beltrão

17 Honório Serpa

18 ltapejara d'Oeste (consorciado)

19 Manfrinópolis

20 Mariópolis

21 Marmeleiro (consorciado)

22 Pato Branco

23 Pérola d'Oeste

24 Pinhal de São Bento

25 Planalto

26 Pranchita

27 Realeza (consorciado)

28 Renascença

M
* Este documento é apenas um extrato do Ato n'’ 4031496, não substituindo o
orlginal e sua Edição publicada e assinada digitalmente.

Confira o original em:

https://dont.sc.gov.br/?q=id:4033496
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DOM/SC CONSAD - Cons. Interestadual e Intermunicipal de Mun. de SC,
PR e RS, de Seg. Alimentar, Atenção a Sanid. Agrop. e Desenvolvimento
Local

Data de Cadastro: 11/07/2022 Extrato do Ato Nu: 4031496 Status: Publicado

Data de Publicação: 12/07/2022 Edição ND: 3913

29 Salgado Filho (consorciado)

30 Salto do Lontra

31 Santa Izabel do Oeste (consorciado)

32 São João

33 São Jorge d’Oeste

34 Sulina

35 Vitorino

ANEXO III

Todos os municípios do Estado do Rio Grande do Sul cuja os nomes estão expressos abaixo são

possíveis municípios a integrarem o CONS/\E> , conforme segue:

01 Alpestre

02 Ametista do Sul

03 Barra do Guarita

04 Barra do Rio Azul

05 Benjamim Constant do Sul

06 Boa Vista das Missões

* Este documento é apenas um extrato do Ato n'’ 40314961 não substituindo o

original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.

Confira o origin,11 em:

haps://dom.sc.gov. br/?q=id :4031496
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889890

DOR/i/ SC CONSAD - Cons. Interestadual e Intermunicipal de Mun. de SC,
PR e RS, de Seg. Alimentar, Atenção a Sanic!. Agrop. e Desenvolvimento
Local

Data de Cadastro: 11/07/2022 Extrato do Ato N'’: 4031496 Status: Publicado

Data de Publicação: 12/07/2022 Edição N'’: 3913

07 Boa Vista do Buricá

08 Bom Progresso

09 Braga

10 Caiçara

11 Campo Novo

12 Cerro Grande

13 Coronel Bicaco

14 Crissiumal

15 Cristal do Sul

16 Derrubadas (consorciado)

17 Entre Rios do Sul

18 Erval Grande

19 Erval Seco

20 Esperança do Sul

* Este documento é apenas um extrato do Ato n' 4031496, não substituindo o
original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.

Confira o original em:
https://dom.sc.gov. br/?q=id:4031496
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DO IU/SC CONSAD - Cons. Interestadual e Intermunicipal de Mun. cle SC,
PR e RS, de Seg. Alimentar, Atenção a Sanid. Agrop. e Desenvolvimento
Local

Data de Cadastro: 11/07/2022 Extrato do Ato N'’: 4031496 Status: Pubiicado

Data de Publicação: 12/07/2022 Edição N'’: 3913

21 Faxinalzinho

22 Frederico Westphalen

23 Gramado dos Loureiros

24 Hurnaitá

25 Iraí

26 Jaboticaba

27 Lajeado do Bugre

28 Miraguaí

29 Nonoaí

30 Nova Candelária

31 Novo TIradentes

32 Palmitinho

33 Pinhal

34 Pinheirinho do Vale (consorciado)

* Este documento é apenas um extrato do Ato no 40314961 não substituindo o
original e sua Edição publicada e assin ida digitalmente.

Confira o original em:

https://dom.sc.gov. br/?q=id:4031496
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DOiVI/SC CONSAD - Cons. Interestadual e Intermunicipal de Mun. de SC,
PR e RS, de Seg. Alimentar, Atenção a Sanid. Agrop. e Desenvolvimento
Local

Data de Cadastro: 11/07/2022 Extrato do Ato N'’: 4031496 Status: Publicado

Data de Publicação: 12/07/2022 Edição N'’: 3913

35 Planalto

36 Redentora

37 Rio dos Índios

38 Rodeio Bonito

39 Sagrada Família

40 Santo Augusto (consorciado)

41 São Martinho

42 São Valentim

43 São Valério do Sul

44 Seberi (consorciado)

45 Sede Nova

46 Taquaruçu do Sul

47 Tenente Portela

48 nrantes do Sul

* Este documento é apenas um extrato do Ato n'’ 40314961 não substituindo o

original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.

Confira o original em:

https ://dom.sc.gov.br/?q'id:4ô31496
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DOM/ se eON§AD - Cons. interesÊãdua; e :nterrnunicipal cie Mun. de scI
PR e RS, de Seg. Alimentar, Atenção a Sanic!„ Ãgrop. e Desenvolvimento
Local

Data de Cadastro: 11/0//2022 Extrato do Ato M': 4031496 Status: Publicado

49 Três Pain:eiras

5(3 çfrê8 Passes

51 Trindade do Sul

52 Vicente Dutra

53 Vista AleGre

34 Vi8ta Gaúcha

ANEXO iV

DESCRiÇÃôi EspECIFiCAÇÕES E ATRiBUiÇÕES nos AGENTES PÚBLICOS

Denominação cIa Emprego Público: Diretor Administr3',ivo e Financeiro

Provimento: Emprego em Comis9ão (livre nomeação e exoneração)

Escolaridade: Nível Superior

Habilitação Prof}$sionai; eonclusão de Curso de Nível Superior.

Jornada de Tuba:ho: 40 horas semanais+

Quantidade de Vagas: 01

Remuneração: R$ 7.600,00

Descrição das A{ribuiçõe$:

1-Promover a execução das atividades do consórcio;

2-Elaborar a proposta orçamentária anual e o plano de trat3aiilo a serem submetidos à apreciação da
Assembleia Geral;

3-Elaborar as prestações de contas dos auxílios e subvenções concedidos ao consórcio, para serem
apresentadas pelo Presidente da Diretoria Executiva ao órgão compeiente;

* Este documento é apenas um extrato do Aio n'’ 4031496, não substituindo o

original e sua Edição publicada e assinada digit.:iment3.

