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Dispoe sobre a ratificacao do Protocolo de lntencoes 
do Cons6rcio Publico de Manejo de Resf duos S61idos 
da Regiao Cariri Oriental e da outras provioencias. 

O PREFEITO MUNICIPAL de Abaiara, Estado do Ceara, no uso de suas atribuicoes 
legais e constitucionais, faz saber que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte lei: 

Art. 1°. Fica ratificado o Protocolo de lntencoes do Cons6rcio Publico de Manejo de 
Resfduos S61idos da Regiao Cariri Oriental, celebrado com os municf pios de Aurora, 
Barro, Brejo Santo, Jati, Mauriti, Milagres, Penaforte e Porteiras, de acordo com a Lei 
n° 11.107 de 6 de abril de 2005 e com o Decreto n° 6.107 de 17 de janeiro de 2007. 

Art. 2°. 0 Poder Executive adotara as medidas necessarias para a etetivacao do 
Cons6rcio Publico de Manejo de Residues S61idos da Regiao Cariri Oriental, e seu pleno 
funcionamento. 

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, sendo revogadas as 
oisposicoes em contrario. 

Prefeitura Municipal de Abaiara (CE), aos 21 de junho de 2019. 

At Tavares eite 
eito Municipal 

Run Expedito Oliveira das Neves, n° 70-Centro 
Site: www.abaiara.ce.gov.br 

E-mail: prefeituranbaiara2017@gmail.com 
CEP: 63240-000 - Abaiarn - Cear:i 
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_;· :' · PROTOCOLO DE INTEN<;OES DO CONS6RCJO DA REGJAO CARIRI ORIENTAL 
./ 

Os Municfplos de Abalara, Aurora, Barro, Brejo Santo, Jati, Mauriti, Milagres, 
Penaforte e Porteiras, deliberam 

Constituir O CONSORCIO POBLICO DE MANEJO DOS RESfDUOS S6LIDOS DA 
REGI.AO CARIRI ORIENTAL que se reqera pelo disposto na Lei n", 11.107, de 6 de 
abril de 2005, pela Lein°. 11.445, de 5 de janeiro de 2007, pela Lei n°. 12.305, de 2 de 
agosto de 2010, pela Lei Complementar 140 de 8 de dezembro de 2011, e respectivos 
regulamentos, pelo Contrato de Cons6rcio Publico, par seus estatutos e pelos demais 
atos au normas que venha a adotar. 

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

PROTOCOLO DE INTEN<;OES 

T[TULO 1 

DAS DISPOSl<;OES INICIAIS 

CAP[TULO I 

DO CONSORCIAMENTO 

CLAUSULA 18• (Dos entes federados subscritores). Podem ser subscritores 
deste instrumento: 

I - O MUNJC(PIO DE ABAIARA, pessoa jurfdica de direito publico interno, 
inscrita no CNPJ/MF sob on° 07.411.531/0001-16, com sede na Rua Expedite Oliveira 
das Neves, 70 - Centro, Abaiara - ceara, neste ato representado par seu Prefeito 
Municipal; 

II - 0 MUNICf PIO DE AURORA, pessoa jurfdica de direlto publico interno, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.978.042/0001-40, com sede na Av. Antonio Ricardo, 
43 - Centro, Aurora - Ceara, neste ato representado par seu Prefeito Municipal; 

Iii - o MUNJCf PIO DE BARRO, pessoa jurfdica de direito publico interno, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.620.396/0001-19, com sede na R. Jose Leite Cabral, 
246 - Centro, Barro - Ceara, neste ato representado por seu Prefeito Municipal; 

IV - 0 MUNICf PIO DE BREJO SANTO, pessoa jurfdica de direito publico 
interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.620.701/0001-72, com sede na R. Manoel 
Inacio Bezerra, 192 - Centro, Brejo Santo - Ceara, neste ato representado par seu 
Prefeito Municipal; 

V - 0 MUNICf PIO DE JATI, pessoa jurfdica de direito publico interno, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n° 07.413.255/0001-25, com sede na Rua Carmelita Guimaraes, 
02- Centro, Jati - Ceara, neste ato representado par seu Prefeito Municipal; 

VI - 0 MUNICf PIO DE MAURITI, pessoa jurfdica de direito pnblico interno, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.655.269/0001-55, com sede na Av. Buriti Grande, 55 
- Centro, Mauriti - Ceara, neste ato representado por seu Prefeito Municipal; 

/J VII - 0 MUNICiPIO DE MILAGRES, pessoa Jurfdica de direito publtco interno, 
t . inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.655.277/0001-00, com sede na R. Pres. Getulio 

,/, Varg_a�, 200 - Centro, Milagres - Ceara, neste ato representado por seu Prefeito 

,:{1', Municipal; /'\ 
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PROTOCOLO DE INTEN<;OES DO CONS6RCIO DA REGIAO CARIRI ORIENTAL 

VIII - 0 MUNICIPIO DE PENAFORTE, pessoa jurfdica de direito publico 
interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.414.931/0001-85, com sede na Av. Ana 
Teresa de Jesus, 240 - Centro, Penaforte - Ceara, neste ato representado par seu 
Prefeito Municipal; 

IX - 0 MUNICf PIO DE PORTEIRAS, pessoa jurfdica de direito publico lnterno, 
inscrita no CNP J/MF sob o n° 07 .654.114/0001-02, com sede na R. Mestre Zuca, 16 - 
Centro, Porteiras - Ceara, nests ato representado par seu Prefeito Municipal; 

§ 1°. 0 municfpio nae mencionado no caput somente podera integrar o 
Cons6rcio por meio de lnstrumento de alteracao do Contrato de Cons6rcio Publico 
que, conforme preve o art. 29, caput, do Decreto Federal 6.017/2007, tera a sua 
eflcacia condicionada a sua aprovacao pela Assembleia Geral do Cons6rcio e a 
ratiticacao mediante lei por todos os entes consorciados. 

§ 2°. Todos os Municfpios criados atraves de desmembramento ou de fusao de 
quaisquer dos entes mencionados nos incises do caput desta clausula considerar-se 
ao mencionados no caput e subscritor do Protocolo de lntencoes ou consorciado caso 
o Munlcfpio-mae ou o que tenha participado da fusao ou lncorporacao seja 
respectivamente subscritor ou consorciado. 

CLAUSULA 28• (Da ratificac;ao). Este instrumento, ap6s sua ratlflcacao 
mediante lei pelas Cameras Municipais de Municfpios subscritores cuja soma das 
populacoes totalize, no mfnimo, 1/2 do total de habitantes, com base no Censo 
Populacional do IBGE de 2010, e 1/2 do numero total de municfpios, converter-se-a 
em Contrato de Cons6rcio Publico, do CONS6RCIO P0BLICO DE MANEJO DE 
RESIDUOS S6UDOS DA REGIAO CARIRI ORIENTAL doravante denominado 
Cons6rcio. 

§ 1°. Somente sera conslderado consorciado o municfpio constants da 
Clausula Primeira que subscreva este instrumento e o ratifique por meio de lei. 

§ 2°. Sera automaticamente admitido como consorciado, o municfpio subscritor 
deste instrumento que efetuar sua ratlficacao em ate dais anos da data de subscrlcao 
deste Protocolo de lntencoes. 

§ 3°. A subscricao e ratitlcacao realizada ap6s dais anos da data de subscricao 
deste instrumento tera sua validade condicionada a hornoloqacao pela Assembleia 
Geral do Cons6rcio. 

§ 4°. A subscrlcao pelo Chefe do Peder Executive do consorciado nao lnduz a 
obriqacao de ratificar, cuja decisao cabera, soberanamente, ao respective Peder 
Legislative de cad a municf pio. 

§ 5°. A lei de ratlffcacao podera prever reservas para afastar ou condicionar a 
vigencia de clausulas, paraqrafos, incises ou alf neas deste lnstrumento. Nesta 
hip6tese, o consorciamento dependera de que as reservas sejam aceitas pelos demais 
entes federados subscritores do presente instrumento. 

§ 6°. A alteracao do contrato de cons6rcio dependera de instrumento aprovado 
pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei par todos os entes consorciados. 

§ 7°. A subscrlcao do presents instrumento dar-se-a mediante a assinatura do - 
representante legal do Municfpio em duas vias, que flcarao sob a guarda do Prefeito /J' 
do Municfpio de Milagres. O Prefeito do Municfpio de Milagres. provldenciara mais ( .. ·· I' 
duas vias, em c6pia e acompanhadas de certldao autenticadora por efe emitlda, que / ,;t1');, 

serao entregues a cada Municfpio subscritor, uma para arquivamento junta a �Jr! U /Y Prefeitura Municipal e outra para acompanhar o Projeto de Lei de ratiflcacao, a ser /% encaminhadoilCilAunicipal. 

Ir, r.>: �\(I, 
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§ 8° Por solicitacao de Prefeito Municipal ou de Camara Municipal, o Prefeito 
do Munlcf plo de Milagres. ernltlra certidao informando os Municfpios que o 
subscreveram. 

CAPITULO II 
DOS CONCEITOS 

CLAUSULA 38• (Dos conceitos). Para os efeitos deste instrumento e de todos 
os atos emanados ou subscritos pelo Cons6rcio ou por ente consorciado, consideram 
se: 

I - cons6rcio pnbllco: pessoa jurfdica formada exclusivamente por antes da 
Federacao, na forma da Lein°. 11.107/2005, para estabelecer relacoes de cooperacao 
federativa, inclusive a reallzacao de obJetivos de interesse comum, constitufda coma 
assoclacao publica, com personalidade jurfdica de direito publlco e natureza 
autarquica: 

II - qestao associada de services pOblicos: exercfcio das ativldades de 
planejamento, requlacao ou fiscalizacao de services pOblicos por meio de cons6rcio 
publico ou de convenlo de cooperacao entre entes federados, acompanhadas ou nao 
da prestacao de servicos pObllcos ou da transfersncia total ou parcial de encargos, 
services, pessoal e bens essenciais a continuidade dos servicos transferidos, nos 
termos do art. 241 da Constitulcao Federal; 

Ill - prestacao regionalizada: aquela em que um unico prestador atende a dais 
ou mais municipios, contfguos ou nao, com unlformidade de flscallzacao e regula9ao 
dos servlcos, inclusive de sua remuneracao, a com compatibilidade de planejamento; 

IV - contrato de programa: instrumento pelo qual sac constitufdas e reguladas 
as obrlqacoes que um ante da Federacao, Inclusive sua adrnlnlstracao indireta, tenha 
para com outro ente da Federac;ao, ou para com cons6rcio pObiico, no arnblto da 
prestacao de servlcos publicos por meio de cooperacao federativa; 

V - contrato de rateio: contrato por meio do qual os entes consorciados 
comprometem-se a fornecer recurses financeiros para a realizacao das despesas do 
cons6rcio publlco: 

VI- contrato de deleqacao de servlco publico: contrato de programa ou contrato 
de concessao de servlco publico: 

VII - regulamento: norma aplicavel aos servlcos publlcos de manejo dos 
resfduos s61idos estabelecida por entidade reguladora; 

VIII - servicos pOblicos de maneJo de resfduos s61idos: a coleta, o transbordo e 
transporte, a triagem para fins de reuse ou reciclagem, o tratamento, inclusive por 
compostagem, e a dlsposicao final de resfduos s61idos domiciliares, assemelhados e 
provenientes da varricao e limpeza de logradouros e vias publlcas. 

IX - piano de gerenciamento de resfduos s61idos: piano exigido aos geradores 
de resfduos s61idos nao caracterizados por lei coma resfduos s61idos domiciliares ou ;:;:,. 
da limpeza urbana. f"' 

X - licenciamento ambiental - o procedimento administrative destinado a / 1'Jf{' 
licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recurses ambientais, efetivat.7· .. ' (J 
ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degrada9act->-' 
ambiental; 

(� 



PROTOCOLO DE INTENQOES DO CONSORCIO DA REGIAO CARIRI ORIENTAL 

CAPfTULO Ill 
DA DENOMINA�AO, PRAZO E SEDE 

CLAUSULA 48• (Da denominar;ao e natureza jurfdica). O CONS6RCIO 
PUBUCO DE MANEJO DOS RES(DUOS S6UDOS DA REGIAO CARIRI ORIENTAL 
e autarquia, do tlpo assoclacao publlca (conforme art. 41, IV, do C6digo Civil). 

PARAGRAFO UNICO. 0 Cons6rcio adqulrlra personalldade Jurfdica com a 
conversao do presente Protocolo de lntencoes em Contrato de Cons6rclo Publico 
(conforme Clausula Segunda, caput) 

CLAUSULA 58• (Do prazo de durat;;iio). 0 Cons6rcio viqera por prazo 
indeterminado. 

CLAUSULA 68• (Da sede e area de atuac;ao). A sede do Cons6rclo e Milagres, 
e sua area de atuacao corresponde a soma dos territ6rios dos Municfpios que o 
integram. 

PARAGRAFO UNICO. Dellberacao da Assembleia Geraldo Cons6rcio podera 
alterar a sede. 

CAPfTULO IV 

DOS OBJETIVOS 

!,: 

/ 
fr 
,J d 'y /'/I/ 

/ ., 
,'l• . 

VII - nos termos da legislac;ao apllcevel, exercer o planejamento, a ( r: , 

reqularnentacao e a tlscalizacao da gestao dos resfduos da construcao civil e dos / 
resfduos volumosos e, sem prejufzo das responsabilidades dos geradores, !(f?J.. 

/\ t t>. o , .f'TI k 

V - contratar com dispensa de llcltacao, nos termos do incise XXVII do caput 
do art. 24 da Lei n", 8.666, de 21 de Junho de 1993, associacoes ou cooperativas 
formadas exclusivamente par pessoas ff sicas de baixa renda reconhecidas coma 
catadores de materials reciclavels para prestar servlcos de coleta, processamento e 
comercializacao de residues s61idos urbanos reclclavels ou reutllizavels, em areas 
com sistema de coleta seletiva de llxo na area de atuacao do Cons6rcio; 

VI - exercer o licenciamento ambiental delegado pelos municf pios 
consorciados, atendendo sollcltacao de entes consorciados, nos termos da leqlslacao 
aplicavel; 

CLAUSULA 7a, (Dos objetivos) Sao objetivos do Cons6rcio: 

I - exercer, na escala regional, as atividades de planejamento dos servlcos 
publlcos de limpeza urbana e manejo dos resfduos s611dos no territ6rio dos Municfpios 
consorciados; 

II - prestar service publlco de limpeza urbana e manejo dos resfduos s61idos 
ou atividade integrante desse servico par meio de contratos de programa que venha a 
celebrar com Municfpios consorciados; 

Ill - delegar, par meio de contrato de programa, a prestacao de servico publlco 
de limpeza urbana e manejo dos resfduos s6lidos ou de atividade dele integrante que 
tenha coma titular as Municfpios consorciados, a 6rgao ou entidade da adrnlnistracao 
de ente consorciado; 

IV - delegar, par meio de contrato de concessao, a prestacao de servlco 
publico de limpeza urbana e manejo de resfduos s61idos ou de atividade dele 
integrante que tenha como titular os Municfpios consorciados; 

/V .'/ /.I 
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I! 
11:1 J_, 

l·111P: 
de manutencao e de 1,l;f U ss: C/ 

b) pessoal tecnlco; e 

c) procedimentos de selecao e adrnlssao de pessoal; 
/'\ 

XVII - nos termos do acordado entre entes consorciados, viabilizar o 
compartilhamento ou o use em comum de: 

a) instrumentos e equipamentos, inclusive de qestao, 
lnforrnatlca: 

XV - promover atividades de capacitacao tecnlca do pessoal encarregado da 
gestao dos servicos publtcos de manejo dos resl duos s61idos dos entes consorciados; 

XVI - atendendo sollcltacao de entes consorciados, realizer llcitacao 
compartilhada das quais decorram contratos celebrados por entes consorciados ou 
6rgaos de sua adrninlstracao indireta (art. 112, § 1 °, da Lei n°. 8.666/1993), restritas as 
que tenham come objeto fornecimento de bens ou servic;os de interesse direto ou 
indireto dos services publicos de limpeza urbana e manejo dos resfduos s61idos; 

transportadores e receptores, implantar e operar rede de pontos de entrega e 
lnstalacoes e equipamentos de transbordo e triagem, reclclagem e armazenamento 
desses e outros resfduos que possam ser manejados de forma integrada; 

VIII - nos termos da leglsla9ao aptlcavel, exercer o planejamento, a 
requlamentacao e a flscallzacao da gestao dos resfduos dos servicos de saOde e, sem 
prejufzo das responsabilidades dos geradores, transportadores e processadores, 
implantar e operar servicos de coleta, lnstalacoes e equipamentos de armazenamento, 
tratamento e disposicao final desses resfduos; 

IX - nos termos da leqislacao aplicavel, exercer a requlamentacao e a 
flscalizacao da elaboracao e implementacao dos pianos de gerenciamento de resfduos 
s61idos exigidos dos geradores de resfduos localizados nos municfpios consorciados; 

X - nos termos da leglsla9ao aplicavel, prestar servlcos de coleta, tratamento e 
destinacao e cisposlcao final de resfduos gerados em estabelecimentos que gerem 
resfduos nao perigosos, que per sua natureza, cornposlcao ou volume, nae sejam 
equiparados aos resfduos domiciliares pelo poder pubtico municipal, e considerados 
grandes geradores; 

XI - nos termos da legisiac;ao aplicavel, exercer o planejamento, a 
reqularnentacao e a flscalizacao da gestao de residues especiais tais como pneus, 
pilhas e baterias, equipamentos eletro-eletrOnicos e, sem prejufzo das 
responsabilidades dos geradores, transportadores e processadores, implantar e operar 
lnstalacoes e equlpamentos de entrega e armazenamento desses resfduos; 

XII - ser contratado para prestar servlcos de asslstencia tecnlca nae 
abrangidos pelo inciso II, executar obras e fornecer bens em questoes de interesse 
direto ou indireto para os services publicos de manejo dos resfduos s61idos, de 
drenagem e manejo de aquas pluviais, llrnpeza e fiscallzacao preventiva das 
respectivas redes urbanas, e outros services de saneamento basico: 

a) a 6rgaos ou entidades dos entes consorciados(art. 2°, § 1°, Ill, da Lei n°. 
11.107 /2005); 

b) a municfpio nao consorciado ou a entidade privada, desde que sem prejufzo 
das prioridades dos consorciados; 

XIII - prestar services de assistencia tecnica e de manutencao de lnstalacoes 
as cooperativas e associacoes mencionadas no inciso V; 

XIV - promover, na sua area de atuacao, atividades de rnobtlizacao social e 
educacao ambiental para o manejo dos resfduos s61idos e para o uso racional dos 
recurses naturais ea protecao do meio-ambiente; 
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XVIII - desempenhar funcoes no slstema de gerenciamento de recursos 
hfdricos que lhe tenham sido delegadas ou autorizadas, ou representar ente 
consorciado, nos 6rgaos que integram o Sistema de gerenciamento de recurses 
hfdricos nos termos de deleqacao especffica. 

§ 1°. Mediante sollcltacao, a Assembleia Geral do Cons6rcio podera dellberar 
sobre a devolucao de qualquer das competencies mencionadas nos incises I a XI do 
caput a adrninistracao de ente consorciado, condicionado a lndenlzacao dos danos 
que esta devolucao causar aos demais entes consorciados pela eventual etevacao dos 
custos, inclusive pela dlrnlnulcao da economia de escala na execucao da atividade. 

§ 2°. Autorizacao expressa do Chefe do Executive respective e necessarla 
para que o Cons6rcio, representando ente consorciado, firme contrato de deleqacao 
da prestacao de servico publico de limpeza urbana e manejo dos resfduos s61idos ou 
de atividade dele integrante, por prazo determinado, atendido o disposto nos incises Ill 
e IV do caput. 

§ 3°. A autorlzacao mencionada no § 2° sera tacita na ausencla de 
manlfestacao em contrario no prazo de trinta dias em face de decisao da Assembleia 
Geral. 

§ 4°. 0 Cons6rcio somente realizara os obJetivos do inciso XII do caput por 
meio de contrato, no qual seja estabelecida rernuneracao compatfvel com os valores 
de mercado, condicao que, sob pena de nulidade do contrato, devera ser comprovada 
previamente e explicitada na publicacao do extrato do contrato. 

§ 5°. 0 compartilhamento ou o uso comum de bens previsto no incise XVII do 
caput sera disciplinado por contrato entre os municiplos interessados e o Cons6rcio. 

§ 6°. Os bens alienados, cedidos em uso ou destinados ao Cons6rcio pelo 
consorciado que se retira somente serao revertidos ou retrocedidos no caso de 
expressa previsao do instrumento de transferencla ou de allenacao. 

§ 7°. Havendo declaracao de utilidade ou necessidade publica emitida pelo 
municf pio em que o bem ou direito se situe, fica o Cons6rcio autorizado a promover a 
desapropriacao, proceder a requislcao ou instituir a servldao necessarla a consecucao 
de seus objetivos. 

§ 8°. 0 Cons6rcio podera realizar operacao de credito com vistas ao 
financiamento de equipamentos, obras e lnstalacoss vinculadas aos seus objetivos, 
entregando como pagamento ou como garantia receitas futuras da prestacao de 
servlcos, ou tendo coma garantidores os entes consorciados interessados. 

§ 9°. A garantia por parte de entes consorciados em operacao de credlto 
prevista no § 8° exige autorizacao especffica dos respectivos legislatives. 

§ 11. Fica criado o Fundo Regional de Financtamento do Manejo Diferenclado 
de Resfduos S61idos a ser regulamentado por resolucao da Assembleia Geral. 

§ 10. 0 ressarcimento ao Cons6rcio dos custos advindos da prestacao a 
terceiros de servicos pr6prios do gerenciamento dos resfduos de construcao civil, dos 
resfduos volumosos, dos resfduos de services de saude, de resfduos especiais e de 
grandes geradores de resfduos nao perigosos, dar-se-a pela cobranca de precos 
publicos aprovados pela entidade reguladora e que se constltulrao em receitas 
pr6prias do Cons6rcio. 

I fl Ii .1.j 
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§ 12. A fiscallzacao por parts do Cons6rcio dos geradores, transportadores e , (! rf /1;}: I.TI! 

processadores dos resfduos de services de saude far-se-a em cooperacao com OJV/--' ·�r orqaos de vigilancia sanltarla dos entes consorciados e com os demais 6rgao� !}, 
competentes. � ijl <l . I \� �-::::-:- ;(,.,, /..1\y :l,I 
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CAPfTULO V 

DA GEST.AO ASSOCIADA DOS ssavrcos PUBLICOS DE LIMPEZA URBANA E 
MANEJO DE RESfDUOS S6UDOS 

CLAUSULA 88• (Da autorizac;ao da gestao associada de services publicos de 
limpeza urbana e manejo de resfduos s6/idos). Os Municf pios consorciados autorizam 
a gestao associada dos servicos publicos de limpeza urbana e manejo de resfduos 
s6lidos, que serao prestados na area de atuacao do Cons6rcio observando 
necessariamente o planejamento regional integrado e a uniformidade de requlacao e 
flscalizacao, com vistas a promover gestao tecnlca, obter economias de escala, reduzir 
custos, elevar a qualidade e minimizar os impactos ambientais, inclusive pela 
ampliacao da reciclagem. 

§ 1°. 0 planejamento regional integrado dos services publicos de limpeza 
urbana e manejo de residues s61idos na area de atuacao do Cons6rcio sera elaborado 
e homologado pelo Cons6rcio e vincula os entes consorciados quanta a locauzacao de 
lnstalacoes, opcoes tecnol6gicas, entes reguladores e modalldades de prestacao, 

§ 2°. A requlacao e a fiscallzacao da prestacao dos servicos publicos de 
limpeza urbana e manejo de resfduos s611dos se acequarao as diretrizes do 
planejamento regional integrado, podendo ser delegadas pelo Cons6rcio Publico a 
Agencia Reguladora de Servic;os Publicos Delegados do Estado do Ceara - ARCE. 

§ 3°. A orqanizacao da prestacao de service publlco de limpeza urbana e 
manejo de resfduos s61idos ou de atividade dele integrante se adequara as diretrlzes 
do planejamento regional integrado, utilizando uma ou mais das seguintes 
modalidades: 

a) prestacao direta por 6rgao ou entidade da adrnlnistracao dos Municfpios 
consorciados, utillzando contrato de prestacao de servlcos nos termos da Lei 8.666/93; 

b) prestacao par meio de contrato de programa par ente consorciado, por 
6rgao ou entidade de ente consorciado ou pelo Cons6rcio; 

c) prestacao por meio de contrato de concessao firmado pelo Cons6rcio, nos 
termos da Lei n°. 8.987/1995 ou da Lei n°. 11.079/2004; 

d) prestacao por assoclacoes ou cooperativas formadas exclusivamente par 
pessoas ffsicas de baixa renda reconhecidas pelo poder publlco como catadores de 
materiais reclclavels, contratadas por ente consorciado, por 6rgao ou entidade de ente 
consorclado ou pelo Cons6rcio, nos termos do inciso XX.VII do caput do art. 24 da Lei 
n°. 8.666/1993. 

