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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

ESTATUTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXADA MARANHENSE – CIBAM

ESTATUTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXADA MARANHENSE – CIBAM 
 
TÍTULO I
DO CONSÓRCIO E DOS CONSORCIADOS
 
CAPÍTULO I
DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXADA MARANHENSE - CIBAM
 
Art. 1º O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXADA MARANHENSE -
CIBAM, associação pública de natureza autárquica,constituída sob a forma de pessoa jurídica de direito público interno, integra a administração
indireta dos seguintes Municípios:
 

- MUNICÍPIO DE ARARI, CNPJ nº 06.242.846/0001-14;I.
- MUNICÍPIO DE MATINHA, CNPJ nº 06.158.729/0001-77;II.
MUNICÍPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO, CNPJ nº 01.612.629/0001-55;III.
 MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO, CNPJ nº 01.934.986/0001-30;IV.
 MUNICÍPIO DE PENALVA, CNPJ nº 06.179.402/0001-81;V.
- MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, CNPJ nº 82.925.652/0001-00; eVI.
- MUNICÍPIO DE VIANA, CNPJ nº 06.439.988/0001-76.VII.
- MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM, CNPJ nº 05.646.807/0001-10VIII.

§ 1º O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXADA MARANHENSE - CIBAM
terá sede no Município de Viana, na Rua 07 de setembro, nº 132b, Centro, CEP nº 65215- 000 sendo este Consorciado responsável pelas despesas
com a instalação e manutenção daquela.
 
§ 2º A alteração da sede do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXADA MARANHENSE - CIBAM poderá ocorrer mediante decisão da Assembleia
Geral, devidamente fundamentada, com voto aberto da maioria absoluta dos Municípios Consorciados.
 
§ 3º O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXADA MARANHENSE - CIBAM
terá duração por prazo indeterminado.
 
CAPÍTULO II
DO OBJETO DO ESTATUTO
 
Art. 2º O presente estatuto disciplina o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXADA MARANHENSE - CIBAM, doravante referido simplesmente como
CONSÓRCIO, de forma a complementar e regulamentar ao estabelecido no Protocolo de Intenções firmado pelos Chefes dos Executivos Municipais
em 16.07.2021, devidamente ratificado por lei.
 
SEÇÃO I
DA FINALIDADE
 
Art. 3º O CONSÓRCIO tem por finalidade a promoção do desenvolvimento sustentável dos municípios consorciados, visando garantir a melhoria da
qualidade de vida da população.
 
SEÇÃO II DOS OBJETIVOS
 
Art. 4º São objetivos do CONSÓRCIO, além de outros que vierem a ser definidos pela Assembleia Geral.
 

– Promover a gestão associada de serviços públicos, inclusive mediante a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, nas áreasI.
de:

 

infraestrutura urbana, rural e transporte;a.
meio ambiente e saneamento básico;b.
planejamento e gestão administrativa;c.
saúde;d.
educação;e.
desenvolvimento social;f.
indústria e comércio;g.
segurança pública;h.
agricultura e piscicultura;i.
turismo, cultura, esporte e lazer;j.
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II – Desenvolver de maneira sustentável a sua área de atuação por meio de conjunto integrado de fatores que potencializem, ao mesmo tempo, os
ativos ambientais, a conservação e preservação dos ecossistemas, a melhoria da qualidade de vida, a eficiência por meio da capacidade de inovar e
a melhoria da infraestrutura rodoviária;
 
III – representar os Entes federados que o integram em assuntos de interesse comum, perante quaisquer outras entidades públicas e privadas,
especialmente frente aos demais Entes das esferas Municipal, Estadual e Federal e a sua administração indireta;
 
IV– na gestão ambiental dos resíduos sólidos urbanos:
 

Gerir os serviços públicos de coleta, recebimento, transbordo, reciclagem, tratamento, processamento, comercialização e destinação finala.
dos resíduos sólidos urbanos provenientes dos Entes consorciados, por meio de tecnologia adequada, em consonância com a legislação
vigente e aplicável, mediante correspondente contraprestação financeira destes;
Viabilizar investimentos, formalizar parcerias público-privadas que possibilitem a implementação de medidas com a finalidade de aumentarb.
a produtividade, eficiência, sustentabilidade das ações e serviços descritos na alínea “a”, observando-se a legislação vigente e aplicável;
Incentivar e promover a educação, conservação e preservação ambiental por meio de ações, prêmios e atividades educativas, em sintoniac.
com as diretrizes municipais, estaduais e federais;

 
V - viabilização da produção florestal através de manejo, da produção agropecuária e da agroindústria sustentável.
 
VI – na área de infraestrutura rodoviária, realizar os serviços de recuperação, manutenção rotineira e conservação da infraestrutura rodoviária
municipal e estadual urbana e rural, no que corresponde a área do CONSÓRCIO, por meio da execução dos serviços de drenagem, terraplanagem,
pavimentação, recuperação, reconformação de pista não pavimentada, conservação rodoviária, limpeza de plataforma, sinalização horizontal e
vertical e obras complementares, vedada a execução de obras estruturais, desde que, para as rodovias estaduais, seja formalizado o respectivo
convênio  de  gestão  compartilhada  (ou  instrumento  afim)  com  a  entidade  pública  originariamente  responsável  e  mediante  repasse  de  verbas
necessárias;
 
§2.º - Havendo declaração de utilidade ou necessidade pública emitida pelo ente consorciado em que o bem ou direito se situe, fica o CONSÓRCIO
autorizado a promover as desapropriações, proceder a requisições ou instituir as servidões necessárias à consecução de seus objetivos.
 
§3.º - As condições a serem respeitadas pelo CONSÓRCIO na eventual celebração de termo de parceria com Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP) ou contrato de gestão com Organizações Sociais, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei Federal n.º 9.637/98,
serão fixadas em resolução do Comitê de Administração que definirá o objeto dos respectivos instrumentos.
 