Confira o original ein: '’
ht€ps :,'/clcm.s&you br/3}=i,1:403 149G
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DOM/ SC CONSAD - Cons. Interestadual e Intermunicipal de Mun. de SC,
PR e RS, de Seg, Alimentar, Atenção a Sanid. Agrop. e Desenvolvimento
Local

Data de Cadastro: 11/07/2022 Extrato do Ato ND: 4031496 Status: Publicado
o

4- Movimentar em conjunto com o Presidente da Diretoria Executiva ou a quem delegado as contas
bancárias e os recursos financeiros do consórcio;

5- Executar a gestão financeira do consórcio dentro dos limites do orçamento apíovado pela

Assembleia Geral, e observada a legislação em vigor em especial as normas da administração

pública;

6- Elaborar a prestação de contas mensal, o relatório de atividades e o balanço anual a serem
submetidos ao Conselho Fiscal e à Assembleia Geral do consórcio e encaminhaF aos Órgãos

superIores e intermediários, conforme legislação vigente;

7- Designar seu substituto, em caso de impedimento ou ausência para respondef pelo expediente e

pelas atividades do consórcio;

8 - Providenciar as convocações, agendas e locais para as reuniões da Assembleia Geral- DiFetoria

Executiva e Conselho Fiscal;

9 -Providenciar e solucionar todas as diligências solicitadas pelo Conselho Fiscal;

10- Propor para a Diretoria Executiva a requisição de servidores públicos para servir ao consórcio.

Denominação do Emprego Público: Diretor do Programa SUASA

Provimento: Emprego em Comissão (livre nomeação e exoneração)

Escolaridade: Nível Superior

Habilitação Proüssional: Curso de Nível Superior em Medicina Veterinária, com registro no órgão
fiscalizar da profissão (CRb/tV).

Jornada de Trabalho: 40 horas semanais.

Quantidade de Vagas: 01

Remuneração: R$ 7.600,00

Descrição das Atribuições:

1-Coordenar a execução de todas as atividades operacionais voltadas ao SISBI/POA. no consórcio e
municípios consorciados;

2-Incentivar e apoiar a estruturação dos serviços de inspeção nos municípios consorciados,
objetivando a uniformidade de atendimento da inspeção de acordo com as normas voltadas para o

* Este documento é apenas um extrato do Ato n'’ 4031496, não substituindo o

original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.

Confira o original em:

https://dom.sc.gov.br/?q=id:4031496,
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DOiW/SC CON SAD - Cons. Interestadual e Intermunicipal de Mun. de SC,
PR e RS, de Seg. Alimentar, Atenção a Sanici. Agrop. e Desenvolvirrlento
Local

Data de Cadastro: 11/07/2022 Extrato do Ato N'’: 4031496 Status: Publicado

Data de Publicação: 12/07/2022 Edição N'’: 3913
SISBI/POA.

3- Dar suporte aos municípios consorciados quanto a harmonização das legislações voltadas aos
serviços de inspeção dos municípios consorciados, prestando assessoria e capacitações para que o

andamentos das atividades desenvolvidas pelos municípios estejam de acordo com as legislações.

4- Relatar e prestar contas aos consorciados e a Diretoria Executiva das ações que estão sendo
executadas pelo consórcio nos municípios consorciados;

5- Zelar pelo cumprimento da legislação apontando alternativas para a execução dos trabalhos;

6 – Dar cumprimento às metas e ações estabelecidas nos contratos firmados pelo consórcio;

7- Promover a integração dos entes consorciados e a defesa das ações integradas, ressaltando a
eficiência e importância dos serviços e/ou programas desenvolvidos;

8- Executar auditorias nos Serviços de Inspeção Municipais e nos estabelecimentos inseridos no
SISB l/POA.

9– Executar tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atribuições normais, por força
das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria do consórcio.

Denominação do Emprego Público: Médico Veterinário

Provimento: Emprego em Comissão (livre nomeação e exoneração)

Escolaridade: Ensino Superior Completo com Registro no Órgão Competente

Habilitação Profissional: Ensino Superior Completo com Registro no Órgão Competente

Jornada de Trabalho: 10/20/30/40 horas semanais.

Quantidade de Vagas: 03

Remuneração base 40 horas semanais: R$ 5.895v49

Descrição das Atribuições:

-Dlante de sua formação profissional, será responsável pela padronização e equivalência dos
serviços de inspeção dos municípios consorciados visando o ingresso de unidades ao SISBl_POA.
Será coordenado pelo Diretor do Programa SUASA;

-Dará suporte aos Médicos Veterinários dos Municípios c.,onsorciados1 sendo que para isso receberá
as despesas pagas pelo consórcio por meio de adiantamento;

* Este documento é apenas um extrato do Ato n'’ 4031496, não substituindo o

original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.

Confira o original em:

https://dom.sc,gov.br/?q=id:4031496
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DOM/SC COiYSAE3 - Cons. Interestadual e Intermunicipal de Mun. de SC,
PR e RS, de Seg. Alimentar, Atenção a Sanid. Agrop. e Desenvolvimento
Local

Data de Cadastro: 11/07/2022 Extrato do Ato Na: 4031496 Status: Publicado

Data de Publicação: 12/07/2022 Edição N'’: 3913
-Responsável por montagem e apresentação de treinamentos para médicos veterinários dos
municípios integrantes do consórcio, treinamentos próprios e práticos para responsáveis técnicos,
médicos veterinários e agroindústrias;

Realizar Supervisão das Agroindústrias do S.l.M/SISBI.

Observação: Esse cargo fica automaticamente extinto quando da vacância do mesmo, seja por

interesse próprio do funcionário que o ocupa ou por interesse público do consórcio.

Denominação do Emprego Público: Agente Administrativo

Provimento: Emprego Público (concurso público)

Escolaridade: Ensino Médio (equivalente ao 2' Grau)

Habilitação Profissional: Ensino Médio Completo.

Jornada de Trabalho: 20/30 /40 horas semanais.

Quantidade de Vagas: 02

Remuneração base 40 horas semanais: R$ 2.267,48

Descrição das Atribuições:

1-Executar os serviços de apoio nas aéreas de recursos humanos, administração e finanças;

2-Dar cumprimento aos contratos e convênios celebrados com entidades públicas ou privadas;

3-Atender os representes dos municípios consorciados, fornecedores, fornecendo e recebendo
informações sobre as atividades do consórcio e serviços prestados;

4-Tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos,
Confeccionando planilhas e relatórios;

5-Auxiliar no controle da prestação de serviços e na correta aplicação dos recursos financeiros;

6- Executar tarefas e serviços deterrninados excepcionais, fora das atribuições normais1 por força
das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria Executiva do
consórcio.

Denominação do Emprego Público: Controle Interno

Provimento: Emprego Público (concurso público)

11f11g4 : rfgi:ea 1 deo : : : :1: ã1 == = : duan= =11===:d:od 3 7a 1= = = : 4961 não sub sH tu indo o
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t30MI/SC CONS/\D - Cons. Interestadual e Intermunicipal de Mun. de SC,
PR e RS, de Seg. Alimentar, Atenção a Sanid. Agrop. e Desenvolvimento
Local

Data de Cadastro: 11/07/2022 Extrato do Ato N'): 4031496 Síatus: Publicado

Data de Publicação: 12/07/2022 Edição N'): 3913
Escolaridade: Ensino Superior Completo com Registro no Órgão Competente

Habilitação Profissional: Curso de Nível Superior na área de Ciências Contábeis, Direito ou
Administração, com registro no órgão fiscalizador da profissão.

