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j CG IRS~VJ 
CONSOROO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS  sót.. DOS VAI DO 

Limoeiro do Norte, 14 de dezembro de 2018. 

Of. N° 20181214-1 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Considerando que Unidade Técnica que registra a regularização e ferramentas de 

avaliação das Prestações de Contas relativa a Consórcios Públicos estão em fase 

de construção no âmbito interno desta Corte, encaminhamos a esse Colendo 

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação de Contas de Gestão 

(BALANÇO GERAL) do CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE atinente ao exercício financeiro 2017, 

elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.° 03/13 do extindo 

TCM/CE. 

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito. 

Atenciosamente, 

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA 
Ordenador da Despesa - CGIRS - VI 

CPF: 947.792.523-34 

/ 
JOiMARIA LUCENA 
Presidente - CGIRS - VI 

CPF: 002.016.183-20 

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
CONSELHEIRO DR. EDILBERTO CARLOS PONTES LIMA 
MD. PRESIDENTE DO ME/CE 
FORTALEZA - CEARÁ. 



COMARES-UL 
ATO N.° 003 - A, DE 03 DE JULHO DE 2017. 

O Presidente do CONSÓRCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE LIMOEIRO DO NORTE (COMARES-UL), no 

uso das atribuições estatutárias, 

RESOLVE: 

DESIGNAR o servidor CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA 

para atuar como Ordenador de Despesas do Consórcio Municipal para Aterro Sanitário 

Unidade Limoeiro do Norte. 

Limoeiro do Norte-CE, 03 de julho de 2017. 

José Mardde 	Lucena, 
Presidente 
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 pelo art. 100 da Lei Orgânica do Município de Limoeiro do Norte, com a nova redação dad,,4 pia EL:a 0012317. 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) 

Secretaria Municipal de Gestão, Finanças, 
Orçamentos e Planejamento (SEGEF) 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES E PREGÕES 

EXTRATO DE CONTRATO N° 20180268 (SEMAS) 
N° Processo: 2018.2606-00IGM. Pregão Presencial. Contratante: SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLI-
CAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES E PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIAS (SEMAS). CNPJ Contratado: 26.779.943/0001-58. 
Contratado: EDITERESA AZEVEDO AGUIAR FEITOSA MEL. Objeto: 
prestação de serviços de fornecimento de refeições prontas, buffet e coife 
break, conforme especificações constantes do anexo 1, termo de referência 
do edital e na proposta do licitante, junto a referida Secretaria do municí-
pio de Limoeiro do Norte/CE. Fundamento Legal: Lei 10.520/2002. Vigên-
cia: 12107/2018 a 3 1/12/2018. Valor Estimado R$ 75.600,00. Fonte: FMAS/ 
PMLN. 

Secretaria Municipal de Assistência Social e de 
Políticas Públicas para Mulheres, Crianças e 

Adolescentes e Pessoas com Deficiência (SEMAS) 

EXTRATOS DE CONTRATOS 

ESPÉCIE: Contrato de Gestão que entre si celebram o Município de Limoeiro 
do Norte, através da Secretária Municipal de Assistência Social e de Políticas 
Públicas para Mulheres, Crianças e Adolescentes e Pessoas com Deficiência 
(SEMAS), CNPJ n. °  07.891.674/0001-72, e a Associação para o Desenvol-
vimento do Vale do Jaguaribe (Ad-VJ), CNPJ sob o n.° 27.853.411/0001-86. 
OBJETO: gerenciamento e desenvolvimento das Ações Estratégicas de Er-
radicação do Trabalho Infantil (AEPETI), oferecidas pela Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social e de Políticas Públicas para Mulheres, Crianças e 
Adolescentes e Pessoas com Deficiência (SEMAS), conforme regras impos-
tas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), que tem 
como fim minimizar o trabalho infantil no Município. RECURSOS FINAN-
CEIROS: para o cumprimento das metas pactuadas neste instrumento, fica 
estimado o valor global de recursos orçamentários destinados à Associação 
para o Desenvolvimento do Vale do Jaguaribe (Ad-Vi), no montante total 
de R$ 82.628,70 (oitenta e dois mil, seiscentos e vinte e oito reais e setenta 
centavos), para o período de 03 de junho de 2018 até 31 de dezembro de 2018. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Secretaria Municipal de Assistência Social 
e de Políticas Públicas para Mulheres, Crianças e Adolescentes e Pessoas com 
Deficiência (SEMAS): AEPETI: 1001.08.243.0802.2069 - Gerenciamen-
to das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do trabalho Infantil 
(AEPETI). ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00. VIGÊNCIA: com o 
presente Termo, o Contrato de Gestão vigorará até 31 de dezembro de 2018. 
DATA DA ASSINATURA: 03 de junho de 2018. ASSINAM: Mana Arivan 
de Holanda Lucena, Secretária Municipal de Assistência Social e de Políticas 
Públicas para Mulheres, Crianças e Adolescentes e Pessoas com Deficiência 
(SEMAS), pelo Município de Limoeiro do Norte-CE e José Elber Coelho 
Santiago. Diretor-Presidente da Associação para o Desenvolvimento do Vale 
do Jaguaribe. 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 1304000112018PP. 

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade e 
petente, Sr. FRANCISCO VALDO FREITAS DE LEMOS, HOMOLO A a 
adjudicação referente ao Pregão Presencial n° 1304000 l/2O1SPP aos licitan-
tes vencedores - Homologado para: D.H.S. DE FREITAS BRAGA ALIMEN -
TOS, pelo menor lance de R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem rais). Informa-
ções: Av. Dom Aureliano Matos, n° 1400, Centro, Limoeiro do Norte/CE ou 
(88) 3423.4200 de 07h30min às 13h00min. FRANCISCO VALDO FREITAS 
DE LEMOS - Superintendente - Autoridade Competente. 

Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólidos - 
Unidade Limoeiro do Norte (COMARES-UL) 

ATOS 

ATO N.° 001, DE 03 DE JULHO DE 2017.0 Presidente do CONSORCIO 
MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE 
LIMOEIRO DO NORTE (COMARES-UL), no uso das atribuições esta-
tutárias, RESOLVE: ADMITIR o Msc. CARLOS VANGERRE DE AL-
MEIDA MAIA, em caráter temporário, no emprego de ASSESSOR TÉC-
NICO do COMARES-UL, consoante a deliberação adotada na Assembleia 
Extraordinária realizada em 20.02.2017. Limoeiro do Norte-CE., 03 de julho 
de 2017. José Maria Lucena. 

ATO N.° 003, DE 03 DE JULHO DE 2017. O Presidente do CONSÓR-
CIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNI-
DADE LIMOEIRO DO NORTE (COMARES-UL), no uso das atribuições 
estatutárias, RESOLVE: AUTORIZAR os senhores CARLOS VANGER-
RE DE ALMEIDA MAIA, Assessor Técnico do COMARES-UL, e ANTO-
NIO JERRIVAN FILHO, Gerente Administrativo Financeiro do COMA-
RES-UL, a abrir conta bancária em nome do CONSORCIO MUNICIPAL 
PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE LIMOEIRO 
DO NORTE (COMARES-UL) junto à agência local do Banco do Brasil 
S.A. e, também em conjunto, a movimentá-la, nela efetuando depósitos e sa-
ques, emitindo cheques, etc. Limoeiro do Norte-CE., 03 de julho de 2017. 
José Maria Lucena. 

ATO N.° 003 -A, DE 03 DE JULHO DE 2017.0 Presidente do CONSÓR-
CIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNI-
DADE LIMOEIRO DO NORTE (COMARES-UL), no uso das atribuições 
estatutárias, RESOLVE: DESIGNAR o servidor CARLOS VANGERRE 
DE ALMEIDA MAIA para atuar como Ordenador de Despesas do Consór-
cio Municipal para Aterro Sanitário - Unidade Limoeiro do Norte. Limoeiro 
do Norte-CE. 03 de julho de 2017. José Maria Lucena. 
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Instituído pelo art. ioo da Lei Orgânica do Município de Limoeiro do Norte, com o nova rcdaço dado peia Eunnaú vjlj  2O17. 

Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólidos 
Unidade Limoeiro do Norte - CE 

Secretaria Municipal ele Educação Básica (SEMEB) 

PORTARIAS 

PORTARIA N.° 005/2017 - SEMEB, 15 DE MAIO DE 2017. 

A Secretária Municipal de Educação Básica. no uso de suas atribuições 
legais e considerando a Lei n.° 10.003, de 24 de junho de 2014 (PNE) e a Lei 
n.° 54212015, de 23 de junho de 2015 (PME), 

RESOLVE: 

Art. lO instituir a Equipe Técnica de Suporte e Apoio a Comissão Coor-
denadora para o monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação. 

Art. 2°. A Equipe Técnica será composta pelos seguintes membros: 

Gabinete da Secretaria de Educação 
Representante: Ana Lúcia Nogueira Maia 

Conselho Municipal de Educação 
Representante: Maria Santana da Costa 

Secretaria Executiva dos Conselhos 
Representante: Maria Francinctc Freitas 

Coordenador do Centro Escolar 
Representante: Fabiana Paulino Costa 

Art. 3°. Atribuições da Equipe Técnica: 

1 - Promover a releitura atenta do plano, relacionando todas as metas e 
as estratégias de forma cronológica, possibilitando melhor visualização, 
consulta e controle dos processos de execução; 

H - Preparar o Relatório Anual de Monitoramento do Plano Municipal 
de Educação; 

III - Encaminhar o Relatório Anual de Monitoramento do Plano Munici-
pal de Educação ao(a) Secretário(a) Municipal de Educação, que o valida 
e envia à Comissão Coordenadora para análise técnica e política, bem 
como a aprovação após uni debate junto à sociedade. 

Art. 4°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Art. 5°. Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Secretaria Municipal de Educação Básica, em 15 de maio de 2017. 

MARIA DE FÁTIMA HOLANDA DOS SANTOS SILVA, 
Secretária Municipal de Educação Básica. 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária —20 de fevereiro de 2017. Às 14:30h 
do dia 2010212017, no auditório da Policlínica Judith Chaves Saraiva, em Li-
moeiro do Norte - CE, teve início a Assembleia de eleição e posse da Direto-
ria do COMARES - UL - Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sóli-
dos - Unidade Limoeiro do Norte - CE - cuja pauta foi constituída por: (i) 
informes; (ii) eleição e posse da nova diretoria - Presidente e Vice-Presidente; 
e (iii) agendamento da próxima reunião, estando presentes, com direito a voto, 
nove - dos onze - prefeitos, sendo eles: José Maria Lucena (Limoeiro do 
Norte), Rildson Rabelo Vasconcelos (Tabuleiro do Norte), José Vanderley 
Nogueira (Morada Nova), Ivanildo Nunes da Silva (Palhano), José Juarez Ta-
vares (Iracema), Francisco Acácio Chaves (São João do Jaguaribe), Francisco 
Raimundo Santiago Bessa (Quixeré), José Eudes da Silva (Potiretama) e An-
tônio Nivaldo Muniz da Silva (Ereré) e, sem direito a voto: Raimundo Este-
vam Neto (Prefeito de Pereiro), Promotores das Comarcas de Limoeiro do 
Norte e Tabuleiro do Norte, Procuradores municipais, além de outros 23 téc-
nicos, assessores e secretários municipais. A reunião teve início com a fala de 
Alceu Galvão, Coordenador de Saneamento da Secretaria das Cidades, órgão 
fomentador deste consórcio, saudando os participantes, apresentando a pauta 
e passando a faia ao Promotor do Ministério Público (MP) da Comarca de 
Limoeiro do Norte. O Promotor resumiu a discussão e os principais encami-
nhamentos da reunião que ocorrera no último dia 07 de fevereiro, reforçando 
a pactuação do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre os 
municípios consorciados e o MP para soluções, envolvendo a gestão integrada 
de resíduos sólidos e a necessidade de reestruturação administrativa do Con-
sórcio. O Promotor fez memória ao fato de que o TAC fora elaborado de ma-
neira conjunta entre MP, Secretaria das Cidades e Secretaria de MeioAmhien-
te do Ceara. Salientou que a assinatura do instrumento pode ser uma 
ferramenta capaz de resguardar o município ante ações judiciais vindouras. 
Continuou sua fala abordando sobre o último relatório da SUPERINTEN-
DÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARÁ (SEMACE) so-
bre as irregularidades dos lixões dos municípios membros do Consórcio, cuja 
cópia impressa foi entregue, pessoalmente, a cada prefeito presente. Refor-
çou, ainda, as vantagens advindas com a implantação do conjunto de equipa-
mentos que a Secretaria das Cidades está promovendo, cuja magnitude pode-
rá, dentre tantas outras vantagens, promover incremento de receita através do 
ICMS Ecológico que cada município poderá receber. O Promotor Rodrigo 
lembrou que, para o TAC ter validade, todos os promotores dos municípios 
devem, também, assiná-lo. Reforçando que o TAC foi lavrado sem alteração 
da minuta outrora apresentada aos Prefeitos. O Secretário de Meio Ambiente 
de Russas, o Sr. Sávio Santiago, relatou a queda do valor do repasse do !CMS 
Ecológico recebido pelo município no corrente ano que, segundo informações 
a ele apresentadas, foi consequência da queda do Índice de Qualidade Am-
biental Municipal - IQM, no qual resíduos sólidos é uma das variáveis que 
compõe esse indicador. Em seguida, o Promotor da Comarca de Tabuleiro do 
Norte justificou os motivos de sua ausência na última reunião, no dia 07 de 
fevereiro, e destacou a importância dos diferentes componentes do saneamen-
to básico (água tratada, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem 
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urbana), retendo-se nos resíduos sólidos, lembrando que a prática da coleta seletiva, por exemplo, é algo 
simples, dependendo, basicamente, de força de vontade. Lembrou, ainda, acerca da existência de catado- 