CAPÍTULO III
DA CONDIÇÃO DE CONSORCIADO
 
Art. 5º Constituem direitos do ente consorciado:
 

– se fazer representar por meio do(a) Prefeito(a) Municipal, por Secretário Municipal ou Procurador do Município designado por meio deI.
instrumento público, para representações eventuais e específicas;
- participar ativamente das sessões da Assembleia Geral, por meio de proposições, debates e deliberações através do voto, desde queII.
adimplente com suas obrigações operacionais e financeiras;
- exigir dos demais consorciados e do próprio consórcio o pleno cumprimento das regras estipuladas no estatuto, contrato de consórcioIII.
público, contratos de programa e contratos de rateio, desde que adimplente com suas obrigações operacionais e financeiras;
- operar compensação dos pagamentos realizados a servidor cedido ao consórcio comônus para o ente consorciado com as obrigaçõesIV.
previstas no contrato de rateio;
-  retirar-se do consórcio, respeitada a carência de três anos, com a ressalva de que sua retirada não prejudicará as obrigações jáV.
constituídas entre o consorciado que se retira e o consórcio e/ou demais entes consorciados.

Art. 6º Constituem deveres dos entes consorciados:
 

-  cumprir  com  suas  obrigações  operacionais  e  financeiras  assumidas  com  o  consórcio,  sob  pena  de  suspensão  e  posterior  exclusão  naI.
forma prevista em seu estatuto;
- ceder, se necessário, servidores para o consórcio;II.
- participar ativamente das sessões da Assembleia Geral, por meio de proposições, debates e deliberações através do voto, sempre queIII.
convocados;
- incluir, em sua lei orçamentária dotações suficientes para suportar as despesas que, nos termos do orçamento do consórcio, devam serIV.
assumidas por meio de contrato de rateio;
– até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes consorciados responderão solidária e proporcionalmenteV.
pelas obrigações remanescentes, garantido o direito de regresso em face dos entes beneficiários ou dos que deram causa à obrigação.

 
CAPÍTULO IV
DA RETIRADA E DA EXCLUSÃO
 
Seção I
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Da Retirada
Art. 7º A retirada do ente consorciado dependerá de ato formal de seu representante legal na Assembleia Geral, acompanhado da respectiva
autorização legislativa, respeitado o princípio da anterioridade, nos termos do contrato de consórcio público.
 
§1.º - A retirada não prejudicará as obrigações já constituídas entre o consorciado que se retira e o consórcio público e/ou os demais entes
consorciados.
 
§2.º - O pedido de retirada deverá ser proposto até o mês de setembro.
 
§3.º - Os entes consorciados somente poderão exercer seu direito de retirada após cumprimento de carência de três (03) anos, contados da sua
efetiva subscrição do contrato de consórcio público.
 
Seção II Da Exclusão
Subseção I
Das Hipóteses de Exclusão
 
Art. 8º A exclusão de ente consorciado só será admissível havendo justa causa.
 
§1.º - Além das que sejam reconhecidas em procedimento específico, é justa causa para fins de exclusão do CONSÓRCIO:
 

- a não-inclusão em lei orçamentária ou em créditos adicionais, pelo ente consorciado, de dotações suficientes para suportar as despesasI.
que, nos termos do orçamento do consórcio público, prevê-se devam ser assumidas por meio de contrato de rateio;
- a falta de pagamento da cota de rateio por prazo superior a noventa (90) dias;II.
- subscrição, sem autorização dos demais consorciados, em protocolo de intenções para constituição de outro consórcio com finalidades, aIII.
juízo da maioria da Assembleia Geral, iguais, assemelhadas ou incompatíveis com as do consórcio.

 
§2° - A exclusão com base na previsão no § 1° deste artigo somente ocorrerá após prévia suspensão por sessenta (60) dias, período em que o ente
consorciado continuará contribuindo com sua cota de rateio e poderá se reabilitar.
 
§3.º - Eventuais débitos pendentes de ente consorciado excluído e não pagos no prazo de trinta (30) dias a contar da data de exclusão serão objeto
de ação de execução que terá por título extrajudicial o contrato de rateio descumprido.
 
§4.º - A exclusão de consorciado exige processo administrativo no qual lhe seja assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, respeitada a
multa a ser aplicada pela Assembleia Geral.
 
Subseção II
Do procedimento de Exclusão
 
Art. 9º Após o período de suspensão de que trata o § 2º do Art. 8º, sem que o ente consorciado tenha se reabilitado, será instaurado o
procedimento de exclusão, mediante portaria do Presidente do Consórcio, da qual deverá constar:
 

- a descrição dos fatos;I.
- as penas a que está sujeito o Consorciado; eII.
- os documentos e outros meios de prova.III.

Art.  10  O  representante  legal  será  notificado  a  oferecer  defesa  prévia  em  15  (quinze)  dias  úteis,  sendo-lhe  fornecida  cópia  da  portaria  de
instauração do procedimento, bem como franqueado o acesso, por si ou seu advogado.
 
Art. 11 A notificação será realizada pessoalmente ao representante legal do consorciado ou a quem o represente.
 
Art. 12 O prazo para a defesa contar-se-á a partir do primeiro dia útil da notificação.
 
Art. 13 Mediante requerimento do interessado, devidamente motivado, poderá o Presidente prorrogar o prazo para defesa em até 15 (quinze) dias
úteis.
 
Art. 14 A apreciação da defesa e de eventual instrução caberá ao Presidente do Consórcio, na condição de relator.
Parágrafo único. Relatados, os autos serão submetidos à Assembleia Geral, com a indicação de, ao menos, uma das imputações e as penas
consideradas cabíveis.
 