Jornada de Trabalho: 8/16 horas semanais.

Quantidade de Vagas: 01

Remuneração base 16 horas semanais: R$ 3.440,40

Descrição das Atribuições:

1-Realizar a fiscalização, controle, e auditoria dos atos do consórcio;

2-Elaborar relatórios de controle interno;

3-Prestar orientações e apontar sugestões as atividades administrativas e de gestão;

4-Executar os demais serviços inerentes a atividade, além de serviços determinados excepcionais,
fora das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia
imediata ou pela Diretoria Executiva do consórcio.

Denominação do Emprego Pó!>iico: Engenheiro Agrônomo

Provimento: Emprego Público (concurso público)

Escolaridade: Ensino Superior Completo com Registro no Órgão Competente

Habilitação Profissional: Curso de Nível Superior na área de Agronomia com registro no órgão
fiscalizador da profissão.

Jornada de Trabalho: 20/30/40 horas semanais.

Quantidade de Vagas: 01

Remuneração base 40 horas semanais: R$ 4.587120

Descrição das Atribuições:

1-Prestar assessoria e treinamento aos técnicos dos municípios consorc.,iados1 na implantação de
programas e medidas à inspeção e controles oficiais do SISBI/POV;

2-Orientar os municípios consorciados, em técnicas relacionadas com a produção vegetal além da
defesa fitossanitária;

* Este documento é apenas um extrato do Ato n' 40314961 não substituindo o
original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.

Confira o original em:
https://dom.sc.gov.br/?q=id :4Q31 496
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DOM/SC CONSAD - Cons. Interestadual e Intermunicipal de Mun, de SC,
PR e RS, de Seg. Alimentar, Atenção a Sanid. Agrop. e Desenvolvimento
Local

Data de Cadastro: 11/07/2022 Extrato do Ato Nc’: 4031496 Status: Publicado

Data de Publicação: 12/07/2022 Edição N'’: 3913
3-Orientar os municípios consorciados referente a técnicas relacionadas a economia rural e
tecnologia agrícola;

4-Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua competência;

5-Manter permanente a articulação com órgãos estaduais e federais, visando aplicação de melhore
técnicas no setor;

6-Vistoriar a infraestrutura dos estabelecimentos e inspecionar os produtos de origem vegetal na área
territorial do consórcio.

7-Orientação aos municípios consorciados, em técnicas relacionadas a economia rural e tecnologia
agrícola;

8- Executar os demais serviços inerentes a atividade, além de serviços determinados excepcionais,
fora das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia
imediata ou pela Diretoria Executiva do consórcio.

Denominação do Emprego Público: Médico Veterinário

Provimento: Emprego Público (concurso público)

Escolaridade: Ensino Superior Completo com Registro no Órgão Competente

Habilitação Profissional: Curso de Nível Superior na área de Medicina Veterinária com registro no
órgão fiscalizador da profissão.

Jornada de Trabalho: 20/30/40 horas semanais.

Quantidade de Vagas: 05

Remuneração base 40 horas semanais: R$ 6.100,00

Descrição das Atribuições:

1-Executar serviços de inspeção de produtos de origem animal de acordo com os princípios e
definições da sanidade agropecuária, dentro dos padrões do Sistema Unificado de Atenção à
Sanidade Agropecuária -SUASA, e de outras normas e regulamentos que venham a ser expedidos
para regulamentar a sanidade agropecuária, incluindo o controle de atividades de saúde, sanidade e
inspeção;

2-Viabilizaf instrumentos de vigilância e defesa animal, com a respectiva inspeção e classificação de
produtos destas origens. Bem como de seus subprodutos, mantendo controle, avalição

* Este documento é apenas um extrato do Ato n' 4031/961 não substituindo o

original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.

Confira o original em:
https://dom.sc.gov.br/?q=id :4031496
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DOM/SC COiqSAD - Cons. Interestadual e Intermunicipal de Mun. de SC,
PR e RS, de Seg. Alimentar, Atenção a Sanid. Agrop. e Desenvolvimento
Local

Data de Cadastro: 11/07/2022 Extrato do Ato N'’: 4031496 Status: Publicado

Data de Publicação: 12/07/2022 Edição N'’: 3913
acompanhamento dos serviços prestados nos municípios consorciados.

3-Auxiliar na adequação do controle oficial em toda a cadeia produtiva animal;

4-Incentivar e apoiar a estruturação dos serviços de inspeção nos municípios consorciados,
objetivando a uniformidade de atendimento da inspeção de acordo com as normas do SUASA;

5-Prestar assessoria e capacitações aos técnicos dos municípios consorciados, na implantação de
programas e medidas destinadas à inspeção e controles oficiais do SISBI/POA;

6-Realizar vistorias aos estabelecimentos de produtos de origem animal na área territorial do

consórcio, comunicando as autoridades competentes sobre os eventos relativos a sanidade
agropecuária;

7-Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua competência;

8-Executar os demais serviços inerentes a atividade, além de serviços determinados excepcionais,

fora das atribuições normais, por força das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia
imediata ou pela Diretoria Executiva do consórcio.

Denominação do Emprego Público: Assessor de Programa

Provimento: Emprego em Comissão (livre nomeação e exoneração)

Escolaridade: Ensino Superior Completo com Registro no Órgão Competente

Habilitação Profissional : Curso de Nível Superior na área de Medicina Veterinária com registro no
órgão fiscalizador da profissão.

Jornada de Trabalho: 20/30/40 horas semanais.

Quantidade de Vagas: 03

Remuneração base 40 horas semanais: R$ 6.400100

Descrição das Atribuições:

1-Assessorar as atividades do consórcio voltadas ao SISBI nos municípios consorc.,iados;

2-lnceüvar e apoiaF a estruturação dos serviços de inspeção nos municípios consorciados1
objetivando a uniformidade do atendimento da inspeção de acordo com as normas voltadas ao
SISBl;

3-DaF suporte aos municípios consorciados quanto a harmonização das legislações voltadas aos

+

Este documento é apenas um extrato do Ato n') 4031496, não substituindo o

original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.