4 1 	 I  
res de materiais de recicláveis que dependem dessa atividade para sobreviver, sendo, portanto, oportuno a 

- 	 - : presença desses atores no processo. Foi destacada a presença do Prefeito de Pereiro, Sr. Raimundo Este- E-TI vam Neto, motivada pela sua intenção de fazer parte do COMARES-UL ou, caso não seja possível, de seu 
interesse em tornar-se cliente da Central de Tratamento de Resíduos, quando esta começar a operação. 
Cuja definição deverá será definido pelos presentes, em finura Assembleia, mediante análise de viabilida- 
de. Foram apresentados os equipamentos que serão construídos pela Secretaria das Cidades e que serão 
cedidos para o uso do consórcio, os quais são: O 1 Central de Tratamento de Resíduos localizada em Limo- 
eiro do Norte e que contará com tratamento de Resíduos de Construção Civil (RCC), Resíduos de Serviço 

José Maria Lucena' 
de Saúde (RSS) e aterro sanitário de rejeito; 06 Estações de Transbordo de Resíduos (ETR), localizadas 

Prefeito. Pr 	t 
em municípios mais distantes de forma a ganhar escalar e diminuir os custos do transporte até o aterro 
sanitário e 11 Centrais Municipais de Reciclagem (CMRs), que abrigará as atividades realizadas por cata- 
dores e concentrará ações relacionadas a reciclagem e reaprovcitamento de materiais devendo, portanto, 

João Dilmar da Silva, estar localizadas em área densamente povoada na sede de cada um dos municípios. Todavia, foi ressaltado 
Vice-Prefeito. que ainda existem pendências quanto à disponibilização de terrenos adequados para estas CMRs pela 

maior parte dos municípios, fator que impede a realização da licitação para construção destes empreendi- 
Juliana de Holanda Luceria, mentos. Foi destacado que, inicialmente, o Consórcio tinha o objetivo de compartilhar a destinação final, 

Secretária Municipal paro Assuntos do mas que agora este ente deverá tratar da diversidade de ações que convergem para a gestão integrada de 
Gabinete do Prefeito, resíduos sólidos nos municípios membros. O representante da Secretaria das Cidades apresentou as diver- 

sas ações voltadas para o planejamento regional e a gestão de resíduos que estão em desenvolvimento na 
Antônio Jerrivan Filho, região, destacando o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos que está em fase inicial de 

Secretário Municipal de Gestão, elaboração, sob responsabilidade da SEMA (Secretaria Estadual do Meio Ambiente). Também foram apre- 
Finanças, Orçamentos e Planejamento, sentadas as pendências de terrenos que cada município possui, parabenizando Iracema por ser o único que 

apresentou, de forma breve, toda a documentação necessária. Ficou acertado que os municípios terão até 
Sandra Maria Lira de Oliveira, 30 de março de 2017 para enviar a documentação necessária e sanar a situação de pendência para não iii- 

Secretária Municipal de Saúde- correr no risco de perder os prazos para licitação das obras. O Promotor da Comarca de Tabuleiro do 
Norte indagou ao Sr. Alceu Galvão sobre quais seriam as consequências para o caso dos municípios que 

Maria de Fátima de Holanda dos Santos, não conseguissem resolver as pendências apresentadas. Tal receio foi reforçado pelo Prefeito de Quixeré, 
Secretário Municipal de Educação Básica. que falou sobre a dificuldade em conseguir a documentação dos terrenos, respondida pelo Prefeito de Li- 

(Respondendo) moeiro, que indicou uma solução jurídica para tal, que se trata de um termo de desapropriação amigável. 
Passado esse momento, Alceu fez memória sobre a existência de urna antiga Diretoria, lembrando que 

Maria Arivan de Holanda Lucena, outrora, o consórcio era de resíduos e que, agora, é de Gestão Integrada, portanto, isso incide sobre urna 
Secretária Municipal de Assistência Social e futura mudança organizacional e estrutural do consórcio, em, provavelmente, 90 a 120 dias. Quanto a 

de Políticas Públicas paro Mulheres. Crianças e Ado- eleição e posse, as funções de Presidente e Vice-Presidente foram assumidas pelos prefeitos de Limoeiro 
lescentes e Pessoas com Deficiência, do Norte e Quixeré, respectivamente, por unanimidade entre os participantes. Em seguindo, houve a indi- 

cação do servidor municipal de Limoeiro do Norte, Sr. Vangerre Maia, para exercer a função de Assisten- 
Francisco Jussier Baltazar Costa, te Técnico, sendo cedido ao Consórcio durante este período. Em seguida, o Sr. Alceu Galvào esclareceu 
Secretário Municipal de lnfraestrutura, que, nesse momento, o maior interesse é dar vida ao Consórcio e que, em breve, questões como o rateio 

Serviços Públicos e Urbanismo. serão definidas. Antes de passar para o próximo ponto de pauta, o Prefeito de Pereiro discorreu sobre o 
pedido de ingressar como membro do COMARES-UL. Os participantes da Assembleia aceitaram avaliar 

João Torres de Moura Filho, a viabilidade da entrada de mais um usuário da CTR, inicialmente projetada para a geração de resíduos dos 
Secretário tAunicipa de Cultura, Desportos, 11 municípios atualmente membros do Consórcio, seja como membro ou como cliente. Ficou encaminha- 

Lazer, Juventude e Empreendcdorismo. do que o Prefeito 	formalizará sua intenção de participar do consórcio, cujos argumentos deverão ser 
apreciados pelos membros atuais em Assembleia Geral, após estudo de viabilidade. Seguindo a pauta, o 

Éderson Cleyton da Costa Castro, representante da Secretaria das Cidades comunicou que uma próxima Assembleia deverá ser marcada - 

Secretário Municipal de Atividades Econômicas, em meados de abril. Em seguida, os Prefeitos eleitos como Presidente e Vice-Presidente falaram sobre os 
Recursos Hídricos e Energéticos e Meio Ambiente. anseios e expectativas para o Consórcio durante este mandato e deram por encenada a reunião. 

Eriano Marcos Araújo da Costa, José Maria Lucena 
Procurador Geral do Município. Presidente do Consórcio para Aterro de Resíduos Sólidos -. Unidade Limoeiro 

Composição, Produção e Edição Carlos Vangerre de Almeida Maia 
Assessor Técnico do Consórcio para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Limoeiro 

Daniel da Silva Freitas, 
Chefe do Departamento de Tecnologia da 

Informação. 

r OÔE1R 
K  rr __ 

Diário Oficial do Município de 
Limoeiro do Norte 

End.: Rua Cel. Antonio Joaquim, 2121 -Centro 
Limoeiro do Norte' Ceará 

Fone: (88) 3423 - 1165 

Email: dia rio. oflciallimociro dono rte.ce.gov.br  

-Página 2- 



(J CG IRS~VJ 
CODSODCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RE5I000S SÕLICOS VALE DO JAOLL 

CONSÓRCIO MUNICIPAL DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PRESTA ÇÁ'O DE CONTAS DE 6E5T40 
Exercício Financeiro 

2017 

Contas de Gestão - I[N-TCM/CE n. °  03/13 

II - Relaço e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02) 



Ca CG IRS~VJ 
VAÍ 	 - 

Município: 

LIMOEIRO DO NORTE 

órgão: 

CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE 

Mês/Ano: 

12/2017 

Unidade orçamentária: 

CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE 

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL 

Contador: 	- 

DIEGO TORQUATO ALMEIDA 

CPF: 
	

CRC: 

006.356.623-02 	1 20932/0-5 (CE) 

Endereço Residencial: 

RUA TOPÁZIO - 222 - MARAPONGA - FORTALEZA/CE 

Telefone Fixo e Celular: 

(85) 9.9178-6718 

Ernail: 

dieclotor4@hotmaiLcom 

Contador: 	 Adm. Financeio 	 Ordenador da Despesa: 

ASS: 	ASS: 	ASS:  

NOME: Diego Torquato Almeida 	NOME: An 	1 	ri ri Filho 	NOME: Carlos Vangerre de Almeida Maria 

MAT.: 947.792.523-34 MAT.: 20932/0-5 (CRC/CE) 	 MAT.: 000001  



o C 
CADASTRO DE GESTOR - CONFORME IN/ CM N° 03113 

DADOS DA UNIDADE GESTORA: 

Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 

0101- CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE 

Nome do Servidor (Gestor): 

CARLOS VANG ERRE DE ALMEIDA MAIA 

Cargo/Função: 	 CPF: 

ORDENADOR DA DESPESA 	 947.792.523-34 

Matrícula: 	 Período da Gestão: 

0002 	 03/07/2017a31/12/2017 

Nomeação/Designação Ato N°: 	Data do Ato: 
	

Data da Publicação: 

Nomeação N° 003 - A 	03/07/2017 
	

16/07/2017 

Delegação de Competência: 	Data do Ato: 	Data da 	 Data da Comunicação ao 

Ordenadorda 	03/07/2017 Publicação: 	 TCM: 

Despesa 	 16/07/2017 	 - 

Endereço Residencial: 

Bairro/ Distrito: 

Município: 

UF: 

CE 
Telefones: 

Rua Sindulfo Chaves 1218 

Centro 

Limoeiro do Norte 
1 CEP: 

(88) 9855-0202 

62.930-000 

Elaborado por: 
	

Período da Gestão: 	- 

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA 
	

03/0712017 a 31/1212017 

Nomeação/ Designação Ato N°: 
	

Data do Ato: 
	

Data da Publicação: 

Nomeação N° 003 - A 
	

03/07/2017 
	

16/07/2017 

Contador: 

ASS:  à~Êq V4-  
NOME: Diego Torquato Almeida 

MAT.: 20932/0-5 (CRC/CE) 

Adm. 