Art. 15 O julgamento perante a Assembleia Geral seguirá os princípios da oralidade, informalidade e concentração, cuja decisão final deverá ser
lavrada em ata, com voto da maioria absoluta dos membros Consorciados.
 
Parágrafo único. Será garantida, na sessão de julgamento, a presença de advogado do Consorciado, que poderá sustentar de forma oral a defesa,
pelo tempo de quinze minutos, sendo, após, proferida a decisão.
 
Art. 16 Aos casos omissos, e subsidiariamente, será aplicado o procedimento previsto pela Lei Federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
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Seção III
Da Admissão
 
Art. 17 O ente municipal que pretenda integrar o CONSÓRCIO, e cujo nome não tenha constado do Protocolo de Intenções, poderá requerer
mediante pedido formal do representante legal, para fins de apreciação e aprovação da Assembleia Geral por maioria absoluta.
 
§ 1.º - O pedido de ingresso deverá vir acompanhado da lei ratificadora do protocolo de intenções ou de lei autorizadora específica para a pretensão
formulada, bem como de sua publicação na imprensa oficial ou a esta equiparada.
 
§ 2.º - O ingresso de novo ente federativo também poderá ocorrer através de convite formulado pela própria Assembleia Geral depois da necessária
deliberação e aprovação da matéria por maioria absoluta, aceitação do convite e do pagamento da respectiva cota de ingresso.
 
§ 3.º - O efetivo ingresso de novo ente federativo ao CIBAM dependerá do pagamento de cota de ingresso cujo valor e forma de pagamento serão
definidos em Assembleia Geral, levando-se em consideração, entre outros critérios, os valores investidos na formação e implantação do consórcio
pelos entes consorciados.
 
TÍTULO II
DO REGIMENTO INTERNO
 
Art. 18 As disposições sobre o funcionamento da Assembleia Geral poderão ser consolidadas e complementadas por Regimento Interno que a
própria Assembleia Geral venha a adotar.
 
TÍTULO III
DO REPRESENTANTE LEGAL
 
CAPÍTULO I
DO REPRESENTATE LEGAL
 
Art. 19 O CONSÓRCIO será representado legalmente pelo Presidente do seu Comitê de Administração (que será ocupada, necessariamente, por
um(a) Prefeito(a) Municipal consorciado), sendo substituído ou sucedido na função pelo respectivo Vice-Presidente, na forma deste Estatuto.
 
TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO
 
Art. 20 O CONSÓRCIO terá a seguinte organização, cujas competências serão estabelecidas em Regimento:
 
I - Assembleia Geral;
II - Câmaras Setoriais;
III - Comitê de Administração;
IV - Conselho Fiscal;
V - Controladoria; e
VI- Diretoria Executiva.
 
CAPÍTULO I
DA ASSEMBLEIA GERAL DA CONVOCAÇÃO
Art. 21 A Assembleia Geral é a instância deliberativa máxima do consórcio, sendo constituída pelos Chefes dos Poderes Executivos consorciados,
ou por Secretário Municipal designado por meio instrumento público, para substituição eventual e com atribuições específicas.
 
§1.º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, 1 (uma) vez a cada 3 (três) meses, para examinar e deliberar sobre matéria de sua
competência ou, extraordinariamente, a qualquer tempo, sempre que convocada.
 
§2.º - A Assembleia Geral será convocada e presidida pelo representante legal do CONSÓRCIO ou seu substituto legal através de comunicação
inequívoca que garanta a ciência de todos os seus membros quanto ao dia, horários das primeira e segunda chamadas, local e pauta do dia, na
forma dos estatutos.
 
§3.º - Apenas a Assembleia Geral Extraordinária pode ser convocada por 1/5 (um quinto) de seus membros, quando o Presidente não atender, no
prazo de 10 (dez) dias, a pedido fundamentado de sua convocação.
 
§4.º - A convocação deve respeitar os prazos mínimos de ciência de 7 (sete) dias, no caso
 
DO QUÓRUM DE INSTALAÇÃO
 
Art. 22 O quórum exigido para a realização da Assembleia Geral em primeira convocação é da maioria absoluta dos Consorciados.
 
Parágrafo único. Caso a Assembleia Geral não se realize em primeira convocação, considera-se automaticamente convocada e, em segunda
convocação, se realizará 1 (uma) hora depois, no mesmo local, com qualquer número de Consorciados.
 
DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL
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Art. 23 As deliberações dar-se-ão por maioria simples de votos, ressalvadas as hipóteses do § 1.º desta cláusula que exigem maioria absoluta;
sendo que cada ente consorciado presente na Assembleia Geral possui direito a exatamente 1 (um) voto de peso único, e a ter seu representante
votado.
 
§1.º - A Assembleia Geral, para deliberar sobre as seguintes matérias, em primeira ou segunda chamadas, instalar-se-á com a presença da maioria
absoluta dos membros do CONSÓRCIO:
 
I - inclusão, suspensão, exclusão e reingresso de ente consorciado; II - mudança de sede;
II- elaboração, aprovação e modificação do Estatuto e do Regimento;
III- eleição e destituição dos membros do Comitê de Administração e do Conselho Fiscal e demais cargos a serem criados futuramente quando for
definida a estrutura organizacional do consórcio;
IV- extinção do CONSÓRCIO.
 
§2.º  -  Cada  ente  consorciado  possuirá  direito  a  único  voto  nas  deliberações  da  Assembleia  Geral,  cuja  eficácia  estará  condicionada  à  sua
adimplência  operacional  e  financeira;
 
§3.º - A perda do mandato eletivo é causa de extinção automática da condição de membro da Assembleia Geral, quando haverá substituição
automática por quem lhe suceder no mandato do ente consorciado;
 
§4º - O ente consorciado que não estiver em dia com suas obrigações operacionais e financeiras não poderá votar e nem ser votado.
 