Confira o original em:
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DOM/SC (;ONSAD - Cons. Interestadual e Intermunicipal de Mun. de SC,
PR e RS, de Seg. Alimentar, Atenção a §anid. Agrop. e Desenvolvimento
Local

óata de Cadastro: 11/07/2022 Extrato do Ato Na: 4031496 Status: Publicado

Data de Publicação: 12/07/2022 Edição N'’: 3913
serviços de inspeção dos municípios consorciados, prestando assessoria e capacitações para que ao

andamento das atividades desenvolvidas pelos municípios estejam de acordo com as legislações
vigentes;

4-Planejar, organizar, avaliar, normatizar e executar as atividades inerentes aos objetivos do
consórcio;

5-Prestar assessoramento aos assuntos voltados ao SISBI nos municípios consorciados;

6-Assessorar o Diretor do Programa quanto à realização das rotinas administrativas voltadas ao
SISBI nos municípios consorciados;

7-Executar tarefas e serviços determinados e excepcionais, fora das atribuições normais. Por força
das necessidades circunstanciais e determinadas pela chefia imediata ou pela Diretoria do
Consórcio.

ANEXO V

Organograma do Consórcio Interestadual E Intermunicipal De Municípios - Santa Catarina
Paraná E Rio Grande Do Sul - De Segurança Alimentar, Atenção À Sanidade Agropecuária e

Desenvolvimento Local- CONSAD:

Assembleia Geral

Diretoria Executiva

Conselho Fiscal

Agente Administrativo

Engenheiro Agrônomo

Controle Interno

Diretor Administrativo e Financeiro

Serviços de Inspeção Municipal SIM’s municípios consorciados

Médico Veterinário

Assessor de Programa

Diretor do Programa SUASA

* Este documento é apenas um extrato do Ato nQ 4031496, não substituindo o

OFiginal e sua Edição publicada e assinada digitalmente.

Confira o original em:
,https ://dom.sc.gov.br/?q=id:4031 496

of 44
02/01 /2023 09:27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR.

Senhor (a),

Da: Secretaria Munic. De Planejamento e Finanças
Ao: Departamento de Contabilidade
Senhor (a),

Solicito informar disponibilidade de dotação orçamentária para Contratação de Consorcio Interestadual
e intermunicipal de Municípios- Consad

:iro do Iguaçu, 26 de janeiro de 2023

=cm–üartii;t)orrala Scmer
Secretária Munic. De Planejamento e Finanças

Do: Departamento de Contabilidade
Ao: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Existe disponibilidade orçamentária na seguinte dotação:

09Secretaria Municipal de Agricultura Meio Ambiente e Recursos Hídricos
001 Secretaria de Agricultura .

20.606.0012.2056 CONSAD- Consórcio Interestadual
Agropecuaria.
31 .71 .70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público.
33.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público
44.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público

e intermunicipal Atenção a Sanidade

Em: b/a/2023

FÉ
de Contabilidade

Autorizo, cumpridas as
formalidades legais. Encaminha
a Asse. tca

Ema

'0 GELHEN- m)



888&83
Municipio de Cruzeiro do Iguaçu

Solicitação 16/2023

Solicitação
Nünero

16
Solicitante
C&lg> Nare

2405-8 ADAIRVALByDORFF
Local

9001 Secretaria da Agricultura
Órgão

09 SECREiARiA DE AGRICULTURA. Mao AMBIHVIE E RECURSOS HÍDRiCOS
Forma de pagamento
Descrição

30 DIAS APOS A EMISSÃO DA NOTA F ISUL
Entrega
Local

A razão da escolha recaiu sobre o Consórcio FTlbiico em corr»nto, associação pública, com personalidade
jurídica de direito público, sem fins econômicos. regido pelas normas da constituição da República

Federativa do Brasil, Código Civil Brasileiro, Le

Página1

ni>o

Aquisição de Material
Eaiticb em

27/01/2023
Processo Gerado
Número

31/2023

Quantidaiechitus

1

nl)o

Depósito bancário

Prazo

1 [las

tescrição:

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - =sP=ciricÀçÀO DO OBJETO,
Contratação do CONSÓRCIO INT=RESTÀDUÀ II E iNTERMUNicrpÀL DE MUNrc:É?ios - SÀNTÀ CÀTÀRINÀ, ?ÀRÀt.IÁ = RIO
GRÀNDE DO SUL - DD S=GURÃ.nÇÀ ÀLrMEnTÀR, ÀTZNÇÀO À SÀNrDÀDZ ÀGROP=cuÁ.RrÀ E DEsaNVOLvrM nt.iTO LocÀb -
CONS;\D, ENTRE OS CONSORCI;IDOS NOS TERMOS DO ART . 8 ' DA LEI N' . 11.107/05 .

2 - JUSTIFICATIVA:
A razão da escolha recaiu sobre o Consórcio Público em comento, associação pública , com
pelsonalidade jurídica de direito público, sem fins econômicos, regido pelas normas da constItuição
da República Federativa do Brasil, Código Civil Brasileiro, Lei N'’ 11.107 , de 6 de abril de 2005 1

decreto federal n' 6.017 / al e legislacào pertinente, Estatuto Social e pela regulamentação que vIer
a ser adotada pelos seus órgãos competentes .
O CONS;\D tem como finalidade artIcular e estimular as ações dos municípios consorciados e a fim de

viabilizar ploglamas de segurança alimentar e de desenvolvimento local, envolvendo arranjos sócio-
econômicos sociaLmente justos, economicamente e ecologicamente sustentáveis e estruturando cadeias
produtivas em processo ct>operativos e solidários , além dos serviços de inspeção animal e vegetal de
acoldo com os p=incípios e definições da sanIdade agropecuária , dos municlpios consorciados , dentro
dos padrões e normas técnicas do Sistema Unificado de Atenção à sanidade agropecuária - SUASÀ, em

conformidade com a Lei N' 7889, de 23 de novembro de 1989, Lei N ' 8.171, de 17 de janeiro de 1991,
Lei N' 9.712r de 20 de Novembro de 1998, Decreto Federal n'’ 5.417, de 30 de março de 2006 e outras
normas e regulamentos que venham a ser expedidos pelas instâncIas Central e Superior, intermediárias
e Locals, com vista a regulamentar a sanidade agropecuária, incluindo o controle de atividades de
saúde, sanidade r inspeção fiscalização, educação, vigilância de animais e vegetais, insumos e
produtos de origem anImal e vegetal.
A adesão a seus serviços , gratuitos ou não/ ob jetivam contribuir e aprimorar a gestão municipal
O municIpio de C=u=etro do Iguaçu - PR é consorciado, nos termos da Lei Municipal 1143/2016, podendo
contlatar e aderir aos diversos Programas .