ASS: 

NOM1 

MAT.: 

Ordenadorda Des sa: 

ASS: 

NOME: Carlos Vangerre de Almeida Maria 

MAT.: 947.792.523-34 
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III - Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial 

Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens) 



o 

a) cm 
-0 

.0 

N 
cm  

o a) 

00 

0Q) 

o o 
(D o 

o 
c 
a) 
a) 
0 
o-  
a) 
0 

o 

o- 
(1) 

0 
0 

O 

0 
0 
0 
a) 
>< 
w 

(1) 
O 
O 
-J 
'O 
C/) 

U) 
O 
O 
(1) 
Li] 

Li] 
O 
O 

U) 
<0 o_ >< 
— 

LL 
z 

0 

0 
O a) 

O 
0a)0 

-o 

ZE 
Owo 
000 

til 

o 
- 

0 

w 

0i 
3 .2 

a) 
a)c 
Li <  

Cá) 
a) 

a) 
1 
a) 
0. 
O 
U) 
a) 
-a 

Cá) 
a) 

a) 

> 

Cá) 
a) 

-a 
a) 

a) 
o 
a) 

o 

0000 00000 O 
0000 CD 0000 o 
O O O O O O O O O O 

N- co O) O C\ N O O O LÜ 
o N- Lo r- Lo) LO) O O O LO 
- c(5d aoocoo c 
O)O- N- 00 co 
-O)O)C") --- O 

O?) Ft O) 
O?) O) 

O O O O O O O O 0 
O O O O O CD O O O 
odcÇcÇ 0000 6 

0000 0000 O 
0000 CccDO o 
6666 0000 o 

ci 
c 

3- 

a) 
o 
3 	.2 a) 	c 
a) 	a) 
o. 	E 
O 

Cá) 
a) 	> 

Ci) 
a) (1) 

D 

• 
a) 	— 

.(D Ci) 
c 
O 

-D 
— 	Cá) 

a)C3cn 
• 
m 

< 	a) 
(1) 

(/)0a)a -a 	:2 
o Ca) 0 a)  

cn CCl) 2 
cu 
> 
00U) 

LI) 
0 
(1) E 

•0
D)cO 

U)a)a)E 
i 

a) •a)(J) 
a)5 OQ0 0 

< 
a) 	a) 

O) Cá)  

Oa)a) 
Cn5U)2 

Ci) 
EuU)2 -a 	a 

a) 0 C 

'aF-O 
U)a) 
a)(I) 0C 

O)HO 

O 	O 
x 	x 

LL 

LI) 
0 

O 
-a 
a) 

- 
0 
c 

a) 
E 0 .. o 

o Cá) 

o Ci) 
a) 
> 

c 0 E E 

E a) 
E 

co 
Cá) 
a) a) 

c 00 a a) c c a) 

i12 > c 
a) 
E ' a) < 

Cá) 
a) 

- t__Oc 
3.; - 

a) 
:2 

- o-D O 

o-a) 
%a)a) 

0Ew a- 

(1' 
Cfla)0a) 

<a)E a) 
• 

a) 
. a)Qa) 

1_ 0 -C QU) a) a) 

O 
.0a)a) 

O) O 
O O 

fll °, 

.92 .2' 
Ci) 

ci 
a) 
a 

a) 
-a 

a) 2 •.-' o o 
x U)O-0 

<0O 

o 
0 
o o,  
c (o 
co 
co 
o 
O •0 

o 
1- 
(1) 

(9 
co 
E 
a) 
U) 

LI) 



O ' 

Q) 
— -o 

o 
co 

N 

o a) 

o o 
d a)  
o 

O 
a) o 
QN- 

o c 
co 
co 
o 
o- 
co' 

o 

o- 
(1), 

o 
0 

o 

o 

w 

o - 
• 	.2 

a) 
a)c 

1 <  

O 

o 
o 
o 
a) 
>< 

LU 

(1) 
o 

-J 
'o 
(1) 
(1) 
o 

U) 
uJ 

w 
O 
o 

a 

LI) <o 
o_ >< 

LL
-  

Z 
o 

o o 
- o,  O 
0co 

co 
'o (O 2 
c,, o  
ZE 
Oa)o 
000 

O O O O O O O O O O O O 
00000 000 O 000 
66666 666 6 666 

0 O O O 0 O O O O LtD O LO 
00000 000 O LOOLt) 
66666 666 6 C\Ï6C\Ï 

co OD 
O O 
O) O) 
O) O) 

(1) 
a) 

O + 
= - 

(D  
a) 
E -o 

c 
a) 
o- e 

c a) 
a o 
O) 
(o a)  U) 

ca 
(O a) 0 

o_ 
D 
(1) ' o_ 

5C as  
fl o 

< w 
LL coco  O) 

Ock 
3a)co 

3 
-co 

c (1) a)><.? (o CO_c a) 
E M xOO 

o  COc tja) O a)a) a) 

(O 
cc 

(1) 
cz 

-J C22 a) 

- a)ocow 
co 

(o 

. .- 

COCO 

.- 

e 

o 
' O) 
-E 

Cflo,a) 
3coa O 

'- 
_JWUJ a) 

. Oa)a) O 
L O X)< 

co 
00  

ã 

O O O O O O O O O 
o o o O O O O c O 
o o o 6 6 o o o o O) 

a- 

ooco00000 co 
0Or0OOOO 
66 c6666o c 

o O 
O) O) 

N- 

(1) 
co 

(1) 
co c o 

-CO 
(nc ) - 
a) ..  
0  O 
0L) a) o 

011 

 co 

(1)a .c 2'co o 
(O 

— O 
- 	O 

c 
. 

0-u a) 
2 

O 

O) Lii 

0000 o o E-.- co 
a)a)a)a)a)a)a) 

-- 
E 

O 
1— (1) 



o 

a) 
- -D 

a) _o 

N 

CD a) 

CD O 

o 
o 

a) 

- o 
CD 

o 

a) 
a) 
t 
o 
o- 

o 

-d 

CL 
(1) 

o 
0 

• 	.2 

a) 

o 
' 	- 

w 

o 

CD 
C\J 
o 
(-3 
(-3 
a) 
>< 
w 

(1) 
o 
-J 
'o 
(1) 
C/) 
o 
a 
(1) 
ul 

uJ 
a 
o 

<o 
a_ >< — 

LL 
Z 

o 
o O (a) 

— o,  O 
0a)D 

O) D 
U) O 
Z Ec 
Oa)o 
000 

U) 
a) 

.c 
a) 

o 
o 
a) 
(1, 
a) 

-a 

(.3 
a) 

(1) 
('3 
(-3 

(a) 
0) 

'4- 
O) 

a) 

a) 

o 
-a 
a) 

o (a) 
o, 

U.  

o 
a. 
O) 
a) 
O) 
a) 
a. 
O) 
a) 
a 
O) 
a) 
E 
a) 
a 
0) 
('3 
o 
O) 
O) 
a) 
a-' 
a) 
0 
(1) 
o 
U) 

o 
-a 
E 
a) 
O) 
a) 
a 
a) 

-a 
o 
1 

a) 

000000 O 
(Dc0000 o 
c00000 O 

0)000)00 0) 
t-O0O)OO LO 
5 CD-  CD-  5oo (O 

0) 0) 

(o (0) (1) 

00000 O 
0000c o 
dd6o CD-  o 

AL 

c,) -(o 
a- 

00000 O 
CD CD CD 00 O 
00000 0 

N N 

	

LO 	LO 

	

C6 	a 
O O 

	

- 	r 

O) 
O) 
a) 

a) 

O) -a -a 
0) 

o - 
o 

u) - 
(D 

-o o 
a) 

-O 
a) 

LL Q 
O) 

-m 
2 a) 

U- 
O) 

72 
a)cn ) 

(1) o (•) a) 
(.3(J) 

o 
(1) 

o 

c - O 
.õ 

0 0 c 

'4- a) 
O) 

. 

O--c 1-  
(1) - a)a)a)c 0)  .o 
4V 

()a)a)a)L a) a)a)a) a) 
o 

. a)D 

o (a) 
o,  

o 
a- 
O) 
a) 
O) 
a) 
a. 
O) 
a) 
a 
(1) 

('3 
E 
a) 
a 
a) 
a) 
o 
O) 
O) 
a) 
o- 

- 

(1) 
o 
O) 

2 
. 	a) O 	O) 
E 	0) 

a 
O 	O) 

(a) 	O 
-a 

a) 	— ('3 
4.4 
o 

1— 

-(o 

o 
o 
o o. 
co 
co 
a) 
o 
D 
-0 

o 
CO 
uJ 
(D 
co 
E 
a) 
(1) 

(1) 



(1) 
o 
o 
-J 
'o 
Ci) 

(1) 
o 
o 
(1) 
LJJ 
c 
uJ 
o 
o 

ui 
1- 

-J 

o- 
o 
z 

o 
o 
'o 
(1) 
z 
o 
o 

> 
o 

(1) 
o 
C) 

o 
LU 
a) 
U) 
o 

a) 
1, 
(1) 
o 
(1) 
o 

- 
E 
a) 

a) 
a 
a) 

o 

a 
w 

-J 

0 

' a) 

Oo 
co 
o 
E- 
o 
(D 
w 

> 
a 

U) 
o 

o 
LU 
a) 
(1) 
o 

-) 
(1) 
o 

o 
1- 

a) x 
a) 
o 
a) 

-o 
(1) 
0 x 
:3 

LL 

(1) 
0 

o 
0' O 
a) D 

- 	a) 

0 

a) 0 

e 

a) 

x Lu  
a) a) 

•> > 
Da 
a) a) 
DD 

O 00 
00 -o 
00(/) Ia) Q 
a) a) L 

- a) 
00 
oow 

(1) 
(1) (1)0 
00:; 

:3 -3 --DO 

D v- 

a) 
D 

a) _0 

N 

cD 	cl) 
0 

CD 

0 

o 
D 

w D 

o 
:3 
a) 
a) 

0 
o-
a) 
'0 

o 

o- 
O) 

o 
o 

0k-
•õ .2 

a) 
a)c: 

LU 

ffial, * 
 * 1 

 

a 
LLJ 

a) 
1 

LU a  
a) 

WD 
rv O 

D LUa) 
Co 

<E 
>0 
(1) 
O 
-J 

o 

(o c 
0) -(o 
0 

0 
- 	- 
0:3 

w 

DOO O, 
DOO O 
CD d o o 

0403  

 

o 
O 

0 
0 
0 

a) 

w 



O 
("1 
o 
o 
o 
a) 
>< 
w 

(I) 
o 
a 
-J 
'o 
(1) 
(1) 
o 
a 
(1) 
LLJ 

LU 
a 
o 

LU 
1- 

-J 

o-
o 
z 

o 
o 
'o 
(1) 
z 
o 
o 

co 
x 
co 
o 
a) 

-o 
(1) 
o 
>< 

LL 
(1) 
o 

-o 
o 

«o 
o,  O 
co 0 - 	co 
(1) 	0 

— 
r O 

O) 

(D o 
ao 

(1) 

> 

e 
a 
x 

LU 
(1) 

o 
':4 

Q - 

a) 
— -o 

CD 

c 

N 

o a) 

o o 

ba)  
o 
- O 
w o 

o 

co 

co 
t 
o 
o- 
co 

-o 

o 

o- 
(1) 

o 
o 

d 4J 
c 
a) 
E 
(o 

c 
(o 

(O 
a) a) D L 
a) 
o 
c 
a) 
E 
(1) 
a) 
> 

c 

a) 
a 

L) 
a) 

L) 
c 

<a 

-O 
O, 

O 

L) 
G) 

(1) 
O 

O 

a 

o 

a) 

o 
O 

a) 

(0 
0 
(O 

a) 

(0 
0 
(0 

(O 

a) 
E 

(0 

a) 

E 
a) 

-o 
(O 

(1) 
(O 
D 
(O 

•tO 

(0 
(É) 

'-" 
(0 

a) 

(1) 
(O 

o 

(o 

-Q 

(1) 

- 

E 

o 

1 
o 
D 

(É) 
O 

a) 

çn 

(O  

L)  

20  

O,  

(J 

E 
a) 
a) 

N 

o 
E 

-o 
a) 

_ 1 

O 

(1) 

a 
E 

a) 

a) O 

8 

O,  

C 
co 

O 
. 

c 
- 

a) 

(1) 
zo 
(0 

O 
LA 

E 
a) 

ru 

(O 

çn 

CL 

zm 
E 

(O 

O,  

(O C 

( I 
(III 
ol 
.tI 

(1 
<1  

,- 

a) 

_ 

u 
u.. 
a 

C) 
O 
çn 0 
X 

-o 

4-) (É) 
C 

a) 
a 

.? 
o 

(O 

O 
O, 

- 

0 

ru 
.? 
(O 
O 

O 

(1, 
a) 

a) 
a 

- ° 
u, 
o 
o, 

' 

O) 

E 
-O 

CL 
E 

20 

O 

-õ 
O 

O, 

o 

5 

-" 
'(O 

O, 

-o 

E 
D 

CL 
E 

o 

a(O 

(É) 

- 

o 

O, 

< 

4- 

O, 
(o 

(O 

. 