DAS DELIBERAÇÕES DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO
 
Art. 24 Para a alteração de dispositivos do Estatuto exigir-se-á a apresentação de proposta subscrita pela maioria simples dos Consorciados, a qual
deveráser submetida à Assembleia Geral para deliberação.
 
Art. 25 Antes da deliberação da Assembleia Geral, a proposta de alteração do Estatuto deverá ser submetida ao Grupo Técnico Jurídico para
análise quanto a legalidade e juridicidade da mesma.
 
Art. 26 O quórum para deliberação de alteração deste Estatuto pela Assembleia Geral, será da maioria absoluta dos Consorciados.
 
CAPÍTULO II
DAS CÂMARAS SETORIAIS
 
Art. 27 As Câmaras Setoriais são órgãos subordinados à Diretoria Executiva, alinhados aos objetivos e finalidades do CONSÓRCIO, e constituídos
por seu Coordenador e, no mínimo, mais 2 (dois) integrantes, na forma dos estatutos.
 
§ 1º. As funções e competências das Câmaras Setoriais serão deliberadas pela Presidência do CIBAM, e serão constituídas por secretários dos
municipios consordciados, e a sua instalação ocorrerá de acordo com as necessidades das respectivas áreas de atuação do CIBAM.
 
CAPÍTULO III
DO COMITÊ DE ADMINISTRAÇÃO
 
Art. 28 O Comitê de Administração é constituído pelos seus Presidente, Vice-Presidente e Secretário.
 
§1.º - Os cargos de Presidente e Vice-Presidente serão escolhidos e eleitos pela Assembleia Geral dentre os Chefes dos Poderes Executivos
consorciados, em voto aberto, para mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reeleito por apenas um período igual, na forma do Estatuto.
 
§2.º - O cargo de Secretário será preenchido por Secretário Municipal de algum dos entes consorciados.
 
Art. 29 Incumbe ao Presidente:

- representar o Consórcio judicial e extrajudicialmente;I.
- convocar e presidir as reuniões da Assembleia Geral;II.
- zelar pelos interesses do Consórcio, no âmbito de suas competências;III.
- prestar contas ao término do mandato;IV.
- providenciar o cumprimento das deliberações da Assembleia Geral;V.
- indicar o Secretário, cuja escolha deverá ser referendada pela Assembleia Geral;VI.
- movimentar as contas bancárias;VII.
- firmar acordos, contratos, convênios e outros ajustes;VIII.
- exercer o poder disciplinar no âmbito do CONSÓRCIO, julgando os procedimentos e aplicando as penas que considerar cabíveis;IX.
- autorizar a instauração de procedimentos licitatórios relativos a contratos cujo valor estimado seja deliberado pela Assembleia Geral;X.
- homologar e adjudicar os objetos de licitações, desde que, deliberado pela Assembleia Geral; eXI.
– efetuar nomeações, ad referendum da Assembleia.XII.

Parágrafo único. Com exceção das competências estabelecida no inciso V, o Presidente poderá delegar o exercício das demais ao Secretário
Executivo.
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Art. 30 Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente nas suas ausências, vacâncias e impedimentos.
 
Art. 31 Ao Secretário compete:
 

- implementar e gerir as diretrizes políticas e plano de trabalho definido pela Assembleia Geral, praticando todos os atos que não tenhamI.
sido atribuídos expressamente por este Estatuto ao Representante Legal do Consórcio;
- auxiliar o Presidente em suas funções, cumprindo as suas determinações, bem como o mantendo informado, prestando-lhe contas daII.
situação administrativa e financeira do CONSÓRCIO;
- movimentar as contas bancárias do Consórcio, de acordo com as deliberações do Presidente;III.
- exercer a gestão patrimonial;IV.
-  praticar  atos  relativos  aos  recursos  humanos,  cumprindo  e seresponsabilizando pelo cumprimento dos preceitos da legislaçãoV.
trabalhista;
- instaurar sindicâncias e processos disciplinares;VI.
- constituir a Comissão de Licitações do Consórcio;VII.
- autorizar a instauração de procedimentos licitatórios, desde que delegado pelo Presidente, para valores autorizados pela AssembleiaVIII.
Geral;
- homologar e adjudicar objeto de licitação, desde que delegado pelo Presidente, para valores autorizados pela Assembleia Geral;IX.
- secretariar a Assembleia Geral, lavrando a competente ata;X.
-  poderá  exercer,  por  delegação,  atribuições  de  competência doPresidente; eXI.

Parágrafo único. O exercício delegado de atribuições do Presidente dependerá de ato escrito e publicado no sítio que o Consórcio manterá na
internet.
 
CAPÍTULO III
DO CONSELHO FISCAL
 
Art. 32 O Conselho Fiscal é órgão fiscalizatório composto por três membros: Presidente, Vice-Presidente e Secretário.
 
§1.º - Presidente e Vice-Presidente são funções exclusivas de membro da Assembleia Geral que não integre o Comitê de Administração; Secretário é
função exclusiva de Secretário Municipal que não integre Câmara Setorial, nos termos deste Estatuto.
 
§2.º - Caberá ao Presidente do Conselho Fiscal a indicação do Secretário, cuja escolha deverá ser referendada pela Assembleia Geral;
 
§3.º - O Conselho Fiscal tem independência e autonomia no exercício de suas atribuições e contará com a cooperação e auxílio da Controladoria.
 
§ 4.º - Compete ao Conselho Fiscal:
 
I – Exercer o controle fiscal da contabilidade do Consórcio.
II – Requerer prestação de contas anual.
III – Acompanhar quaisquer operações econômico-financeiras levando à Assembleia Geral quaisquer informações, sempre que considerar oportuno
e conveniente.
IV – Emitir parecer sobre propostas orçamentárias, balanços e relatórios de contas a serem submetidos à Assembleia Geral.
 