CLAUSULA 98.(0a uniformidade das normas de planejamento, regu/a9ao e 
fisca/izac;ao dos services publlcos em regime de gestao associada). Mediante a 
ratiflcacao par lei do presents instrumento, as normas do seu Anexo 2 converter-se-ao, 
no ambito do Municfpio ratificante, nas normas legais que disciplinam o planejamento, : .JI 
a requlacao, a fiscalizacao e a prestacao dos servtcos publicos de limpeza urbana e - 
manejo dos resf duos s61idos em regime de gestao associada. !;:, 

CLAUSULA 108• (Das competenctes cu}o exercfcio se transfere ao Cons6rcio). 1, ';!J 
Para a consecucao da gestao associada, os entes consorciados transferem ao !(;; 111 

Cons6rcio o exercfcio das competencies de planejamento dos services publlcos de �-: ;}',J :lj1 

llmpeza urbana e manejo dos resfduos s61idos referidos na Clausula Oitava e, /?1 ) ·i/l 
especificamente dentre outras atividades: ( ._' 

I - a elaboracao, o monitoramento e a avaliacao de pianos dos services ·I: 
publlcos de limpeza urbana e m�nejo dos resfduos. s61idos de �rater r�glonal, a que «� Ii 

//. / se refere o ca put do art. 19 da Lei 11.445/2007, na �r.ea da gestao associada: � . !· /.�Y /'\ \ � -, ,,.----_ . I. 
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II - o estabelecimento e a operacao de slstema de lnformacoes sobre os 
servlcos publicos de limpeza urbana e manejo dos resfduos s61idos na area da gestao 
associada, articulado com o Sistema Nacional de intorrnacoes em Saneamento Basico 
(SINISA); 

Ill - a intervencao e retomada da operacao de services publicos de limpeza 
urbana e manejo dos resfduos s61idos delegados, por indlcacao de entidade 
reguladora, nos casos e condlcoes previstos em lei e nos documentos contratuais. 

CLAUSULA 118• (Das competencies cujo exercfcio se transfere as entidades 
reguladoras). Para a consecucao da gestao associada, os entes consorciados 
transferem a entidade reguladora mencionada na Clausula Oitava, § 2° o exercicio das 
cornpetencias de requlacao e fiscallzacao dos services publlcos de que tratam essas 
Clausulas e, especificamente: 

I - a edicao de regulamentos, abrangendo as normas relativas as dlmens6es 
tecnlca, econornica e social de prestacao dos services, a que se refere o art. 23 da Lei 
11.445/2007; 

II - o exercfcio do poder de polfcia relativo aos services publlcos mencionados, 
especialmente a aplicacao de penalidades por descumprimento de preceitos 
administrativos ou contratuais; 

Ill - a hornoloqacao de estudos referentes aos custos dos servlcos pubtlcos 
mencionados e a declsao final sobre revisao e reajuste dos valores de tarifas e de 
outros precos publicos. inclusive aqueles a que se refere o § 1 Oda Clausula 78, 

IV - o reajuste dos valores da taxa de manejo resfduos s61idos domicillares, 
nos termos das leis municipais; 

IV- a realizacao da avaliacao externa anual dos servlcos publlcos mencionados 
prestados na area de atuacao do Cons6rcio; 

VI - a aprovacao do manual de prestacao dos services publicos de limpeza 
urbana e manejo dos resfduos s611dos e de atendimento ao usuario elaborado pelos 
respectivos prestadores; 

§1°. Compete ainda a entidade reguladora: 

a) emitir parecer indicando lntervencao e retomada da prestacao de servlco 
delegado, nos casos e condicoes previstos em lei e nos contratos, a ser submetido a 
decisao da Assembleia Geral; 

b) emitir parecer avaliando as minutas de contratos de programa nos quais o 
Cons6rcio compareca como contratante ou como prestador de servlco publico de 
limpeza urbana e manejo dos resfduos s61idos; 

c) emitir parecer avaliando as minutas de edital de licltacao para concessao 
de servlco publico de limpeza urbana e manejo de resfduos s61idos no qual o 
Cons6rcio cornpareca como contratante, bem como as minutas dos respectivos 
contratos de concessao. 

: : 
: . 
I, 
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b:. � - . .,,(:4;1:1,Z' da Lei Federal t?J..Y u t:::. 
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§2°. O convenio com a entidade reguladora prevera que perrnanecerao no 
Cons6rcio as atividades de flscalizacao de posturas no que se refere: 

a) a pratlca dos agentes, em especial daqueles envolvidos com o manejo dos 
resfduos da construcao civil e resfduos volumosos; 

b) as responsabilidades dos usuarlos, nos termos 
12.305/2010. 
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§3°. Antes de decidir sobre a revlsac dos valores de tarifas e outros precos 
publicos, a entidade reguladora deve apresentar os estudos e valores apurados a 
Assembleia Geral, realizando os esclarecimentos necessaries. 

§4° .No caso de revisao das tarifas e precos publlcos devera ser realizada, 
ap6s rnanlfestacao da Assembleia Geral, audiencla ou consulta publics sabre a 
proposta e os estudos realizados. 

§5°.A entldade reguladora, nos termos das leis dos Municfpios consorciados, 
sera remunerada por taxa pelo exercfcio do poder de polfcia. 

CLAUSULA 128• (Dos contratos de gestao). Flea o Cons6rcio Publlco 
autorizado a celebrar contrato de gestao com as Orqanlzacoes Socials de Protecao e 
Preservacao do Melo Ambiente, qualificadas para o desenvolvimento de atividades de 
interesse: 

I - da gestao integrada e gerenclamento dos rest duos coletados no territ6rlo da 
gestao associada; 

11 - da recuperacao de areas degradadas. 

§ 1°. Para os fins desta Lei, entende-se por contrato de gestao o instrumento 
firmado entre o Cons6rcio Publlco e a entidade qualificada come Orqanlzacao Social 
de Protecao e Preservacao do Meio Ambiente, com vistas a tormacao de parceria 
entre as partes para fomento e execucao de atividades de protecao e preservacao do 
meio ambiente. 

§ 2°. Sao exemplos de atividades referidas nesta clausula: 

a) promover a destinacao final ambientalmente adequada de resfduos s61idos 
urbanos, secos e orqanicos, dos resfduos da construcao civil, de madeiras, solo, 
dentre outros, em substltuicao ao aterro sanltario ou destinacoes nao sustentavels, 
inclusive por meio de comerciallzacao dos resfduos. 

b) acoes de cornunlcacao social e de educacao ambiental; 

c) apoio a inteqracao das orqanizacoes de catadores de materials 
reutlllzavels e reclclaveis nas acoes que envolvam a responsabllidade compartilhada 
pelo ciclo de vida dos produtos, incluindo a capacltacao, a proflsslonalizacao e o apoio 
a gestao; 

, .. 
I' 

I \J 
§ 3°. No caso de lrnptementacao de sistemas de logfstica reversa, com jj: 

fundamento no art. 33 da Lein° 12.305, de 2010, poderao ser ceiebrados contratos de 1f:I 
gestao para o desenvolvimento de atividades no ambito de ta! sistema, especialmente !1] 
o apoio na trnplernentacao e na gestao do sistema ea comerclalizacao de creditos de �ill 

logfstica reversa, dentre outras atlvidades. ;i; 
§ 4°. 0 objeto do contrato de gestao devera ser compatfvel com o piano r: 1!11 

regional de gestao integrada de resfduos s61idos vigente no territ6rio do Cons6rcio, o ,1,1.,, . .J--��, 
que sera atestado pela Supertntendencla do Cons6rcio Publico, mediante a ernlssao :rJJJ-)) ;I; 
de parecer tecnico, previamente a celebracao do contrato de gestao. C('/ j. ;I 

CAPiTULO VI 6 ili/\i� l1,11;1i\ 

�o ucENCIAMENTO tMBIENT�l!:\j-· 
� ,� 

.I 

d) elaboracao de estudos e diagn6sticos visando a protecao e a preservacao 
do meio ambiente; 

e) desenvolvimento institucional dos 6rgaos e entldades dos munlcfpios 
consorciados com atrlbulcoes relacionadas a protecao e preservacao do meio 
ambiente. 
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CLAUSULA 138• (Do licenciamento ambiental) Fica o Cons6rcio Publicc 
autorizado a exercer o licenciamento ambiental de atividades de lmpacto local, por 
deleqacao dos munidpios consorciados, nos termos da Lei Complementar 140 de 8 de 
dezembro de 2011 e da Resolucao COEMA n°· 1 de 4 de feverelro de 2016 e suas 
alteracoes, 

§ 1°. Consideram-se atividades de lmpacto local aquelas definidas no Anexo 1 
da Resolucao COEMA n°· 1 de 4 de fevereiro de 2016. 

§ 2°. Os munlcfplos apenas deleqarao ao Cons6rcio o licenciamento ambiental 
de atividades de sua competencia se dotados de 6rgao ambiental, Polftica Municipal 
de Melo Ambiente e disciplinamento para o licenciamento ambiental, estabelecidos em 
legislac;ao especffica, e Conselho Municipal de Meio Ambiente em atuacao. 

§ 3°. A deleqacao do licenciamento ambiental dos municfpios consorciados 
sera aprovada pela Assembleia Geral do Cons6rcio e tera seus termos definidos em 
Contrato de Programa. 

TITULO II 

DA ORGANIZA9Ao DO CONS6RCIO 

CAPfTULO I 
DISPOSl90ES GERAIS 

CLAUSULA 1411• (Dos estatutos). 0 Cons6rcio sera organizado por estatutos 
cujas dlsposlcoes, sob pena de nulidade, deverao atender a todas as clausulas do 
Contrato de Cons6rcio Publlco, e as dlsposlcoes pertinentes da Lei n°. 11.107, de 6 de 
abril de 2005, e da Lei n° 11.445, de 5 de Janeiro de 2007. 

PARAGRAFO UNICO. Os estatutos poderao dispor sobre o exerciclo do poder 
disciplinar e regulamentar, procedimento administrative e outros temas referentes ao 
funcionamento e orqanlzacao do Cons6rcio. 

CAPfTULO II 
DOS 6RGAOS 

CLAUSULA 158• (Dos 6rgaos). 0 Cons6rcio e composto dos seguintes 6rgaos: 

I - Assembleia Geral; 

II - Diretoria; 

Ill - Presldencla: 

IV - Ouvldorla; 

V - Superlntendencla; 

VII - Conselho Regional de Manejo dos Residues S61idos; 

VIII - Conferencia Regional de Manejo dos Resfduos S61idos. 

PARAGRAFO UNICO. Os estatutos do Cons6rcio poderao criar outros 6rgaos, 
vedada a crtacao de novas cargos, empregos e funcoes remunerados, alern dos 
constantes no Anexo 1. 

//Y /'\ ;, r-, c,x_ -:': 
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CAPfTULO Ill 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

Sec;ao I 

Do funclonamento 

CLAUSULA 168. (Natureza e composir;ao). A Assemblela Geral, lnstancia 
maxima do Cons6rcio, e 6rgao colegiado composto pelos Chefes do Peder Executive 
de todos os entes consorciados. 

§ 1°. Os Vice-Prefeitos poderao participar de todas as reuni6es da Assembleia 
Geral com direito a voz. 

§ 2°. No caso de ausencla de Prefeito, o Vlce-Prefeito respective assurnlra a 
representacao do Munlcfplo na Assembleia Geral, inclusive com direito a voto. 

§ 3°. O disposto no§ 2° desta clausula nae se aplica caso tenha sido envlado 
representante deslgnado pelo Prefeito, o qual assumira os direitos de voz e voto. 

§ 4°. Nenhum empregado do Cons6rclo podera representar qualquer ente 
consorciado na Assembleia Geral, e nenhum servidor de um ente consorciado podera 
representar outro ente consorclado. 

§ 5°. Ninquern podera representar dois ou mais consorciados na mesma 
Assembleia Geral. 

CLAUSULA 178• (Das reunioes). A Assembleia Geral reunir-se-a 
ordinariamente duas vezes por ano, nos meses de rnarco e novembro, e, 
extraordlnarlamente, sempre que convocada. 

§ 1°. As Assembleias Gerais serao convocadas com 30 dias de antecedencla 
pelo Presidente do Cons6rcio por meio de edital publicado no Dlarlo Oficial do Estado 
do Ceara, no sitio da Internet do Cons6rcio e enviado aos Chefes do Poder Executive 
de todos os entes consorclados. 

§ 2°. No caso de ornissao do Presidente do Cons6rcio em convocar a 
Assembleia Geral Ordlnaria, pelo menos dois diretores deverao subscrever o edital de 
convocacao a partir de 1 ° de rnarco e 1 ° de novembro, respectivamente. 

§ 3°. A Assembleia Geral Extraordlnarla podera ser convocada por edital 
subscrito por pelo menos tres membros da Dlretoria ou por consorciados que 
detenham pelo menos 50% dos votos da Assembleia Geral. 

§ 4°. Os estatutos do Cons6rcio deflnlrao procedlmentos complementares 
relatives a convocacao das Assembleias Gerais ordinartas e extraordlnarias. 

CLAUSULA 188• (Dos votos). Na Assembleia Geral, o voto de cada Municrpio 
consorciado tera peso 1 (um). 

PARAGRAFO UNICO. O voto sera oubllco, nominal e aberto. 

• l 

,, 
•i 
: r 

,, ,. 
Das ccmpetenclas 

/\ 

CLAUSULA 198• (Do quorum). A Assembleia Geral instalar-se-a com a �; 
presence de pelo menos 2/5 (dois qulntos) dos entes consorciados, somente podendo � . 
deliberar com a presence de mais da metade dos entes consorclados, exceto sabre as ,,:ju�0} 
rnaterias que exiJam qu6rum superior nos termos deste instrumento ou dos estatutos. ( y./,. U ljj ,, 

�1 
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CLAUSULA 208• (Das comoetencies). Compete a Assembleia Geral: 

I - homologar o ingresso no Cons6rcio de ente federative que tenha ratlficado 
este instrumento ap6s dois anos de sua subscrlcao: 

II - aplicar a pena de exclusao do Cons6rcio; 

Ill - elaborar os estatutos do Cons6rcio e aprovar as suas alteracoes: 

IV - eleger o Presidente do Cons6rcio, para mandato de 2 (dois) anos, 
permitida a reeleicao para um unlco perfodo subsequente; 

V - destituir o Presidente do Cons6rcio; 

VI - ratificar ou recusar a norneacao ou destituir os demais membros da 
Diretoria; 

Vil - aprovar: 

a) o orcarnento plurianual de lnvestimentos; 

b) o programa anual de trabalho; 

c) o orcarnento anual do Cons6rcio, bem coma os respectlvos credltos 
adiclonais, inclusive a previsao de aportes a serem cobertos por recurses advindos de 
contrato de ratelo: 

d) a reallzacao de operacoes de credlto conforme reqularnentacao da materia 
pelo Senado Federal, nos termos do art. 52, incise VII, da Constituicao Federal; 

e) a alienacao e a oneracao de bens do Cons6rcio ou a oneracao 
daqueles em relacao aos quais, nos termos de contrato de programa, tenham sido 
outorgados os direitos de exploracao ao Cons6rcio; 

VI 11 - aprovar: 

a) os pianos de limpeza urbana e manejo dos resfduos s61ldos de carater 
regional na area de atuacao do Cons6rcio; 

b) as minutas de contratos de programa nos quais o Cons6rcio cornpareca 
como contratante, como prestador de service publico de llmpeza urbana e manejo dos 
resfduos s61idos ou de atividade dele integrante, ou como 6rgao licenciador ambiental 
de ente consorciado; 

c) a reqularnentacao da prestacao de servlcos do Cons6rcio a grandes 
geradores; 

d) minutas de acordos setorials ou termos de compromisso, envolvendo 
etapas do gerenciamento de resfduos obrigados a logfstlca reversa executadas pelo 
Cons6rcio; 

e) a minuta de edltal de llcltacao para concessao de servlco publico de limpeza 
urbana e manejo de resfduos s61idos no qual o Cons6rcio cornpareca como 
contratante, bem coma a minuta do respective contrato de concessao: 

IX - aceitar a cessao de servldores por ente federative consorciado ou 
conveniado ao Cons6rcio ou pela Uniao: 

X - avaliar a execucao dos pianos de limpeza urbana e manejo dos resfduos 
s611dos de carater regional na area de atuacao do cons6rcio; 

XI - apreciar medidas e decldlr sobre: 

a) a melhoria dos servicos prestados pelo Cons6rcio; 

b) o aperfeic;oamento das relacoes do Cons6rcio com 
entidades e empresas privadas; /"\ 
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XII - examlnar, emitir parecer e encaminhar as resolucoes da Conferencia 
Regional de Manejo dos Resfduos S61idos; 

XIII - homologar a lndicacao de ocupante para o cargo em cornlssao de 
Superintendente e autorizar sua exoneracao. 

§ 1°. A cessao de servidores efetivos ao Cons6rcio depende de aprovacao da 
Assembleia Geral. 

§ 2°. As competenclas arroladas nesta clausula nae prejudicam que outras 
sejam reconhecidas pelos estatutos. 

Sec;ao Ill 

Da elelc;ao e da destltutcao do Presidente e da Dlretorla 

CLAUSULA 218• (Da elei9ao do Presidente e da Diretoria). 0 Presidente sera 
eleito em Assembleia especialmente convocada, podendo ser apresentadas 
candidaturas nos primeiros 30 (trinta) minutes. Somente serao aceltos como 
candidates Chafes do Peder Executive de entes consorciados. 

§ 1°. 0 Presidente sera eleito mediante voto publico e nominal. 

§ 2°. Sera considerado eleito o candidate que obtiver ao menos 2/3 (dois 
tercos) do total dos votes dos entes consorciados, s6 podendo ocorrer a elelcao com a 
presence de ao menos 3/5 (tres quintos) dos consorciados. 

§ 3°. Caso nenhum dos candidates tenha alcancado 2/3 (dols tercos) do total 
dos votos dos entes consorciados, realizar-ss-a segundo turno de elelcao, tendo corno 
concorrentes os dois mais votados no primeiro turno. No segundo turno sera 
considerado eleito o candidate que obtiver a maioria dos votes dos antes consorciados 
presentes. 

§ 4°. Nao obtido o numero de votes mfnimo mesmo em segundo turno, sera 
convocada nova Assembleia Geral com essa mesma finalidade, a se realizar entre 20 
(vinte) e 40 (quarenta) dias, prorrogando-se pro tempore o mandate do Presidente em 
exercfcio. 

CLAUSULA 228• (Oa nomeeciio e da homologa9ao da Diretoria). Proclamado 
eleito candidate a Presidente, a ele sera dada a palavra para que indique os restantes 
membros da Diretoria os quais, obrigatoriamente, serao Chefes do Peder Executive de 
entes consorciados. e § 1°. Uma vez indicados, o Presidente da Assembleia lndaqara, caso 
presentes, se cada um deles aceita a nomeacao, No caso de ausencta, o Presidente 
eleito devera comprovar o aceite por melo de documento subscrito pelo lndicado. , \:' 

§ 2°. Caso haja recusa de nomeado, sera concedida a palavra para que o ii 
Presidente eleito apresente nova lista de nomeacao. (j I 

'.' § 3°. Estabeleclda lista vallda, as indicacoes somente produzirao efeito caso , j aprovadas por 2/3 (dais tercos) do total dos votos dos entes consorciados, exigida a "' 1 

presence de ao menos 3/5 (tres quintos) dos consorciados. ;{ 

CLAUSULA 238. (Oa destitui<;ao do Presidente e de Diretor). Em qualquer 1)·1 
.. 

Assembleia Geral podera ser votada a destltuicao do Presidente do Cons6rcio ou rl." 
qualquer dos Diretores, bastando ser apresentada rnocao de censura com apoio de ;1} ,!) 
pelo menos 1/5 (um qulnto) do total dos votes dos entes consorciados, desde que ,{;-., .. _;,i:! 
presentes ao menos 3/5 (tres quintos) dos consorciados. {<!,7 V i/. 

§ 1°. Em todas as convocacoes de Assembleia Geral devera constar como 
xi/ 

: 
item de pauta: "apreciacao de eventuais rnocoes de censura". ,,("',;�:-- V \} ;1 
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§ 2°. Apresentada rnocao de censura, as discussoes serao interrompidas e 
sera a mesma imediatamente apreciada, sobrestando-se os demais itens da pauta. 

§ 3°. A votacao da mocao de censura sera efetuada depois de facultada a 
palavra, por quinze minutes, ao seu prlmeiro subscritor e ao Presidente ou ao Diretor 
que se pretenda destituir. 

§ 4°. A votacao da rnocao de censura sera adiada para a Assembleia Geral 
subsequente em caso de ausencla do Presidente ou do Diretor que se pretenda 
destituir. 

§ 5°. Sera considerada aprovada a mocao de censura por metade mals um dos 
votes dos representantes presentes a Assembleia Geral, em votacao publtca e 
nominal. 

§ 6°. Caso aprovada rnocao de censura do Presidente do Cons6rcio, ele e a 
Diretoria estarao automaticamente destitufdos, procedendo-se, na mesma Assembleia, 
a elelcao do Presldente para completar o perlodo remanescente de mandate. 

§ 7°. Na hip6tese de nae se viabilizar a elelcao de nova Presidente, sera 
designado Presidente pro tempore por metade mals um dos votes dos entes 
consorciados presentes. 0 Presidente pro tempore exercera as suas funcoes ate a 
pr6xima Assembleia Geral, a se realizar entre 20 (vinte) e 40 (quarenta) dias. 

§ 8°. Aprovada mccao de censura apresentada em face de Diretor, ele sera 
automaticamente destitufdo e, estando presente, aberta a palavra ao Presidente do 
Cons6rcio, para norneacao do Diretor que cornpletara o prazo fixado para o exercfclo 
do cargo. A norneacao sera incontinenti submetida a hornoloqacao. 

§ 9°. Rejeitada rnocao de censura, nenhuma outra podera ser apreciada na 
mesma Assemblela ou na subsequente. 

Sec;aolV 

Da elaboracao e alteracao dos Estatutos 

CLAUSULA 248• (Oa Assembleia estatuinte). Atendido o disposto no § 1° da 
Clausula Quarta, pelo menos tres Municfpios que ratiflcaram este instrumento 
convocarao conjuntamente a Assembleia Geral para a elaboracao dos Estatutos do 
Cons6rcio, por meio de edital por eles subscritos o qual sera publicado no Diario 
Oficial do Estado do Ceara e enviado por meio de correspondencla a todos os 
subscritores do presente documento. 

§ 1°. Confirmado o qu6rum de instalacao, a Assembleia Geral, por maioria 
simples dos entes consorciados presentes, eleqera o Presldente e o Secretario da 
Assembleia e, ato contrnuo, aprovara resolucao que estabeleca: 

I - o texto do projeto de estatutos que norteara os trabalhos; 

II - o prazo para apresentacao de emendas e de destaques para votacao em 
separado. 

I . ,, ,, 
11� 

L ,' . ,. 
§ 2°. Sempre que recomendar o adiantado da hara, os trabalhos serao ;,"' I;, 

suspenses para recornecarern em dia, horarlo e local anunciados antes do termino da ,/ . ·•, 
sessao. d;1�1.:.<7� 

§ 3°. A nova sessao poderao comparecer os entes que tenham faltado a ('1 (., 
sessao anterior, bem come os que, no interregno entre uma e outra sessao, tenham \ 
tarnbern ratificado este lnstrumento. � \/� 

»". .>: /\ J 

/) \�\� A!'-7)/ \<f ,h .c.«: 
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Se9ao V 

Das atas 

§ 4°. Os estatutos preverao as formalidades e qu6rum para a alteracao de seus 
dispositivos. 

§ 5°. Os estatutos do Cons6rclo e suas alteracoes entrarao em vigor ap6s 
publicacao no Dlario Oficial do Estado do Ceara. 

,:1 ., 
I 

!• 
]! 

CAP[TULO IV 

DA DlRETORlA 

Ill - a fntegra de cada uma das propostas votadas na Assembleia Geral e a 
indicacao expressa e nominal de como cada representante nela votou, bem como a 
proclarnacao dos resultados da votacao. 