3- CRITÉRIOS DE JULGÀU=NTO,

Solte:ito que seja realizado o processo licltatório na modalidade dispensa, haja visto que trata_se
de adesão de ratleia a consorcio público do qual o município de Cruzeiro do Iguaçu _ PR é
consorc=i.ado, nos termos da Lei Municipal 1143/2016
'a'lnda tendo em vista que o contlata é de natureza Inter administrativa, pois o CONSAD integra a

administlação indileta do município consorciado, resta dispensa a licitação pública . Fm ou;1..as
?alayras/ o contrato é celebrado entre órgãos da administração do mesmo ente federativor o que
implica na dispensa de licitação. -' - '

:4:m; ii:/ 13:ale Ea:: StÊE: 7: 3.da licitação consta no art' 2'' 5 I', III da lei n' 11.107/05 e no art.
4 - DOCUMENTos DE QUÀLIfICÂÇÃO TÉCNicÀ E soLrciT;\çÃo D 6 ÀMOSTRA ou ?ROSPE.cl.o.
Não há

5 - LOCAL E FORMA DE ENTREGA/ EXECUÇÃO :

Será efetuado no municipio de Cruzeiro do Iguaçu .
6 - CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA:
12 meses
7- OBRrGÀÇ'ôcs ,

Md:sRmm3m;s
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suporte técnico aos municípios r seja antes ou após conseguirem a equivalência ' monitorando.' :zi?\ndo
e verificando se os serviços de inspeção municipais estão cumprindo com os lequisitos esfabel:cidos
para a mesma. Nesse caso, o consórcio terá o poder de reconhece1 a equivalência dos serviços de
inspeção dos municípios .

:e;oo::::=E:oeDÊe=t}=!!: desempenho dos serviços ora contratadosr o MUNICÍPIO pagará ao CONSÓRCIO ?
;;lir total de ;$ 52.359170 (êinquenta e dois mil trezentos e cinquenta e nove e setenta centavos )
com o seguinte desdobramento :

Página2

parcelaVencimentoRubrica 3.1.71.70 - 0 IRubtiça 3•3'71'70'OIRubllca
4.4.71.70 .01Valor total Mensal
130/O1/2C23R$ 2 , 650 / 00 R $ 1 , 638 r 31 R$ 75100 R$ 4.363131
228 / 02 / 202 3R$ 26650 , O OR$ 1.638 / 3 1R$ 75 / O OR$ 4 • 363 , 31
330 / 03 / 202 3R$ 2.650 , o aR$ i.638 , 3 IR$ 75 r 0 OR$ 4 • 363 , 31
430/04/2023R$ 2.650, aoa$ i .638,31R$ 75, DaR$ 4 - 363, 31
530/05/2023R$ 2 , 650 r 0 CR$ 1,638í 3 IR$ 75 / 0 OR$ 4 - 363 / 31
630 / 06/ 202 3R$ 2 , 650 100R$ 1 e 638 / 3 iR$ 751 eGR$ 4• 363l31
730 / 07 / 20 23R$ 2 , 650 f 00 R $ 16638 / 3 1R$ 751 OO R$ 4 • 363 / 31
830 / 08 / 2023 R$ 2 , 6501o aR$ i , 638 / 31 R$ 75 r 00 R$ 4 - 363 / 31
930 / 09 / 20 23R$ 2 , 650 , 0 C)R$ 1.63813 1R$ 75 r 0 OR$ 4• 363l31
1030 / 10 / 2023 R$ 29650100 R$ 19638 / 3 1R$ 7510 OR$ 4 • 363 / 31
1130 /11/ 20 23R$ 2 , 650 r 0 0R$ 1 + 638 r 3 IR$ 751 0 OR$ 4 ' 363 r 31
1230 / 12 / 20 23R$ 2 n 650 r 0 OR$ 1 +638/29R$ 75 r 0 OR$ 4 ' 363 r 29
Total : R$ 31, 800 r 0 0R$ 19 v 659l7 OR$ 900 r 00
R$ 52.359, 70
Total anual

Considerando que a CONSAD é ótgão público, portanto sem fins lucrativos, não existe competição entle
possiveis interessados, sendo desnecessária a pesquisa de preço pala o serviço objeto do contrato •

9- FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

A f isca:Li:ação ficará ao encargo da Secretaria de Agricultura .

lo- DÀDOS DÀ soLrcrTÀÇÀo=
• Data de envio do terno : 23 /01/2023
- Secretaria de Agricultura;
• Nome do elak>orador deste termo: Diosser
11- ÀUTORIZÀÇÀO

Fernandes Zenewich

Cruzeiro do Iguaçu, 23 de janeiro de 2023 .

Adair Va lenclorf f

Diretor de Dep . da Agricultura

Júéiificatiw:
À razão da escolha recaiu sobre o Consórcio Público em comento, associação püblicar com

personalidade jurídica de direIto público, sem fins econômicos, regido pel.as normas da constituição
da RepúbIIca federativa do Brasil, Código CIvil Brasileiro, Lei N'’ 11.107 , de 6 de abril de 2005 /
decreto federal n'’ 6.017/07 e legislação pertinente, Estatuto Social e pela regulamentação que vier
a ser adotada pelos seus órgãos competentes .

O CONS;\D tem como finalidade articular e estimular as ações dos arunicíp=i.os consorc:lados e a fim de
viabilizar programas de segurança alimentar e de desenvolvimento local, envolvendo arranjos sócio-
econôaricos socialmente justos , economicamente e ecologicamente sustentáveis e estruturando cadeias
produtivas em processo cooperativos e solidários, além dos serviços de inspeção animal e vegetal de
acordo com os princípIos e definições da sanidade agropecuária, dos municípios consorciados, dentro
dos padrões e normas técnicas do Sistema Unificado de Atenção à sanidade agropecuária - SUASA, em

conformidade com a Lei N'’7889, de 23 de novembro de 1989, Lei N'’ 8.171, de 17 de janeiro de 1991,
Lei N' 9.712, de 20 de Novembro de 1998 , Decreto Federal n' 5.417, de 30 de março de 2006 e outras

&dIldo rw: SIRIEI DA ROCHA na v«são: 5S31 h 27/oin023 14: l096
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mas e regulamentme venham à ser e2<pedidos pelas instâncias Central e Superior , intermediárias
e Locais , com vista a regulamentar a sanidade agropecuária, incluindo o controle de atividades de
saúde, sanidade, inspeção fiscalização, educação, vigilância de animais e vegetais , insumos e
produtos de origem animal e vegetal.
A adesão a seus serviços , gratuitos eu não, ob jetivam contribuir e aprimorar a gestão municipal.
O municIpIo de Cruzeiro do Iguaçu - PR é consorciado, nos termos da Lei Municàpa 1 1143/2016, podendo
contratar e aderir aos diversos Progranas .

Pá9ina3

CÍHigo Nome
046252 Contratação do CONSÓRCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICiPIOS

Contratação do CONSÓRCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICiPIOS -
SANTA CATARINA. PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL - DE SEGURANÇA AUMENTAR.
ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL - CONSAD. ENTRE
OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8' DA LEI N'. 11.107/05.