§  4.º  -  O Conselho Fiscal  possui  autonomia para  convocar  o  comitê  de administração para  prestar  esclarecimentos,  caso seja  constatado
irregularidades na escrituração contábil, na gestão financeira, ou inobservância das normas legais e regulamentares.
 
CAPÍTULO IV
DA CONTROLADORIA
 
Art. 33 A Controladoria é órgão de controle interno que atua com independência e em cooperação com Conselho Fiscal, constituído por seus
Presidente, Vice-Presidente e Secretário, cujas atribuições são da competência do Assessor Jurídico, do Contador e do Supervisor Administrativo,
todos integrantes do quadro de pessoal do CONSÓRCIO.
 
Parágrafo único - A Controladoria tem independência e autonomia no exercício de suas atribuições e contará com a cooperação e auxílio do
Conselho Fiscal.
 
§ 1º. As funções e competências da Controladoria serão deliberadas pela Assembleia Geral, assim que ocorrer a sua instalação, de acordo com as
necessidades do CIBAM.
 
CAPÍTULO V
DA DIRETORIA EXECUTIVA
 
Art. 34 A Diretoria Executiva será constituída por Diretor Executivo, Assessor Executivo, Auxiliar Administrativo, Contador, Assessor Jurídico e
Auxiliar de Serviços Gerais.
 
§ 1º. As funções e competências da Diretoria Executiva serão deliberadas pela Assembleia Geral, assim que ocorrer a sua instalação, de acordo com
as necessidades do CIBAM.
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CAPÍTULO VI
DOS RECURSOS HUMANOS
 
Art. 35 O CONSÓRCIO possuirá o seguinte quadro de cargos e empregos públicos abaixo, sujeito ao regime jurídico da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), conforme preceitua o art. 4.º, inc. IX, C/C §2º do art. 6º, da Lei n.º 11.107/05:
 

Cargos Vagas Carga Horária Grau de
Escolaridade Forma de provimento

Secretário Executivo 01 40h semanais Superior
Cargo de Confiança (art. 37, II, in fine, da CF, c/c
art. 499 da
CLT)

Assessor Executivo 01 40h semanais Ensino Médio Cargo de Confiança (art. 37, II, in fine, da CF, c/c
art. 499 da CLT)

Auxiliar Administrativo 01 40h semanais Ensino Médio Concurso Público (art. 37, II, CF)

Contador 01 40h semanais Superior Cargo de Confiança (art. 37, II, in fine, da CF, c/c
art. 499 da CLT)

Assessor Jurídico 01 40h semanais Superior Cargo de Confiança (art. 37, II, in fine, da CF, c/c
art. 499 da CLT)

Assessor  de
Comunicação 01 40h semanais Superior Cargo de Confiança (art. 37, II, in fine, da CF, c/c

art. 499 da CLT)

Auxiliar de Serviços
Gerais 01 40h semanais Ensino

Fundamental Concurso Público (art. 37, II, CF)

 
§1.º - Mediante resolução da Assembleia Geral, mediante alteração do contrato de consórcio público, poderão ser criados novos cargos e vagas de
acordo com as necessidades do CONSÓRCIO.
 
§2.º  -  Os valores  dos diversos  padrões remuneratórios  (A a  G)  e  gratificações do quadro de pessoal  do CONSÓRCIO serão reajustados mediante
proposta do Comitê de Administração a ser aprovada por resolução da Assembleia Geral.
 
§3.º - Os empregados do CONSÓRCIO não poderão ser cedidos, inclusive para consorciados.
 
§4.º - Os empregados do consórcio, bem como os servidores que lhe forem cedidos, que vierem a substituir outro cargo de maior remuneração
farão jus à perceção da diferença remuneratória através de concessão da respectiva gratificação.
 
§5.º - Todas as vagas do quadro de pessoal do CONSÓRCIO poderão ser preenchidas por servidor cedido de município consorciado devidamente
habilitado para a função, o qual fará jus à perceção de adicional ou gratificação estabelecida por resolução do Comitê de Administração e aditada
ao contrato de consórcio público.
 
Art. 36 Poderá haver contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos seguintes
casos:
 

- assistência a situações de calamidade pública;I.
- assistência a emergências em saúde pública, como surtos epidêmicos;II.
- combate a emergências ambientais, condicionada ao reconhecimento e declaração de sua existência pela Assembleia Geral;III.
- atividades técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou de novas atribuições definidas para organizaçõesIV.
existentes ou as decorrentes de aumento transitório no volume de trabalho que não possam ser atendidas pelo pessoal do quadro do
CONSÓRCIO;

TÍTULO V
DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS FINANCEIROS
 
Art. 37 O patrimônio do consórcio será constituído pelos bens e direitos que vier a adquirir a qualquer título, inclusive doações de outras entidades
públicas ou privadas.
 
Art. 38 Constituem recursos financeiros do CIBAM:
 
I - a cota de ingresso;
II - a cota de rateio;
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III - a receita decorrente de taxa, tarifa ou outra espécie de preço público, cobrada do usuário em razão da prestação de serviço pelo CIBAM;
IV - a renda de aplicação financeira;
V- o produto de alienação de bem livre; VI - o produto de operação de crédito;
VI- o recurso proveniente de convênio ou contrato celebrado ou de contribuição, doação, auxílio ou subvenção concedido por ente federativo não
consorciado;
VII- o saldo do exercício financeiro.
 
Parágrafo único - A contratação de operação de crédito por parte do CONSÓRCIO se sujeita aos limites e condições próprios estabelecidos pelo
Senado Federal, de acordo com o disposto no art. 52, inciso VII, da Constituição Federal.
 