§ 1°. Somente se reconhecera slgllo de documentos e declaracoes efetuadas 
na Assembleia Geral mediante declsao na qual se indiquem expressamente as 
motives do sigilo. A decisao sera tomada par metade mais um do total dos votos dos 
presentes e a ata devera indicar expressa e nominaimente as representantes que 
votaram a favor e contra o sigilo. 

§ 2°. A ata sera rubricada em todas as suas foihas, inclusive de anexos, par 
aquele que a lavrou e par quern presidiu as trabalhos da Assembleia Geral. 

CLAUSULA 268• (Oa pubUca9ao). Sob pena de inetlcacia das decis6es nela 
tomadas, a fntegra da ata da Assembleia Geral sera, em ate 10 (dez) dias, aflxada na 
sede do Cons6rcio e pubiicada no sltio que o Cons6rcio mantiver na internet par pelo 
menos quatro anos. 

§1° Nos casos de munidpios em que o acesso publico a internet seja limitado 
ou dificultado por qualquer razao, c6pia impressa da ata devera ficar disponfvel para 
consulta por qualquer do povo na sede dos entes consorciados. 

§ 2°. Mediante o pagamento das despesas de reproducao, c6pia autenticada 
da ata sera fornecida para qualquer do povo. 

CLAUSULA 258• (Do reglstro). Nas atas da Assembleia Geral serao 
registradas: 

I - por meio de lista de presence, todos os entes consorclados representados 
na Assembleia Geral, indicando o nome do representante e o horario de seu 
comparecimento; 

II - de forma resumida, todas as intervencoes orais e, como anexo, todos os 
documentos que tenham sido entregues ou apresentados na reunlao da Assemblela 
Geral; 

CLAUSULA 27°. (Do numero de membros). A Diretorla e composta par cinco 
membros, neles compreendido o Presidente. i 

§ 1°. Nenhum dos Dlretores percebera rernuneracao ou qualquer especie de / ;' 

verba indenizat6ria. �:�-�, I · 

§ 2°. Somente podera ocupar cargo na Diretoria o Chefe de Poder Exe�ivo /f/,, '? ,!1 

de ente consorciado. !(;;"0 � . -'" � � 1 

./\. .. . I v- -.Jo I \\ ,: !. -4:'Y / \ t, ,\ I�� m� \fo. 
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§ 3°. 0 termo de norneacao dos Diretores e o procedlmento para a respectiva 
posse serao fixados nos estatutos. 

CLAUSULA 288• (Do mandato e posse). O mandato da 0/retoria e de dois 
enos, colncidindo sempre com os dols bienios que integram os mandatos dos 
prefeitos. 

PARAGRAFO UNICO. 0 mandate tern infclo em primeiro de janeiro e encerra 
se em 31 de dezembro, prorrogando-se ate que os sucessores sejam empossados. 
Eventual atraso na posse nao lmplica alteracao na data de termino do mandate. 

CLAUSULA 298• (Das delibera96es). A Diretoria deliberara de forma colegiada, 
cada membro com direito a um voto, exigida a maioria de votes. Em caso de empate, 
prevalecera o voto do Presidente. 

PARAGRAFO ONICO. A Diretoria reunir-se-a mediante a convocacao do 
Presidente ou da maioria dos seus membros. 

CLAUSULA 3011• (Das competencies). Alern do previsto nos estatutos, 
compete a Diretoria: 

I - julgar recurses relatives a: 

a) hornoloqacao de lnscricao e de resultados de concursos publlcos: 

b) lrnpuqnacao de edital de llcltacao, bem como os relatives a lnebllltacao, 
desclassiflcacao, hornoloqacao e adjudicacao de seu objeto; 

c) apllcacao de penalidades a servidores do Cons6rcio; 

II -autorizar que o Cons6rcio ingresse em [ulzo, reservado ao Presidente a 
incumbencla de, ad referendum, tomar as medidas que reputar urgentes; 

Ill - autorizar a dispensa ou exoneracao de empregados e de servidores 
temporaries 

IV - designar, por meio de resolucao, o servidor do Cons6rclo que exercera a 
funcao de Ouvidor. 

CLAUSULA 318• (Oa substitu/9ao e sucesseo). 0 Vice-Prefeito ou o sucessor 
do Prefeito substltul-lo-a na Presldencia ou nos demais cargos da Diretoria, salvo no 
caso previsto nos §§ 3° e 4° da Clausula 308• 

CAP(TULO V 

DA PRESIDENCIA . I 
, I 
•\ 

CLAUSULA 323• (Oa competencle). Sem prejuizo do que preverem os 
estatutos do Cons6rcio, incumbe ao Presidente: :.I !f 

'.I I! 

,, 
'I 
H 
j 
,,• 

I 

I - representar o Cons6rcio judicial e extrajudicialmente, inclusive no 
estabelecimento de contratos de rateio com os antes consorciados e na celebracao de 
convenios de transferencia de recurses para o Cons6rcio. 

II - ordenar as despesas do Cons6rcio e responsabilizar-se par sua prestacao 
de contas; 

V - convocar a Conferencia Regional; 

Ill - convocar as Assembleias Gerais e as reunloes da Dlretoria; 

IV - indicar o Superintendente para aprovacao pela Assembleia Geral; 
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VI - zelar pelos interesses do Cons6rcio, exercendo todas as competenclas 
que nao tenham sido outorgadas par este instrumento ou pelos estatutos a outro 6rgao 
do Cons6rcio. 

§ 1°. Com excecao das competenclas previstas nos Incises I e IV, todas as 
demais poderao ser delegadas ao Superintendente. 

§ 2°. Por raz5es de urqencla au para permitir a celeridade na conducao 
administrativa do Cons6rcio, o Superintendente podera ser autorizado a praticar atos 
ad referendum do Presidente. 

§ 3°. 0 Presidente que, sem se afastar da Chefia do Executive de ente 
consorciado, se afastar do cargo par ate 180 dias para nao incorrer em inelegibilidade 
podera ser substitufdo na funcao de Presidente por Diretor par ele indicado. 

§ 4°. Se, para nae incorrer em lnelegibilidade, mostrar-se inviavel a 
substltulcao do Presidente par seu sucessor au par Diretor, o Superlntendente 
respondera interinamente pelo expediente da Presldencia. 

CAP(TULO VI 

DA OUVIDORIA 

• 

CLAUSULA 33°. (Da composiceo e comoetencie). A Ouvidoria e exercida par 
servidor integrante do quadro de pessoal do Cons6rcio, de nfvel superior, designado 
pela Diretoria, e a ela incumbe: 

I - receber crfticas, sugest5es e reclarnacoes dos usuarlos e demais 
interessados quanto a atuacao dos prestadores de servlcos publicos de limpeza 
urbana e manejo dos resfduos s61idos na area de atuacao do Cons6rcio; 

II - solicitar lnforrnacoes, analisar e, quando cabfvel, solicitar provldenclas ao 
Superintendente para encaminhar solucao para problemas apresentados; 

Ill - dar resposta fundamentada as crfticas, sugest5es e reclarnacoes 
recebidas; 

IV - preparar e encaminhar semestralmente as entidades reguladoras, relat6rlo 
com as ocorrenclas relevantes de que tomou conhecimento, sistematizadas por 
prestador ou Municfpio integrante da area de gestao assoclada; 

V - secretariar as reuni6es do Conselho Regional de Manejo dos Resfduos 
S61idos. 

PARAGRAFO UNICO. Os estatutos do Cons6rcio definlrao os procedlmentos 
e prazos para encaminhamento das criticas, sugest6es e reclamacoes e para envio de 
resposta ao solicitante ou reclamante. 

CAPiTULO VII 

DA SUPERINTEND�NCIA 

;. 
•' 

.1 .. 
I . ' 

l, 
,!1 

iii 
·1 CLAUSULA 349• (Da nomeeceo). Fica criado o cargo pubuco em cornlssao de f 11 

Superintendente, com vencimentos constantes da tabela do Anexo 1. / � 
§ 1°. O cargo em cornlssao de Superintendente sera provide mediante )>//l - .�I 

lndlcacao do Presidente do Cons6rcio, homo log ad a pela Assembleia Geral, entre ;:. · ;11 
� 

pessoas que satisfacarn os seguintes requisites: -r:>: -: ,/ \\1 
:� 

4'-7� /\ :. I r-. \ · l t7c-.- � /..vi -: :/) 
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I - reconhecida idoneidade moral; 

II - formacao de nlvel superior; 

Ill - experlencla profisslonal na area de saneamento de pelo menos 5 (cinco) 
anos. 

§ 2°. Caso seja servidor do Cons6rcio ou de ente consorciado, quando de sua 
desiqnacao o Superintendente sera automaticamente afastado de suas funcoes 
originais. 

§ 3°. 0 ocupante do cargo de Superintendente obedecera Jornada de trabalho 
de 40 horas e estara sob regime de dedicacao exclusiva, somente podendo exercer 
outra atividade remunerada nas hip6teses previstas nos estatutos. 

§ 4°. Fica autorizado que servidor publlco federal, estadual ou de Munic[plo 
consorciado, cedido ao Cons6rcio, exerca o cargo de Superintendente do Cons6rcio, 
em regime de acurnulacao nao remunerada. 

§ 5°. 0 Superintendente sera exonerado por ato do Presidents, condicionado a 
autorizacao prevla da Assembleia Geral. 

CLAUSULA 358• (Oas competencies). Alam das cornpetencias prevlstas nos 
estatutos, compete ao Superintendents: 

I - secretariar as reunloes da Assembleia Geral do Cons6rcio e da Diretoria; 

II - movimentar as contas bancarias do Cons6rcio em conjunto com o 
Presidente ou com membro da diretoria responsavel pela gestao financeira, bem como 
elaborar os boletins diaries de caixa e de bancos; 

Ill - submeter a Diretoria as propostas de piano plurianual e de orcarnento 
anual do Cons6rclo; 

IV - praticar todos os atos necessaries a execucao da receita e da despesa, 
em conjunto com o membro da Diretoria para isto especlficamente designado; 

V - exercer a gestao patrimonial, em conjunto com o membro da Diretoria para 
isto especiflcamente designado; 

VI - zelar por todos os documentos e informacoes produzidos pelo Cons6rcio, 
providenciando a sua adequada guarda e arquivo; 

VII - praticar atos relatives a area de recurses humanos e admlnlstracao de 
pessoal, cumprindo e responsabilizando-se pela observancla dos preceitos da 
leqislacao trabalhista; 

IX - apolar a preparacao e a realizacao da Conferencia Regional de Manejo 
dos Resfduos S61idos; 

I 

I' 
'.ll 
11 
I·. 
,j1 

Xl - promover a publlcacao de ates e contratos do Cons6rcio, quando essa :: 
providencla for prevista em Lei, no Contrato de Cons6rcio Publico ou nos estatutos, , 
respondendo civil, administrativa e crimlnalmente pela omissao dessa providencla. ' ; 'jl II .. ,// I : 

§ 1°. Alern das atribuicoes previstas neste artigo, o Superintendente podera / � 
exercer, por deleqacao, atribuicoes de competsncla do Presidente do Cons6rcio, //�!i;;p").._ 1 
observadas as dlsposicoes estatutarlas. r·--....... //.; _?:',,,/' .:; · 1 

\ . --- (Y iii �- A 0 \\6 � ,4-)/ \'fw ii 

X - fornecer as lnforrnacoes necessarias para que sejam consolidadas, nas 
contas dos entes consorciados, todas as despesas realizadas com os recurses 
entregues em virtude de contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas 
nas contas de cada ente consorciado na conformidade dos elementos econOmlcos e 
das atividades ou projetos atendidos; 
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§ 2°. A deleqacao de atrlbuicoes do Presidente dependera de ato escrito e 
publicado no sftio que o Cons6rcio rnantera na Internet, devendo tal publicacao ocorrer 
antes da data de infcio de vigencla e ser mantida ate um ano ap6s a data de termino 
da celeqacao. 

CAPfTULO VIII 

DOS 6RGAOS DE PARTICIPA<;AO E CONTROLE SOCIAL 

Se9ao I 

Do Conselho Regional de Manejo dos Resfduos S61idos 

I! 

IV - usuarios de servicos de limpeza urbana e manejo dos resfduos s61idos; 

V - entidades tecnlcas, orqanlzacoes da sociedade civil e de defesa do 
consumidor com interesse no manejo dos resfduos s61idos e limpeza urbana. 

§ 1°. Na cornposlcao do Conselho Regional sera observada paridade entre as 
representacoss dos segmentos nomeados nos incises I, II e Ill e dos nomeados nos 
incises IV e V do caput. 

§ 2°. Os representantes de cada segmento serao eleitos a cad a Conferencla 
Regional. 

• 

CLAUSULA 3611• (Oo Conse/ho Regional de Manejo dos Resfduos S6/idos). O 
Conselho Regional de Manejo dos Resfduos S61idos e instancia permanente de 
partlcipacao e controle social, de carater consultive, que se reunlra ordinariamente a 
cada semestre, com a partlclpacao do Ouvidor, com a finalidade de examinar, ava!iar e 
debater temas e elaborar propostas de interesse do manejo dos resfduos s61idos e 
limpeza urbana na area de atuacao do Cons6rcio e, especlalmente, ava!iar a 

- qualidade dos services publlcos de limpeza urbana e manejo dos resfduos s61idos 
• prestados na area de atuacao do Cons6rcio. 

§ 1°. As reunioes ordlnarlas e extraordinarlas do Conselho Regional serao 
convocadas pelo Presidente do Cons6rcio nos termos dos estatutos. 

§ 2°. Convocacao subscrita por pelo menos 20% dos conselheiros permitlra o 
funcionamento extraordlnarlo do Conselho Regional. 

§ 3°. Os estatutos do Cons6rcio sstabelecerao as demais condlcoes para a 
convocacao e o funclonamento do Conselho Regional. 

CLAUSULA 378• (Oa comoosiceo do Conse/ho Regional de Manejo dos 
Resfduos S6/idos).A composicao do Conselho Regional de Manejo dos Resfduos 
S6lidos contemplara a representacao dos seguintes segmentos: 

I - entes consorciados; 

II - 6rgaos governamentais com atuacao no manejo dos resfduos s6lidos e 
limpeza urbana, meio ambiente e recurses hfdricos e saude: 

Ill - prestadores de services pubncos de llmpeza urbana e manejo dos resfduos 
s61idos; 

SeyaO II c----# 
Da conterencta Regional de Manejo dos Residuos S61idos \ <...Q..o.._J /:,;/.rr 

�I//!°?/ 

/\ . , I J, \\ /(, JQJ;'' '(i 
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• 11 

T(TULO Ill 

DA GESTAO ADMINISTRATIVA 

CLAUSULA 388, (Oa Conterencie Regional de Manejo dos Resfduos S6/ldos). 
Fica institufda a Conferencla Regional de Manejo dos Resfduos S611dos, lnstancia de 
particlpacao e controle social, a ser convocada ordinariamente pelo Presidente do 
Cons6rcio a cada dois anos, nos anos lmpares, com a finalldade de examinar, avaliar 
e debater temas e elaborar propostas de interesse do manejo dos resfduos s61idos na 
area de atuacao do Cons6rcio, em especial as propostas dos pianos reglonais 
integrados de manejo dos reslduos s611dos e limpeza urbana e de suas atuallzacoss. 

§ 1°. A conterencla Regional contara necessariamente com lnstanclas locais 
realizadas em cada Munidpio integrante do Cons6rcio que devera necessariamente 
examinar previamente as pontos da pauta da etapa regional. 

§ 2°. Serao particlpantes, com direito a voz e vote, os delegados eleitos em 
cada Municfpio consorciado na etapa municipal da Conferencia Regional, assegurada 
a parttcipacao de representantes: 

a) dos entes consorciados; 

b) de 6rgaos governamentais com atuacao no saneamento baslco, meio 
ambiente e recurses hidricos e saude: 

c) dos prestadores de services publicos de limpeza urbana e manejo dos 
- resfduos s61idos; e- d) dos usuarlos efetivos ou potenciais de services publlcos de llmpeza urbana 

e manejo dos resfduos s61idos; 

e) de entidades tecnicas, orqanlzacoes da sociedade civil e de defesa do 
consumidor relacionadas ao setor de saneamento baslco. 

§ 3°. Os Prefeitos dos Munidpios consorciados, na qualldade de 
representantes dos titulares dos services e o Superintendente do Cons6rcio, na 
qualidade de representante de 6rgaos governamentals com atuacao no manejo dos 
resfduos s61idos e limpeza urbana, sao delegados natos a Conferencia Regional. 

§ 4°. As sessoes da Conterencla serao publicas. 

§ 5°. Quando necessano, o Presidente do Cons6rcio convocara 
extraordinariamente a Conterencia Regional para apreciar e avaliar propostas de piano 
regional integrado de manejo dos resfduos s61idos e limpeza urbana e de 
regulamentos na area da qestao associada e de suas revlsoes ou modlflcacoes. 

§ 6°. Sessao especial da Conferencla Regional, na qual terao direlto a voto 
apenas os delegados representantes dos usuarlos, indicara os representantes destes 
no Conselho Regional de Manejo dos Resfduos S61idos. 

§ 7°. As resolucoes da Conferencla Regional serao objeto de exame por 
Assembleia Geral extraordinaria, convocada especificamente para este fim, que 
devera emitir documento com parecer e acionar as provldenclas cabfveis para a 
irnplementacao das mesmas. 

§ 8°. O Presidente do Cons6rcio dara ampla publicidade as resolucoes da 
Conterencia Regional, inclusive por publicacao no do sftio do Cons6rclo na internet por 
pelo menos quatro anos. 

§ 9°. Os estatutos do Cons6rclo estabelecerao as demais condlcoes para a 
convocacao e o funcionamento da Conferencla Regional. 
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CAPfTULO I 
DOS AGENTES PUBLICOS 

Se9ao I 
Disposiy6es Gerals 

CLAUSULA 39\ (Do exercfcio de tuncoes remuneradas). Somente serao 
remunerados pelo Cons6rcio para nele exercer funcoes os contratados para ocupar 
algum dos empregos publicos previstos no Anexo 1 deste instrumento. 

§ 1°. Excetuado o Superintendents, os empregados pnbllcos do cons6rcio no 
exercfcio de funcoes que, nos termos dos estatutos, sejam consideradas de chefia, 
dlrecao ou assessoramento superior, serao gratificados a razao de 25% (vinte por 
cento) a 50% (cinquenta par cento) de sua rernuneracao total. 

§ 2°. As atividades da Presldencia do Cons6rcio e dos demais cargos da 
Diretoria, bem como a partlcipacao dos representantes dos entes consorciados na 
Assembleia Geral e em outras atlvidades do Cons6rcio nae serao remuneradas, sendo 
consideradas trabalho publico relevante. 

Se9ao II 

Dos empregos publicos 

l 
.� 
.I. 
j 

§ 2°. A rernuneracao dos empregos pubficos e a definida no Anexo 1 deste fi. 
lnstrumento, ate o limite fixado no orcarnento anual do Cons6rcio, sendo que a !,) 
Diretoria podera conceder revlsao anual que garanta, pelo menos, a rnanutencao do v 
poder aquisitivo da moeda, com reajuste da rernuneracao de todos os empregos /l ;J'!/1• 

publlcos. ( ,v II <> ;J) \ =: «:»: <c:> f;V;(�y 

CLAUSULA 403• (Do regime jurfdico). Os servidores do Cons6rcio sao regidos 
pela Consolidacao das Leis do Trabalho - CLT. 

§ 1°. Os estatutos deliberarao sobre a estrutura administrativa do Cons6rclo, 
obedecendo ao disposto neste lnstrumento, especlalmente quanta a descrlcao das 
funcoes, lotacao e especialidades de seus empregos publicos. 

§ 2°. A dispensa de offcio de empregados publicos dependera de autorlzacao 
da Diretoria. 

§ 3°. Os empregados do Cons6rcio nao poderao ser cedidos, nem aos entes 
consorciados. 

§ 4°. A jornada de trabalho dos empregados do Cons6rcio e de 40 horas, 
excetuadas as sltuacoes especiais para as quais haJa legislac;ao especffica dispondo 
sabre regime especial de trabalho. 

CLAUSULA 418• (Do quadro de pessoal). 0 quadro de pessoal do Cons6rcio e 
composto por um cargo em cornlssao de Superintendents e de 126 (cento e vinte e 
seis) empregados publicos, na conformidade com as dlsposlcoes do Anexo 1 deste 
instrumento. 

§ 1°. Com excecao do cargo de Superintendente, profissional de nfvel superior 
com experiencia em saneamento basico, preferencialmente na area de manejo dos 
resfduos s61idos e limpeza urbana, de provimento em cornlssao, os demais empregos 
do Cons6rcio serao provides mediante concurso pubnco de provas ou de provas e 
tltulos. 

• 
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§ 3°. 0 Cons6rcio desenvolvera programa de capacitacao dos integrantes do 
seu quadro de pessoal nas cornpetencias requeridas para o desempenho das 
atribuicoes dos empregos e da rnlssao institucional. 

§ 4°. A ocupacao dos empregos indicados na Tabela II do Anexo 1 se dara de 
forma progressiva, seguindo planejamento da lnstalacao e operacao das atividades 
realizadas pelo Cons6rcio. 

CLAUSULA 42a. (Do concurso pubtico). Os editais de concurso publlco 
deverao ser subscritos pelo Presidente e per, pelo menos, mais dols Diretores. 

§ 1°. Por meio de offclo, c6pia do edital sera entregue a todos os entes 
consorciados. 

§ 2°. 0 edital, em sua fntegra, sera publicado por pelo menos quatro anos no 
sftio do Cons6rcio na Internet, afixado na sede do Cons6rcio, e, na forma de extrato, 
publicado no Dlario Oficial do Estado do Ceara. 

§ 3°. Nos 30 (trinta) primeiros dias que decorrerem ap6s a publlcacao do 
extrato mencionado no § anterior, poderao ser apresentadas lmpuqnacoes ao edital, 
as quais deverao ser decidldas em 15 (quinze) dias. A fntegra da trnpuqnacao e de 
sua declsao ssrao publicadas no sftio do Cons6rcio na internet e afixadas na sede do 

- Cons6rcio. 

Sec;ao III 
Das contratacces ternporarlas 
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CAPITULO II 

DOS CONTRA TOS 

Sec;ao I // 

A rocedimento de contratacao � "\ . 
tp7 . \ 

CLAUSULA 433• (Hip6tese de contretectio por tempo determinado). Admltir 
se-a contratacao por tempo determinado somente para atender a necessidade 
ternporaria de excepclonal interesse publico de preenchimento de emprego publlco 
vago. 

§ 1°. � vedada a contratacao de pessoal por tempo determinado para 
preenchimento de emprego publico vago antes da realizacao de pelo menos um 
concurso publlco. 

§ 2°. 0 contratado per tempo determinado exercera a funcao do emprego 
publico vago e percebera a remuneracao para ele prevista. 

CLAUSULA 44a. (Da condi9ao de va/idade e do prazo meximo de 
contreteceo). As contratacces temporarlas serao automaticamente extintas ap6s 90 
(noventa) dias case nae haja o infclo de inscricoes de concurso publico para 
preenchimento efetivo do emprego publlco neste prazo. 

§ 1°. As contratacoes temporaries terao prazo de ate 6 (seis) meses. 

§ 2°. O prazo de contratacao podera ser prorrogado ate atingir o prazo maxlmo 
de 1 (um) ano, contado a partir da contratacao inicial. 

§ 3°. Nao se adrnitlra prorroqacao quando houver resultado definitive de 
concurso publico destinado a prover o emprego publico. 

• 
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CLAUSULA 458• (Das aqulsl<;oes de bens e servicos comuns) Para aquislcao 
de bens e servlcos comuns, sera obrigat6rio o uso da modalidade preqao, nos termos 
da Lei n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, e do respective regulamento, sendo 
utllizada preferencialmente a sua forma eletronica. 

PARAGRAFO ONICO. A lnvlabilidade da utllizac;ao do preqao na forma 
eletronlca devera ser devidamente justificada pelo Superintendente e homologada pelo 
Presidents. 

CLAUSULA 468• Observadas as disposicoes da Lei n°. 8.666, de 21 de Junho 
de 1993, os estatutos poderao definir procedlmentos especfficos para: 

I - as contratacoes diretas por fnfimo valor fundamentadas no disposto nos 
incises I e II do art. 24 da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

II - as contratacoss consideradas de maier valor. 