Unidade

MS

Quantidade

12.00

Unitário
4.363.31

Valor
52.359.72

Égê
a

'ü:ib Jc::;==

TOTAL 52.369,72

ETiM;MiTl7\FcmMim
270112023 141(126



MuwicÍrio DB CRuzaiRO DO iGUAÇU
--––---------–-–-----@$TADO DO PARANÁ–------.-------------

Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589.230/0001-44 888186

PARECER JURÍDICO n'’. 009/2023 – Dispensa de Licitação

Do: Procuradora Jurídica

Ao Sr. Prefeito iVlunicipal do Município de Cruzeiro do Iguaçu.

Ao Sr. Presidente de Comissão de Licitação do Município de Cruzeiro do iguaçu.

Assunto: Dispensa de Licitação, que tem como objeto
contratação com Consórcio interestadual e intermunicipal de
municípios – Santa Catarina Paraná e Rio Grande do Sul - de
segurança alimentar, atenção à sanidade agropecuária e
desenvolvimento local - CONSAD.

RELÀTÕgRÊO

Nos foi solícitado para análise e posterior parecer jurídico quanto
a possibilidade de dispensa de licitação nos termos do artigo 24, da lei 8.666/93, para
contratação com Consórcio interestadual e intermunicipal de municípios – Santa
Catarina Paraná e Rio Grande do Sul - de segurança alimentar, atenção à sanidade
agropecuária e desenvolvimento local - CONSAD.

Sendo que após a análise e estudada a matéria correlata, passo
a opinar, posicionando no seguinte sentido:

Em análise a presente solicitação, verifica-se ser possível a
dispensa de licitação para contratação com o Consórcio interestadual e intermunicipal
de municípios – Santa Catarina Paraná e Rio Grande do Sul - de segurança alimentar,
atenção à sanidade agropecuária e desenvolvimento local - CONSAD, nos termos do

inciso XXVI do artigo 24 da Lei no 8.666/93, que assim dispõe:

aArt. 24. É dispensável a licitação: 1...1

XXv1 - na celebração de contrato de programa corn ellie da Federação ou
com entidade de sua adrninistração indireta, para a prestação de serviços
públicos de forrna associada nos termos do autorizado em contrato de

consórcio público ou em convênio de cooperação. {Incluído pela Lei n'
11.107. de 2905).".

Ademais, a Constituição Federal, em seu art. 2411 criou a

possibilidade da transferência da responsabilidade de execução dos serviços públicos

Página 1 de 4
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de um ente federado para outro estabelecendo que a União, os Estados o Distrito
Federal e os Municípios disciplinarão, por meio de lei os consórcios públicos e os

convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada
dos serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos (vide também art.

256 da Constituição Estadual).

Sendo que o artigo 241 da eonstituição Federal, foi
regulamentado pela Lei 11.107/2005 e pelo Decreto 6.017/2007.

Sendo que a Lei Federal 11.107/05, prevê ainda a possibilidade
de contratação do consórcio público:

Art. 2' Os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos
entes da Federação que se consorciarem, observados os limites
constitucionais.

$l' Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá:
1 - firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber
auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras
entidades e órgãos do governo;
II - nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover
desapropriações e instituir servidões nos termos de declaração de
utilidade ou necessidade pública, ou interesse social, realizada pelo
Poder Público; e

111 - ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da
Federação consorciados, dispensada a licitação.

O art. 18 e 32 do Decreto 6.017/2007, dispõe que respectivo
contrato poderá ser celebrado por dispensa de lic,itação1 senão vejamos:

Ãrt. 18. O consórcIo público poderá ser contratado por ente
consorciado, ou por entidade que integra a administração indireta deste
último, sendo dispensada a licitação nos termos do art 2'1 inciso 1111 da
Lei no II.107, de 2005.

Parágrafo único. O contrato previsto no caput, preferencialmente3
deverá ser celebrado sempre quando o consórcio fornecer bens ou
prestar serviços para um determinado ente consorciado, de forma a
impedir que sejam eles custeados pelos demais.

An- 32' O contrato de programa poderá ser celebrado por dispensa de
licitação nos termos do art 24, inciso XXVl: da Lei no 8.666: de 1993.
Parágrafo único. O termo de dispensa de licitação e a minuta de contrato
de prestação de serviços deverão ser previamente examinados e
aprovados por assessoria jurídica da Administração.

Página 2 de 4
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Neste sentido ainda, destacamos o Prejulgado n. 1776, do

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, estabelece, entre outras condições:

6. Os Gestores Públicos devem considerar as alterações
promovidas pela Lei Federal n'’ 11.107, de 2005, na Lei n'’
8.666, de 1993, pertinentes aos consórcios públicos,
destacando-se:

c) é previsto dispensa de licitação para os consórcios
públicos contratarern "programa com ente da Federação ou
com entidade de sua administração indireta, para a
prestação de serviços públicos de forma associada",
conforme inciso XXVI da Lei n. 8.666/93, incluído pelo art. 17

da Lei n. 11.107/2005. No mesmo sentido, a norma do inc. III,

9 1a, do art. 2Q, da Lei n. 11.107, de 2005;

!, , 1

Salienta-se ainda que a Lei Municipal 1143/2016, autorizou o

Município de CRUZEIRO DO IGUAÇU a celebrar adesão ao consorcio (CONSAD):

Art. I' - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a integrar o
Município de Cruzeiro do Iguaçu - Estado Do Paraná no Consórcio
Interestadual e Intermunicipal de Municípios de Santa Catarina, Paraná
e Rio Grande do Sul, de Segurança Alimentar, Atenção a Sanidade e
Agropecuária e desenvolvimento Local - CONSAD, ratificar}do esíatuto
e protocoIo de intenções com abertura estatutária do território, área
geográfica de atuação do CONSAD.

Parágrafo único - O acordo de que trata o caput deste artigo tem por fim
a promoção de ações voltadas para a segurança alimentar e o
desenvolvimento local, mediante a mútua cooperação dos entes
envolvidos.

AN- 2'’ - Fica autorizado o pagamento da taxa de inclusão CONSAD, no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e assinatura do contrato de
programa, identificando as ações a serem desenvolvidas.
AH. 3' ' Fica autorizado o repasse mensal ao Consórcio do valor de
custeio administrativo determinado em assembleia dos consorc,iados.

An- 4' - Fica autorizado o repasse mensal para o custeio de prestação
de sewiços, conforme necessidade do Município ou conforme contrato
de rateío próprio.
AR- 5' - Fica autorizado o Município a fazer a cessão de servidores ao
CONS AD, conforme disposto na legislação federal que rege a matéria.
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Diante o exposto, e, em razão da consulta realizada, opino no

sentido de que no presente caso pode ser dispensada a licitação nos termos do inciso
XXVI do artigo 24 da Lei nD 8.666/93, devendo ser providenciado o seu processo formal
conforme prevê o artigo 26 da lei 8.666/93.