TÍTULO VI
DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL
CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.  39  O  CONSÓRCIO  executará  as  suas  receitas  e  despesas  emconformidade  com  as  normas  de  direito  financeiro  aplicáveis  às  entidades
públicas.
 
Art. 40 O CONSÓRCIO não possui fundo social.
 
Art. 41 Os Chefes dos Executivos aprovarão, por decretos municipais, o orçamento do CONSÓRCIO, já aprovado em Assembleia Geral.
Parágrafo único. O orçamento poderá ser plenamente executado com a publicação dos decretos dos executivos municipais da maioria absoluta
dos Consorciados.
 
Art. 42 O orçamento do CONSÓRCIO vincular-se-á ao orçamento dos Consorciados, pela inclusão:
 

– como receita, salvo disposição legal em contrário, de saldo positivo previsto entre os totais das receitas e despesas; eI.
–  como subvenção  econômica,  na  receita  do  orçamento  do  beneficiário,  salvo  disposição  legal  em contrário,  do  saldo  negativo  previstoII.
entre os totais das receitas e despesas.

Art. 43 O orçamento e balanço do CONSÓRCIO serão publicados como complemento dos orçamentos e balanços dos Consorciados.
 
CAPÍTULO II DO ORÇAMENTO
 
Art. 44 A elaboração da proposta de orçamento do CONSÓRCIO,  pela maioria absoluta dos municípios consorciados, será estabelecida por
resolução da Assembleia Geral.
 
Art. 45 Aprovado o orçamento, será ele publicado no sítio que o CONSÓRCIO manterá na internet.
 
CAPÍTULO III
DA GESTÃO PATRIMONIAL
 
Art. 46 Têm direito ao uso compartilhado de bens apenas os entes Consorciados.
 
§ 1º O direito ao uso compartilhado poderá ser cedido mediante instrumento escrito.
 
§ 2º Poderão ser fixadas, pela Assembleia Geral, normas para o uso compartilhado de bens e cessão de bens, por meio de resolução, dispondo em
especial sobre a manutenção, seguros, riscos, bem como despesas e fixação de tarifas, se cabíveis.
 
CAPÍTULO IV
DA GESTÃO ASSOCIADA
 
Art. 47 a gestão de qualquer serviço público remunerado ou não pelo usuário será realizada de forma associada, desde que a referida gestão seja
previamente aprovada pela Assembleia Geral por resolução que defina o objeto dos respectivos instrumentos.
 
§ 1.º - A autorização para gestão associada de serviços públicos aprovada em Assembleia Geral deverá conter os seguintes requisitos:
 

- as competências cujo exercício se transferiu ao consórcio;I.
- os serviços públicos objeto da gestão associada e a área em que serão prestados;II.
- a autorização para licitar ou outorgar concessão, permissão ou autorização da prestação de serviços;III.
- as condições a que deve obedecer o contrato de programa, no caso de a gestão associada envolver também a prestação de serviços porIV.
órgão ou entidade de um dos entes da Federação consorciados;
- os critérios técnicos para cálculo de valor das tarifas e de outros preços públicos, bem como para seu reajuste ou revisão.V.

§2.º - O contrato de programa poderá autorizar o consórcio a emitir documentos de cobrança e a exercer atividades de arrecadação de tarifas e
outros preços públicos pelos serviços públicos prestados pelo próprio consórcio ou pelos entes consorciados.
 
TÍTULO VII
DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DO CONSÓRCIO PÚBLICO
CAPÍTULO ÚNICO DOS PROCEDIMENTOS
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Art. 48 A alteração do Contrato de Consórcio Público dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei por todos
os Consorciados.
 
Art. 49 A alteração do Contrato de Consórcio Público obedecerá ao seguinte procedimento:
 

- apreciação da proposta de alteração do Contrato de Consórcio Público pelo Grupo Técnico constituído por representantes da ProcuradoriaI.
Municipal, de cada um dos entes consorciados;
- aprovação da proposta de alteração do Contrato de Consórcio Público pela Assembleia Geral;II.
- à Assembléia Geral do CONSÓRCIO caberá a elaboração da minuta de lei específica para alteração do Contrato de Consórcio Público, comIII.
mensagem e anteprojeto, para encaminhamento aos executivos dos entes consorciados;
- aprovada a lei para alteração do Contrato de Consórcio Público, em cada um dos municípios consorciados, a mesma deverá ser publicadaIV.
nos mesmos moldes da lei ratificadora do Protocolo de Intenções;
- o Contrato de Consórcio Público, com suas alterações, deverá ser publicado no sítio que o CONSÓRCIO manterá na internet; eV.
- para alteração do Contrato de Consórcio Público será necessária a presença e o voto da maioria absoluta dos membros da AssembleiaVI.
Geral, em única convocação.

 
TÍTULO VIII
DA ALTERAÇÃO OU EXTINÇÃO DO CONSÓRCIO
 
Art. 50 A alteração ou extinção do contrato de consórcio público do CIBAM dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral e ratificado
mediante lei por todos os entes consorciados.
 
§1.º - Em caso de extinção:
 

- os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão associada de serviços públicos custeados por tarifas ou outra espécie deI.
preço público serão atribuídos aos titulares dos respectivos serviços;
- até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes consorciados responderão solidariamente pelas obrigaçõesII.
remanescentes, garantido o direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos que deram causa à obrigação;
- os bens e direitos do consórcio integrantes de sua estrutura administrativa e os decorrentes de serviços públicos gratuitos serãoIII.
inventariados e sua destinação será decidida pela Assembleia Geral que deliberar pela extinção do consórcio.

§2° - Com a extinção, o pessoal cedido ao CIBAM retornará aos seus órgãos de origem e os contratos de trabalho dos empregados públicos (CLT)
serão automaticamente rescindidos, bem como os contratos por prazo determinado por excepcional interesse público.
 
TÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
 
Art. 51 O CONSÓRCIO sujeitar-se-á ao princípio da publicidade, publicando em diário oficial do Estado e diários oficiais municipais dos consorciados
todas as decisões que digam respeito a terceiros e as de natureza orçamentária, financeira ou contratual, inclusive as que concernem à admissão
de pessoal.
 
§1° - O consórcio permitirá que qualquer do povo tenha acesso a suas reuniões e aos documentos que produzir, salvo, nos termos da lei, os
considerados sigilosos por prévia e motivada decisão.
 
§2° - O CONSÓRCIO possuirá sítio na rede mundial de computadores - Internet - onde também dará publicidade dos atos mencionados no caput
deste artigo.
 
Art. 52 Serão publicados os termos dos contratos de gestão, dos termos de parceria celebrados e do contrato de rateio anual, na imprensa oficial
ou no veículo de imprensa com âmbito regional.
 
Parágrafo único. As publicações acima referidas poderão ser resumidas, desde que indiquem o local e sítio da internet em que possa ser obtida
a versão integral dos referidos documentos.
 
Art. 53 Nas hipóteses de criação, incorporação ou desmembramento que atinjam entes consorciados ou subscritores de protocolo de intenções, os
novos entes da Federação serão automaticamente tidos como consorciados ou subscritores.
 
Art. 54 O Regimento disporá sobre o exercício do poder disciplinar incidente ao quadro de pessoal do consórcio.
 
Art. 55 Resolução do Comitê de Administração sobre plano de cargos e salários disciplinará detalhadamente as atribuições administrativas,
hierarquia, avaliação de eficiência, lotação, jornada de trabalho dos cargos do quadro de pessoal do CONSÓRCIO.
 
Art. 56 Quando adimplente com suas obrigações, qualquer ente consorciado é parte legítima para exigir o pleno cumprimento das cláusulas
previstas no contrato de consórcio público.
 
Art. 57 Os critérios para autorizar o consórcio a representar os entes consorciados em assuntos de interesse comum perante outras esferas de
governo serão estabelecidos por resolução da Assembleia Geral.
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Art.  58  O  presente  estatuto  passará  a  viger  após  a  sua  publicação,  por  extrato  na  imprensa  oficial  ou  no  veículo  de  imprensa  que  vier  a  ser
adotado como tal.
 
Parágrafo único. A publicação acima referida poderá ser resumida, desde que indique o local e sítio da internet em que possa ser obtida a versão
integral dos referidos documentos.
 
MUNICÍPIO DE ARARI
Prefeito RUI FERNANDES RIBEIRO FILHO
 
MUNICÍPIO DE MATINHA
Prefeita LINIELDA NUNES CUNHA
 
MUNICÍPIO DE OLINDA NOVA
Prefeita CONCEIÇÃO DE MARIA CUTRIM CAMPOS
 
MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO
Prefeito DOMINGOS ERINALDO SOUSA SERRA
 
MUNICÍPIO DE PENALVA
Prefeito RONILDO CAMPOS SILVA
 
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA
Prefeito EMERSON LIVIO SOARES PINTO
 
MUNICÍPIO DE VIANA
Prefeito CARLOS AUGUSTO FURTADO CIDREIRA
 
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM
Prefeito RAIMUNDO NONATO EVERTON SILVA
 

Publicado por: LUíS EDMUNDO COUTINHO DE BRITTO
Código identificador: b0b05371005abaaf73a34b29c155fe7f

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
001/2023

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
001/2023
 
A Prefeitura Municipal de Viana/ MA, por meio da Pregoeira Oficial, torna
público aos interessados que fará licitação na modalidade Pregão, na
forma eletrônica, do tipo menor preço, Empreitada por preço Global,
tendo por objeto o  Registro De Preços Para Futura E Eventual
Contratação  de  empresa  especializada  em  capacitação,
aperfeiçoamento e fornecimentos de solução formada por uma
plataforma  tecnológica  de  EAD  (Educação  de  Ensino  a
Distância)  em  um  ambiente  AVA  (Ambiente  Virtual  de
Aprendizado) que contém material didático de ensino, controle
de  frequência  através  de  uma solução  mobile  que  funciona
Online  e  Offline  e  emissão  de  certificado  digital  para
modalidade de ensino a distância e também presencial, com
módulos de formação de professores da Educação da Rede de
Ensino Municipal. A realização do certame foi remarcada para o dia
05 de abril de 2023, às 15h00min (Quinze horas). O recebimento
das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por
meio  eletrônico,  no  endereço:  www.licitaviana.com.br.  O  edital
completo  está  à  d ispos ição  dos  in teressados  no  s i te :
www.viana.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos
através do e-mail: vianacpl@gmail.com.
 
Viana/ MA, 21 de março de 2023.
 
KELLY REGINA SANTOS DE MACÊDO
Pregoeira Oficial

Portaria Nº 205/2021

Publicado por: KELLY REGINA SANTOS DE MACEDO
Código identificador: 1b7f26b78bc116992bf9b4a1dbf4c571