CLAUSULA 478• (Da publicidade das licita<;oes). Sem prejulzo do atendimento 
das exlqenclas de publicidade da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, todas as 
hcltacoes terao a rntegra de seu ato convocat6rio, declsoes de habultacao. Julgamento 
das propostas e declsoes de recurses publicadas no sftio do Cons6rcio na internet por 

• pelo menos quatro anos e afixadas na sede do Cons6rcio. e CLAUSULA 488• (Da licita<;ao por tecnice e preco). Somente realizar-se-a 
licitacao tipo tecnlca e preco mediante justificativa subscrita pelo Superintendents e 
aprovada por pelo menos 3(tres) votes da Diretoria. 

Se9ao II 

Dos contratos 

CLAUSULA 49°. (Oa publicidade). Sem prejulzo do atendimento das 
exigencias de publicidade da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, todos os contratos de 
valor superior a R$ 165.000,00 (canto e sessenta e cinco mil reais) tsrao as suas 
rntegras afixadas na sede do Cons6rcio e publicadas no sftio do Cons6rcio na Internet 
por pelo menos quatro anos. 

CLAUSULA so•. (Oa execu9ao do contrato). Qualquer cldadao, 
independentemente de dernonstracao de interesse, tern o direito de ter acesso aos 
documentos sobre a execucao e pagamento de contratos celebrados pelo Cons6rcio. 

: i 
; . 

CAPITULO Ill 

DOS CONTRATOS DE DELEGAQ.AO DA PRESTAQAO DE SERVIQOS PUBLICOS 
DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS souoos 

. ) 
!' 

I ,. 

PARAGRAFO ONICO. Todos os pagamentos superiores a R$ 33.000,00 
(trinta e tres mil reais) serao afixados na sede do Cons6rcio e publicados no sltlo do 
Cons6rcio na Internet por pelo menos quatro anos, sendo que, no caso de obras, da 
publlcacao constara o laudo de rnedicao e o nome do responsavel por sua afericao. 
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CLAUSULA 518, (Dos contratos de delega9ao da prestar;ao). A prestacao de 
services pOblicos de limpeza urbana e manejo de resfduos s61idos pelo Cons6rcio ou a 
sua deleqacao a terceiros pelo Cons6rcio au por Municf pio consorciado depende da 
celebracao de contrato, sendo vedada a sua disciplina mediante convenlos. termos de 
parceria ou outros instrumentos de natureza precarta. 

§ 12• Excetuam-se do disposto no caput desta clausula os servlcos publlcos de 
limpeza urbana e manejo de resfduos s61idos cuja prestacao o poder publlco, nos 
termos de lei, autorizar para usuartos organizados em cooperativas ou assoclacoes, 
desde que se llmitem a determinado condomfnio ou a localidade de pequeno porte, 
predominantemente ocupada por populacao de baixa renda, onde outras formas 
convencionais de prestacao dos referidos services apresentem custos de operacao e 
rnanutencao incompatrveis com a capacidade de pagamento dos usuarios. 

§ 2�1. Quando relativa a determinado condomfnio a autorlzacao prevista no § 1� 
desta Clausula devera prever a obrigac;ao de transferir ao titular os bens vlnculados 
aos services por meio de termo especffico, com os respectivos cadastros tecnlcos. 

§ 32. Sao condicoes de validade dos contratos a que se refere o caput: 

I - a exlstencla de piano de saneamento baslco ou de piano especffico de 
limpeza urbana e maneJo de resfduos s61idos, conforme o caso, e a compatibllidade 
dos pianos de investimentos e dos projetos relatlvos ao contrato com o piano; 

ll 
ffi 

li 
l 

VI - quando o prestador atender mais de um titular, os procedimentos que ,/; 
r· t'! garantam transparsncia da gestao economica e financeira de cada servlco em relacao /14�11.[J"" ! 1 

a cada um de seus tltulares, especialmente na apuracao de quanta foi arrecadado e ti' tG . 1 
investido nos territ6rios de cada um deles, em relacao a cada service sob regime de /- I 
gestao associada de service publico; \ \ \9-= � ;{(iY'.t\ dkY--- .>, a.1 

IV - ao preco do service e aos crlterlos e procedimentos para o reajuste e a 
revlsao das tarifas; 

V - o atendimento as legislac;ao relativa aos services publicos constante do 
Anexo 2 deste instrumento; e aos regulamentos aprovados pela entidade reguladora, 
especialmente no que se refere a flxacao, revisao e reajuste das tarifas ou de outros 
precos publlcos: 

II - a existencla de estudo comprovando a viabilidade tecnica e econornlco 
financeira da prestacao universal e integral dos services, nos termos do respective 
piano de saneamento basico ou de piano especffico de limpeza urbana e manejo de 
resfduos s61idos, conforme o caso; 

Ill -a desiqnacao de entidade reguladora ea exlstsncla de regulamento por ela 
aprovado que preveJa os meios para o cumprimento do disposto neste lnstrumento; 

IV - a realizacao previa de audiencia e de consulta publicas sabre o edital de 
llcltacao, no caso de concessao, e sabre a minuta do contrato. 

§ 4°. Sao clausulas necessarias do contrato de deleqacao celebrado pelo 
Cons6rcio POblico as que estabelecam: 

I - o objeto, a area e o prazo da delepacao dos servicos pOblicos contratados, 
inclusive a contratada com transferencla total ou parcial de encargos, servicos, 
pessoal e bens essenciais a continuidade dos servlcos: 

II - o modo, a forma e as condlcoes de prestacao dos services e, em particular, 
a observancia do piano de saneamento baslco ou do piano especfflco de limpeza 
urbana e manejo de reslduos s6lidos, conforms o caso; 

Ill - os crltertos, indicadores, f6rmulas e pararnetros definidores da qualidade 
dos services: 
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§ 7°. Nas operacoes de credito contratadas pelo prestador dos servicos para 
investimentos nos services publlcos dever-se-a indicar o quanta corresponds aos 
services de cada titular, para fins de contabllizacao e controle. 

§ 8°. Receitas futuras da prestacao de services poderao ser entregues pelo 
prestador como pagamento ou coma garantia de operacoss de credlto ou financeiras 
para a execucao dos investimentos previstos no contrato. 

VII - os direitos, garantias e obriqacoes do contratante e do prestador, Inclusive 
os relacionados as previsfveis necessidades de futuras alteracoes e expansoes dos 
services e consequente modemtzacao. aperfelcoarnento e arnpllacao dos 
equlpamentos e lnstalacoes: 

VIII - os direitos e deveres dos usuarios para obtencao e utillzacao dos 
servlcos; 

IX - a forma de flscallzacao das lnstalacoes, dos equipamentos, dos rnetodos e 
praticas de execucao dos servlcos, bem como a indicacao dos 6rgaos competentes 
para exerce-las: 

X - as penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita o prestador 
dos services, inclusive quando Cons6rcio Publico, e sua forma de apllcacao; 

XI - os casos de extlncao: 

XII - os bens reversfveis; 

XIII - os criterios para o calculo e a forma de pagamento das lndenlzacoes 
devidas ao prestador dos services. inclusive quando Cons6rcio Publlco, especialmente 
no que diz respeito ao valor dos bens reversfvels que nae tenham sido depreciados ou 
amortizados por tarifas e outras receitas emergentes da prestacao dos services: 

XIV - a obrigatoriedade, a forma e a periodicidade da prestacao de contas do 
Cons6rcio Publlco au de outro prestador dos servlcos, no que se refere a prestacao 
dos services por gestao associada de servico publico; 

XV - a periodicidade conforme a qual as servlcos serao fiscalizados por 
ccrnlssao composta par representantes do titular do service, do contratado e dos 
usuarios, de forma a cumprir o disposto no art. 30, paraqrato unlco, da Lei no 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995; 

XVI - a exiqencla de publicacao peri6dica das dernonstracoes financeiras 
relativas a prestacao dos servicos delegados as quais serao especfficas e segregadas 
de outras demonstracoes do prestador de servlcos: e 

XVII - as condicoes para prorroqacao do contrato; 

XVIII - o faro e o modo arniqavel de solucao das controversias contratuais. 

§ 512 Os contratos de deleqacao nao poderao canter clausulas que prejudiquem 
as atividades de requlacao e de flscallzacao au o acesso as tnforrnacoes sabre os 
services contratados. 

§ 6°. Os bens vinculados aos servicos pubtlcos serao de propriedade da 
administracao direta do Munlcfpio contratante, sendo onerados par direitos de 
exploracao que serao exercidos pelo prestador dos servlcos pelo perfodo em que 
vigorar o contrato de deleqacao. 

;}-; '.1' 
§ 9°. O nae pagamento da indenlzacao prevista no incise XIII do caput, ,,yl i I 

inclusive quando houver controversla quanto a seu valor, na� Impede. o .titular de J;_c,,_/ , : :· 
retomar os services ou adotar outras medidas para garant1r a contlnuidade da/(i:.;:, ''{/ : ! i 
prestacao adequada do servico publico. f 
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§ 10. !: nula a clausula de contrato de deleqacao que atribuir ao contratado o 
exercf cio dos poderes de planejamento, requlacao e fiscallzacao dos services por ele 
pr6prio prestados. 

CLAUSULA 528• (Dos contratos de programa). Ao Cons6rcio somente e 
permitido comparecer a contrato de programa para: 

I - na condicao de contratado, prestar servlcos publlcos de limpeza urbana e 
manejo dos residues s61idos ou de atividade dele lntegrante, por meios pr6prios ou 
sob sua qestao administrativa ou contratual, tendo como contratante o Municfplo 
consorciado; 

II - na condicao de contratado, exercer atividades de licenciamento ambiental e 
respectiva fiscalizacao. tendo come contratante o Municf pio consorciado; 

Ill - na condicao de contratante, delegar a prestacao de servicos publlcos de 
limpeza urbana e manejo dos restduos s61idos ou de atividade dele integrante a 6rgao 
ou entidade de ente consorciado. 

§ 1°. Os contratos de programa ssrao firmados em conformidade com a Lei 
11.107/2005 e com o Decreto 6.017/2007 e celebrados mediante dispensa de 
licitacao, nos termos do lnciso XXVI do Art. 24 da Lei n°. 8.666/93. 

§ 2°. o disposto no caput desta clausula nao prejudica que, nos contratos de 
programa celebrados pelo Cons6rclo, se estabeleca a transferencla total ou parclal de 
encargos, servicos, pessoal ou de bens necessaries a continuldade dos servicos 
contratados. 

§ 3°. No caso de a prestacao de services se dar com transferencla total ou 
parcial de encargos, servlcos, pessoal e bens essenciais a continuidade dos servicos 
transferidos, tarnbem serao necessarlas as clausulas que estabelecarn: 

I - os encargos transferidos e a responsabilidade subsidiarla da entidade qua 
os transferiu; 

II - as penalidades no caso de lnadlrnplencla em relacao aos encargos 
transferidos; 

Ill - o momenta de transferencla dos services e os deveres relatives a sua 
continuidade; 

IV - a indlcacao de quern arcara com o onus e os passives do pessoal 
transferido; 

H 
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§ 4°. O contrato de programa podera autorizar o Cons6rcio a emltir documentos � 

de cobranca e a exercer at,ividade�bl�e arrecad t adc;ao de, taxcas, d6e .tarifas e outrots '.. 
; .r :, 

precos publlcos pelos serv cos pu icos pres a os pe o ons rcio ou por es e I 
delegados. , ;; 

§ 5°. A extlncao do contrato de programa dependera do previo pagamento das &...... }1 
indenlzacoes eventualmente devidas, especialmente das referentes a economicidade .:;:;: ·,·1 
e a viabilidade da prestacao dos servicos pelo prestador, por raz6es de economla de ,y�..t-1.: c: f ·\ 
escala ou de escopo. C -- \ . t U ,JI 

V § 6 °. o contrato de programa continuara vigente nos cases de: �) /f,'ql \\'\ J'.1 

&·i, /\ I' .. v.. .... ·- /,{) ) {\It '· 
/. . I //� . 

V - a ldentlflcacao dos bens que terao apenas a sua gestao e admlnistracao 
transferidas e o preco dos que sejam efetivamente alienados ao prestador dos 
services. Inclusive quando este for o Cons6rcio; e 

VI - o procedlmento para o levantamento, cadastro e avallacao dos bens 
reversfveis que vierem a ser amortizados mediante receitas de tarifas, taxas ou outras 
emergentes da prestacao dos servlcos. 
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I - o titular se retirar do Cons6rcio ou da gestao associada, e 

II - extincao do Cons6rcio. 

CLAUSULA 538• (Dos Contratos de Concesseo) Ao Cons6rcio somente e 
permitido comparecer a contrato de concessao para na condlcao de contratante, 
delegar a prestacao de services publlcos de limpeza urbana e manejo de resfduos 
s61idos ou de atividade deles integrante na area da gestao associada. 

§ 1°. Os contratos de concessao serao firmados em conformidade a lei 
8.897/1995 e, quando for o caso, a lei 11.079/2004, sempre mediante prevla llcltacao. 

§ 2°. Os contratos relatives a concessao de service publlco precedido da 
execucao de obra publlca deverao, adicionalmente: 

I - estipular os cronogramas ffsico-financeiros de execucao das obras 
vinculadas a concessao: e 

II - exigir garantia do fiel cumprimento, pela concesslonarla, das obriqacoes 
relativas as obras vinculadas a concessao. 

CLAUSULA 54a. (Dos Contratos de presta,;ao de servicos a geradores 
privados). 0 Cons6rcio podera celebrar contratos de prestacao de services a grandes 
geradores nos municlpios consorciados, na condlcao de contratado, quando 
considerado conveniente pela Diretoria, e precedido de estudo de viabilidade tecnlca e 
financeira. 

PARAGRAFO UNICO. Os contratos deverao estipular normas de prestacao 
dos services, caracterfstica das etapas contratadas, volumes ou massas previstas, e 
valor dos precos publicos cobrados. 

Titulo IV 

DA GESTAO ECONOMICA E FINANCEIRA 

CAPfTULO I 
DISPOSl90ES GERAIS 

CLAUSULA 558• (Do regime da atividade financeira). A execucao das receitas 
e das despesas do Cons6rcio obedecera as normas de direito financeiro aplicavels as 
entidades pubiicas. 

Cl.AUSULA 568• (Das rela,;oes financeiras entre consorciados e o Cons6rcio). 
Os entes consorciados somente entreqarao recurses ao Cons6rcio quando: 

I - tenham contratado o Cons6rcio para a prestacao de services. execucao de 
obras au fornecimento de bens, respeitados os valores de mercado; 

11 - houver contrato de rateio. 

PARAGRAFO ONICO. Os entes consorciados respondem subsidiariamente 
pelas obriqacoes do Cons6rcio. 

CLAUSULA 578• (Oa fiscalizaqao). Nos termos da lei 11.107, de 6 de abril de 
2005, o Cons6rcio estara sujeito a flscalizacao contabil, operacional e patrimonial pelo 
Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do Chefe do Poder Executive 
representante legal do Cons6rcio, inclusive quanta a legalidade, a legitimidade e a 
economicidade das despesas, atos, contratos e renuncia de receitas, sem prejufzo do 
controle externo a ser exercido em razao de cada um dos contratos que os entes da 
Federacao consorciados vierem a celebrar com o Cons6rcio. ,, �--- /JhY /\ , \ '. ·. lb<"''-' 
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PARAGRAFO ONICO. Ficam preservadas as competenclas dos Tribunais de 
Contas do Estado do Ceara e dos Municfpios do Ceara, nos termos da Constltuicao do 
Estado do Ceara. 

CAPfTULO II 
DA CONTABILIDADE 

CLAUSULA 588• (Da segregar;ao contebit). No que se refere a gestao 
associada, ao licenciamento ambiental, ao gerenciamento de resfduos de grandes 
geradores, entre outras operacoes, a contabilidade do Cons6rcio devera permitir que 
se reconheca a gestao economica e financeira em relacao a cada um de seus 
titulares. 

§ 1 °. Anualmente devera ser apresentado demonstrative que indique 
discriminadamente, por atividade: 

I - o investldo e arrecadado em cada atividade, inclusive os valores de 
eventuais subsidies cruzados; 

II- as receitas obtidas com a venda de resfduos recuperados em cada 
municipio consorciado; 

Ill - a sltuacao patrimonial, especialmente no que diz respeito aos bens que 
cada Municfpio tenha adquirido, lsoladamente ou em condomlnio, para a prestacao 
dos services de sua titularidade; e a parcela de valor destes bens que tenha sldo 
amortizada pelas receitas emergentes da prestacao de servlcos. 

IV - as receitas obtidas pela cobranca de taxas de licenciamento ambiental e 
aplicacao de multas pela flscallzacao: 

V - as receitas obtldas com a cobranca de precos publlcos: 

VI - outras receitas. 

§ 2°. Todas as dernonstracoes financeiras serao publicadas no sitio do 
Cons6rcio na internet por pelo menos quatro anos. 

CAP(TULO Ill 

DOS CONV�NIOS 

CLAUSULA 598• (Dos convenlos para receber recursos). Com o objetivo de 
receber transferencla de recurses, o Cons6rclo fica autorizado a celebrar convenios 
com entidades governamentais ou privadas, naclonais ou estrangeiras, exceto com 
entes consorciados ou com entidades a eles vinculadas. 

CLAUSULA 608• (Da interveniencis). Fica o Cons6rcio autorizado a 
comparecer coma interveniente em convsnlos celebrados entre entes consorciados ou 
entre estes e terceiros, a fim de receber ou aplicar recurses de interesse direto ou 
indireto para o manejo dos resfduos s61idos. 

(\ 
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T(TULO V 

DA SA[DA DO CONSORCIADO 

CAP(TULO I 

DO RECESSO 

CLAUSULA 618• (Do recesso). A retirada de membro do Cons6rcio dependera 
de ato formal de seu representante na Assembleia Geral. 

§ 1°. 0 recesso nae prejudlcara as obrlqacoes Ja constitufdas entre o 
consorciado que se retira e o Cons6rcio. 

§ 2°.0s bens destinados ao Cons6rcio pelo consorciado que se retira nae 
serao revertidos ou retrocedidos, excetuadas as hip6teses de: 

I - decisao nesse sentido da Assembleia Geral do Cons6rcio; 

II - expressa previsao no instrumento de transferencia ou de alienacao: 
111 - reserva da lei de ratltlcacao que tenha side regularmente aprovada pelos 

demais subscritores deste instrumento ou pela Assemblela Geral do Cons6rcio. 

CAPfTULO II 

DA EXCLUSAO 

CLAUSULA 628• (Oas hip6teses de exctusso). Sao hip6teses de exclusao de 
ente consorciado: 

I - a nae inclusac, pelo ente consorciado, em sua lei orcarnentarla ou em 
creditos adicionais, de dotacoes suficientes para suportar as despesas assumidas por 
meio de contrato de rateio; 

II - a subscricao de Protocolo de lntencoes para constltulcao de outro 
Cons6rcio com finalidades iguais ou, consideradas assemelhadas ou lncompatfveis, 
que fundamentem dellberacao da maioria absoluta dos votos dos entes consorciados 
reunidos em Assembleia Geral convocada para esse fim; 

H , I 
f 

Ill - a existencia de motives considerados graves, especialmente a orqanzacao 
da prestacao de services publicos de limpeza urbana e manejo dos residues s61idos 
em desacordo com piano regional integrado homologado pelo Cons6rcio, que 
fundamentem deliberacao de maioria absoluta dos votos dos entes consorciados 
reunidos em Assembleia Geral convocada para esse fim. 

§ 1°. A exclusao prevista no incise I do caput somente ocorrera ap6s prevla 
suspensao, perfodo em que o ente consorciado podera se reabilitar. 

§ 2°. Os estatutos poderao prever outras hip6teses de exclusao. 

§ 3°. A exclusao nae preludicara as obrigac;6es ja constltuldas entre o 
consorciado que se retira e o Cons6rcio. 

CLAUSULA 638• (Do procedimento). Os estatutos estabelecerao o 
procedimento administrative para a aplicacao da pena de exclusao, respeitado o 
direito a ampla defesa e ao contradlt6rio. ; 1 

§ 1°. A apllcacao da pena de exclusao dar-se-a por meio de declsao da � 
,//',;.<.., -;/,._/ 

Assembleia Geral. 0�;y;f/ 
§ 2°. Nos casos omissos, e subsidiariamente, sera aplicado or.: r 

ediment�� v ,?\- 
previsto pela Lei n°. 9. 784, de 29 de Janeiro de 1999. /i ' t\ 
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§ 3°. Eventual recurse de reconslderacao dirigido a Assembleia Geral nao tera 
efeito suspensive. 

T[TULO VI 

DA EXTIN9AO DO CONS6RCIO 

• 

CLAUSULA 648• (Da extinr;ao) A extincao do contrato de cons6rcio dependera 
de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado medlante lei por todos os 
entes consorciados. 

§ 1°. Os bens, direitos, encargos e obrigac;oes decorrentes da gestao 
associada de services publicos custeados par taxas, tarifas, ou outra especle de preco 
publico, serao atribufdos aos titulares dos respectivos services. 

§ 2°. Ate que haja decisao que indique os responsavels por cada obriqacao, os 
entes consorciados responderao solidariamente pelas obrlqacoes remanescentes, 
garantido o direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos qua deram 
causa a obriqacao. 

§ 3°. Com a extincao, o pessoal cedido ao Cons6rcio retornara aos seus 
6rgaos de origem e os empregados publlcos terao automaticamente rescindidos os 
seus contratos de trabalho com o Cons6rcio. 

T[TULO VII 

DAS DISPOSl90ES FINAIS 

CAPfTULO I 

DAS DISPOSl90ES GERAIS 

6 
>' -.» 

J declsoes do Cons6rcio ten ham .: 
'<'/� (,./,,,.,. 

demonstre sua viabilidade e t__(1 ·r:: \_,. � �·n·· n / lr . 

CLAUSULA 658• (Do regime jurfdico). 0 Cons6rcio sera regido pelo disposto 
na Lein°. 11.107, de 6 de abril de 2005; no Decreto Federal n°. 6.017, de 17 de janeiro 
de 2007; na Lei n°. 11.445, de 5 de Janeiro de 2007, pela Lei Complementar 140 de 8 
de dezembro de 2011, e respectlvos regulamentos, pelo Contrato de Cons6rcio 
Publico originado da ratiflcacao do presente Protocolo de lntencoes e pelas leis de 
ratflcacoes, as quais se aplicam somente aos entes federados dos quais emanaram. 

CLAUSULA 668• (Da interpretar;ao). A interpretacao do disposto neste 
instrumento devera ser compatfvel com o exposto em seu Prearnbulo, bem como aos 
seguintes princfpios: 

I - respeito a autonomia dos entes federados consorciados, pelo que o 
ingresso ou retirada do Cons6rcio depende apenas da vontade de cada municf pio, 
sendo vedado que lhe sejam oferecidos incentlvos para o lngresso; 

II - solidariedade, em razao da qual os entes consorciados se comprometem a 
nae praticar qualquer ato, comissivo ou omissivo, que venha a prejudicar a boa 
irnplementacao de qualquer dos objetivos do Cons6rcio; 

111 - eletividade de todos os orqaos dirigentes do Cons6rcio; 

IV - transparencia, pelo que nao se podera negar que o Poder Executive ou 
Legislativo de Municfpio consorciado tenha acesso a qualquer reunlao ou documento 
do Cons6rcio; 

V - eflciencla, o que exiqlra que todas as 
expllcita e previa fundamentacao tecnlca. que 
�omicidade. 

/\ " 
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CLAUSULA 67°. (Da exigibilidade). Quando adimplente com suas obriqacoes, 
qualquer ante consorciado e parte legftima para exigir o piano cumprimento das 
clausulas previstas neste instrumento. 

CLAUSULA sa•. (Da correcso). A Dlretoria, mediante aplicacao de fndices 
oficiais, podera corrigir monetariamente os valores previstos neste instrumento. 

PARAGRAFO ONICO. A criteria da Diretoria, os valores poderao ser fixados a 
manor em relacao a aplicacao do f ndice de correcao, inclusive para facilitar seu 
manuselo. 

CAP[TULO II 

DO FORO 

CLAUSULA 698• (Do foro). 0 fora da sede administrativa do Cons6rclo e o 
competente para processar e Julgar todos os conflitos de que o Cons6rcio figure come 
pa rte, ressalvados os foros legalmente institu ldos. 

CAPITULO Ill 

DAS DISPOSl<;OES TRANSIT6RIAS E GERAIS 

cLAUSULA 10•. 0 primeiro Presidente e a primeira Diretoria do Cons6rcio 
terao mandate ate o dia 31 de dezembro de 2020. 

cLAUSULA 71°. Para fins de interpretacao dos § 2° e § 3° da Clausula 28 a 
data de subscricao deste instrumento e 16 de Maio de 2019. 