>< 

. 
a-' 
E 

• 

- 

. O 

<C 

cO 

(O 
O 

O 
x 

o,  

o 

a) 
E 

c 

- 
u-  
o 

' 
- 

o 
-(O 
O, 
a) 
1 

a) 

co 

E 
- 
a) 

CL 
E 

4-' 

E 

3 

- 
O, 

O, 

çn 

o 
o 

o, 
a) 4J 

•1 

°' 
O, 

O) 

E 
- 
a) 

c 

CL 
E 

O 

E 

C 
iL 

° 
-O 

. 5 
< 

'° 
• X 

O 

0 
x 

E 

. 

O 
O, 
o 

j'i 

:_: 

cO 

O 
E 

E 
a) 

zo 
C 
O) 

E 
Q 
c 

CL 
E 

zi o • o • o - i:i: • o • o ti: • o 

Yf 

1:.,) 
3- 



O 

C'4 

c3 £3 

N 

o () 

00 

0 

o . o 
O) O 

o 
c 
('3 

('3 
t 
0 
o- 
('3 

-o 

o 

o- 
w 
o 
o 

o 
c"J 
0 
o 
o 
a) 
>< 

uJ 

u) 
> 

o 

x 
w 

o

(1) 
(O 

eÁ 
(1) 
o 
o 
-J 
'o 
(1) 

(1) 
o 
o 
(1) 
Lii 

LU 
o 
o 

LU 
1- 

-j 

o- 
o 
z 

o 
o 
'o 
(1) 
z 
o 
o 

('3 
>< 
('3 
o 
0) 

-o 
(/3 
0 
x 
:3 

LL 
(1) 
0 

-o 
0 

o 0 
(O 0 

ci) D 
- 

E u)  
0)0 
ao 

Ei 

( 
c 
o) 

-co 
a- 

OOU)O(/) 
LO O o LO O LO 

ou 

E  oWIE 
5_~010 

a 
uJ 

-ia- 

wo 
0 0)  
UJ 

rY O 
w 
(Dc 

>0 
(I) 
0 
—j 

o 
o 	o 

a" 

• 0,:1 

CO0)EH 

4Jo 
0u3ç: 

QwU) 

0)0)0) 

	

-o .t; . 	( 

	

•C'C - 	0(0 
-H-1-H 	-H 

-H--1-H 	F-IÍL, 
4J4J4-) 

(0(0 

	

(0(0(0 	(0(0 

	

'c3 -c3 	ou 

	

000 	0(1) 

00) 

	

01 t31 0 	4-J4-J 

0(1) 

	

0(0 	(0(0 

- 
 

	

H-  H-H 	-H-H 
(0(0(0 

	

000 	01t31  
(ilíil 

0(1)(1) 
00 

	

000 	(0(0 

	

:>< 	>:>c: 

	

r4 r14 f14 	00 

1 	1 	1 	1 

a 
LO 

-J 

0 L 

<(O 

Oo 
oo 
o 

o 
o 
w 
o 

V)Q) (O 0) 
(4J  

4-C 
Q 

('3 3a) 
('3 
u 

a).B 
_Q ru 0)  

('3> 

-o 
o 

.a) o -Q 
'('30) 

 

o E  
ru o ru 

x o 
zru oc 

o - 
a) 	L) 

o E 
- 0) 

o) o 

£2 
ru a) 

L) 

ci) >< 
a) 

a) 
>< 
('3 

o 

o 
E a) 

-o 
('3 

SE ('3 
o ru  a) 
a) OL 4J0) 

C 
a) 

- ru (1) 
a) 
4J 

o-
uJ 

c 

ok- 
- 
('3  .> a)O :3 

.? 
('3 

o- 
uJ 

o 

E" ('3 
('3 •('3a) 

o >< 
a) L) ('3 

a) 

c O4J (1) 
('3 

- 

a) - 
(J, 

o 
O (1, 

( 04-' O 

a) 
1— 

xO 
UJL) 

a) 
2 0 

0) 

_o 
Uh 
4J 

4-' 
c 
a) a) c 

- ('3 
L-a) •5 a) 

•g o E 

ru 
ci) 

a .? 
0 

(o  
O 

0OV)a)a) 
a) 

0)  
-o 

o 
-O > 

c 
0 

o 
O 3  

a) 

0' 
(O ('3= 2v 0 

O(O a)0 O 
('3 > —4-' 

LU O E 
32 

> 
. o4a) 

O(O 
2o 

0x 
Oa) 

0 	(u 
EX 

'a)C 

E"3  o -o E 
'a) 

('3a)• 
2 

x 
:30) 

.D  
E =(O4J 

E0)  
O (O 

ru c 0E- 0  o 
c 

U 
<a) 

E ('3V) 	0 
LQ) 

a) 
-c 

('30) OU)j 
oa) 

(Ou) 
Oa) 

C (OO- -o 
a) 
a) 

—(n a-- a)a)0) a) E ('3 

'a) •. 
E oc 00) o 
o 
o 

LL°0) 
0a) 

LL> 
D 

o- 
<Lii 



JUNU 
Aolemum 

111  
rBmr.all 
LO 	LO 
('4 	CN 
o q 
co 	co 

(1) 
o 
o 
-J 
'o 
U) 
(1) 
o 
o 
(1) 
w 

w 
o 
o 

w 
1- 

-J 

ci 

IM  

E 
0  
- o,  o 

oo c. E 
u,o 
Z 
0  
OQJO 

(1) 
ai 
cL 

is  
_U)2 
. 	 .2 «1) 	 -1 

2 	:S O 
E = U) 

o 
o m 	c: « 

(1) O «1) a 9  

. 	 o - 

O ai> 	F 
1- 

(n 

c 
a, 
E 
( 

o 
'a 

a, 
o 
a, 

-coco 
'LO 
LOO)LO 
C\! r, 	0) 
or- c'4 

oco O) O) 
- 

O 	 0 C) C) (O (O 6 
e." O 	 c'oo--c'j 
-. (N 	 co 	O) O) O) co 
(N có 	NNcO 

()c')c) 

oc 

o  
c2 

e 

o N 

CD 	«3) 

r -cocooo- O O 
6 	e., (6 co o o — 

D - 	 OOc 
O 	 co 	r- r- -co 

O « 
(1) CD r- 

C 

('3 

O  

000000 
000000 

- 	 000000 

cu-  
— 0  

> 

(1) 

C) 	000000 
o o o o o o o 

o 

5 e  
QiC 
o- 

O 
('4 

O 
o 
o 
i) 

>< 
w 

1 1 
le.i 1 II 

1 
1 	e.) co O 01 

ool 
61 
('41 

1 co 
di 

1 ('41 
co 1 

O 	- O) LO LO 
o co  co co 

1 to 

I di 
1 «'4 

co co IIiiIco-c'j cocolc-.j 
IIOI 
IIc,,°H 

(NO ('4 O O CM 
LO- O- LO- O- O_LO 
co oco 00(5 

co 000 O 
(1) -0'-- 

a, 0  

tC('4 
r-  or -  - 
cOe.) 
o o o 
('4 ('4  

00 
co 

co  O) r- ('4 o o co O) C00 
(1) Lo w00o o LO 
(0U) (N - O ('4 
'a oo -  o 

(O 	e.) 	('4 (0 

-J 

(O 
0.4 O O 

-coLO00- C) o 
O 0 u)4 5C566LO 
00 

co in 
aia- 

w 

o o o o o o 
(q 000(q 

o 
O) O) O 00 0) 

(O 0-o ('4 	('4 	O 	LO 	LO 
Ocococ'4 

N. 

iu N-O) 	co 	e.) 	co 
O) 	- J- 	 - 

	 CoCo  00  5  
o o o 
66 

o o o o o o 
C) oo 

— O) O) O O O O) 
N- ('4 	('4 	O 	LOU') 

0) O) O co e.) ('4 
(OCO co 

O) 	'4- 	 - 	 00 	00 
-- 

o 
oc 

O) co r- 
 

LO LO O 

or -co 
r- co 

co r- co 

~." ml  e m e e 
o o 
co. 	(D
O) 	0) 
r- 	r- 
0.4 	('4 

Ame 

CO 

'co 

a, 
E 
CO 

o 
(a 
(O 
(1) 
a) 
a-  
'a 
a, 

C2 

+ 

5 — 

L) (O 

E 
a, 

2 o 
. 	 : 

E 2< 
o 	o <O 	U) 

r 	(1) Q 

2 	)  

(5 

- 	
- 

8.  - 	 28.: . 

2 - 2 
- 

2 c 	(1) 	O 	o 	ai 	O 	o 
OO maio 

2 
r- 

- 

2 
0  

CL m 
o =3 -ai o 

U) o:: coO -coco 

5 
+ 

2 
cog3 a II 

E oz CO > 
o c:

CO  
E 2 O.) 

- 

c 
a) 

55 
F - 

 
øco 

w 
O 	CO 

E 

z <  - COD 
O5 

O 

- 

0Zo- 0 O
OWcoWF 

(1) CO.0 	(( 	(I) )  + 

OWWOOD o 
OO.0 D.0  

oEO_O 
o 	co 	o E5?. 

= 

(/) 	-J 
<<(Ô<- -oo, co 

«,, 
(o LCO 	O' 	O 	O' 	O 

Co 
o  
o coQ<co 1- _ 

WcoWcoOtD 
co 	! 	Co 	cv  

o 5 	oZ _o_w1 
U)co> Z ° E à o E o O  1; COL 
Wo-0wZ,E< 
o 	0co< 

< 

-O 
-CO 
c 
o o 
o 
O' 

Co 
co 

o 

-D 
-o 

o 
1- 
co 
w 
(9 
Co 
E 
a) 
(1) 

co 



(1) 
o 
—J 
'o 
(1) 
(1) 
o 
o 
ci) 
LLJ 

Lu 
o 
o 

uJ 
E- 

-J 

o 
z 

o 
o 
'o 
(1) 
z 
o 
o 

D 

cm 

- D 

o 
CD 

o N 

C) G) 
-o 

00 

OQ) 

o 
O 

a) o 
o 

CD 

CD 
t 
o 
o- 
CD 
D 

o 

< 
o- 
(1) 

o 
o 

o 
(N 

o 
o 
o 
a) >< 
w 

-CD 

a) 
E 
(D o,  o 
.- -o 
Oc 
o 

(1) 
CD c 
(a o 
aJO 

o 
uJ 

—J 
< 
uJ 
o 
w 

w 
(D 
z 
< 
> 
(1) 
o 
—J 

< 
O 

CD 
(1) 
a) 

(1) 
cl) 
o 
CD 

-o 
o 

-o 
CD 
c 
a) 

-o 

(0 

O) '(0 
a- 

(1) o 
-o 
( 
(1) 
(1) 
0) o 
o 
a- 
o i m  
z 
( 
o, 

a- 

u) 
o 
U) 
0) 

0) 
U) 
x 
w 
o 
z 

o 
-c 
(0 

-o 

o- 
-J 
o 
(0 
(1) 
0) o 
o 
a- 
o ict 
z 
0) 
LO o 
(0 
(1) 
U) 
0) o o 
a- 
(0 
o, 
(0 
a- 
(0 
o) o 
o), 
0) 

0) 
o) 
0< 
w 
o 
z 

< 
o 
w 

—J 
< 
ok-  
<(a 

Oo 

o 
E- 

o 
o 
w 
o 



o 

c'.J 	a) 

co 

N 

o ' o 
(D O 
QN- 

o 
c 
co 
co 
t 
o 
o- 
co 

-o 

o 

o- 
(O 

o 
o 

(1) 
o 

-j 

Ci) 

(1) 
o 

o 
Ci) 
uJ 

w 
o 
o 

w 
1- 

-j 

o- 
o 
z 

o 
o 

'o 
Ci) 
z 
o 
o 

O 
(N 

o 
o 
o 
(D 
>< 
w 

o 
-co 
a) 
E co o,  o 
- -D 
Oco 
o 

-c 
a) O 
cco 

(1) a) 
> 

o 

uJ 
(1) a) 
4-' 

O 
z 

(nocu(1, q) a) a)OO fla) (J)Q) 
a) 

E 
ECa) -o 

E° o a) 
u >jQ 

° O3 
Q) 0 0a)a) 

4J 	(/) 8<gj a)a) L)a) 
0v L 

0>ta) 1- ci 
a)a)U 

N 
a)a) ci a) 

a) 4J 	a) 0 
000 L 	a) - a) a)a) 

a) o ci 
a) 

a) 
- 

a)0 a) 
- - 

> 
a) 

L  a) 	
- 

a)C 
o 	c: a)(/)'a) a) a v, 	a) 

EE> 

a) 
a) V)a). 