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
2021.016D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA/MA
EXTRATO  DO  PRIMEIRO  TERMO  ADITIVO  AO  CONTRATO  Nº
2021.016D. DISPENSA N° 016/2021. N.º 027/2021 PROCESSO N.
17.2021 PARTES: JANAIRA SILVA SÁ, Secretária Municipal  de Saúde
CNPJ:  06.439.988/0001-76  E  SANDRA  MARIA  EVERTON  FERREIRA
MEDONÇA, CPF N° 550.696.813-20. OBJETO: Esse Segundo Termo
Aditivo  tem  por  objeto,  um  acréscimo  de  prazo  contratual
original, por 12 (doze) meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02 08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02 08 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saúde 10 122 Administração Geral 10 122 0425 Gestão das Ações
de  Saúde  10  122  0425  1083  0000  Enfretamento  da  Emergência/
Covid-19  3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -  Pessoa Física
1.600 Fontes de Recursos Origem da Fonte Transferências Fundo a
Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal. 02 07
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE  10  Saúde  10  122  Administração  Geral  12  122  0007
Administração e Planejamento 12 122 0007 2029 0000 Material  da
Secretaria de Saúde  3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Física 1.500 Outros Recursos Origem da Fonte de Recursos, Recursos
Ordinários-  Recursos  do  Exercício  Corrente.  SIGNATÁRIOS:  JANAIRA
SILVA SA, Secretaria Municipal de Saúde - CONTRATANTE e SANDRA
MARIA  EVERTON  FERREIRA  MEDONÇA,  CPF  N°  550.696.813-20  -
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CONTRATADO. Viana/MA, 09 de janeiro de 2023.

Publicado por: KELLY REGINA SANTOS DE MACEDO
Código identificador: e8ff6734500e66d63053e0a1a78c6072

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
2021/011D. DISPENSA N° 011/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA/MA
 
EXTRATO  DO  PRIMEIRO  TERMO  ADITIVO  AO  CONTRATO  Nº
2021/011D. DISPENSA N° 011/2021. N.º 015/2021 PROCESSO N.
151.2021 PARTES:  SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTPO
SOCIAL  CNPJ:  06.439.988/0001-76  E  MARIA  RIBAMAR  FERREIRA
MARQUES CPF N° 358.014.413-87. OBJETO: Esse Segundo Termo
Aditivo  tem  por  objeto,  um  acréscimo  de  prazo  contratual
original, por 12 (doze) meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02 12 
FUNDO  MUNICIPAL  DE  ASSISTENCIA  SOCIAL  02  12  00  FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  08 Assistência  Social   08 244
Assistência Comunitária  08 244 0487 Assistência Comunitária  08 244
0487 2127 0000 SCFV- Serviços de Conveniência e Fortalecimento de
Vínculos   3.3.90.36.00 Outros  Serviços  de Terceiros  -  Pessoa Física
1.660 Fontes de Recursos Origem da Fonte Transferência de Recursos
do Fundo Nacional Corrente de Assistência Social - FNAS - Recursos do
Exercício SIGNATÁRIOS:  - CONTRATANTE e MARIA RIBAMAR FERREIRA
MARQUES CPF N° 358.014.413-87 -  CONTRATADO. Viana/MA, 02 de
Fevereiro de 2023

Publicado por: KELLY REGINA SANTOS DE MACEDO
Código identificador: 538be220f5ac59442574614e9d1e5b18

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
244/2021. DISPENSA N° 026/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA/MA
 
EXTRATO  DO  PRIMEIRO  TERMO  ADITIVO  AO  CONTRATO  Nº
244/2021. DISPENSA N° 026/2021. N.º 027/2021 PROCESSO N.
151.2021 PARTES: Raylson Ramon Santos Nunes, Secretario Municipal
de Administração e Planejamento CNPJ: 06.439.988/0001-76 E Josidete
Dos Santos Ferreira CPF N° 522.411.223-00. OBJETO: Esse Segundo

Termo  Aditivo  tem  por  objeto,  um  acréscimo  de  prazo
contratual  original,  por  12  (doze)  meses.  DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA: 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
E  PLANEJAMENTO  02  03  00  SECRETARIA  MUNICIPAL  DA
ADMINISTRAÇÃO  E  PLANEJAMENTO   04  Administração  04  122
Administração Geral 04 122 0007 Administração e Planejamento  04
122 0007 2140 0000 Manutenção do Almoxarifado Central 3.3.90.36.00
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física  1.500 Fontes de Recursos
Origem  da  Fonte  de  Recursos,  Recursos  Ordinários-  Recursos  do
Exercício  Corrente.  SIGNATÁRIOS:   -  CONTRATANTE  e  Josidete  dos
Santos  Ferreira  CPF  N°  522.411.223-00  -  CONTRATADO.  Viana/MA,
28 de Dezembro de 2022.

Publicado por: KELLY REGINA SANTOS DE MACEDO
Código identificador: 4bf212c2c76ddeb6284adc9d380d3f09

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
2021.010D. DISPENSA N° 003/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA/MA
EXTRATO  DO  SEGUNDO  TERMO  ADITIVO  AO  CONTRATO  Nº
2021.010D. DISPENSA N° 003/2021. N.º 004/2021 PROCESSO N.
004.2021 PARTES: RYLSON SANTOS NUNES, Secretário Municipal de
Administração e Planejamento CNPJ: 06.439.988/0001-76 E André Felipe
Lopes Seixes, CPF N° 053.903.323-50. OBJETO: Esse Segundo Termo
Aditivo  tem  por  objeto,  um  acréscimo  de  prazo  contratual
original, por 12 (doze) meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02 30
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO ANBIENTE 02
30  00  SECRETÁRIA  MUNICIPAL  DE  AGRICULTURA,  PESCA  E  MEIO
ANBIENTE 20 Agricultura  20 122  Administração Geral  20 122 005
INCENTIVO A AGRICULTURA 20 122 0005 2026 0000 Manutenção da
Secretária de Agricultura Pesca e Meio Ambiente 3.3.90.36.00 Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.500 Fontes de Recursos Origem
da  Fonte  de  Recursos,  Recursos  Ordinários-  Recursos  do  Exercício
Corrente  SIGNATÁRIOS:  Raylson  Ramon  Santos  Nunes,  Secretaria
Municipal de Administração e Planejamento  - CONTRATANTE e André
Felipe Lopes Seixes, CPF N° 550.696.813-20 - CONTRATADO. Viana/MA,
26 de janeiro de 2023.
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