CLAUSULA 72°. Revogam-se as disposlcoes em contrarlo constantes de lei e 
ates administrativos, em especial as relativas a outros atos de consorclamento para 
limpeza urbana e manejo de reslduos s61idos. 

Ceara, 16 de Maio de 2019. 

Afo"J��te 
-#o 

do Municl:o de Abalara 

./V &11' ./ //;, � -r ' .� 1 .r. ft�"Jt) lu' I'/ 1{,i, u ./ w.·J7 
( '/:; An onio de Macec:!o'6unior - refeito do Municfpio de Aurora 

{'lN' l• /) fl A ,(K ., I. i 'JI . / I : ·J --w ":1.Vnii ' v,/ •" &'l, V V/...{., Vt 1/t .fl VV (//// Jo�e MarqJinelio jfavares - �efei{o o M�ni fpio de Barro 

,__.) Ar> � \ ._,_,........,_ ·, • '� 
Je,1c..-�-,;v1A-"'0......0- �u- ....__��\,.)'"" , 
Teresa Maria Landim Tavares - Prefeita do Municfpio de Brejo Santo 

L. ,, tr�. !: .. JI-: t· - /J,/�i;_ 
'FJ�-�lsca"F�h�ra ffi/sb"6�a-�.,P�efe(ta do'MuMcrpio de Jati 
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�ie ;n acedo Lan 1� - Prefeito do Munlcfpio de Milagres 

Francisco Agabio 
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- Prefeito do Munlclplo de Penaforte 
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ANEXO I 

DO QUADRO DE PESSOAL, CARGOS E EMPREGOS PUBUCOS DO CONS6RCIO 

CAPITULO I 

DO CARGO DE SUPERINTENDENTE 

Art. 1° 0 cargo publico em cornissao de Superintendents do Cons6rcio 
Publico de Manejo dos Reslduos S61idos da Regiao Cariri Oriental tern os vencimentos 
constantes da tabela I. 

CAPfTULO II 

DOS EMPREGOS POUCOS 

Se9ao I 

Dos empregos do Quadro de Pessoa! 

Art. 2° Sao os seguintes os empregos publicos que compoern o quadro de 
pessoal do Cons6rcio Publico de Manejo dos Resfduos S61idos da Regiao Cariri 
Oriental: 

I - Gestor; 

II - Analista; 

Ill - Tecnlco: 

IV - Fiscal de Posturas; 

V -Fiscal de Licenciamento Ambiental 

VI - Assistente administrative; 

VII - Encarregado operacional; 

VIII - Auxiliar operacional. 

§ 1°. Os quantitativos e a estrutura dos salaries dos empregos estao fixados 
nas tabelas II e Ill. 

§2°. Os estatutos do Cons6rcio poderao prever especialidades diversas para 
os empregos referidos nos incises I a V do caput. 

Se9ao II 
Do lngresso 

Art. 3° Os empregos de que trata o art. 2° sac de provimento par concurso 
publico de provas ou provas e tftulos, e os seus lntegrantes sac submetidos ao 
Regime da Consolldacao das Leis do Trabalho. 

Art. 4° O ingresso nos empregos que compoern o Quadro de Pessoa! do 
Cons6rcio de que trata esta Lei far-se-a no Padrao 1, da Classe A, mediante 
aprovacao em concurso publlco de provas ou de provas e trtulos, observados os 
requisitos a seguir estabelecidos: �t:;' /V l �/} �, <\ -:>: p'"r'/1,,- ru /.: ;j/ '\\ \ \j \ C\ ( I£)�� I a ;> I/ \/)).);"\/ 
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I - para o emprego de Gestor, exigir-se-a diploma de conclusao de ensino 
superior, devidamente reconhecido pelo Mlnlsterlo da Educacao e registro no 6rgao de 
classe respective e cornprovacao de experiencia profissional de pelo menos 8 (oito) 
anos, conforme especialldade do emprego; 

II - para o emprego de Analista, exlqir-se-a diploma de conclusao de ensino 
superior, devidamente reconhecido pelo Mlnlsterlo da Educa9ao e registro no 6rgao de 
classe respectivo, conforme especialidade do emprego; 

Ill - para o emprego de Tecnico, exiqlr-se-a certiflcado de conclusao de 
ensino media especializado ou de habilitacao legal equivalente, devldamente 
reconhecidos pelo Ministerio da Educacao: 

IV - para o emprego de Fiscal de Posturas, exlqlr-se-a certificado de 
conclusao de ensino media especializado ou de habilltacao legal equivaiente, 
devidamente reconhecidos pelo Ministerio da Educacao; 

V - para o emprego de Fiscal de Licenciamento Ambiental, exlqir-se-a 
diploma de conclusao de ensino superior, devldamente reconhecido pelo Ministerio da 
Educacao e registro no 6rgao de classe respectivo, conforme especialidade do 
emprego; 

VI - para os empregos de Auxiliar operacional, exiglr-se-a certiflcado de 
conclusao de, no rnlnlmo, enslno fundamental I, devidamente reconhecido pelo 
Mlnisterio da Educacao. 

VI - para os empregos de Encarregado operacional e de Auxiliar 
administrativo, exiqlr-se-a certificado de conclusao de, no mfnimo, ensino fundamental 
II, devidamente reconhecido pelo Ministerio da Educacao. 

Sec;ao Ill 

Do Desenvolvlmento na Carreira 

Art. 5° 0 desenvolvimento do empregado no arnbito do Quadro de Pessoa! do 
Cons6rcio dar-se-a mediante proqressao e prornccao. 

§ 1 °. Para os fins desta Lei, proqressao e a passagem do empregado para o 
padrao de salario imediatamente superior, exigindo-se o interstfcio mfnimo de 1 (um) 
ano de efetivo exercicio no padrao anterior. 

§ 2°. Prornocao e a passagem do empregado de uma classe remunerat6ria, 
para a imediatamente superior, exigindo-se o interstrcio mfnimo de 5 (cinco) anos de 
efetivo exercicio na classe anterior. 

Art. 6° Sao requisitos baslcos e slmultaneos para a proqressao e prornocao 
no cargo, o interstrcio expresso pelo tempo de permanencla do empregado no padrao 
e classe em que estiver localizado, bem coma avallacao especffica. 

Paraqrafo unlco. Nao pcdera ter prornocao ou proqressao o empregado em 
uma das seguintes sltuacoes: 

I - ter sofrido pena disciplinar no perfodo imediatamente anterior a data da ,.. 
apuracao dos requisites para o processamento das prornocoes: /] 

II - estar afastado do cargo, salvo quando o afastamento for considerado .f ,..,.....,,,. 
-r 'I;{ legalmente como efetivo exercfcio. / l -, 

/� � \x� r.: � 
t 
l 

: ! 

, I 
I I 

! 
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Se�aolV 

Do Salario e das Gratlfica9oes 

Art. 7° Salano e a retribulcao pecuniaria devida ao empregado pelo exercfcio 
do emprego publico, com valor fixado em lei, nao inferior a um salarlo mfnimo 
nacional, sendo vedada sua vinculacao ou equlparacao para qualquer fim. 

Paragrato (mlco. A retrlbuicao a que se refere o caput e representada par 
padr6es de salario, escalonados em valores crescentes estabelecldos para as classes 
da carreira, conforme o constante da Tabela II. 

Art. 8° Fica criada a Gratifica9ao pela Execu9ao de Atividades no Cons6rclo, 
GAC. 

§ 1°. A GAC sera atribufda em funcao do efetlvo desempenho do empregado, 
bem coma do alcance de metas de desempenho institucional. 

§ 2°. Os criterios para avallacao individual e instltucional serao aprovados 
pela Assembleia Geral e constarao de ato emitido pelo Presidents do Cons6rcio. 

Art. 9. A GAC, no percentual de ate 35% (trlnta e cinco por cento), sera 
incidente sabre o salario do padrao em que o empregado estiver posicionado. 

§ 1°. A GAC sera atribulda anualmente ao empregado que estiver em efetivo 
exercfcio de atividades inerentes as atribulcoes do seu emprego e tera a segulnte 
dlstribuicao: 

I - ate 20% (vinte por cento) em tuncao dos conceitos obtidos na avallacao 
individual de desempenho ou resultados; 

II - ate 15% (quinze par cento) em funcao do desempenho institucional, que 
correspondera ao resultado obtido na consecucao das metas institucionais. 

§ 2°. 0 titular de emprego do quadro de pessoal do Cons6rcio percebera a 
GAC calculada nos percentuais rnaxlrnos referentes a avallacao individual e ao 
desempenho institucional, enquanto ocupar tuncao de dlrecao, assessoramento ou 
chefia no Cons6rcio. 

§ 3°. Os efeltos financeiros da GAC serao pages uma vez a cada ano e 
gerados a partir do mes subsequente aos resultados da avallacao. 

§ 4°. Ate que sejam processados os resultados da primeira avallacao, a GAC 
sera atribufda aos empregados no percentual de 15% (quinze par cento) do salarlo 
padrao do empregado. 

Art. 1 o. Os salaries do quadro de pessoal do Cons6rcio serao reajustados 
conforme definirem as Convencoes ou Acordos Coletivos de Trabalho. 

I 
Da Capacltacao e Avallacao de Competenclas l Art. 11. O Cons6rclo devera manter contrnuo processo de capacitacao e : . 

desenvolvimento dos integrantes do seu quadro de pessoal. 

Art. 12. Para os efeitos desta Lei, capacitacao ea melhoria profissional obtida I'; ;l f 
pelo empregado em termos de proficiencia no desempenho das atribulcoes do f � ,,,_/' � ,. 
emprego que exerce e de acrescirno da apllcacao de cornpetenclas, que resultam na /" t(C · � 

,l;;,cia e eficacia do�balho e do Cons6rcio, faze\�� jus � emp��� 
' 

�-- 
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correlate desenvolvimento na carreira, mediante proqressao e prornocao, observado o 
art. 5°, § 1° e § 2°, deste Anexo. 

Art. 13. 0 Cons6rcio prornovera a cada ano: 

I - avaliacao individual de competencies e desempenho ou competencies e 
resultados; 

II - avallacao do desempenho lnstitucional, relative ao resultado obtido na 
consecucao das metas lnstitucionais no perfodo. 

CAPiTULO Ill 
DISPOSICOES GERAIS 

Art. 14. Os Estatutos do Cons6rcio dlsporao sabre as demais rnaterias de 
interesse da gestao do Quadro de Pessoa! 

Art. 15. Este Anexo entra em vigor na vigencia da Lei que ratificar o Protocolo 
de lntencoes e, para todos os efeitos de direito, devera ser sempre conslderado 
integrante desta Lei. 

' , I 

-r 
(!,,./ .,. ,__... 
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Art. 16. Revogam-se as dlsposlcoes em contrarlo constantes de lei e atos 
administrativos. 
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Anexo I • Tabela I 

Quadro de Pessoa! do Cons6rcio - Quantltativo e Venclmentos do Cargo em 
Comlssao 

Cargo Quantitative Vencimento 
Superintendente 1 R$ 6.986,00 

Anexo I - Tabela II 

Quadro de Pessoa! do Cons6rclo - Quantitativo de Empregos (ocupacao 
progressiva, conforms cronograma de metas) 

Empreoo Quantitative 
Gester 6 
Anallsta 14 
Tecnico 11 
Asslstente administrative 11 
Fiscal de Posturas 9 
Fiscal de Licenciamente Ambiental 3 
Encarregade operacional 9 
Auxlliar operaclonal 63 

Anexo I - Tabela Ill 
Quadro de Pessoa( do Cons6rclo 

Estrutura de Classes e Padroes - Tabela de Salarlos par Emprego 

Salaries (R$) 

Analista En car- 
(1) 0 OU reg ado 
(/') ,ro 

Fiscal de Assistente Operacio- Auxiliar (/') .... 
C'O -0 
(.) 

co Gestor Licencia- Tecnlco Ad minis- nal Operaci- o, 
mento trativo OU on al 

Ambien- Fiscal de 
tal Pesturas 

1 4.990,00 3.493,00 2.195,60 998,00 1.596,80 998,00 
2 5.089,80 3.562,86 2.239,51 1.017,96 1.628,74 1.017,96 

A 3 5.191,60 3.634,12 2.284,30 1.038,32 1.661,31 1.038,32 
4 5.295,43 3.706,80 2.329,99 1.059,09 1.694,54 1.059,09 
5 5.401,34 3.780,94 2.376,59 1.080,27 1.728,43 1.080,27 
6 5.509,36 3.856,55 2.424, 12 1.101,87 1.763,00 1.101,87 
7 5.619,55 3.933,69 2.472,60 1.123,91 1.798,26 1.123,91 

B 8 5.731,94 4.012,36 2.522,05 1.146,39 1.834,22 1.146,39 
9 5.846,58 4.092,61 2.572,50 1.169,32 1.870,91 1.169,32 

10 5.963,51 4.174,46 2.623,95 1.192,70 1.908,32 1.192,70 
11 6.082,78 4.257,95 2.676,42 1.216,56 1.946,49 1.216,56 
12 6.204,44 4.343,11 2.729,95 1.240,89 1.985,42 1.240,89 

c 13 6.328,53 4.429,97 2.784,55 1.265,71 2.025,13 1.265,71 
14 6.455, 10 4.518,57 2.840,24 1.291,02 2.065,63 1.291,02 
15 6.584,20 4.608,94 2.897,05 1.316,84 2.106 94 1.316,84 , 

\\" . 

,, 
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ANEXO II 

DAS LEIS UNIFORMES DE PLANEJAMENTO, REGULACAO E FISCALIZACA.O E 
PRESTACAO DOS ssavicos POBLICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESfDUOS S6LIDOS 

CAPfTULO I 

DAS DEFINl<;OES 

VII - requlacao: todo e qualquer ato, normative ou nae, que discipline ou 
organize um determinado service publ'co, incluindo suas caracterfsticas, padroes de 
qualidade, impactos socioambientais, os direitos e obriqacoes dos cldadaos, dos 
usuarios e dos responsaveis por sua oferta ou prestacao, a polftica e sistema de 
cobranca, inclusive a fixacao, reajuste e revisao do valor de precos publlccs: 

Art. 1°. Para os efeitos deste Anexo, consideram-se: 

I - saneamento baslco: o conjunto de servlcos publicos e acoes com o 
objetivo de alcancar nfveis crescentes de salubridade ambiental, nas condlcoes que 
maximizem a prornocao e a melhoria das condicoes de vida nos meios urbano e rural, 
compreendendo o abastecimento de agua potavel; o esgotamento sanltarlo: a limpeza 
urbana e o manejo de residuos s61idos; e a drenagem e o manejo das aguas pluvials 
urban as; 

II - salubridade ambiental: qualidade das condlcoes em que vivem 
populacoes urbanas e rurais no que diz respeito a sua capacidade de iniblr, prevenir 
ou impedir a ocorrencia de doencas relacionadas com o meio ambiente, bem come de 
favorecer o pleno gozo da saude e o bem-estar; 

Ill - services publlcos de saneamento basico: os servlcos publicos cuja 
natureza seja o abastecimento de agua, o esgotamento sanitario, a limpeza urbana e o 
manejo de res[duos s61idos e a drenagem e o manejo de aguas pluviais; 

IV - services publicos de manejo de residues s61idos: a coleta, o transbordo e 
transporte, a triagem para fins de reuso ou reclclagem, o tratamento, inclusive por 
compostagem, e a dtsposicao final de resfduos s61idos domiciliares, assemelhados e 
provenlentes da limpeza publica: 

V - services publicos de drenagem e manejo de aguas pluviais e limpeza e 
fiscalizacao preventiva das respectivas redes urbanas: a coleta, o transporte, a 
detencao ou retencao para amortecimento de vazoes de cheias, o tratamento e o 
lancamento das aquas pluviais; 

VI - planejamento: as atividades de ldentifica9ao, qualmcacao, quantficacao, 
orqanlzacao e orlentacao de todas as acoes, publicas e privadas, por meio das quais 
um service publico deve ser prestado ou colocado a dlsposlcao de forma adequada 
em determinado perfodo para o alcance das metas e resultados pretendidos; 

'.1Js 
VIII - tlscallzacao: as atividades de acompanhamento, monltoramento, 1. 

controle e avaliacao, exercidas pelo 6rgao regulador e fiscalizador; · 1· 

IX - prestacao de service publico: a execu��o, em estrita conformida�e .com o fl2 . . :. 
estabelecido na requlacao, de toda e qualquer atlvldade ou obra com o objetivo de .: l(;; 'r, .'-./ ill 
permitir o acesso a um service publlco com caracterfstlcas e padrao de qualidade J/'6' G · . 
determinados; /�... J1' 

/J-.. X - titular: o Municlp� ,;:lfJ)/ ij, 'r 
$4- < \ �':, r, ... 
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XI - subsfdios: instrumento econormco de polftica social para facilitar a 
unlversahzacao do acesso ao saneamento basico, especialmente para populacoes e 
localidades de baixa renda; 

XII - taxa: especle de tribute institufdo pelo poder publlco, que tern como fato 
gerador o exercfcio regular do poder de polfcia, ou a utilizacao, efetiva ou potencial, de 
service publlco especffico e divisfvel, prestado ao contribuinte ou posto a sua 
disposlcao: 

XIII- tarifa: especle de preco publlco, objetivando a rernuneracao pelo usuario 
de prestacao de servlco publico. 

XIV - resfduos da construcao civil: os resfduos provenientes de construcoes, 
reformas, reparos e dernolicces de obras de construcao civil, e os resultantes da 
preparacao e da escavacao de terrenos, tais come: tijolos, blocos cerarnlcos, concrete 
em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, 
forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltlco, vidros, piastlcos, tubulacoss, 
flacao eletrica etc., comumente chamados de entulhos de obras. 

XV - resfduos dos services de saude: os residues que, por suas 
caracterfsticas, necessitam de processes diferenciados em seu manejo, exigindo ou 
nae tratamento previo a sua dlsposicao final, e que sac resultantes de atividades 
exercidas em todos os services relacionados com o atendimento a saude humana ou 
animal, inclusive os services de assistencla domiciliar e de trabalhos de campo; 
laborat6rios analfticos de produtos para saude: necroterlos, funerarias e servlcos onde 
se reallzem atividades de embalsamamento; servicos de medicina legal; drogarias e 
farmacias inclusive as de rnanipulacao: estabelecimentos de ensino e pesquisa na 
area de saude: centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos 
farmaceuticos, importadores, distribuidores e produtores de materials e controles para 
diagn6stico in vitro; unidades m6veis de atendimento a saude: servicos de acupuntura; 
services de tatuagem, dentre outros similares. 

PARAGRAFO ONICO. E de responsabilidade do gerador, nos termos da 
leqlslacao, do piano de saneamento baslco ou do piano de gestao integrada de 
residues s61idos e do regulamento, a gestao dos residues s61idos que por suas 
caracterlsticas ffsico-qufmicas, inclusive de volume proveniente de um mesmo 
gerador, nae se assemelham aos resfduos s61idos domiciliares ou aos provenientes da 
limpeza urbana. 

CAPfTULO II 

DOS SERVl<;OS EDE SEU PLANEJAMENTO, PRESTA<;AO, REGULA<;AO E 
FISCALIZA<;AO 

SeyaO I 
Das diretrizes de planejamento dos servlcos 

; . . 
Art. 2°. E direito do cldadao receber servicos publicos de limpeza urbana e 

manejo de residues s611dos que tenham sido adequadamente planejados. 

§ 1°. E direito do usuarlo, cabendo-lhe o Onus da prova, nae ser onerado por /,,·:'i_o;,:-· 1 
investimento que nae tenha sido previamente planejado, salvo quando: �/ 1 0 

_ 
1-decorrente de fato imprevisfvel justificado nos termos da requlacao; U '(i »> d ,, , r : 1/ M 

� 
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• 

II - nao ter decorrldo prazo para a elaboracao de piano de saneamento 
basico, previsto na legisla9ao federal e em regulamento. 

§ 2°. Os pianos de llmpeza urbana e maneJo de resfduos s6Hdos integram o 
piano de saneamento basico e devem abranger, no mfnimo: 

a) diagn6stico da srtuacao e de seus lmpactos nas condicoes de vida, 
utilizando sistema de indicadores sanitaries, epidemlol6glcos, amblentais e 
socloeconornlcos e apontando as causas das deflclencias detectadas; 

b) objetivos e metas de curto, media e longo prazos para a universallzacao, 
admitidas solucoes graduals e progresslvas, observando a compatibilidade com os 
demais pianos setorials; 

c) programas, projetos e acoes necessaries para atingir os objetlvos e as 
metas, de modo compatfvel com os respectivos pianos plurianuals e com outros 
pianos governamentais correlates, identificando possfvels fontes de financlamento; 

d) acoss para ernerqenclas e continqencias: 

e) mecanlsmos e procedimentos para a avaliacao slsternatlca da eflclencla e 
eflcacla das acoes programadas. 

§ 3°. 0 planejamento dos servlcos publlcos de limpeza urbana e maneJo de 
resfduos s61idos observara os seguintes princlpios: 

I - universallzacao do acesso; 

II - integrac;ao com os demais services publicos de saneamento baslco, de 
modo a propiciar a populacao o acesso na conformidade de suas necessidades e 
maximizando a eflcacla das acoes e resultados; 

Ill - limpeza urbana e manejo dos reslduos s61idos realizados de formas 
adequadas a saude publica e a protecao do meio amblente; 

IV - articulacao com as pcllticas de desenvolvimento urbano e regional, de 
habitacao, de combate a pobreza e de sua erradicacao, de protecao ambiental, de 
prornocao da saude e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da 
qualidade de vida, para as quais o saneamento basico seja fator determinants; 

baseada em sistemas de lnformacoes e 

X - sequranca, qualidade e regularidade; 
XI - inteqracao das infraestruturas e services com a gestao eficlente dos 

recurses h[dricos. 

VI 11 - transparencia das acoes, 
processes decis6rios institucionalizados; 

IX - controle social; 

V - adocao de metcdos, tecnlcas e processes que considerem as 
peculiaridades locais e regionais, promovam o uso racional da energia, da agua e dos 
demais recurses naturals e minimizem os impactos amblentais, dando enfase a 
reducao, a reutillzacao e a reciclagem dos resfduos s61idos; 

VI - utiliza9ao de tecnologias apropriadas, que viabilizem solucoss graduais e 
progressivas compatrveis com a capacidade de pagamento dos usuarlos: 

VII - eflclencia e sustentabilidade econornlca; Ii 
l I 

I �,; i 
I 

r i 
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Art. 3°. E dever dos Municfpios consorciados: , ;.. .. � 1 

I - por intermedlo do Cons6rclo, elaborar pianos regionais integrados deh l\f if'u 1 I 

limpeza urbana e manejo de residues s61idos na area de atuacao do Cons6rclo; fj� · i ·1 
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II - elaborar o detalhamento local da limpeza urbana e manejo de resfduos 
s61idos, compativeis com os respectivos pianos regionais integrados. 

§ 1°. Os pianos serao elaborados com horizonte mfnimo de 20 (vinte) anos, 
revisados a cada 4 (quatro) anos e abranqerao toda a area de atuacao do Cons6rcio 
quando regionais e todo o territ6rio do Municfpio quando locals. 

§ 2°. Os pianos regionais objetivam promover a gestao tecnica, obter 
economias de escala, reduzir custos, elevar a qualidade e minimizar os impactos 
ambientais dos services publicos que tern como objeto e deverao estabelecer 
diretrizes para: 

I - o exercfcio das funcoes de requlacao e a flscalizacao da prestacao dos 
services publlcos de limpeza urbana e manejo de resfduos s61idos; 

II - a orqanizacao da prestacao dos servicos publtcos de limpeza urbana e 
manejo de resfduos s61idos, inclusive quanta as modalidades de prestacao, opcces 
tecnol6gicas, locallzacao de instalacoes. 

§ 3°. Os pianos deverao ser compatrveis com: 

I - cs pianos nacional e regional de ordenamento do territ6rio; 

II - os pianos diretores de desenvolvimento urbane; 

Ill - os pianos de gerenciamento de recurses hfdricos; 

IV - a leqlslacao sanitaria, ambiental e de manejo de recurses hfdrlcos e de 
residues s611dos. 

§ 4°. As metas de unlversallzacao dos servlcos publicos de limpeza urbana e 
manejo dos resfduos s61idos e as interrnediarias serao fixadas pelos pianos reglonais 
e locais e possuem carater indicative para os pianos plurlanuais, cs orcarnentos 
anuais e a reahzacao de operacao de credito pelo Cons6rcio, pelo Municfpio 
consorciado. 