Este é nosso entendimento jurídico.

É o parecer, de cunho rrleramente opinativo

Cruzeiro do Igual BRe janeiro de 2023D

que submeto a

Apreciação Superior.
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Cruzeiro do Iguaçu

DECISÃO

Trata-se em síntese, de procedimento de dispensa para pagamento de

valores ao Consórcio o qual o município aderiu, o CONSAD.

Valor anual da contratação de RS 52.359,70.

Dotação orçamentária fornecida pela Secretaria de Finanças e
Contabilidade.

Para realização do procedimento fora emitido parecer jurídico o qual
concluiu pela viabilidade da contratação na modalidade e objeto requerido.

Posteriormente, frente a análise jurídica do parecer que entende ser

legal a contratação, sendo a procuradora a qual detém o conhecimento jurídico, assim, eu,
LEONIR ANTONIO GELHEN, prefeito de Cruzeiro do Iguaçu/PR homologo este procedimento de

dispensa de licitação.

CruzeirodÓ Iguaçu, 27 de janeiro de 2023.
Rana »aHlaAxn&•sB

LEONIRANTONiÕ'Í€$39E%u:8:12.;ji;R&B
GELHEN: -:á !WTrHB?glleE#;%;M-

6073927495§b:.Hâ'#.'=t391;}=::3-Ti„
LEONIR ANTOÚÍÓ-6ÊL"ÊTÉN

Prefeito
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Detalhes processo iicitatório
'Informações Geral:

Entidade E>:ec:'JEc3- ; MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO r6uÂÇU

Anog' -;02;

1

,_.,,..,....__,_J

NO lletEaçgo/dlspen&3/Inaxlalbílid8de'h ' ;3

Modalidade” Proce«o DIspensa

IRecursos provarlfontes de organismos 1l!.!qrr)p_qiqnaiq/.o.qjpjqtçrqjp_.gq ç[êgi,t:.1

’ InsHtutção FInanceIra

Númerc edlbl/processo' : 1;

• nAI

+HHPFHP HnHh UHh•l n#HHHIHHnHnHHnn

Contrato de Empréstimo i

Descíição Resumida do Objeto* Contratação do CONSÓRCIO INTERESTADUAL E IfVFERMUNICIPÀL DE
MUNICÍPIOS -SAFffA CATARINA. PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL - DE

SEGURANÇA AUMENTAR, ATENÇÃO A SANiDADE AGROPECUÁRIA E

DESENVOLVIMENTO LOCAL – CONS/\D, ENTRE OS CONSORCIADOS NOS

V

Dohç80 Or®lnentária# { 09di12ó60600122QS631717iOOOO

Preço máxImo/Referênda de preço - i 52.á59r7z
R$*

Dab Publicado %rr,la raHõ carga : 27/01/2023 ;

Data de L8nçantenta do :dbI ! - - """""" }

Data da ÂbaFtur8 das Prgposta8

Ré 1:snR «çJuãivo$ para !!tàP/PiE? \(3

Há gaLã de p&rEielpação pan ePP/Ml27 Percentuel de p8rtlelpação! 1 0l00

T?ata-w da Qbrb tola 2xlgênt$8 de 9ub contratação de EPP/NE? V
\PHá prioridade Faa BquislçBes de rnieroemprma s regionaIs ou locais?

Data Cancelanlento

1 1:aeu!# 1
b+=nVHn+++1Bd; g]

CPF: asüG5s4979 (b92U}

htilB://sawic09.tce.p?.goubr#e3EPR/MunIcipal/AMLJDetalhesProcessoCompra.aspx 1/1
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Município de Cruzeiro do Iguaçu

Estado do Paraná
CNPJ 95.589.230/0001-44

PROCBSSO DB DISPBNSA DB LICITAÇÃO N' 008/2023

Ref. Normativa: Lei n'’ 8,666/93, de 21.06.1993, publicada no D.O.U. de 22.06.1993 e subseqüentes
alterações
m1 GÃO CONTRATANTB
Prefeitura Municipal de Cruzeiro
do Iguaçu

2 DA
EMISSÃO
27 IQ\j2q23

3. BNQUADRAMBNTO LBI
8.666/93

4

008/ 2023

n
Contratação do CONSÓRCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL
DE MUNICÍPIOS – SANTA CATARINA, PARANÁ E RIO GRANDE DO
SUL - DE SEGURANÇA ALIMENTAR, ATENÇÃO A SANIDADE
AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL – CONSAD, ENTRE
OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8' DA LEI N'.
11.107/05.

AINSTR 0

EMiTIR
( X ) S/ INSTRUMENTO
( X ) CONTRATO
( ) ESCRITURA/REGISTRO

7MNSÁRIOS
CONSÓRCIO INTERESTADUAL (X) FGTS
E INTERMUNICIPAL DE (X) TRABALHISTA
MUNICÍPIOS – SANTA (X ) MUNICIPAL
CATARINA PARANÁ E RIO
GRANDE DO SUL - DE
SEGURANÇA ALIMENTAR,
ATENÇÃO À SANIDADE
AGROPECUÁRIA E
DESENVOLVIMENTO LOCAL – 1

CONSAD
, CNPJ :07.242.972/000 1-3 1
' (X ) CADASTRADO

NÃO CADASTRADO

( X ) FEDERAL
( X ) ESTADUAL
( ) RG e CPF

9. INFORMAÇÃO
COMPLEMBNTAR

Nada consta.

1

A CONTRATAÇÃO DE SERViÇOS, OBJBro DESTE PROCESSO É DISPENSÁVEL DE LICiTACÃO EM
DECORRÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 24, INCISO mVI DA LEI N' 8.666/93 E SUAS ,
ALTERAÇÕES POSTnRiORES, POR NÃO ATiNGiR o LIMITE PARA LiCITAÇÃO.
12. JUSTIFICATIVA:

A razão da escolha recaiu sobre o Consórcio Público em comento, associação pública, com
personalidade jurídica de direito público, sem fins econômicos, regido pelas normas da constituição
da República Federativa do Brasil, Código Civil Brasileiro, Lei N'’ 11.107, de 6 de abra de 2005,
decreto federal n'’ 6.017/07 e ledslação pertinente, Estatuto Social e pela regulamentação que vier
a ser adotada pelos seus órgãos competentes.