'a)-4J0 a) 
°-' (1) 	çn 

- (/)a) a)0 Ui 

a) a).. 
0 (n Q0 O c 

0a) 
c 	'a)0'a) 

-- 0n0 

c -oD3 .E 

O°-oE 
a) 
E 

a)a) V) 
a) (n 	o >< a) a) o O - a) a) çna) 

c5 
(/)a)Oa)O O a)a)a) n0 çn 

a) ru 	
- a)Ua)00 

0 2 0. 
ci a) 	(n a) 

- 
a) 1 ci0 

a) 	a) 
- 	vi O a) 

E o 
a) 

o 

a) 	L) 
4- 
c 

a) 	- 	. 

a)ci 	zcu 

a)(n 
C 

E 
a) 	a) 

In 0
o O ° NrEL) a)a) 

(na) =0a)ooD a)° 
0)C 
a)C çn 

a) 

E 
a) ci 

(na) ru a) 	a) 

çn 
° 
a) 

a)u o - 
oa a)O 

a)'a) 

O(/ a)Q  a) o 	a) 
- 'oO (n o-  a)CL)U 00cia) o 0 a)U 0v 

a) 
a) 
_4-a)a) a) 4-a) a) (n u 

o 	- 
zm (n 

çn 
-4-' oL 

a) SE>a) a) ci 
Eo 

L a)  
o ci 

E°o L 	a) ru 
-o (nC(na) 

c 

a)C a) (1 O (nO 
a) o-O 	o 

4-Ja) 
-a) ,- -- cm 	- > 	a) a) 

a)0 cn 	a) -i-' 	(J) 
(n 4-,  a) ci 0 (nU' 

(na) 0 N ° 
a)U'Oa) -oo 

oa) (na)0 (nU 
0a) 

a) a)Oa) (n 
a)(1a) (/ 

o'" 
-o>< 
ru 

a)UO(n 
Oa) (n a)  

çn 
u (na)a) > C 

OU& 
a) 	(flo- 

U (n  
a) 

33 a)  (n O 1- 	a) a)V) - o- 

ru a)o 
(/O(n 

2 a) 
L a) 	(n 
Oa) 

(.n- (na) (n  a)> 

(na)2 
'a) 4) - oa)c a) 

.. 
(n 	-oG) 
a)a)a) 

a)a) a) 	a). 
cia) 

tX '0a)a) a)E La) O 0(n O -l-Ja) (4-' O a)C 
a)O (n O)'- ci O 	-'a) 4U) 0  

4-"O 

Oa) Qa) a) g 2oo 
cia) 

(nOO " 	0 
V)CO 	E 0 a) C 'MD 

O) E (fl4-' O 	.a) -oOU' o 

0 
>a) 	-O '..-0 0 0(j4- o93 

C5I a)u .53 a)L 
W 4•' ° 

'a) 
a) 	a) 
Uj>< 

UU 
U a) E 

o ' o 	, 
a)a)-4--'Ea) a)0 "L)a) a)LiJ 

'a) 	UCa) -j >L 
a) 0 co i2-o x-o x°O 

'i 2 .2 - 	' Ca) 	_ L 	o 	'- 0 	. c
4-J In 

o 
ujO-o L. 	a) - 

a)C a) 
E ru 

- 
O a) E O) 

'° OOcia) 
a) 0 ci - 	O' fl 1 

<1 
0a)O2a)X 

-o O -oL) 	a) a) 	a) - a)(nO O 
'°--o 

II aa) - (n--. a)c O)W OLIIII 0)(Q O'>E c(n 4-"  _I C(nci a) 
' flUI a) . 	O -O (nLa) oo oE 

ru a) -- (nE(n(n ca 
4',  

-E a)0a)a) 
O 2 

E 
a) __ O a) O' 

a)O 

c') 
çu c 
O) 
a- 

-co 
o 
o 
o o- 
co 
co a) 



Q - 

o 

C'J 

a) n 

N 

o a) 
o o 
O a) 
o ' o 
a) O 

o 

a) 
a) 
o 
o- 
a) 

-o 

o 

-d 

o- 
(1) 

o 
o 

O 
C\J 

o 
o 
o 
a) 
>< 
w 

Cd) 
o 
a 
-J 
o 
Ci) 

c/) 
o 
a 
Ci) 
w 

IJJ 
a 
o 

LU 

-J 

o- 
o 
z 

o 
o 

'o 
CJ) 
z 
o 
o 

U) a) 
> 
a) 
o 

w 
u) a) 
O 

'a) 

cl) 
E 
a) o,  o - -o Oa) 
o 

(1) 

a) O 
cO 

Iq- 
co 
0) 

'co 
':1- 

(1) 
° 

O ° _ :• a)O 
E° 

O 
-> a) 

Lb O UJ O "a) 
a) 

a) 
C) UJ o cl) 1 E 

E° O UN 

a) 
> a) a) O 

(1) cj a) a) (ti 
a) 

O TZ) 
a) 

O N a) 
— 

: 

- 
42 

z 
w CD 

. 
- Ja) 

O 
a) - 

o 
- -- 

c o O O -  O -1-a 

a) 
a) 
E- 

L) •  a) (1) 

Iru o u-, o a) 
O 

- 
ru 
a) 

- 
O 

_ 
O a) O Qa)4-) a) 
O LU 

L)V)C 
'O° 

E a) E 
(1 a) - 

O 1- -DO 
5-± 

( 
O -a 

O' i- o) 
O — rJ 

a) 
C 

1- 
O (y) 	a) a) L a) -- 

o O LU L.. 
O 
)< 

(f a) 
a) 

-ri 
a) 
x O 

a)o 	a) (1) - O 
O 

a)c 
.n 

° 1-  -- 
la) 

d 
la) 

ru 
a)  

a) o 

ru 
(ri 

a)O 
O E o 4J 

N a)LL a) a) 
a) 

- 
1 

u, 
(riO U'i 4_J a)  - L) 
-O c 

a) co ( o 
' 

a) 
• 
q 

a)L 
>:3 '. 

E° 
" a) a) 

V) - 
 (g O - Ø) 

F - 
La) 
(flCI O E :3c  a) c 

O - o tu 

1 O L. O 
O 

o 
zm 

O.2 ' CL vi F- 
a) 	a) 0 J) 	L o a) 4J 
E- 

W •a)'a) 
a)(riC O (1) 

-oZ 
ru a) , E - 

E 
°'l (ri 

a) 

O (U0 
Lh a) 

(h'-a)O 
a) 

• i3"  
. 
— 

O a)O •-±:  -4-' - 'a)O 
c- 
a) 

lC 
'4- 

3 
o 

O 

ru -5: a) r 
(J 

0E° 
la) d E° 

° 
E C 

' 4J a) •c 
- a) 

a)a) a)CL (ri OCL ' CL 42 
u, o-E -0 oi E 

L) 
LO 
:3- (1) 

a) 

W 
(ri 

O 0) 
a)0O a) a)a) 

O (1)-o 
O 

O 
a)a) (ri 	o 

a) O 
C)a)N
o ° - 

ru 

a)-' o 
o 

o 
3a)o > Oa) 0) 

çn 	(ri O 
o 

Na) 
i 	N C) 

E C i 
.  

o a) 	a) 
a) 

ru 
:3 

CD 
-i-a)L. a)o_ru  

E /) 
0) 

. co 
4-1 C) u, 

o 
a) o L 

o 
o 

o c 
'5a) ° 8 - - ,, 	a) 

a) 
o 

o_ 
çn 0) a) 'a)= 

c< 
W a)a)J a) -4-' 

c 
(1) 
a) a) 0  

0) 
o 

O o a) 
u, 

o 
ru 4-) ) 

E ' Cj- a) . cc'-, 

O 
Ca) O 

E 

oU 
w 

Ui 
.2 

EJ. o-
a) 

- 
O 

l a) 
O a)0 [j 'E 

1' 
çn 

a) o Uh M 
la) a) OO' la) 

o 
O o O LU 

(flO 
M 

v (1) 
ru (ria) 

a)CL 
Oa) O'X O 

O 0 < Q a) (-ti a) 'aE 
ri ca) m V)E 

CL 
u, 

CL 
V) 

a)a) 

' E E 
a)a)a) CS 00 

o 
z oS DUJ oS Z 

(/QQ) 
<ou 

(-ti 
< 

(ri 
<u, 

(ri 	a) 
<v 

'a 
4-.2 	'n 

N 
E° O 0L 	('j - 
L. ow 

o o 

a 
li) 

a 
-D 	- 

IC) 
ç'J 
O- - 

o_ 	- 
E 	'° 
w 
a VI 
4, 
vi 
4, 

a O 

ao 

D 	'O 

- 	N- 
- 	N -1 

o 
lO 
o, 
a 4-
o 

O 
O 
O 

vi 
4' lO o, 
a 

O 
- 	O 
- 	O' 

VI 
w 

VI 
o 4-

-D 
'6) L 

O 
O 
d 

O 4-4- :54k 
E L4) 

'J -- 

ti) 

O 
'-0 

a 	a- 
- 	N- 
E N 
H 
o 
la o, 
a 4- o 



O) 
a- 

4: 
a 
w 

-J 
4: 
w 
Q 
w 
cr-
ry 
E 
o 
z 
4: 
> 

o -J 

4: 
o 

o, 
a) 
o-o) 
a) 
a 
a) 
D 

o 
D 
a) 
a) 

(1) 
o 
-J 
'o 
(1) 

o 

w 

w 
a 
o 

LLJ 
1- 

-j 

o-
o 
z 

o 
o 
'o 
ci) 
z 
o 
o 

-a) 
a) 
E 
a) o,  o 

D Oa) 
o 
c 

a) O 
ajo 

4: 
a 
uJ 

-J 
4: 
o 
4: 

o 

o 

o 

a) 
-- D 

a) _o 

N 

CD a) 

CD o 
d a)  
o 
' o 
a) o 

o 
c 
a) 
a) 

-t 
o 

a) 
-o 

o 

o- 
(1) 

o 
a 

u) 

> 

o 

w 
(1) 
cc 
o 

MO 

C) 

o 
o 
o 
a) 
w 

o 
-o 
a) 
c 
o 



4: 

4: 
o 

a) 
—ia- 

wo 
o co  

rV O 
-O 

LU 
(Dc 

>0 
(1) 
0 
—J 

4: 
o 

4: 
o 
LU 

—J 
4: 
0'- 

o 

"0 

o 

c 
O) 

a- 

-a 
-((4 

c 
o 
o 
o 
O,  

((4 
(0 
co 
o 

D 
-0 

o 
CO 
w 
o 
CO 

E 
a) 
(4) 

CO 

C) 0 0 O O O O O 
00 O O 0000 

o O O O O O (2 O 

O) 0) O O li) 	4') O 
o o 

u) 44) O C'4 	')1 0 r- 
cm 
00 

('4 
00 

O 

0)0) O 
COCO 0)0) CO 

= (4, 
> o 
(4,  co 

E o 
- > 
0( 
o u, 
o o O 

(4) 
(4) 
(4) 

0 tu o 

((4 5 E >+ 
(4) w = 

2 
E X wO + 
((4 W x> ti) - 

'4) 
c 

'(4 ((4 
c 

(1) (4) 

E 
0.(4)C0 - >< 

xN-'O 
E 

ao 1- O- 00a 
o o o o o o o o o o 
oo o s°°. O 00 

o o o o o o o o o o 

r-  r-  o i- o r- o o o 
O n OCCN 0 

O O O r- 	co co v r- 
('4 ('4 coo) 

C'4 	(O 
r- 

O) 	(0 
O 

co cO C') (0 O 
(-1 

(1) 
o 

- = ((4 

(4) 
((4 = O 
0 — 

0 (1) •CU) 
> 
=c 2 

E > 
•
E 0 0~ 

• + 
2 aE 

: 
(4) 
ca 

O ca 
W + ca 

O,  00 X L 

o 

CL 
ai o E ai 	o E a, 

a-  o 
ow_ 0)0 

o 

Q) 
— -o 

c, 

C)  N 
(N 	ti) 