§ 5°. Nos terrnos do regulamento aprovado pelo 6rgao regulador, e vedado o 
investimento em services publicos de llmpeza urbana e manejo de resfduos s61idos 
sem previsao em piano. 

§ 6°. Alam de dispor sobre o manejo dos resfduos dornestlcos ou similares e 
dos oriqlnarios da varricao e limpeza de logradouros e vias publlcas, os pianos de 
manejo de resfduos s61idos deverao center prescricoes relativas ao manejo dos 
demais tipos de resfduos s61idos urbanos relevantes no territ6rio abrangido pelo piano, 
em especial dos oriqlnarlos de construcao e dernollcao e dos servlcos de saude. 

Art. 4°. As disposicoes dos pianos sao vinculantes para: 

I - a requlacao, a fiscallzacao, a prestacao direta cu delegada e a avallacao 
dos services publicos de que tratam; e 

II - as acoes publicas e privadas que, disciplinadas ou vinculadas as demais 
polfticas publlcas implementadas pelo Cons6rcio, pelo Municfpio que elaborou o piano, 
venham a interferir nas condicoes ambientais e de saude. 

Art. 5°. A elaboracao e a revlsao de piano de limpeza urbana e manejo de 
resfduos s61idos obedecerao aos seguintes procedimentos sequenciais: r, 

I - apreclacao e avallacao da proposta por Conselho Municipal ou Regional // -../ I \. conforme o carater local ou regional do piano; < , l (( 
II - dlvulqacao e debate, por melo de audiencla publlca e de consulta publlca, cr.s;� 1 i 1 

da proposta de piano e dos estudos que o fundamentam; ';(cj ¥ j I 

/'l" _,, � \\, �\N i l 
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Ill - aprecracao e avaliacao da proposta pela Conferencia Municipal ou 
Regional conforme o carater local ou regional do piano; 

IV - instituicao do piano local por decreto do Executive e do piano regional 
por resolucao da Assembleia Geral do Cons6rcio. 

§ 1°. A divulqacao da proposta do piano e dos estudos que a fundamentam, 
dar-se-a por meio da disponlbilizacao integral de seu teor aos interessados por meio 
da internet e por audlencla publlca em cada Municipio consorciado. 

§ 2°. Nos cases de Municfpios em que o acesso a internet seja limltado ou 
dificultado por problemas tecnlcos e de disponibilidade de locais de acesso publlco, 
c6pia impressa devera ficar disponrvel para consulta na sede das Prefeituras 
Municipals e em outros 6rgaos, pelo menos 15 (quinze) dias antes da audisncla 
publica no respective Municf pio. 

§ 3°. Ap6s a reallzacao das audlenclas publlcas, fica estabelecido o prazo 
minimo de 15 (quinze) dias para o recebimento de crfticas e suqestoes, garantido a 
qualquer do povo o acesso as respostas. 

§ 4°. Alterada a proposta do piano em razao das crfticas e suqestoes 
recebidas, devera a sua nova versao ser divulgada pelo menos 15 (quinze) dias antes 
de sua avaliacao e debate na Conferencla Regional, a ser conclufdo no prazo maxirno 
de 60 (sessenta dias), a contar da data de publicacao da alteracao. 

§ 5°. E condicao de validade para os dispositivos do piano a sua explfcita 
fundarnentacao em estudo submetido a divulgac;ao e debate, bem como a adequada 
fundarnentacao das respostas as crfticas e suqestoes. 

§ 6°. 0 Conselho Municipal a que se refere o Incise I do caput podera ser o 
Conselho da Cidade ou, na falta deste, o Conselho de Melo Ambiente, de Saneamento 
Basico, de Saude ou outro Conselho Municipal com afinldade pela ternatica do piano e 
o Conselho Regional e o Conselho Regional de Resfduos S611dos do Cons6rcio. 

Se9ao II 

Das diretrizes para a regula9ao e a fiscaliza9ao dos services 

Art. 6°. A prestacao dos services publlcos de limpeza urbana e manejo de 
residues s61idos sera objeto de repulacao e flscalizacao permanente Inclusive quando 
prestados, direta ou indiretamente, pelo Municfpio consorciado. 

§ 1°. lnforrnacces produzidas por terceiros contratados poderao ser utilizadas 
pela requlacao e fiscallzacao dos services. 

§ 2°. E garantldo ao orqao regulador e fiscalizador o acesso a todas as 
lnstalacoes e documentos referentes a prestacao dos services. 

§ 3°. lncluem-se na regulac;ao dos services as atividades de interpretar e fixar 
crlterlos para a fiel execucao dos instrumentos de delega9ao dos servlcos, bem como 
para a correta adrninlstracao de subsfdlos. 

§ 4°. lncumbe ao 6rgao regulador e fiscalizador dos services a verificacao do 
{} 

cumprimento dos pianos de limpeza urbana e manejo de residues s61idos por parte ,.6./.1..,A 
dos prestadores de services. na forma das dlsposicoes legais, regulamentares e 11� .'JIJ,-;; 
contratuais. {f 1 • 

Art. 7°. Atendidas as diretrizes fixadas neste instrumento, ao 6rgao regulador 
cabera estabelecer regulamentos, que deverao compreender pelo menos: 

/:V�-- - � \\( ''" - 
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I - as metas progressivas de expansao e de qualidade dos servlcos, de 
eflclencia e de uso racional da aqua, da energia e de outros recurses naturals, e de 
reciclagem de residues s61idos, em conformidade com os servlcos a serem prestados 
e os respectivos prazos e prioridades; 

II - padroes e indicadores de qualidade da prestacao dos services, Inclusive 
de atendlmento ao publico: 

Ill - requisites operacionais e de rnanutencao das lnstalacoes: 

IV - as condicoes de sustentabilidade e equilfbrio econornico-flnanceiro da 
prestacao dos servlcos, em regime de eflciencla, inclulndo: 

a) os procedimentos para estimar custos dos services publlcos de manejo 
dos residues s61idos e limpeza urbana em regime de eflclencla: 

b) a cornposlcao de taxas, tarifas e precos publicos e a sistematica de 
cobranca: 

c) procedimentos, prazos de fixacao e sisternatica de reajustes e de revisoes 
de taxas, tarifas e precos publicos: 

d) a polftica de subsfdios taritarios e nae tarlfarlos; 
e) parametros a serem considerados para prestacao de services a grandes 

geradores; 
f) pararnetros a serem considerados para venda de resfduos recuperados. 

V - medicao, faturamento e cobranca de servlcos tarifados; 

VI - pianos de contas da prestadora e mecanlsmos de lntorrnacao, auditoria e 
certitlcacao e monitoramento dos custos; 

VII - sistematlca de avalracao da eflciencia e eficacia dos services prestados; 

VIII - mecanismos de partlcipacao e controle social das atividades de 
requlacao e fiscalizacao dos servicos publicos: 

IX - medldas de contlnqencias e de emerqenclas: 

X - as hip6teses de intervencao e de retomada de servlcos delegados. 

XI - penalidades a que estao sujeltos os prestadores de services por 
descumprimento dos regulamentos; 

XI I - direitos e deveres dos usuarios; 

XIII - condicoes relativas a autorizacao pelo titular para a contratacao dos 
servicos prestados mediante contratos de concessao ou de programa; 

XIV - relacoes entre prestadores de diferentes atividades de um mesmo 
servico. 

. 
,I 

•I 

PARAGRAFO ONJCO. Os regulamentos disporao ainda sobre: j; 
I - as condicoes em que o prestador de servlco publlco podera manejar os I I 

reslduos s61idos cuja responsabilidade pelo manejo e atribufda ao gerador em razao 1 �,, 
11 

de norma legal ou administrativa e os respectivos encargos do gerador; 

II - a separacao na fonte, o acondicionamento e apresentacao para coleta §' 
dos resfduos domiciliares e de grandes geradores; , 

:;·� 
··t'-' jl I 

Ill - hip6teses de lnterrupcao da prestacac dos servlcos publicos, limitadas a (?fi'.lzj � '! 

situacao de ernerqencla ou de calamidade publlca, especialmente a que coloque em( I! 
risco a saude do trabalhador do servlco publico ou a sequranca de pessoas e bens; ou . ! I 
a necessidade de efetuar reparos, rnodiflcacoes au melhonas nos slstemas par meio ,/(} 

/"': 
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de lnterrupcoes programadas: � 
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IV - a exigencia de comunlcacao prevla aos usuarios e ao Cons6rcio das 
interrupcces programadas da prestacao de service publico. 

Art. 8°. A elaboracao e a revisao de regulamento obedecerao aos seguintes 
procedimentos sequenciais: 

I - apreclacao e avaliacao da proposta inicial par Conselho Municipal au 
Regional conforme a carater local au regional do regulamento; 

11 - divulgac;ao e debate, par meio de audiencia publica e de consulta publlca 
da proposta de regulamento e dos estudos que a fundamentam; 

Ill - apreclacao e avaliacao da proposta alterada par Conselho Municipal au 
Regional conforme a caratsr local ou regional do regulamento; 

IV - lnstltuicao par resolucao do 6rgao regulador. 

§ 1°. A divulqacao da proposta de regulamento e dos estudos que a 
fundamentam, dar-se-a par meio da disponibiltzacao integral de seu tear aos 
interessados por meio da internet e par audlencla publlca em cada Municipio 
consorciado quando for a caso. 

§ 2°. Nos casos de Municfpios em que o acesso a Internet seja limitado ou 
diflcultado por problemas tecnicos e de disponibilidade de locais de acesso publtco, 
c6pia impressa da proposta de regulamento devera ficar dlsponfvel para consulta na 
sede das Prefeituras Municipais e em outros 6rgaos, pelo menos 15 (quinze) dias 
antes da audlencia publica no respectivo Municfpio. 

§ 3°. Ap6s a realizacao das audienclas publlcas, fica estabelecido o prazo 
mfnimo de 15 (quinze) dias para o recebimento de crfticas e sugest6es, garantido a 
qualquer do povo o acesso as respostas. 

Sec;ao III 

Da prestacao dos ssrvlcos 

§ 4°. Alterada a proposta de regulamento em razao das criticas e sugest6es 
recebidas, devera a sua nova versao ser divulgada pelo menos 15 (quinze) dias antes 
de sua avaliacao e debate no Conselho Regional de Reslduos S61idos, a ser conclufdo 
no prazo maxima de 60 (sessenta dias), a contar da data de publlcacao da alteracao. 

§ 5°. � condicao de validade para os dispositivos do regulamento a sua 
explrcita fundarnentacao em estudo submetido a dlvulqacao e debate, bem coma a 
adequada fundamentacao das respostas as crfticas e sugest6es. 

§ 6°. O Conselho Municipal a que se refere o inciso I do caput podera ser o 
Conselho da Cidade ou, na falta deste, o Conselho de Meio Ambiente, de saude ou 
outro Conselho Municipal com afinidade pela tematlca do piano. 

Art. 9°. 6rgao regulador flscalizara a prestacao dos servicos publtcos de 
limpeza urbana e manejo de resfduos s61idos desenvolvldas no territ6rio de sua 
cornpetencla, de acordo com as disposicoes legais, regulamentares e contratuais e 
com os pianos aphcavels. ressalvados os aspectos mencionados na Clausula 118, 

Paraqrafo 2°, do Protocolo de lntencoes. If l�i, 
I 

j,\ 
31 j t. 
!I 
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Art. 10. Os services publlcos de limpeza urbana e manejo de resfduos s611dos ,,::;t':b :: ) 
possuem natureza essencial e serao prestados com base no disposto no neste t:':t' t � 
instrumento e seus anexos, nos pianos, regulamentos e contratos de deleqacao. -M lrl ll 
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Art. 11. A prestacao dos services publicos de limpeza urbana e maneJo de 
resfduos s61idos devera obedecer ao princfpio da continuidade, podendo ser 
interrompida pelo prestador apenas nas hip6teses de: 

I - sltuacao de ernerqencla ou de calamidade publlca, especialmente a que 
coloque em risco a sauds do trabalhador dos services ou a sequranca de pessoas e 
bens; 

II - necessidade de efetuar reparos, rnodificacoes ou melhorias nos sistemas 
par meio de lnterrupcoes programadas. 

Sec;aolV 
Da recuperacao dos custos 

ti 
t 
I ·� . 
I 
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t. 
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I - diretos, quando destinados a usuarios determinados, ou indiretos, quando 
destinados ao prestador dos servlcos: 

Art. 12. Os servicos publicos de manejo de resfduos s61idos terao sua 
sustentabilidade economico-flnancetra assegurada, sempre que possfvel, pela 
recuperacao dos custos por meio de cobranca de taxa pela utllizacao efetiva ou 
potencial desses services publicos pestos a disposlcao de usuario. 

Art. 13. A institulcao de taxas, por meio de lei dos Municfpios consorciados, e 
de precos publlccs para os servicos publicos de manejo de resfduos s61idos observara 
as seguintes diretrizes: 

I - recuperacao dos custos incorridos na prestacao do servico, em regime de 
eflclencla: 

II - qeracao dos recurses necessaries para realizacao dos investimentos, 
ob}etivando o cumprimento das metas e objetivos do service: 

Ill - arnpllacao do acesso dos cidadaos e localidades de baixa renda aos 
servlcos, inclusive pela acocao de subsfdios; 

IV - rernuneracao adequada do capital investido pelos prestadores dos 
servicos: 

V - inibi<;ao do consume superfluo e do desperdfcio de recurses; 

VI - estrmulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatfveis com 
os nlveis exigidos de qualidade, continuidade e seguranc;a na prestacao dos servlcos: 

VII - incentive a eficlencla dos prestadores dos servlcos: 

VIII - observancla dos arts. 145, II, e 150, I, da Constltuicao Federal, e do art. 
7° do C6digo Tributario Nacional (Lei n° 5.172/66) no que se refere as taxas. 

§ 12. O regulamento estabelecera as orientacoes relativas aos subsfdios para 
os usuarios e localidades que nao tenham capacidade de pagamento ou escala 
econornlca suficiente para cobrir o custo integral dos servlcos. 

§ 22. Os subsfdios necessaries ao atendimento de usuarios e localldades de 
baixa renda dependendo das caracterf sticas dos beneficiaries e da origem dos 
recursos serao: 

/; o 
r> . ....__ 

II - fiscais, quando decorrerem da alocacao de recursos orcamentarios, A/;;. B 11 

inclusive por meio de subvencoes: V i 
Ill - internos a cada titular ou entre localidades, nas hip6teses de gestao &� - / J 

associada e de prestacao regional. � ./tk� •ti / r-: f . /� / "1' It 
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§ 3° Cornpoem ainda as receitas do Cons6rcio os valores obtidos com a 
cobranca de precos pOblicos decorrentes de contratos de prestacao de services a 
grandes geradores e de acordos setoriais para realizacao de ativldades de manejo de 
residues obrigados a log[stica reversa, bem como recurses oriundos da venda de 
residues recuperados. 

Se«;ao V 

Da avallacao externa e lnterna dos servlcos 

Art. 14. Os services pOblicos de limpeza urbana e manejo de resf duos s61idos 
receberao avaliacao de qualidade interna e externa anual, sem prejuizo de outras que 
sejam previstas neste instrumento, no regulamento e nos contratos de prestacao dos 
services. 

Art. 15. A avaliacao interna sera efetuada pelos pr6prios prestadores dos 
services. per meio de Relat6rio Anual de Qualidade dos Services - RAQS, que 
caracterizara a sltuacao da oferta dos servicos prestados face as previsoes do 
respective piano e das normas de requlacao, de natureza legal, regulamentar e 
contratual. 

§ 1°. 0 RAQS sera elaborado na conformidade das diretrizes e prazos 
estabelecidos no regulamento. 

§ 2 °. O prestador devera encaminhar o RAQS para publlcacao no sltio do 
Cons6rcio na internet. 

Art. 16. A avallacao externa dos services publlcos de limpeza urbana e 
maneJo de resfduos s61idos prestados localmente sera efetuada pelo Conselho 
Municipal da Cidade ou, na falta deste, pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, de 
saude ou outro Conselho Municipal. 

§ 1°. Os servlcos publicos de limpeza urbana e manejo de resfduos s61idos 
prestados regionalmente terao sua avallacao externa realizada pelo Conselho de 
Regional de Manejo dos Resfduos S61idos, com base nos RAQS e demais 
inforrnacoes relevantes sistematizadas e disponibilizadas pelo Cons6rcio. 

§ 2°. Os resultados da avallacao externa serao encaminhados aos respectivos 
prestadores e a Assembleia Geral e publicados no sftio do Cons6rcio na internet. 

§ 3°. 0 Cons6rcio devera disponibilizar os RAQS e os resultados das 
avaliacoes externas dos services pOblicos de limpeza urbana e manejo de resfduos 
s61idos na sua area de atuacao, ao 6rgao da Adrnlnlstracao Federal responsavel pelo 
Sistema Nacional de tnforrnacoes em Saneamento - SNIS. 

Se9ao VI 

Dos direitos do usuarlo 
' {, . 
i· 

l e �t )(;,� ! 
4/'D I 

II - ter ample acesso, inclusive por meio da rede mundial de computadores - w ·! 
internet, as lnformacoes sabre a prestacao do service na forma e\�m a periodicidade 4'� �1.11 � . \ r--- 4>{;J\(\� /�- 
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I 

Art. 17. Sem prejufzo de outros direitos previstos na legislac;ao federal, neste 
instrumento, na legislac;ao dos Municipios consorciados e no regulamento, asseguram- 
se aos usuarios: 

I - acesso ao manual de prestacao do servlco e de atendimento ao usuarlo, 
elaborado pelo prestador e aprovado pelo 6rgao regulador; 
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I 
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§ 3°. As areas publicas destinadas a receber, igualmente sem restrlcao de 
quantldade, residues da construcao civil e resfduos volumosos oriundos de acoes de 
limpeza de vias e logradouros pt.iblicos, devem compor a rede de areas para recepcao 
de grandes volumes. 

§ 2°. Os operadores das areas referidas no § 1 ° devem receber, sem restricao 
de quantidade, resfduos oriundos de geradores ou transportadores de residues da 
construcao civil e resfduos volumosos . 

§ 4°. os residues da construcao civil e os restcuos volumosos devem ser 
integralmente triados pelos operadores das areas citadas nos §§ 1° e 3° e deverao 
receber destinacao em conformidade com a definlda nas resolucoes do SISNAMA 
concernentes, com prioridade para sua reutllizacao ou reclclagem, respeitado o Art.9° 
da Lei 12.305/2010. 

/J� 
§ 5°. Nao sac admitidas nas areas citadas no nos§§ 1° e 3° a descarga de: ,J 

/..'/ ./ 
I - resfduos de transportadores nao cadastrados junta ao Cons6rcio; //C, ,;�-: 1Z:,t.1 .. D 
II - reslduos domiciliares, residues industriais e resfduos de servlcos de saude. %1j "' 1 ,,., r------ '{I /A'\ 
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SE<;Ao 111 
DA DISCIPLINA DOS RECEPTORES 

IV - areas com a cornposlcao das funcoes descritas nos itens anteriores. 

Ill - aterros de resfduos da construcao civil; 

II - areas de reciclagem; 

I - areas de transbordo e triagem de resfduos da construcao civil e residues 
volumosos (ATT); 

§ 1°. Fazem parte da rede de areas para recepcao de grandes volumes: 

I - estejam integradas em rede, coma explicitado no § 1 °, a seguir; 

11 - sejam licenciadas pelos orqaos competentes; 

Art. 16. Os receptores de residues da construcao civil e residues volumosos 
devem promover o manejo dos resfduos em grandes quantidades em areas 
especificamente concebidas e implantadas para recepcao e processamento de 
grandes volumes desses resfduos, tais que: 

Ill - componham-se preferencialmente de empreendimentos privados 
regulamentados (operadores de trlagem, transbordo, reclclagem, reservacao e 
disposicao final), cujas atividades visem a destinacao adequada dos referidos resfduos 
em conformidade com as diretrlzes deste Anexo, do regulamento editado pelo 
Cons6rcio e das normas tecnicas brasileiras concernentes. 

VI - a encaminhar mensalmente relat6rios slnteticos com discrtmlnacao do 
volume de resfduos removidos e sua respectiva destlnacao, com apresentacao dos 
comprovantes de descarga em locais licenciados pelo poder publlco. 

/}� - 
/7"1Y 

//'/'7 ------- 
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CAPITULO IV 
DA DESTINA<;AO DOS RESIDUOS 

§ 6°. Os operadores das areas referidas no paraqrafo 1 ° devem encaminhar, 
mensalmente, relat6rios sinteticos com dlscrirninacao do volume par tipos de resfduos 
recebidos. 

. 
I ! 

l 
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I 
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II - o uso tanto em obras contratadas coma em obras executadas pela 

a) para reservacao e beneflciamento futuro (estocagem transit6ria); ou 

b) para reconforrnacao topoqrafica de areas com funcao urbana definida. 

Art. 20. 0 Cons6rcio Publico devera regulamentar as condicoes para o uso 
obrigat6rio dos resfduos transformados em agregado reciclado nos services e obras 
publlcas executados diretamente ou contratados pelos Municfpios consorciados, 
estabelecendo: 

I - as services e obras onde estes agregados poderao ser utilizados em 
conformidade com as normas tecnlcas brasilelras concernentes; 

Paraqrafo unico. Os resfduos da construcao civil de natureza mineral, 
designados como classe A nas Resolucoes do SISNAMA, devem ser prioritariamente 
reutilizados au reciclados, salvo se invlavels estas operacoes, circunstancias essas 
frente as quals deverao ser conduzidos a aterros de resfduos da construcao civil 
licenciados: 

§ 7°. 0 Cons6rclo Publlco deve criar procedimento de registro e licenciamento 
para que proprietaries de areas que necessitem de reqularizacao topoqrafica possam 
executar Aterro de Resfduos da Construcao Civil de pequeno porte com resfduos 
previamente triados, obedecidas as normas tecnicas brasileiras especfficas. 

Art. 17. Os resfduos volumosos nao inseridos na logfstica reversa, captados no 
Sistema de Gestao Sustentavel de Resfduos da Construcao Civil e Resfduos 
Volumosos devem ser triados, apllcando-se a eles, sempre que possfvel, processes de 
desmontagem que viabilizem sua reutiliza9ao e reciclagem e evitem sua destinacao 
final em aterro sanitarlo. 

Art. 19. Os resfduos da construcao civil deverao ser integralmente triados por 
seus pr6prios geradores ou nas areas receptoras, segundo a classiflcacao definida 
pelas resolucoes do Sistema Naclonal de Meio Ambiente (SISNAMA), em especial 
pelas Resolucoes CONAMA no. 307, de 2002 e n° 348, de 2004, e suas atuallzacces, 
em classes A, B, C e D e deverao receber a destinacao prevista nessas resolucoes e 
nas normas tecnicas brasileiras concernentes. 

Art. 18. Os Resfduos Volumosos inseridos na logfstica reversa, captados no 
Sistema de Gestao Sustentavel de Resfduos da Construcao Civil e Resfduos 
Volumosos, devem ser disponibilizados aos fabrlcantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes, para que, na forma de acordo ou termo de compromisso, assumam a 
responsabilidade pela sua destlnacao, 

' 

c 11 
adrninistracao publlca direta au indireta; .,·r / 1 

/./,fr:,' !II Ill - o uso tanto de agregados produzidos em lnstalacoes do Peder Publico &)!< · I ' 
come de agregados produzidos em instalacoes privadas; ., � f� , , j 
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IV - as condlcces de dispensa dessa obrigatoriedade, em obras de carater 
emergencial ou quando da lnexlstencia de oferta dos agregados reciclados ou, ainda, 
na tnexistencla de precos inferiores em relacao aos agregados naturais. 

Paraqrato unlco. Sera da responsabilidade dos 6rgaos publlcos rnurucipars 
responsavels pela llcitacao das obras publlcas a lnclusao das dlsposicoes deste artigo 
e da sua reqularnentacao em todas as especificacoes tecnicas e editais de licltacao. 

CAPiTULO V 
DA GESTA.O E FISCALIZACA.O 

Art. 21. E de responsabilidade do Cons6rcio a coordenacao das acoes 
previstas no Plano lntegrado de Gerenciamento de Resfduos da Construcao Civil. 

§ 1°. A coordenacao deve, entre outras tarefas: 

I - interagir com os 6rgaos municipais responsavels pelo planejamento, meio 
ambiente, limpeza urbana e outros. 

II - realizar reuni6es peri6dicas com representantes dos agentes geradores, 
transportadores e receptores de resfduos, visando o compartilhamento de lnformacoes 
para a sua gestao adequada. 