O CONSAD tem como finalidade articular e estimular as ações dos municípios
consorciados e a fim de viabilizar programas de segurança alimentü e de desenvolvimento local
envolvendo arTanjos sócio-econômicos socialmente justos, economicamente e ecologicamente
sustentáveis e estruturando cadeias produtivas em processo cooperativos e solid&ios» além dos

1 serviços de. inspeção animal e vegetal de acordo com os princípios e definições da sanidade
} agropecuária, dos municípios consorciados, dentro dos padrões e normas técnicas do Sistema
[ Unificado de Atenção à sanidade agropecuária – SUASA, em conformidade com a Lei N'78891 de 23
de novembro de 1989, Lei N'’ 8.171, de 17 de janeiro de 1991, Lei N'’ 9.712, de 20 de Novembro de
19981 Decreto Federal n' 5.417, de 30 de março de 2006 e outras normas e regulamentos que
venham a ser expedidos pelas instâncias Central e Superior, intermediárias e Locais, com vista a
reWlamentar a sanidade agropecuária, incluindo o controle de atividades de saúde, sanidade
m:peç.ão üscaHzação2 educação, vi#lância de animais e vegetais, insumos e produtos de origem
animal e vegetal.

A.adesão a seus serviçosJ patuitos ou não, objeüvam contribuir e aprimorar a gestão
municipal.

1 1 4 3 / 2 :1 :11F :::2: boa !: 11 :: : i :Oa dd:r i !!grolç:iv: r ::: 5r::;;1:1:c: : dop nos termos da Lei M unic ipa 1

rki,:'ll;
L

E Mr

e-mail:cruzeiro@wIn.com.br http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br
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o Ám
09.000 1 20.606.00 12.2056
31.71.70.00.00 rateio pela participação em consorcio publico
33.71.70.01.00 rateio pela participação em consorcio publico
44.71.70.00.00 rateio pela participação em consorcio publico
14. 15. Descrição do Objeto. 27. Pleço
Quant. Contratação M consórcio Unitário

interestadual e intermunicipal de
municípios – Santa Catarina, paraná
e rio grande do sul – de segurança
alimentar, atenção a sanidade
agropecuária e desenvolvimento local
• CONSAD. entre os consorciados
nos termos do art. 8' da lei n'.
11.107/05.

17.
Total

IB
BASE DE PAGAMENTO

Conforme anexo I mm(m–- Até 30 dias após

20. FORNECBDOR/PROFISSIONAL
CONTRATADO
C'ONSÓRCIO INTERESTADUAL E
INTERMUNICIPAL DE MUNICÍPIOS - SANTA
CATARINA PARANÁ E RIO GRAND!; DO SUL -
DE SEGURANÇA ALIMENTAR, ATENÇÃO À
SANIDADE AGROPECUÁRIA E

[ DESENVOLVIMENTO LOCAL - CONSAD
1 CNPJ :07.242.972/0001-31

0
PRAZO DB FORNECIMBNTO/BNTREGA

CONFORME SOLICITADO

mÁ
De acordo conforme Parecer Anexo.

DATA: 27/01/2023
mAmt
Parecer: ein anexo.

Marcelo Ju: fSoares-/Presidente da Comissão

DATA:27/ 01 /2023
24. PROCBSSO

KARINAMÀIER OAB/PR:59.899
T

( ) CONCLUiDO
( ) CANCELADO

Ratificamos o presente pleito,
dispensada a licitação .

conGo: to /om a Contratação,

DATA: 27/01/2023
ÇÚW ANTÔNIO GBLHBN

Prefeito Municipal

(

ANEXO 1

Rateio para custeio administrativo de R$ 52.359,70 em 12 parcelas mensais:

Vencimento Rubrica
3.1.71.70.01

Rubrica
3.3.71.70.01

Rubrica
4.4.71.70.01

Valor total Mensal

30/01/2023
28/02/ 2023

R$ 2.650,00
2.650,00

R$ 1.638,31
m3

R$ 75,00
75 ,00

R$ 4.363,31
4.363,31

Av. 13 de Maio, 906 – Fone/Fax:(46)3572-1 181 – 85.598-000 – Cruzeiro do Iguaçu – Paraná

e-mail:cruzeiro@wIn.com.br - http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br
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30
30
30
30
To
30
30
30
30
30

03
04
05
06
07
08
og
10
11
12

2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023

6
6

2
R$ 2.650,on
2

6
6
6
0

6
6

3
1.638,31
6
3
6
6
3

75,00
mo
me
no
Mo
no

7

mo
mo

7
Total anual

4.363,31
1
3

4
3

4
4

4.363,3 1

3
3
7

Av. 13 de Maio, 906 – Fone/Fax:(46)3572-1 181 - 85.598-000 – Cruzeiro do Iguaçu – Paraná

e-mail:cruzeiro@wIn.com.br - http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br



DãárÊo OHcãat dos Municípios do g 88 1 1 5
Sudoeste do Paraná

Segunda-Feira, gO de Janeiro de 2023 Ano XII – EdiÇão Ne 2788

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

EXTRATO DE DISPENSA NO 007/2023

ms covrRATO DE FORNEciMENTO

MUNICiPIO DE CRUZEiRO DO IGUAÇU. DISPENSA N' 007.'2023

DATTA DISTRIBUIDORA DE P. ACESSORIOS AGRICOLAS LTDA CNPJ. 76.065.317/000+10

O otb8iodo prewnB termo é 8 real::ação de DISPENSA DE UCITAÇ'ÃC) para exec,lção de R9visão do

Tour LS Tractor adqulnda via SEAB Beta Convênio N-441/2021, de amIdo com as espednações e

quanUt8üve9 previstos no presente Termo de ReferêncIa.

RS: RS: 2110.ao das mil e ante 8 dez reaIs.

At&27/04..2023

33.90.30.oo.ae Material de consumo.

RARres:

o RJErO:

VALOR TOTAL:

PRAZO:

OOTAÇÁO,

EXTRATO DE DISPENSA N' 008/2023

cavrRATO DE

i a
E INrERMUNICIPAI. DE SÂNTACÀTÀRINA PARANA

ÀE RIO GRANDE 30 SUL-DE
LOCALE

Contratação do nu, MITclplc©nÀ
ae ,nA. CATARINA. PARANA E RIO GRANDE DO SUL- DE SEGURANÇAAUM=NTAR ATENÇAO

A SANiDADE AGROPECUÁRiA E DESENVOLviMENTO LOCAL -eoNSAD, WfRE os
CONSORC:IADOS NOS TERMOS DO ART. 8+ DA LEI Na+ 11+1(PDS

_VALOR TOTAL: RS: 11552358.70dncuenb a doIs mII üozant06 8 clnquonta o novo rods mm 80tont8 c8atavm.

1
Wp

31.71.70.00.00 nteó pela paticip8ção em ca'rsonio publico
DOTAÇÃO. 33.71.70.01.00 a16ó pela Deíüclpaçao em consoMo Dai>Deo

44.71.TCI.60.00 ODe pela puüclpação em ca'naldo pública

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍplOS DO SUDOEÇTE DO PARANÁ no dia 30/01/2023.
A verificação de autenticidade da tbatéria pode ser feita inforrnando o código identiflcador no site:

http://dioems.com.br
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