O ti) 

O O 

o J) 

o 
. O 
() O 
QN- 

o 

( 

co 
t 
o 
a- 
co 

-o 

o 

o 
o 

O 
c"J 
o 
0 
0 

a) 
>( 
uJ 

(1) 
o 
o 
—J 
'o 
(1) 

(1) 
o 
o 
CPJ 
w 

uJ 
o 
o 

w 
1- 

-J 

o- 
o 
Zo 
::s 	• 

w  0 
1% C 
..I 	( 

'oo2 
Cl) O 
z 
Ocoo 
OaJO 

cl) 
o 

-o 
c 

a- 
ti) 

ww 

ti) 
o 
o) 
O) 
'a) 
O) 
c 

o '- 

O) 

w 

o 

w 

o 
«o 
(o 
0 
4- 

0 
ti) 
a- 
cl) 

LLJ 

o'- 
o 

uJ 

o 
_9 - 

0= 

w 

o 
'co 
o,  
(o 
0 

'4- 

o 
ti) 
a-  
ti) 
w 



co 

O) 
'co 

o 

o 

o 
a) 
>< 
w 

(l) 
o 
a 
-J 

(1) 
(1) 
o 
a 
(1) 
w 

LII 
a 
o 

LII 
1- 

-J 

0 

o 
z 

o 
o 
'o 
(1, 
z 
o 
o 

o 
a) 
o 
CO o 

-o 
LL CO 
o 

(1) 

CO O 

> 

o 

a 
>< 
w 
U) 
4-. 
o 
'.4 

o 

a) 

o N 

o (1) 

00 

0 a) 
o 

o

' o 
a) O 

o 

CO 

CO 
t 
o 
o- 
CO 

-o 

o 

o- 
(1) 

o 
a 

o COO 
(I)tJ 

O (1) o 
c 

- 0 
COCO &) 

.2 
LL 
O 

(1) 
Oo 

a) 
4-. 

L) 
C . O 

E E ("O CO 
O (1) 

CO 
CO 
Lh 

o o 
O 

Ov 
.2 

- 

- -õ 
in 

Q) C 
O 

(1) a) 
CO 

 
(1) 

CLc - c _ 
COO 
o' 

(fl. x - 

o 
O a) (1) 

3 CO 
-o 

CO 
a) (1) 

C) 
- 

'CO 
E- 

•Q 
CO c O 

Oa) 
0 'CO 

' 
CL L. 

'COL) 4-CO çn c 
CO 

O 
( 1) O  

C 
0)4-'

ci 
Ec 

a) C 
,-  

to E 
(1) 

C a) 

L)' 

CO 

0) 

CO 
CO 
Oa) ° 

(1) CO CO E 
Q(') 

CO 
L 4  
OC 

. O 
. 0 	

.NCO COE V) 
(1) 
0) 

C 
o 

000 
Xu© 

X° 
ujc5 O O 

- L) 

a)O o CO 0') E CI) 

CO 
CL CO  

CI) 

- 	 8 c a) o 
CCO1 

< a) !4 
i) 0  

Eo 
o 
E CO CO 

O') 
('0o 0a) O tu 

O 
O a) 

TJ o  C 

a)O0 

0) -- 

n E CL ' 
CO O) 

a) 
. 

O 
LLJ 

CO 
o) 	L 000 

0- < .0 
__ o o 

'CO 
i .  

'./) 
- 

(O 

CI) 
o 

- CO 
c 
a) 

(/O 
O ' 

(") COCO E ' (1) > o' E CL O 

o 
o 
-- 

.2 
'CO 

-' 'CO 

CO 
CO 

o J 
- .0 CL 

i_ 4. 

CL 
O 	Ck 

• a) CO a) 

04-' 

j3V) 
0 CO a) 

O 
O O 

O 

: 

CL 
CO 

0°0 
L) 	O) -4 c o - 

çn EH O O CO 

tu 
CO 

o 
x E 

CO CO CO 

-0 T5c0 c 4-) Q O (1) CO 
(/O 3CO CO O 

XCO E CL a) C CO 
'COa) < E  zo a) CO O a) 

CI) 

a) -  °" E 
(1) 
CO 

CO 
o' CO 

o 
c o o 

E0 aCL - 
 O CL   

ru o 
(') 

X CO  

_ -o o  )  
(J') O a)La) • . a)<a) c a) 

E - - 
-. 

O') 
- 
o, 

CI) 	< 
-o E u 

0a)- 
°' 	

° .0 	' 
a) 

 
CO 
> CO 

CI. 
CI) CL 

CO 
E 
O 

O 
— 

C) 
a) 

a) 
(1)-O 

O 
° O5 CO 

Lh 
CO O 

CO 

VJ C) 
a) 

C 
CI) O 

E 
CO 
(1) 

O 
0 

C 
CO 

CO(' (O  COOCO a) 
(1) '" E (1) 42 3 ru 

L) — 
00 
CO0 CO 

CI) - .E 3., CO 

L-a) 0  O 
C) U 

O 
çn m 

CL 

U') 
- 

CO 
E 

a) 
° E 

°-" 	°'' 	- 
COa)0 - E 	CO a) 

- 
CO 
E 

-o 
0 

O 
O 

o o 

10 
c o 
OCO.- a) 

• 	O 
(J)CO .. E 

E 
E 

-o 
o a)O 

CI) 
o 

x o' 
(1) COL 

CL CO CO 
CO 

a)
çn O 
 CO 

a) 
2 L 

'CL CL O O - LI) 0 

--CO 
rJ 	L 

0)00 
 

,, c o 

0 

1' 
O 

O'CO 
(1) 

ul 
I 

co c CO 	a) 
CEa) 

0 oc 
>CO 

CO 
o O o 

-o 
- 
> 

. '-' 
(1') 
CO 

o 
ol Q3< 

a) 
OCOO
o 

-.-.-CO 
.--. 

CO 
CL 

CO 
CL  

CO 

) 
CO-o 

c 	(U 
CO O (J) 1_o 

)- _s CO 

LL 0;= ca_ o CO 
-. 

0) 0) 
°') 	jj 
(1) 

gjc 
(1) 	0.) 
(/)E 

(1) 
(t 

iO 
n 

(1) 
CO 

c 
a) 

c •  
LL 

OO -0 '- O CO COCO CO 
-  a) 

E 
CO 00 

H O 	CO O 
a)SCI) UEU.~ U0E. rq 

'-I 
(I CO8 Eu o a) O 4- 

4-' In CO 
•I co° L)- o CL CI) 

o co 
 

'SI 
ZI 

C) 	C) 
O -o-o<Oa) 

(/)-C: U- 
co o-o,c,, O,.O (ao L0) 8o o - 



(O 

E 

L) 
rr) 

a) 

a) 

a) 	(0 
1 

(13 
a) 
:3 
0-  D 
(O 	0z(0 
O o Ul 

O 	L)._ 

a) 
o- 
O 	a):3 
c D 
O 
L) 	O = 

' 

L. 

a) 	o> rj) 	c LI 
O >uo c 

o 	0 L.,rb 	a) 
E Q) 	L) ru 

O 
O 

0O L) 
trj 	 :3 

0:3 	o 

('3 Cf) a)a)0(0 

c 	a)O'(0 — 
o 

o°' zm 
(= 	uo('3c 

:3 (3 0 
O 	._a)- 
í3 	03qj 
c 
a) 	OOC a)  
E 	- °- o- 

0(0 	LV) 
O- -00a) 

E 
(0 M a) E " (0 	= 	c(0 

o  
D 
> 
a) 
2 	a)Ev, 0  
•& 	EoOa) 

o 
O 

°(OEa)E 

o •-o-a)CO 
0' 

- 	 r 
(O 	(0(00(00 

1 	(00000) 
LI 

a) o a) 

.D 

o 
9- 
(1, 
(1) 

LY 

c 
a) 
E 
o a) 

O 

N 

- -o 

CD 
CM 

o 
(0 

N 

O ) 

00 

o 
. o 
G) O 
QN- 

o 

(0 

(0 

o 
o- 
('3 

-o 

o 

t 

o- 
(1) 

o 
o 

(1) 
o 
.1 
'o 
(1) 

(1) 
o 

(1, 
LIJ 

uJ 

o 

w 
1- 

-J 

o- 
o 
z 

o 
o 
'o 
(1) 
z 
o 
o 

O 

o 
o 
o 
G.) x 
w 

C1) 
> 

CO 
o 
a 
x 
uJ 
(1) 
CO 

o 
PPÀ 

c 
w 
E 

a) 
o c 
(0 0 

-o 
LL CO 
o 

(1) 

COO 
coO 

(1) a) 

w 3v 

E 
00 

UJ CD 
O0) 

a) 
o C'O 

1— 
. 

o o- 

> çn 
U-J a)0  

('3 - 

o 
c '.o — 

•0) 
(13(0 

H CC 
O 	a) 

(O 
E 

O 
rJ 
r 

o 

LU 
o 

004-) 
oa) a) (13(13 

(00 
O o 	o- 

-0E 
çn - 

(o CV) 

O •E-0o OU 
o a) 

o 0L 
Ln 

_J 
I-1 

O(1a) 
O- (1) 

(O a) 0  

O 
i3 	a) 
1' 

4-) 
c 
o 

a) 
- a) 

('30 1) CO 

o o- 
E 
a) 

° 
E 

uJ In
O  

o 
03 a) _ 03 

E- 
 (0 (0 

0('30 .> E 
LO 
O 

tu  m 
a)C o 

D 

E- 03Ca) çh o-  8 (13 -' 0 E E j' 

• 
LO 
O 

o-0 
(0E0 (5 

('3 t— ' o •— 
(Ou 

a) 
(1) 
O 

'- 4-a)° Wki "3 
O 

O 

L 
E 

C 
w 

a) 
d' 

Eu- E o 

a) cc 
v,a) 

(-('3D 
i 
O 

(1) o-co ti, 
(/3(1) 

) D C -c o O 
O . 

C) 
QD 

D0 
o- 

O CO LU V) 
O 

La) 
O 

4 1  
X 

(1) 
(00 

o D 8 ('3a) a) O 
4- 	"3 LU (O 

o- a) 4--' C ti, o-a-' O ru 

D 
— a)a) 

a) (O 
o 

C • 
0- 

E 
E 

E 
(O 

- o 
4-) 0 o- 
c: 2m r, 

(O 
'00 
03 

C 
0 n) ((0 

- 

ru 
C 113 0  O 

4-' 
O 

('3o- 
(É) o •2 	çn 

ti3 
'(O 4-' (O '3 (" 	a) 

OD 
-c 
O 

L 
'(O 

( C o- 
E 

ru a) 	o- 
"° E 

(O 
a)C 

a)o 
o-C O 

C 
Q)O O 

Eo 
(O((O 

a) o' 
E E O 

, I E 
E"3  
a) -  

Oa) 
(0:3 

a o 
. a E 

0- 

(É) O 
E 0  
o 8 

(O 
(' 

a) (- 
0 o-.- a) (O 113 a) a) 

- 
-0a)_J 
LD(O 

O - 
X 

O 
Da) 

O 
- 

a) 0V)D 
• 
a) 

LO 
,, a) 

a) ru 
03 D O ('3 

E E '3 	'0 
a) 

a) 
a)a) 0  
D o 

8 •, 
a)U) O (O (/3 

0- 	• 
- 

a) a) 
E (13w 

L- O  

• •A 
J&) 

D 	'3 

Do O (1) 
a) 	(O 

D o 
çn  Doa) 

L 00 '3) O  D O o D(0 
o- lu 	o' 

v- 
('3 

3> 
(13< 

C4- 
C a) 8 

a)  tu 
>. 