Art. 22. Compete ao Cons6rcio fiscalizar o cumprimento das normas 
estabelecidas neste Anexo e aplicar as sancoes por eventual lnobservancla. 

Art. 23. No cumprimento da flscalizacao, o Cons6rcio deve: 

I - orientar e inspecionar os geradores, transportadores e receptores de 
resfduos da construcao e residuos volumosos quanto as normas deste Anexo; 

II - vistoriar os vefculos cadastrados para o transporte, os equipamentos para 
acondicionamento de resfduos e o material transportado; 

Ill - expedir notitlcacoes, autos de lnfracao, de rstencao e de apreensao: 

IV - inscrever na dfvida ativa os valores referentes aos autos de mtracao e 
multa que nae tenham sido pages. 

CAPfTULO VI 
DAS SAN<;OES ADMINISTRATIVAS 

SEyAO I 
DISPOSl<;OES GERAIS 

Art. 24. Considera-se intracao administrativa toda acao ou ornissao, praticada 
a tftulo de dolo ou culpa, que viole as disposic;6es estabelecidas neste Anexo e nos 
regulamentos. {i 

Art. 25. Por transqrsssao do disposto neste Anexo e das normas dele j//' 
decorrentes, consideram-se infratores: / ·�·, ·v 

c "j: l/./ 
I - o proprletario, o locatarlo, o sfndico ou aquele que estiver, a qualquer tftulo, �j) 

na posse do im6vel; . , /('� 

��o�,�"''""""- d \\ C::-�M 
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II - o representante legal do proprietarlo do im6vel ou responsavel tecnlco pela 
obra; 

Ill - o motorista e o proprletarlo do vefculo transportador; 

IV - o dirigente legal da empresa transportadora; 

V - o proprietario, o operador ou responsavel tecnico da area para recepcao de 
resfduos. 

Art. 26. Considera-se relncloencia o cometimento de nova infracao ao disposto 
neste Anexo dentro do prazo de doze meses ap6s a data de apllcacao de penalidade 
por infra9ao anterior. 

Art. 27. No caso de os efeitos da infracao terem sido sanados pelo Poder 
Publico, o infrator devera ressarcir os custos lncorridos em dinheiro, ou, a criteria da 
autoridade administrativa, em bens e services. 

SECAO II 
DAS PENALIDADES 

Art. 28. O infrator esta sujeito a aplicacao das seguintes penalldades: 

I - multa; 

II - suspsnsao do exercfcio de atividade par ate noventa dias; 

Ill - cassacao da autorizacao ou llcenca para execucao de obra; 

IV - interdlcao do exercicio de atividade; 

V - perda de bens. 

Art. 29. A pena de multa consiste no pagamento de valor pecunlario definido 
mediante os criterios constantes do Apendlce deste anexo, sem prejufzo das demais 
sancoes administrativas previstas no art. 28. 

§ 4°. Os valores arrecadados em razao de multas integram as receitas do 
Cons6rcio. 

§ 1°. Sera aplicada uma multa para cada lnfracao, inclusive quando duas ou 
mais infracoes tenham sido cometidas slmultanea ou sucessivamente. 

§ 2°. No caso de reincidencla, o valor da multa sera do dobro do prevlsto no 
Apendice deste Anexo. 

1 o ...... 
'\ . 
\ \ \ \ 

§ 3°. A qultacao da multa, pelo lnfrator, nae o exime do cumprimento de outras 
obriqacoes legais nem o isenta da obrigac;ao de reparar os danos causados ao meio 
ambients ou a tercelros. 

Art. 30. A suspensso do exercfclo da ativldade por ate noventa dias 
aplicada nas hip6teses de: 

�oposi9§0 de obstaculos wcalizadora; 
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definidas pela regula9ao dos services, especialmente as relativas a qualidade, 
receitas, custos, ocorrenclas operacionais relevantes e investimentos realizados; 

111 - ter previo conhecimento das penalidades a que estao sujeltos os 
cidadaos, os demais usuarios e os prestadores dos servicos: 

IV - tera cesso aos Relat6rios Anuais de Qualidade dos Services - RAQS e 
dos pareceres sabre estes emitidos pelos 6rgaos responsaveis pela avallacao externa. 

Art. 18. Nos termos de reqularnentacao, e direito do cldadao e dos demais 
usuarlos, fiscalizar a execucao dos servicos publlcos de limpeza urbana e manejo de 
resfduos s61idos e apresentar reclamacoes. 

§ 1°. 0 prestador dos servlcos devera receber, apurar e solucionar quelxas e 
reciarnacoes dos cldadaos e dos demais usuarlos, que deverao ser notificados das 
providenclas adotadas em ate 30 (trinta) dias. 

§ 2°. O 6rgao regulador devera receber e se manifestar conclusivamente nas 
reclarnacoes que, a julzo do interessado, nae tenham sido suficientemente atendidas 
pelo prestador, inclusive quando este for o pr6prio Cons6rcio. 

Art. 19. 0 Cons6rcio e obrigado a motivar todas as declsoes que interfiram 
nos direitos ou deveres referentes aos servlcos ou a sua prestacao, bem coma, 
quando solicitado pelo usuarlo, a prestar esclarecimentos complementares em 30 
(trinta) dias. 

§ 1°. Aos relat6rios, estudos, decls6es e instrumentos equivalentes que se 
refiram aos servicos publicos de limpeza urbane e manejo de resfduos s61idos devera 
ser assegurada publicidade, deles podendo ter acesso qualquer do povo, 
independentemente de dernonstracao de interesse, salvo as par prazo certo 
declarados como sigilosos por decisao fundamentada em interesse publico relevante. 

§ 2°. A publicidade a que se ref ere o § 1 ° devera se efetivar por meio de sftio 
mantido na internet. 

§ 3°. Nos casos de Municfpios em que o acesso publico a internet seja 
limitado au dificultado par qualquer razao, c6pia impressa dos documentos referidos 
no §1° devera ficar disponfvel para consulta par qualquer do povo na sede desses 
Municfpios. 

., 
f 

DAS DISPOSICOES GERAIS 

Art. 20. Este Anexo entra em vigor na vigencia da Lei que ratificar o Protocolo 
de lntencoes e, para todos as efeitos de direito, devera ser sempre considerado 
integrante desta Lei. 

CAP(TULO Ill • .. 
J 
'I 
1 
1: 
l �. 

Art. 21. Sem prejuizo da obriga9ao de, independentemente da exlstencla de • 
culpa, reparar os danos causados, a a9ao ou ornissao das pessoas ffsicas ou jurfdicas I 
que imports inobservancia aos preceitos deste Anexo, dos dispositivos do Contrato de 

1 ·. 

1 

•, 

Cons6rcio ou da leqlslacao dos entes consorciados. sujeita os infratores as sancoes 
previst�s em lei, em especia� as fixadas na Lei�� 9.6�5, de 1� de fevereiro de 1998, ;£ 
que "dlspoe sabre as sancoes penais e adrninlstratlvas dertvadas de condutas e }J . 
atividades lesivas ao meio ambiente, e da outras provldenclas", e em seu regulamento. , {Jj,iif ; l Art. 22. Revogam-se as dlsposlcoes em contrarlo constantes de lei e atos� /:'f) 0 
administrativos. <u , 
� ci i \ � <: ( tJ\'r\{ ,' i 
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ANEXO Ill 

INSTITUI AT AXA DE RES( DUOS S6UDOS DOMICILIARES E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS 

Art. 1°. Fica institufda a Taxa de Resfduos S61idos Domiciliares, referenciada 
pela sigla TRSD, a qual passa a integrar o Sistema Tributario Municipal. 

§ 1 ° A TRSD tern come fato gerador a utillzacao efetiva ou potenclal dos 
servicos divisfveis de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos resfduos 
s61idos domiciliares de frulcao obrigat6ria, prestados em regime publlco. 

§ 2° A utllizacao potencial dos servlcos de que trata o paraqrafo anterior ocorre 
no momenta de sua colocacao para frulcao. 

§ 3° As receitas provenientes do pagamento da TRSD tern como destinacao 
excluslva a cobertura dos custos dos servicos publlcos de manejo de resfduos s61idos 
domiciliares . 

Art. 2°. Sao considerados resfduos s61idos domiciliares para efelto de 
incldencla da TRSD: 

I - os resfduos orlqinarios de atividades dornestlcas em resldenclas: 

II - os resfduos gerados em razao do exercfcio das atividades de 
estabelecimentos comerciais e prestadores de servlcos, equlparaveis a resfduos 
s61idos domiciliares, desde que a gerac;ao dlaria por unidade lmobtllaria nao ultrapasse 
100 (cem) litros, excetuados: 

a) os resfduos oriqlnarlos da varricao, limpeza de logradouros e vias publicas e 
outros services de limpeza urbana 

b) os resfduos dos services publlcos de saneamento basico: 

c) os resfduos de services de saude, assim definidos em normas estabelecidas 
pelos 6rgaos do Sistema Nacional de Vigilancia Sanltaria - SNVS e do Sistema 
Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA; 

d) os resfduos da construcao civil, asslm definidos em normas estabelecidas 
pelos 6rgaos do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA e do Sistema 
Naclonal de Metrologia, Norrnalizacao e Qualidade Industrial (SINMETRO); 

e) os resfduos de services de transportes, assim compreendldos os orlqlnarios 
de portos, aeroportos, terminals altanceqarios, rodovlarios e ferrovlarlos, e passagens 
de fronteira. 

Art. 3°. 0 valor da TRSD sera definido anualmente e o seu total equlvalera ao � --- \\ 
ratelo dos custos anuais da dlsponlbilizacao dos servicos publlcos de coleta, � � 
transporte, tratamento e destinacao final dos resfduos s61idos domiciliares aos . ., to.\ 
contribuintes. observando-se, necessariamente: 

I - as disposlcoes dos pianos local e regional de manejo de resfduos s61idos 
domiclliares aplicaveis ao Municfpio; 

II - a estimativa do custo a que se refere o caput com base no regime de t i eflclencia para o exercfcio subsequente, realizada pelo 6rgao responsavel pela v .14..,_, 
regulac;ao e fiscaliz 9"o d-� prestacao dos servlcos passlvels de lncidencia n i o 

�, � ,�N 
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Ill - a legislac;ao lnstituidora do zoneamento urbano, economico e ambiental, 
quando houver; 

IV - a area construida, a locallzacao e a utillzacao da unidade tmobtliaria efetiva 
ou potencialmente usuaria dos referidos servlcos, observando se o im6vel e destinado 
a moradia ou ao desempenho de atividade comercial, industrial, de prestacao de 
servlcos ou a outra finalidade definida em regulamento; 

V - a area, a localizacao da unidade imobiltaria e as lels referidas no incise Ill, 
tratando-se de terreno sem ediflcacao: 

VI - a locallzacao, a utlllzacao e as leis referidas no incise Ill, tratando-se de 
quiosques, bancas de jornais, boxes de mercado e similares. 

Art. 4°. O responsavel pelas obrlqacoes principal e assess6rias geradas em 
razao da lnstituicao da TRSD e o proprietario, o titular do domfnio util ou o possuidor, a 
qualquer tftulo, de im6vel beneficiado pelo service de coleta, transporte, tratamento e 
destlnacao final de resfduos s61idos domiciliares, ainda que seja apenas usuarlo em 
potencial destes servicos. 

§ 1° Para efeitos de tncldencia e cobranca da TRSD, consideram-se 
beneficiadas pelos services a que se refere o caput as unidades lrnoblllarlas inscritas 
no cadastro irnobtliarlo municipal, edificadas ou nae, lindelras as vias ou logradouros 
publicos nos quals sejam ofertados servlcos de coleta de resfduos s61idos domiciliares, 
tais como terrenos ou glebas, predlos ou edflcacoes de qualquer tipo, que constituam 
unidade autonorna, residencial, comercial, industrial, de prestacao de services ou de 
qualquer outra natureza ou destlnacao. 

§ 2° Considera-se, tambern, lindeira a via ou logradouro publico a unidade 
imoblllaria que tern acesso, atraves de rua ou passagem particular, entradas de vilas 
ou assemelhados. 

§ 3° Para efeito de incldencia da TRSD sac considerados lm6veis nao 
residenciais os hotels, apart-hotels, motels. pensoes e albergues, os quartets e os 
estabelecimentos hospitalares e prisionais de qualquer tipo. 

§ 4°. A taxa e anual e, na forma da lei civil, se transmite aos adquirentes, salvo 
se constando de escritura certldao negativa de debltos referentes ao tribute. 

Art. 5°. 0 lancarnento da TRSD sera procedido anualmente em nome do 
contribuinte, na forma e nos prazos regulamentares, lsoladamente ou em conjunto 
com o lmposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU, ou em conjunto com a 
fatura do servlco publlco de fornecimento de agua ou de energia, a criteria do 6rgao 
arrecadador. 

Art. 6°. A TRSD sera paga, total ou parcialmente, na forma e nos prazos 
definidos em regulamento pr6prio. 

Paraqrafo Unlco. A cobranca da TRSD s6 sera efetivada ap6s a oferta dos 
servicos de manejo diferenciado e adequada destinacao previstos em planejamento do 
Cons6rcio. 

Art. 7°. 0 pagamento da TRSD e das penalidades ou acresclmos legals 
decorrentes do seu inadimplemento nao exclui o pagamento de: 

I - precos publicos pela prestacao de servlcos de manejo de resfduos s61idos 
especiais, assim considerados os resfduos s61idos domiclliares com volume diarlo 
maior que 200 (duzentos) litros por unidade irnoblllaria, os resfduos da construcao e l1 
dernolicao, os resfduos dos services de saude, os resfduos eletroeletronlcos e de {/?' 
pilhas � bateria?, os resfduos resultantes de aparas de [ardlns, bens m6vels .<.i�r 
lmgre._�els, arital�- abandonados OU mortos, vefculos abandonados, capina de ()J LJ 
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terrenos, limpeza de predio, terrenos e dlsposlcao de resfduos em aterros au 
assemelhados; 

II - penalidades decorrentes da infracao a leglsla9ao municipal referents ao 
manejo dos residues s61idos e a limpeza urbana. 

Art. 8°. Nenhuma pessoa ffsica au jurfdica podera concorrer a fornecimento de 
materials e services, vender diretamente ou partlclpar de licitac;ao para execucao de 
obra publlca sem que se ache adimplente com a TRSD. 

Art. 9°. Flea o chefe do Poder Executive autorizado a delegar ao Cons6rcio 
Publico de Manejo dos Residues S611dos da Regiao Cariri Oriental as atrlbulcoes de 
processar, lancer. arrecadar e recolher a conta do Municlpio os valores referentes a 
TRSD, nos termos desta lei e do ato delegat6rio destas competencies, medlante 
rernuneracao destes servlcos. 

Art. 10. Os recurses do Fundo Especial de Meio Ambiente decorrentes da 
receita da arrecadacao da TRSD, de dotacoes orcarnentarias para servlcos de limpeza 
urbana inclufdos em Contrato de Programa firmado com o Cons6rcio Publlco, de 
recurses provenientes do ICMS repassados pelo Estado ao Municfpio em funcao do 
lndice Municipal de Qualldade do Meio Ambients - IQM, recurses de multas e 
encargos aplicadas pelo nae pagamento da TRSD, outras receltas decorrentes do 
manejo de resfduos s61idos e receitas financeiras oriundas da apllcacao dos valores 
relatives as receitas citadas flcarao depositados em estabelecimento bancarlo oficial, 
em conta corrente em name do Cons6rcio, especffica para cada Municfplo e a 
dlsposlcao do mesmo Municf pio. 

Paraqrafo Unico. O Cons6rclo Publico somente movlrnentara a conta corrente 
mencionada no paraqrafo anterior mediante deterrnlnacao do Municf pio proprietarlo 
dos recurses, inclusive na hip6tese de tais recurses serem utilizados para serem 
transferidos au efetivarem pagamento ao Cons6rcio. 

Art. 11. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publlcacao. 

Art. 12. Revogam-se as dlsposicoes em contrario. 

I 

I 
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ANEXOIV 

DAS LEIS UNIFORMES DE GESTAO DOS RES(DUOS DA CONSTRU<;AO CIVIL E 
DOS RES[DUOS VOLUMOSOS 

CAP[TULO I 
DAS DISPOSl<;C>ES INICIAIS 

SE<;AO I 
DO OBJETO 

Art. 1°. A gestao dos resfduos da construcao civil e dos resfduos volumosos 
obedecera ao disposto neste Anexo nos Municfpios que o ratificarem 
concomitantemente com o Protocolo de lntencoes para a constltulcao de Cons6rcio 
Publico. 

SE<;Ao II 
DOS OBJETIVOS 

Art. 2°. Os resfduos da construcao civil e os resfduos volumosos nao inserldos 
na logistica reversa gerados no Municfpio, nos termos do Plano lntegrado de 
Gerenciamento de Resfduos da Construcao Civil, devem ser destinados as areas 
indicadas no art. 6° deste Anexo, visando sua triagem, reutillzacao, reciclagem, 
reservacao ou destinacao mais adequada, conforme a Lei Federal n° 12.305, Polftica 
Nacional de Resfduos S61idos, as resolucoes do Sistema Nacional de Meio Ambiente 
(SISNAMA), em especial da resolucao CONAMA n°. 307, de 2002 e das suas 
atualizacoes. 

Paraqrato unico. Os resfduos da construcao civil nae poderao ser dispostos em 
aterros sanitaries, salvo na forma de agregados reciclados ou solos isentos de 
contaminantes, utilizados com a finalidade de execucao de servicos internos ao aterro. 

Art. 3°. Os Resfduos Volumosos lnseridos na logfstica reversa, como definidos 
no art. 5° desta Lei (pneus, pilhas e baterias, lampadas e eletroeletronlcos) podem ser 
destinados as areas lndicadas no art. 6°, visando a triagem, reutlllzacao, reclclagem ou 
destinacao mais adequada, conforms a Lei Federal n° 12.305 de 2 de agosto de 2010 
e sua reqularnentacao . 

§ 1°. O disposto no caput nae dispensara a responsabilidade de fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes com o estabelecimento de sistema de 
logfstica reversa privados. 

§ 2°. Nos termos da Lei Federal n° 12.305 e sua reqularnentacao, o poder 
pubilco sera devidamente remunerado pelas responsabilidades assumidas para a 
coleta e dlsponlbilizacao dos res[duos as solucoes de destlnacao adequada. 
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SE<;AO III 
DAS DEFINl<;OES 

Art. 5°. Para efeito do dlsposto neste Anexo, ficam estabelecidas as seguintes 
deflnlcoes: 

I - Agregados reciclados: material granular proveniente do beneficiamento, por 
meio de classitlcacao granulometrica ou de trlturacao. de resfduos da construcao civil 
de natureza mineral (concreto, argamassas, produtos cerarnicos e outros), 
caracterlzados como de classe A, que apresenta caracterfsticas tecnicas adequadas 
para aplicacao em obras de edlficacao ou infraestrutura conforme a norma tecnlca 
brasileira especffica; 

II - Area de reciclagem de resfduos da construcao civil: estabelecimento 
destinado ao recebimento e transforrnacao de resfduos da construcao civil 
caracterizados coma de classe A, Ja triados, para producao de agregados reclclados 
conforme a norma tecnlca brasileira especffica; 

Ill - Area de transbordo e triagem de resfduos da construcao civil e resfduos 
volumosos (A TI): estabelecimento destinado ao recebimento de resfduos da 
construcao civil e resfduos volumosos gerados e coletados por agentes publicos ou 
privados, area essa que, sem causar danos a saude publica e ao melo ambiente, deve 
ser usada para triagem dos resfduos recebidos, eventual transformacao e posterior 
rernocao para adequada disposicao, conforme a norma tecnlca brasileira especffica; 

IV - Aterro de resfduos da construcao civil: estabelecimento onde sac 
empregadas tecnlcas de disposicao de resfduos da construcao civil de origem mineral, 
designados como classe A, visando a rsservacao desses materiais de forma 
segregada que possibllite seu uso futuro au ainda, a adequada disposlcao desses 
materiais, com vistas a futura utlllzacao da area, empregando princfpios de engenharia 
para conflna-los ao menor volume possfvel, sem causar danos a sauce publica e ao 
meio ambiente, conforme a norma tecnica brasileira especffica; 

V - Controle de Transporte de Resfduos (CTR): documento emitido pelo 
transportador de resfduos, que fornece lnforrnacoes sobre gerador, origem, quantidade 
e descricao dos resfduos e seu destine, conforme a norma tecnica brasileira 
especrtica; 

VI - Equipamentos de coleta de resfduos da construcao civil e resfduos 
volumosos: dispositivos utilizados para a coleta e posterior transports de resfduos, tais 
come cacarnbas metalicas estaclonarlas, cacarnbas basculantes instaladas em 
vefculos autopropelidos, carrocerias para carga seca e outros, lnclufdos as 
equipamentos utillzados no transporte do resultado de movimento de terra; 

VII - Geradores de resfduos da construcao civil: pessoas fisicas ou jurfdicas, 
publlcas ou privadas, proprletartas ou responsavels por obra de construcao civil ou 
empreendimento com movimento de terra, que produzam resfduos da construcao civil; 
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VIII - Geradores de resfduos volumosos: pessoas ffsicas ou jurfdicas, publicas fi 
ou privadas, proprtetarias, iocatarias ou ocupantes de im6vel em que sejam gerados r'/ f, 
residues volumosos; ,,.;��<_...,,. 1v t/ 1: 

IX - Grandes volumes de residues da construcao civil e reslduos volumosos: {� · r 
aqueles com volumes superiores � metro cubico: ( \ 
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X - Pequenos volumes de resfduos da construcao civil e resfduos volumosos: 
aqueles com volumes de ate 1 (um) metro cublco: 

XI - Ponto de entrega para pequenos volumes: equipamento publlco destinado 
ao recebimento de pequenos volumes de resfduos da construcao civil e resfduos 
volumosos, gerados e entregues diretamente pelos munfcipes, ou coletados e 
entr�gues por pequenos transportadores diretamente contratados pelos geradores, 
equipamento este que pode ser usado ainda para a segregac;ao de resfduos 
rec�bidos, posterior coleta diferenclada e rernocao para adequada reutllizacao, 
reclclaqem ou disposicao, atendendo a norma tecnlca brasileira especffica; podem ser 
disponibilizados as instituicoes voltadas a coleta seletiva de Resfduos Secos 
Domiciliares Reclclavels e Residues da Logistica Reversa para acurnulacao 
temporaria, mediante acordos; 

XII - Receptores de resfduos da construcao civil e de resfduos volumosos: 
pessoas Jurfdicas, publicas ou privadas, operadoras de empreendimentos cuja funcao 
seja o manejo adequado de resfduos da construcao civil e resfduos volumosos em 
pontos de entrega, areas de triagem, areas de reciclagem e aterros, entre outras; 

XIII - Reservacao de resfduos: processo de disposlcao segregada de resfduos 
triados para reutilizacao ou reciclagem futura (aterramento transit6rio ); 

XIV - Resfduos da construcao civil: materiais ou rejeitos provenientes de 
construcces, reformas, reparos e dernollcces de obras de construcao civil, bem como 
os resultantes da procucao de componentes construtivos e da escavacao de terrenos, 
tals como tijolos, blocos cerarnlcos, concrete em geral, solos, rochas, metals, resinas, 
colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento 
asfaltico, vidros, plasticos, tubulacoes, flacao eletrlca, etc., comumente chamados de 
entulhos de obras, cuja ctasslflcacao obedece as resolucoes do SISNAMA 
concernentes a essa materla: 

XV - Resfduos da Logfstica Reversa: resfduos e suas embalagens cujos 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes sao obrigados a estruturar e 
implementar slstema para retorno dos produtos ap6s o uso pelo consumidor de forma 
independente do servlco publlco de limpeza urbana e maneJo de resfduos s61idos; 

XVI - Resfduos volumosos: resfduos constitufdos basicamente por rejeitos 
volumosos usualmente nae removldos pela coleta publica municipal rotineira, tais 
como m6veis e grandes eletrodomestlcos inutilizados, grandes embaiagens e pecas 
de madeira, resfduos vegetais provenlentes da manutencao de areas verdes publicas 
ou privadas e outros, desde que nao caracterizados como resfduos industrlais, entre 
os quais se incluem resfduos com logfstica reversa ja definidos por lei: pneus, pilhas e 
baterias, larnpadas fluorescentes e produtos eletroeletronlcos; 

XVII - Transportadores de residues de construcao e resfduos volumosos: 
pessoas ffsicas ou jurf dlcas, que exercem atividade de coleta e transporte remunerado 
dos resfduos entre as fontes geradoras e as areas de destlnacao. 

! 
I 

.1 

I 
I ·, 

l 
•I 

fl_! .J ,,, . � ;!, t 
/. "/y, � 

(_ }.N ·vi\. Art. 6°. A gestao sustentavel de resfduos da construcao civil e resfduos v 
volumosos, cujo objetivo consists em facilitar seu correto reaproveitamento ou Jft,1�·· i 
disposlcao no solo, de forma transit6ria ou definitiva, bem como o dis,cipli.namento dos �l "k\ � 
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CAPfTULO II 
DO SISTEMA DE GESTAO SUSTENTAVEL DE RESfDUOS DA CONSTRU<;AO 

CIVIL E RES(DUOS VOLUMOSOS 
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fluxos e das acoes dos agentes envolvidos nesse processo, far-se-a de conformidade 
com Pianos lntegrados de Gerenciamento de Resfduos da Construcao Civil, com 
areas de abranqencla correspondentes a de cada um dos Municf pios consorciados e a 
do cons6rclo coma um todo. 

§ 1°. Constituem o Plano lntegrado de Gerenciamento de Resfduos da 
Construcao Civil: 

I - os Programas Municipais de Gerenciamento de Resf duos da Construcao 
Civil, no caso de pequenos geradores; 

II - os Pianos de Gerenciamento de Resfduos da Construcao Civil, no caso dos 
geradores nao compreendidos no incise I. 

§ 2°. 0 Plano lntegrado de Gerenciamento de Resfduos da Construcao Civil 
sera implementado por meio do Sistema de Gestao Sustentavel de Resfduos da 
Construcao Civil e Resfduos Volumosos, consntutco pelo conjunto integrado das areas 
ffsicas e acoes a seguir descritas: 

I - rede de pontos de entrega para pequenos volumes de resfduos da 
construcao civil e resfduos volumosos, implantada em bacias de captacao de resfduos; 

II - rede de areas para recepcao de grandes volumes (areas de transbordo e 
triagem, areas de reciclagem e aterros de resfduos da construcao civil); I; 

I 

Ill - acoes para a informacao e educacao ambiental dos munfcipes, dos 
transportadores de resfduos e das lnstltuicoes sociais multiplicadoras, definidas em 
programas especfficos; 

IV - acoes para o controls e tlscallzacao do conjunto de agentes envolvldos, 
definidas em programas especfficos; 

V - acao de coordenacao e artlculacao institucional, que garanta a unlcldade 
das acoes previstas no Plano lntegrado de Gerenciamento a ser desenvolvida pelo 
Cons6rcio Publico e par outros 6rgaos dos entes consorciados. 

l 
J 

§ 3°. o Plano lntegrado de Gerenciamento de Resfduos da Construcao Civil 
sera executado pelo Cons6rcio Publico preferencialmente em arnblto intermunicipal. 

I - o fomento da reducao, da reutllizacao, da reciclagem e da correta 
cestinacao destes residues. 

/!' ,'--- 
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Ill - tornar possfvel o exercfcio das responsabilidades 
geradores, pela oferta de po��o�s de cap�ao perenes; . 

. · � I \\\-, 

II - o acesso voluntarlo e universal a suas iniciativas voltadas para a melhoria 
da limpeza urbana; 

Art. 7°. A gestao dos resfduos em pequenos volumes deve ser feita por 
interrnedio do Programa Municipal de Gerenciamento de Resfduos da ccnstrucao Civil 
que tera como diretrizes tecnicas: 

SE<;Ao I 
DO PROGRAMA MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RES!DUOS DA 

CONSTRU<;AO CIVIL 

. ·--. - 
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IV - a lrnplantacao de pontos de entrega para pequenas quantidades 
estabelecidos preferencialmente em locais degradados por acoes de deposicao 
irregular de resfduos; 

V - a lnclusao de acoes especfficas para educacao amblental e fiscallzacao; 

§1°. Os pontos de entrega devem receber de munfcipes e de pequenos 
transportadores cadastrados, descargas de reslduos de construcao civil e resfduos 
volumosos, limitadas ao volume de 1 (um) metro cubico par descarga, para 
seqreqacao obrigat6ria, posterior transbordo e destlnacao adequada dos diversos 
componentes. 

§2°. Equiparam-se aos resfduos s61idos urbanos as residuos da construcao 
civil e resfduos volumosos gerados por pequenos geradores, cujo volume nao 
ultrapasse 1 m3 (um metro cubico), 

SE<;AO 11 
DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRU<;AO CIVIL 

Art. 8°. Os geradores de grandes volumes de resfduos da construcao civil, 
publicos ou privados, cujos empreendimentos requeiram a expedicao de alvara de 
aprovacao para execucao de edlflcacao nova, de reforma ou reconstrucao, de 
dernolicao, de muros de arrimos e de movimento de terra, nos termos da legisla9ao 
municipal, devem desenvolver e implementar Pianos de Gerenciamento de Resfduos 
da Construcao Civil, em conformidade com as diretrizes constantes das Resolucoes 
do SISNAMA concernentes a essa materla. 

§1°. Os Pianos de Gerenciamento de Resfduos da Construcao Civil terao coma 
diretrizes tecnicas: 

I - apresentar a caracterlzacao dos residues e dos procedimentos tecnicos para 
sua rninimizacao e manejo correto nas etapas de triagem, acondicionamento, 
transporte e destinacao: 

11 - incluir o compromisso com a previa desmontagem seletiva dos 
componentes da construcao em dernollcoes. 

Ill - especificar os procedimentos que serao adotados para outras categorias de 
residuos gerados no empreendimento, em locals tals coma ambulat6rios, refeit6rios e 
sanitaries; 

IV - indicar agente(s) cadastrado(s) pelo cons6rcio para a execucao dos 
services de transporte; e de agente(s) licenciado(s) pelo cons6rcio para a execucao 
dos servlcos de triagem e destlnacao final; 

V - apresentar, quando houver impossibilidade de cumprimento do disposto no 
incise IV em decorrencla de certame licitat6rio alnda nae iniciado, termo de 
compromlsso de contratacao de agente(s) cadastrado(s) para a execucao dos servlcos 
de transporte e de agente(s) licenciado(s) responsavel pelos services de triagem e 
destlnacao de resfduos, em substltulcao ternporarla a sua ldentltlcacao, conforms 
exigido no artigo 9° deste Anexo. 

§ 2°. Os geradores especificados no caput poderao, a seu criteria e em 
qualquer tempo, substituir por outros os agentes responsavels pelos s�-s-de 
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transporte e pelos servlcos de triagem e dsstinacao de resfduos, desde que 
devidamente cadastrados ou licenciados pelo Cons6rcio. 

Art. 9°. Os Pianos de Gerenclamento de Resfduos da Construcao Civil devem 
ser implementados pelos construtores responsaveis por obra objeto de licitacao 
publics. devendo ser exigida, para a asslnatura do contrato, comprovacao da 
regularidade dos agentes responsaveis pelas atividades de transports, triagem e 
destinacao de resfduos, definidos entre os devidamente cadastrados ou licenciados 
pelo Cons6rcio. 

§1°. E de responsabilidade dos executores de obras ou services em 
logradouros publlcos a rnanutencao dos locais de trabalho permanentemente limpos e 
a rnanutencao de registros e comprovantes (CTR) do transporte e destlnacao corretos 
dos residues sob sua responsabilidade. 

§2°. Todos os editais referentes as licitacoes e contratos para a execucao de 
obras e servicos correlates nos Municfpios consorciados, bem como os documentos 
que os subsidiem, na forma de contratos, especltlcacoes tecnlcas, memoriais 
descritivos e outros, devem incluir a exigencia de implernentacao dos Pianos de 
Gerenclamento de Resfduos da Construcao Civil e fazer constar as normas emanadas 
deste Anexo. 

Art. 10. 0 Plano de Gerenciamento de Resfduos da Construcao Civil, de 
empreendimentos e atividades: 

I - nao enquadrados na leqlslacao come objeto de licenciamento amblental, 
deve ser apresentado juntamente com o projeto de construcao do empreendimento ao 
6rgao municipal competente para aprovacao edilf cia; 

II - sujeitos ao llcenciamento ambiental, deve ser analisado dentro do processo 
de licenciamento pelo 6rgao competente. 

§ 1°. A emissao de Habite-se ou de Alvara de Conclusao pelo 6rgao municipal 
competente, para os empreendlmentos dos geradores de resfduos de construcao, 
deve estar condicionada a apresentacao do documento de Controle de Transports de 
Resfduos (CTR) e outros documentos de contratacao de servlcos anunciados no 
Plano de Gerenciamento de Resfduos da Construcao Civil, tais que comprovem a 
correta triagem, transporte e destlnacao dos resfduos gerados. 

§ 2°. Os documentos de Controle de Transporte de Resfduos relatives aos 
empreendimentos devem estar disponfveis nos locais da gera9ao dos reslducs, para 
fins de flscalizacao pelo Cons6rcio e outros orqaos publlcos competentes. 

Art. 11. Os executores de obra publlca devem comprovar, durante a execucao 
do contrato e no seu terrnino, o cumprimento das responsabilidades definidas no Plano 
de Gerenciamento de Resfduos da Construcao Civil. 
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Art. 12. Sao responsavels pela gestao dos resfduos: //, " ,, .. y- 

/> / .. r: 
I - os geradores de resfduos da construcao civil, pelos resfduos das atividades 1/t� .· [J 1 

de construcao, reforma, reparos e demoli96e�, bem como por aqueles resultantes dos v J"y . 
services preliminares de rernocao de veqetacao e escavacao de solos; .---- /(l��\ .... J 
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CAPfTULO Ill 
DAS RESPONSABILIDADES 
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II - os geradores de resfduos volumosos, pelos resf duos desta natureza 
originados nos im6veis existentes no Munldpio, quer de propriedade publlca, quer 
privada; 

Ill - os transportadores de resfduos da construcao civil e resfduos volumosos e 
os receptores de resfduos da construcao civil e resfduos volumosos, no exercfcio de 
suas respectivas atividades. 

IV - todos os agentes inseridos na responsabilidade compartilhada institufda 
pela Lei 12.305 - Polftica Naclonal de Resfduos S61idos. 

Paraqrafo unlco. Os estabeleclmentos comerciais dedicados a distrlbuicao de 
materiais de construcao de qualquer natureza deverao informar a seus clientes os 
enderecos dos locais destinados a recepcao dos resfduos da construcao civil, por 
meio de cartazes produzidos em conformidade com modelo fornecido pela 
coordenacao do Plano lntegrado de Gerenciamento de Resfduos da construcao Civil, 
prevista no art. 20. 

Art. 13. Regulamento editado pelo Cons6rcio Publico estabelecera: 

I - os procedimentos para a elaboracao, recebimento e aprovacao dos Projetos 
de Gerenciamento de Resfduos da Construcao Civil para as obras publicas e privadas; 

II - os precos publicos para o manejo de residues da construcao civil e 
resfduos volumosos e sua eventual dispensa, em se tratando do manejo de pequenas 
quantidades. 

SE<;AO I 
DA DISCIPLINA DOS GERADORES 

Art. 14. Os geradores de residues da construcao civil e geradores de resfduos 
volumosos serao fiscalizados e responsabilizados pelo uso lncorreto dos 
equipamentos disponibilizados para a captacao disciplinada dos resfduos gerados. 

§ 1°. As pequenas quantidades de resfduos da construcao civil e resfduos 
volumosos, limitadas ao volume de 1 (um) metro cubico por descarga, podem ser 
destinadas a rede de pontos de entrega para pequenos volumes, cujos usuarlos serao 
responsaveis por sua disposicao diferenciada, em reclplentes e/ou locals 
especificamente definidos, case a case. 

§ 2°. As grandes quantidades de resfduos da construcao civil e resfduos 
volumosos, superiores ao volume de 1 (um) metro cublco par descarga, devem ser 
destinadas as areas para recepcao de grandes volumes, para triagem e destlnacao 
adequada. 

§ 3°. As grandes quantidades de Resfduos Volumosos inseridos na logfstica 
reversa institufda pela Lei n° 12.305, superiores ao volume de 1 (um) metro cublco por /i 
descarga, s6 poderao ser destinados as Areas para Recepcao de Grandes Volumes //' 
no caso de estarem firmados acordos que contemplem a destlnacao destes resfduos e ,'.'J;(l./f-" 
a definic;ao de responsabilidades pelo custo de seu manejo. (J� 

§ 3°. Os geradores citados no caput: � \f\j ' __ '(]/ �i c-1 \ ,\ ( \Q,r<, \ h 
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I - s6 podem utilizar cacarnbas metallcas estacionarlas e outros equipamentos 
de coleta destinados a resfduos da construcao civil e residues volumosos 
exclusivamente para a dtsposlcao desses tipos de resfduos; 

II - nao podem utilizar chapas, placas e outros dispositlvos suplementares que 
promovam a arnpllacao da capacidade volurnetrtca de cacarnbas mstalicas 
estaclonartas, devendo estas ser utilizadas apenas ate o seu nfvel superior original. 

§ 4°. Os geradores, obedecido ao disposto neste Anexo, podem transportar 
seus pr6prios resfduos e, quando usarem services de terceiros, ficam obrigados a 
utilizar exclusivamente transportadores cadastrados pelo Cons6rcio. 

SECAO Ii 
DA DISCIPLINA DOS TRANSPORTADORES 

Art. 15. Os transportadores de resfduos da construcao civil e resfduos 
volumosos devem obedecer ao disposto neste Anexo e no regulamento, e integrar 
cadastro mantido pelo Cons6rcio. 

§ 1 °. � vedado aos transportadores: 

I - utilizar os equipamentos para a coleta de resfduos da construcao civil e 
resfduos volumosos para o transporte de outros resfduos: 

II - realizar o transporte dos resfduos quando os dispositivos que os contenham 
esteJam com a capacidade volurnetrlca elevada pela utilizacao de chapas, placas ou 
outros suplementos; 

Ill - sujar as vlas publicas durante a operacao com os equipamentos de coleta 
de resf duos; 

IV - fazer o deslocamento de resfduos sem o respective documento de Controle 
de Transporte de Resfduos (CTR) quando operarem com cacarnbas rnetallcas 
estaclonarias ou outros tipos de dispositivos deslocados por vef culos automotores; 

V - estacionar as cacarnbas na via publlca quando estas nao estiverem sendo 
utilizadas para a coleta de resfduos. 

§ 2°. Os transportadores ficam obrigados: 

I - a estaclonar as cacarnbas em conformidade com a reqularnentacao 
especffica; 

11 - a utilizar dispositivos de cobertura de carga em cacarnbas rnetalicas 
estacionarias ou outros equlpamentos de coleta, durante o transporte dos resfduos; 

Ill - a fornecer aos geradores atendidos, comprovantes ldentificando a correta 
destinacao dada aos resfduos coletados; 

,1 

I 

V - a manter em condicoes adequadas os equipamentos de 
elementos de ldentlflcacao definidos pelo Poder Publico em regulamento. 
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IV - a fornecer, aos usuarios de seus equipamentos, documento simpllficado 
de orientacao quanta ao uso dos mesmos, nos termos de regulamento editado pelo 
Cons6rcio. 
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II - interdicao de atividades; 

I - a descricao sucinta da lntracao cometida; 
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SEQAO Ill 
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

II - desobedlencia a pena de mterdlcao de atividade. 

Art. 33. A cada mfracao, ou conjunto de infracoes cometidas sirnultanea ou 
sucessivamente, sera emitido auto de infracao, do qua! constara: 

I - cassacao de autorizacao ou llcenca: 

Art. 32. A pena de perda de bens consiste na perda da posse e propriedade de 
bens antes apreendidos e podera ser apllcada cumulativamente nas hip6teses de: 

II - o dispositivo legal ou regulamentar violado; 

Ill - a indlcacao de quern e o infrator e as penas a que estara sujeito; 

IV - as medidas preventivas eventualmente adotadas. 

Art. 34. O infrator sera notificado mediante a entrega de c6pia do Auto de 
lnfra9ao e Multa para, querendo, exercer o seu direito de defesa em ate 48 (quarenta e 
oito) horas ap6s a correspondente notlflcacao. 

11 - nae pagamento da pena de multa em ate 120 ( cento e vinte) dias ap6s a 
sua aplicacao: 

Ill - desobedlencla ao embargo de obra ou reslstencia a apreensao de 
equipamentos e outros bens. 

§ 1°. A suspensao do exercfcio de atividade consiste do afastamento provis6rio 
do desempenho de atividades determinadas. 

§ 2°. A pena de suspensao do exercfcio de atividade podera abranger todas as 
atividades que constituam o objeto empresarial do infrator. 

§ 3°. A suspensao do exercfcio de atividade sera aplicada par um mfnimo de 
dez dias, com excecao de quando aplicada com fundamento no lnciso Ill do caput, 
cujo prazo mfnimo sera de trinta dias. 

Art. 31. Se, antes do decurso de um ano da apllcacao da penalldade prevista 
no art. 28, vier a ser cometida infrar;ao ao disposto nesta Lei, sera aplicada a pena de 
cassacao da autorlzacao ou de llcenca, para execucao de obra ou para o exercf cio de 
atividade; caso nao haja autorlzacao ou llcenca, ou a infra9ao nova envolver obra 
diferente, sera aplicada a pena de lnterdicao do exercfcio de atividade. 

Paraqrafo Unico. A pena de interdicao de atividade perdurara por no mfnimo 
dez anos e inclulra a prolblcao de qualquer das pessoas flslcas s6clas da empresa 
infratora desempenhar atividade igual ou semelhante na area de abranqencia do 
cons6rcio, diretamente ou par meio de outra empresa. 
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I - embargo de obra; 

II - apreensao de bens. 
t 
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§ 1°. As medidas 
conjunto. 

Art. 37. Sempre que em face da presence da fiscallzacao a atividade 
infracional nae cessar, ou houver fundado receio de que ela venha a ser retomada, 
serao adotadas as seguintes medidas preventivas: 

§ 1°. Conslderar-se-a notificado o infrator mediante a assinatura ou rubrica de 
seu representante legal, ou de qualquer preposto seu presente no local da lnfracao. 

§ 2°. No caso de recusa em lancar a assinatura ou rubrica, podera o agente 
fiscalizador declarar tal recusa e identificar o notificando par meio da rnencao a seu 
documento de identidade; caso inviavel a rnencao ao documento de identidade, 
devera descrever o notificado e indicar duas testemunhas ldoneas, que comprovem 
que o notificado teve acesso ao tear do Auto de lnfracao. 

SE<;AOIV 
DAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Art. 36. Oa decisao admlnistrativa prevista no art. 34 nao cabera recurse 
administrative, podendo, no entanto, ser anulada no case de ofensa ao dlreito de 
defesa ou outro vf cio Jurfdlco grave. 

§ 4°. O Superlntendente do Cons6rcio podera deixar de aplicar penalidade no 
caso de o infrator nae ser reincidente e, ainda, em sua defesa demonstrar que tomou 
efetivamente todas as medldas a seu alcance para a correcao da lnfra9ao e o 
cumprimento do disposto nesta Lei. 

§ 3°. O Superintendente do Cons6rcio pod era rejeitar parcialmente o Auto de 
lnfra9ao, inclusive reconhecendo infracao diversa ou apllcando penalidade mais 
branda. 

§ 3°. No case de erro ou equivoco na notiflcacao, este sera sanado par meio de 
publlcacao de extrato do Auto de lnfra9ao corrigido na imprensa oflclal. 

§ 5°. Com a decisao prevista no caput cessarao os efeitos de todas as medidas 
preventivas. 

§ 1°. Caso tenham sido juntados documentos ou lnformac;6es novas ao Auto de 
lnfracao, o infrator sera novamente notificado para apresentar defesa. 

§ 4°. A notitlcacao com equfvoco ou erro sera convalidada e considerada 
perfeita com a tempestiva apresentacao de defesa pelo notificado. 

Art. 35. Decorrido o prazo de defesa, o Auto de lnfra9ao sera enviado ao 
Superintendents do Cons6rcio para confirma-lo e aplicar as penalidades cablveis, ou 
para rejelta-lo. 

§ 2°. 0 Superintendents do Cons6rcio, caso julgue necessarlo, podera realizar 
lnstrucao, inclusive com realizacao de perfcia e oitiva de testemunhas. 
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§ 2°. As medidas preventivas previstas neste artigo pcderao ser adotadas 
tarnbern no case de o infrator nao cooperar com a acao fiscalizadora, especialmente 
impedindo o acesso a locais e documentos, inclusive os de ldentlficacao de pessoas 
ffsicas ou Jurfdlcas. 

§ 3°. Os equipamentos apreendidos devem ser recolhidos a local definido pelo 
Peder Publlco: e os documentos, especialmente contabels, ficarao na guarda do 
Cons6rcio ou de tnstltuicao bancaria. 

§ 4°. Tendo sido sanada a irregularidade objeto de notlficacao, o lnfrator podera 
requerer a ilberacao dos equipamentos ou documentos apreendidos desde que 
apurados e recolhidos os valores referentes as custas de apreensao, rernocao e 
guard a. 

CAP(TULO VII - DAS DISPOSIGOES FINAIS 

Art. 38. Este Anexo entra em vigor na vigencia da Lei Municipal que ratificar o 
Protocolo de lntencoes e, para todos os efeitos de direito, devera ser sempre 
considerado integrante desta Lei Municipal. 

Art. 39. A Tabela constante do Apendice deste Anexo devera ser atualizada 
anualmente a partir do exercfcio de 2018, com base em fndice oficial de inflacao. 

Art. 40. Revogam-se as dlsposlcces em contrario constantes de lei e atos 
administrativos municipals. 
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AP�NDICE - Tabela integrante do Anexo 4 do Protocolo de lntencoes, 

I' 

HI I 

l 

' . (\ \ 

Valor das 
Ref. Artlgo Natureza da lnfrac;ao multas em 

UFIRCE 
I Art. 4° Deposlcao de resfduos em locals proibidos 190 

II Art. 12, § unlco Ausencla de lnforrnacao nos estabelecimentos 
38 sobre os locais de destinacao dos resfduos 

Ill Art. 14, § 3°, I Deposicao de resfduos proibldos em cacarnbas 
190 metallcas estaclonarias 

IV Art. 14, § 3°, 11 Desrespeito do limite de volume de cacamba 
38 estaclonarta por parte dos geradores 

v Art. 14, § 4° Uso, pelo gerador, de transportadores nao 
380 cadastrados 

VI Art. 15 Transportar res[duos sem prevlo cadastro 380 

VII Art.15,§1°,1 Transporte de reslduos proibidos 76 

VIII Art. 15, § 2°, II Desrespeito do limite de volume de cacarnba 
76 estaclonarla por parte dos transportadores 

IX Art. 15, § 2°, Ill Despejo de resfduos na via publlca durante a carga 
253 ou transporte 

x Art. 15, § 2°, IV Aussncla de documento de Controls de Transports 
38 de Reslduos (CTR) 

XI Art. 15, § 2°, V Estaclonamento, na via publlca, de cacarnba nao 
190 utilizada para a coleta de resf duos 

XII Art. 15, § 2°, I Estacionamento irregular de cacamba 190 

XIII Art. 15, § 2°, II Aussncla de dlspositlvo de cobertura de carga 253 

XIV Art.15, § 2°, Ill Nao fornecer cornprovacao da correta destlnacao 
38 aos usuarlos 

xv Art. 15, § 2°, IV Nao fomecer documento com orientacao aos 
38 usuartos 

- 

XVI Art. 15, § 2°, V Uso de equipamentos em shuacao irregular 
190 ( conservacao. Id entlflcacao) 

XVII Art. 15, § 2°, VI 
Nao apresentar mensalmente relat6rio da 

190 destlnacao dos res[duos movimentados 

XVIII Art. 16, § 5°, I Recepcao de resfduos de transportadores sem 
190 licence atualizada 

XIX Art. 16, § 5°, II Recepcao de resfduos nao autorlzados 190 

xx Art. 16, § 6° 
Nao apresentar mensalmente relat6rlo da 

190 destlnacao dos resfduos movimentados 
100 ate 1mJ e 

xx, Art.16,§7° Utllizac;ao de resfduos nae triados em aterros 38 a cada m3 

acrescldo � 
I, 

Nata 1: A tabela nao inclui as multas e penalidades decarrentes de lnfracoes ao /Jf 1, ,V 
C6digo Brasileiro de Transite (Lei Federal n°. 9.503, de 23/09/1997), em especial em .-//vt-!fJ 
relacao aos seus artigos 245 e 246. � 
Nata 2: A tabela nao inclui as multas e penalidades decorrentes de lnfracoes a Lei de .... 
Crimes Ambientais (Lei Federal n°. 9.605, de 12/02/1998). 
� 

� /9';_� ", I 