03a)2 
o a) 	-' a) E8D o 

-a--' 
a) 
D O0 LLLJ 

O 
L- 

( 0 
O 
o 

(OC 
DO IJ'i 

LU E- o • u o çn 

c: 
(OO& 
0 	ru 

((3 

E 

(OL (00- 
z ru V) çnC 

iL (O 
: 

(1) 4- O 03 • 
O '3o 	o- O = E — o- 
0' 
C 
(O 

'3- < 
°H 

'3) 	Ca) 
o--E  

(/3 (Ok- 

(O 
('3z çn m C D C 	'3 

co 
•- 
CQ 

E- DC i3 8 
o2 

.3 
O 

0 a)  
çn o 

<LO 8 Z 
j, 
< 003 Z <ZD 

('-3 

O) 
- (o 
a- 



o 
uJ 

—J 

uJ 
o 
w 

Ir 
w 
(D 
z 

> 
U) 
o 
-J 

o 

co 
(1) 
cl) 
o-
Li) 
cl) 
o 
co 
D 

o 
-o 
co 
o 
cl) 

-o 

cD CD 

a) 
-o 
o 
-o 

N 

CD W 

D Q 

o 
-o cD 
cl) D 

o 
o 
co 

co 

o 
o- 
co 

-o 

o 

o- 

o 
o 

(D 

o 
o 
o 
cl) 
>< 

LU 

(1) 
o 
o 
-J 
'o 
(1) 

U) 
o 

o 
o,) 
LU 

LU 
M 

o 

LU 
1- 

-J 

o 
z 

o 
o 

'o 
(/) 
z 
o 
o 

cl) 
o o 
co o  
5 -o 
w co 
o2 
o,  - o 
ccl 	o 
co O 
coo 

L) 
.41 
"a) 

c 

a) 
L) 

F. 

cl, 

o 
E 
a) 

Lfl 

o 
z 

1.fl 
cl) 4) 

01) 
cl') 
(I') 
o 
o 

o 

o 

o 

Lin 
co 
rli 

Ilzi- 
CD 

o 

LL 
o 

CD 

o 

o 

o 

o 

(1) 

(cl 
o 

'cl) 
O 

('a 
E 

cl, 

> 

co 
o 
a- 
>0 

LU 
V) 
co 
o 
':4 

co 

O) 
-co 

O\ O OL(')'t 
'-4 O Ocr)N 
Lo) O OC'JN- 
(-'3 
o 
- o'O 
'o 

o 
L 

IA C 
E 
o 

CÁ- 
o 

w 
1-I "-4 

z '4 
l- O 
2)0 °- 

'qb 

L 
- 

. x. 
- 
E 

w U W 

4( ' LZU 

CL 
- jH 
4') w O 

Q H 'J)k- 

N-N-O OO 
m'oN. 
d4cd o  N 

O 
O\ C')  

00 ID o 
«o 

L4 
o 
L 'O 

OON- 

'-4 

c 
O O 

F- 
>< 
w • 

CZ 

O c m 
' L4J LI-. 

Z  o -J 
w ' O ' 
WWL "CO 
ciu- 1  cJ')F- 

o 
LU 

o 

o 

-J 

- 

-o o 
Ç ) 

—E, 
w 
Q 



c 
O) 
-0 
a- 

.0 
-0 
c 
o 
O 
o 
0- 
c 
co 
co 
a) 
o 

ti 
-o 

o 
1-
('3 
w 
(D 
Co 

E 
a) 
cc, 

(1) 

o o 
o o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o o 
o o 

o o 
o o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o o 
o o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o o 
o o 

o 
o 

o 
e 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

ddddddddddddd o. 
•õ .2 
' 5 

L1 <  

r- 	r-. r- 

'-'-'-'-'- 

r- r-  r-. 	o 

N- 

o o 

r•- 	r-. 

o 

N- 

o 

O) 

o 

r -  

r- 

co o . 

o 	c 

- 	 - 

c» 

- 

a 

- 

- - 

ci 

- 	 - 

c.j 	ci c» 

'o r- 

co 
N:dI( 

CD CO  

a 
c..J 	O) O) O) O) O) 	C') C') 	C') C') o (O (' 

.-  _ O) 	O) O) 

--(o NN.dOOOr..a 
O) .-  '- '- 	 - r-  O ('4 

- 

(N O)c c(9coN.c) C'J 1'- 

W 

o 
o 
z LL o 
w 
1-  - o 

(1) 
w 
1— o 2 

uJ - 

Z 
o 
LL cO 

(/3 E z3 

E UJ Z 

o co 
O O 

2 C o 
uJ 

z w o 
O 

w o' 
(o 

-J 
< 

o OQ 

:i < O O 
)- 

< -JD(o 

o <o.. 
O 
(1) Z 

O 
(/3 

o O 
Z  

o- < ° 

z 
o 

W 
-  

CL 
z~ <o 
oo(/3HD 

(/3 O 
OckuJ< 

OU) ? < 
O 

oo 
(1) 

E 

HW 

O 
(1) 

Hc/3O 
O 
U) o w 

0UccU)W--> (/3 o 
2 
ci> 
-a> 
0I) 

c 
( .O-J 

0 < C') OWZ cc) 
O<OU)g3 
>0Wu0 

c/)OO OJo .. o- 
. 

Li0 
ci) 

LLJ> € H<o- (/3 (/)  O 
ti > 

00 
> 

<O O a- 
o- 

o O o (I) CI) 

N- 

o o o o o o 
000000 

Li) 	CL) 	1/) 	Li) 	LI) 	Li) 
Li) 	LI) 	LI) 	LI) 	Li) 	Li) 

co 	co 	a 	co 	co 	co 
o o o o o o 
O) 	O) 	O) 	O) 	O) 	O) 
O) 	O) 	O) 	O) 	O) 	O) 

O 

o 

li) 
c4) 

a 
o 
O) 
O) 

Li) 
Li) 

co 
o 
O) 
O) 

00 
dcÇ 

O 
O 

O 

O 
U) 
z 
O 
O 

-J< 
-J 

zO 

<ZH 
z < z 
< oO 
O ujO 

OU) o 

ww 
w o 

o 

(1)1 
z~5 0 g 

o c 
•'- w° 

C 

— 

wwwO 5CE 
0 cI) 

- 

- U -- .c 
Lo- 

i 
>>- 01 

1— <<(/3 01 

- 

Q - 

-- -o 

( 	_o 

N 

o () 

o O 

0 G) 
o 

' O 
a) O 
QN- 

o 

('3 
t 
o 
3- 
('3 

o 

3- 
(1) 

o 
a 

O 
CM 

o 
o 
o 
a) 
>< 
w 

o 

cd) 
o 
-J 
'o 
c/) 
cd) 
o 

fJ) 
w 

LLJ 

o 

uJ 
1- 

-J 

3- 

o 
z c' 

c 

O c o 
oca -o 

'oo2 
Zc 
Oo 
OcÜO 

o 
> 

(1) 

o- 

o 
> 

o- 

w 

o 
S? 

LU 

o 
o' 
('3 
o 

o 
o- 
(1) 

LU 

o 

>< 
w 

o 

o 

w 

o 
o' 
(o 
o 
9- 

o 
O) 
o- 
(/3 

LU 



0.. 
: 

uJ< 

o 

0= 

Li-' 

(1) 
o 
> 
(O 
U) 
co 
o- 
cl) 
co 
0 

a) 
o 
o-  
(O 
o 

cl) 
o 
D 
0 
D 
CO 

C/) 

o 
o,  
a) 
O 

O 
a) 
a- 
U) 

LU 

0 
•3 .2 

Lu  < 

o 
. 	- 
0= 

w 

o 
(a) 
O' 
a) 
O 
4- 

O 
a) 
a- 
(1) 

cl) 
o 
> 

CO 
Co 
o 
a) 
o 
a- 
(O 
o 

cl) 
o 

o 

co 
(1) 

o 

a) 
-Ja- 

UJ 
ry 
rv O 

-o 
u-j a) 
(Dc 

-o 

>0 
(1) 
0 
-J 

4: 
o 

C'4 

()j 
c 
O) 

-co 
a- 

o 

a) 
- -o 

a) 0 

- a) 
C)  N 
c•-4 a) 

o a) 

o o 
o 
o 
: o 

a) o 

o 

ci 

a) 

a) 
t 
o 
o- 
a) 

-o 

o 

o- 
(1) 

o 
CN 

o 
O 
O 

a) 
>< 
w 

co 
o 

-J 
'o 
cO 
(/) 
o 

CO 
'li 

w 

o 

LU 
1- 

-J 

o- 
o 
z • 

o 
E 

2 o  
Oa) -o o_ Li- 

'o o = 
O,  

C/) z 
o -do 
oaO 

o o o o o 
c
_ o o o o 

o o o o o 

o o o o o 

o 
() 

a) 
DE 
D 

o 
c: 	.? 

0 — 	(1) 
O w (1)  

o 	co 
u) 	 a_ 
CO o 
C 	0 

CO 
CO a)  

0>0 
a) 	Cfl 

a) 

cl) 
E 

a) 
co 	D = 
000 0 1- 
o o o o o 
00000 
6do 0° 

C) o o o o 
o c o o o 
o o o o o 

cl) 
o 
c 

cl) 	 a) 
coE 
D 

a)_ 	o 

Cl) 	 < (O = o 
0 

a) 	cl) 
(Ou) 	• 
0) 0 
(O 0 

= a) 
00 
O>0 C C » 000 
. 	( 	

(; 
00 

co 	 = o 
(D000H 

4: 
o 
UJ 

0  

-J  
4: 

—cL O 
- -o 
'. 4- a) 

ro 

~zo o  
- 0 

(9 
w 
o 

-a 
-CO 

o 
O 
o 
O-
o 
co 
co 
a) 
o 

-0 

o 
1- 
(1) 
uJ 
o 
co 
E 
a) 
(O 

(1) 



(o 
O) -co 
0 

o 
o 
(N 

o 
o 
o 
cl) 
>< 
w 

(1) 
o 

-j 

'o 
(1) 
(1) 
o 

(1) 
uJ 

LLJ 

o 

w 
1- 

-J 

o- 
o 
z 

o 
C) 
'o 
C/) 
z 
o 
o 

22 

a) 

o 
E 

- 	o a) o 
Oco 
o 

(1) 

a) O 
coO 

co 
> 

o 

a 

w 
(1) 

o 

o 

a) 
- -o 

CD 

a) _Q 

N 

o cl) 

o o 

d a)  
o 
t: O 
a) o 
QN- 

o 
c 
a) 

a) 

o 
o- 
a) 
D 

o 

o- 
(1) 

o 
o 

(n 
o 

_Q) 
g -o 

(1) 
o 

(I)'Q) Q) 
L 
O 

( 
- og  

-o a)U . 

-0 (0 O 
v)cl) 

cl) e 
E 

(o 
O O 

i 
- 

1') 
4JQ 

O M O L) 
O E rJ)  -3-g 

• cl) o 

>o  

C) cl) a) oo  
- 2o (1) 

£3 Q)a) 
Na) 

ru 
ru 

o O Ecl)
a)0- 

..o 
'a) E 

o  o- cl) 
-  4-  ((3 

ru 
o 
o 

cr 
cl) 

o  E M .4JO 

L)j Ul Ocl)  

O ' 	£3 > °-'-' jj ru 

Co- E 
mcl) 

O 4J 
cl)v) 0- 

>3(0 
o 

cl) - ru 
CC 
a)Q) 

(1) cl) 
-  

o 
3a) o 

a)a) Ocl) L) 
0-  o- 

cl) a)a) O -- — E -° o tu 

o >_0 
cl) °0 

•cl) 
0- O 

LIb 
N E  

(1) ru 

C) 3(0 a) a)O 
(N " 00  çn a) a) 
a) o o-a) 

O o-r' 
0- '-cl)  

0- a) 
E 

- o 
O 1' 

C (/)0- 
.4) o ru 

E 
a) 
N 

0 
0o- 

.Ln 
CO 

C _ 
C Ccl) 

a) 
o 

a) 
- 

C 
°a 

cl) 
a) 

O') 
a) a)a) 

((3 
a)E 
:3(0 

.> CO O a) 
-0E 

a) 
E 

(1) 
- 

a) 
ru 

E 
4J 
a) 8 E 

o. 
a) — o - E - 3' N5 .~ 

C a) 	a) ru t- 0> - 

a) o- 
.2 	cl) o 

O 
o 

O 
-' 

 
O') 
C 

o o 
a) 

o 

C 
o 
o 

a) 	cl) 
Z ' 

C O 
° 

o- a) O (0 
v tu 
'O-- 

a) 
o 

> o- 
-= 

_ 
õ 

CO 
o 

o 
-  

o- 
a) a)  ci -g 

E 

.2 -- a) 0  E o cl) 	a) C a) 

•o - 	o H E - 
C 
cl) 

>N 
'a) -- 
N 

a) 
o C 

E o-E 

-E 

Oa) 
C 
a) 

a).-a) 4- 
o 

• 
3u- 

(fla) 
4J a) 	a) a) E cl) 

0- 
a)  - 

iE O 
4J 

0- 
(1) 
0 <O 

O (1) 
o 0  o--a 

0- o 
a) 

o- > 	1 
C 

- 
0-  

O') 	tn 
o-' a)a) a) 

o 
Ov 

>Da)  
a) 	a) 
tiE 

o 
'jcl) — 1 - '' 

C 
---30 O 30 	(1) 

- . ~ E 8 a)o(0 a)v) U2 
a) (1) a) tr 	u ---' 

O 
o 
C a) - D 

a 
Oa) o 

tii 
O 
t-n 

OC 
a)-O 

cl). 
cl) 

cl) 
-0C 

Oa) In  
CLa) 

(nI cl) 
tn 

c) 	C) 
o 

0  a) O 
C td 

0- N 
00) 

O (fl  
cl)30 
cl) 

• I E a) a)-otJ E ru 
o tu 

a) 

Q4 
zru tJ) 

O.- 
o 
cl) 

Ov 
O 

E E- 

a) L 
> v) O E E 	o O - 	O') O ° o 

oE 
cl) C 0- a) 

a) 
O O C 4-' 

a)C 
O 

Ca) 
cl) 	0 O 

I E - 
(1) • C 

a) 
i 	o 

0O 0(0  V) o-o 
Cu' a)cl) 

L 
a) .4J:3a) 5_ 

Oa) Ea) 
. 

0-a) C00 
- 	ru 3 

Oa)  
-5 a) 

'1 a a)a) 	çn I a) 
C O)C 

 -ti 

E 
U 

a) 

Ca) 

OE 
3a) 

L o-o 
- , a)o 0- a) O 00 

>a) 
-o a)V) 

E.. -EE o > >> ') (/)0-'O 

ZI 0 
OO 
o- t)= o 

O 
o- 

a) 
< 0- 

a)O 
< 0- -o < a) 

a)C 
o 	a) 

a)u0-
o- 	cl) 	a) 



CD 
CN 

o 
o 
o 
a.) >< 
w 

> 

o 

>( 
LU 
(1) 

o 
'4 

CO 
o 
-J 
'o 
(1) 
CO 
o 

CO 
w 
o:: 
w 

o 

uJ 
1- 

-J 

o- 
o 
z 

o 
o 

'o 
CO 
z 
o 
o 

co 
o 
E 

. 	o co -o 
o- co 
c» -õ 

Ci) 

co O 

- 
Q - 

G) 

CNI  CD 

- -o 

co 

N 

Q 

Q Q 

o 
cD 

3N- 
o 

co 
co 
o 
3- 
co 

-o 

o 

o- 
U) 

o 

o a) (1) 
o 

> 
Eu > 

O 

(O 
> 

a) 

O - - 
c 
(1 O a) -Q (O 

(O 
O(O 

O 
O 

L) 4J 

V) o_ (1) 
(O 

- 
4J E 

.- 
(O 

a) 

a) 00 a) 
-Q 

Ci, 0(O 
8 (O (O 

o- - (1) -o • 

.2  

o- 

Ci) 
O a) 

Ci) 
O O 

-o tu a) - 
-c 

E -o o 

çn a) c 
a) 

, 
(O 

0 
Q 0 1• 

c o 
c O. (U 	(O - 

O) 
(O )(O

UN 
in 

(O > 
O O 

E 
C 
O 

(O -4-, 
Ci) -o 

- 
c4 5 O 

O) 
O 
(O 

C 
O 
O 

O 
c 

Ci) 
o3 

° O O 
o-
o a) -1-a 

(O 
O Ci) L Cd, O o 0 (O O 4' 

a) o 
o o-o :3 

O ..(O .i-' a) - 
zm 
O O 

o O- 
a) "Q) 

._ 
4-) (1) O E 

3 
0 

em 
Ci) 

:3 M 
:3 

u Ci) Ci, 4-- o- o 
-o 

Ci) ZO -o N 

o
- Ci) 

E 

LIII (O 

(O 
E 

a) 
0 

' 
co-e a) - : o 

( 	(O a) ° o E cr o 
Ci) O o- O a) 

>o- 
(PJ (O E E O 

o- c o 
a) a) 

0 
o 

0 Ci 
- 
E 

:3 
(O 

Ci) 
0 

a)a) 
-oE 

> 
4 

- 
C) o 

a) 
O 
L E o 

Ci) 
" oc 

o  

(O 

O 
N (O :3 

Ci) 
(O 
>0 

a) 
c 

c 
O 
o o . 1' ' E O E 

8 > < Ci) 
(O o - 

Ci)O 
° :- 	c o -o 

110 
o 

c: 
co o 

O 
o 

Q) 
20 

Ci) 
O 
> 

)(O 
O .:; o- 

O -o 
c 

o- 
(O 

) 
o 

çn 

E E 
(O 
0) (O (O(O 

O 
Z( C 

- SE 4-) 
Ci) 

- Ci) 
O ( a) 

0 Ci) 
E 

a)Q) 

E 
0) 

Ci5 
o C .2 

-o .4 
(1) 'J, 4.j 4) .- 

- 
E 

o-
ru (O :3 6 (O  c - N 

o c t c -O 
C) 0 

Ci) 
Ci) W o a) 

E 

Q 
'a) 

(1) 
Ci) 
a) 

O 
o 

I--
•0 Ci) 

c a) ._ 
(O 
4-)  

o- o -0 
— 

. -o 
a) 

Ci, E C(O O (O o Ou 
110 

o- Ci) 
a) - Ci, E O 

O 
0' 

Qi (O O 
c 

-o 
o 

:- 30 
o O a)-0  W a) Ci, 

M 
= 

(O 
N (O o 

O O (O -- O >  co-
cu, 

- ru 
O 

.- O 0 0 -o - O 80 (0o- 
a) 

- LU '(O O 
U 

o 
a) - - 

L 
(O a) a) 4-) 

O 
)(O o 

c 
a) 
4--'  

Ci)) 
o 

O 11) o- 
- 

4 	,  
Ci) 
a) 

) 0(1, 
C(Oa) o 

- 
O 

O aiO 
O 

O a) 
Ci) 

(O 
0 

(1) 
: 

(O (O 1' 41,0 
Ci)0 

._ 

- W O O 
C(O 

> 
E 

- 
o 

) 
o- 

> O 
o 

C -' 
o 

O . t: O a) 
E 

, 

-oS 
o-u) 

a)  c 4-- 5 a) O '' E, (1,0 
o O 

Oc 
> 

(O 
E 

>("J 
'(O > O E 

a) 

.? 
>< 
a) 

Ci)O 
c,1  

-i- 
(0 0 

- ' E 
- 

o 
o O) c 

(1) 	O 
C 

o- 	O O O u, (f) O Ci) 110 Ci) :3 
Q- O o- (f)oc Z O O i i o o o   Oa) 

lçt 

o) 
a- 



irv 
(o c 
O) 

'co 
a- 

o 

o 
o 
o 
a.) >< 
w 

(1) 
o 
a 
-J 
'o 
Cd) 

ri) 
o 
a 
Cd) 
Lii 

w 
a 
o 

w 
1- 

-J 

3- 

o 
z 

o 
o 
'o 
(1) 
z 
o 
o 

(1) 

> 
"-á 

o 

x 
Iii 
U) 

-'-á o 
rÁ 

co 

o 
E 

- 	o 

o 

co 	- 
o_ co 

c 

co o 
ajo 

cD 

CD 

a) 
-o 

( 	_o 

N 

cD 	(1) 

o o 
da) 
o 

o 
() o 
3N- 

o 

co 

o 
3- 
co 

-o 

o 

-d 

0 
(1) 

o 
a 

o E 
E 1 

o 4-' v) o_ uJ 
-o 

o NJ  
LU co > a O 

co O (ri 
(ri 
co 

UJ 
O (i= 

'co  
-o 
co La) 

ov) 
o 
1- 

E Oco - 

O t-c) uJ 

(O 
o 
UJ 
> 

ov NC 
coo 

-o O O (1) 
a) ru L)  

(1) 
 lco:i) LU O 

> (4 
o 'a) LI') 

-- UJ 
M 

1- 
2: 

a) 
4J  
(1) (ri> (f) 

UJ 
O 

ui 
o 

E a) 
C 
O 

a)' L) 
a)0 E O N 

O 
co o çn (O UJ 

- a) tu -oco 
co > 

— - 

- _ 
çn E.- 

co 4-) coO  
UJ 

> 
c 

co 
o OE co-- c 

'-com 
LI co O Lii 

co a) (ri coco 3- 
OE ria) 

a) 
o ' (rio 

oO ,, co 

in 	co 
(ria) 
°E 

O 
4-,  (ri 

a) 
(rico )(/) O 

2: 
LU 

_0 O 
2o 

 
a)> 

-: 4-) E (n 
- 

o 0 Q)  
co  
(1) a) 

N 
O LU 

co0- o -o 
4-'c a) o 

o 
u 
= 'co O 

co (1) 

E 
') '' H 

a) (O -- UJ 
(a) - a) O 

-. 3- NJ 
UJ 

c 'O co (1) 
co ,> a) 	' 

o 
d' 

'ri co 
E 

E 
o 

o 
(0(0 

1-1 

O co (ri O 
2: O 

d 
(a) 

, 
o 

co 
o o 

E 
LU 
H H 

- -8 : - 
o _ 

çn 
2 

u co 
co 0- (o 

3- 

4-) 
&' O" 

ru o— 
(, 
L-  E a)(0 O CD UJ 

C) 0- E--LI o r- a) o 
.. 	1(0 O 0 - 

cj  --> 
-çn 

co 
o 
a) 	' co O v' 

z( (a) a) 
co 

O -.< 

o o o 
o 

o a) co 
- 	o O o 0 3- 

O 
.ri 
(0 

O 
2: 

__ 

'M 
co  -_c 

c 
co a) (a) 

o 
co 

UJ,-.., 
0(1') O 

a) 
(a) Q) O 

-1-' 
C -oco 

(1) ' _ 
>> 

M 
< a)0- 

ru 	co 
L eu O 

w 

- 
o 

co 

o 

u ) 
-o 

LU  

o -8' co c'; E - Ec L .; 3- z O C) 
4Jl a) O 

Oo vP-j 

o c: o E u,co 
-ooco . co( °  

c f-UJ 

o O . ° > 

-8 

— _ 
çn 

a)C'•J (0 O  - <UJ LU 
-co 	a O co< O  

•a)> 
>E •0 o • 

çn 
H 0' 

a)OL) 
o co  O a) 

'W 
1(0 (1) (ri 

co 
1(00 

o co  UJ (9 

a) a) co 	r-  
oioLU co 

O a) O 	O 
(CO L) a) o (j LI) O 

çn £ - o > > E 
co co 

<UJ
(5 

'.8 m  c: 
-Q o  .2 m 4-" - - 

L - co 0-  0-  E w 
Oo::: 

UJ 
O 

_CD 
OoO 

(a) 
0 

O 
Z O 

(1) 
O 

00 
Ou 

(1) 
< . 

C) 
4-" 

(O 
:3 
o 1 
o 
O 

(co 
c 
O 
> 

.(J, 
(,) 
co 
0 
O 
c 
VI 
co 4J 
O o 
E 
a) 
VI 

.x 
a) 
O 
co 
2: 



cD 

a) 

XI- 

CD 

-o 
o 

N 

Q o) 
-o 

DC 

d a)  
o 

- 	D 
() D 
o 

o 
a) 
a) 
o 

£1- 
a) 

-o 

o 

< 
3- 
(1) 
< 
o 
o 

o 
C\J 

o 
o 
o 
() x 
w 

(1) 
o 
Õ 

-J 
'o 
(1) 

(1) 
o 

o 
(1) 
LU 

LU 
o 
o 

w 
1- 

-J 

o-
o 
Z a) 

o 

2 o  
O a)D 0_ a) 
'oo2 
03 

(/3 a) o 
Oo 
0030 

(1) 

> 
4-. 
o 
a 
x 
w 
('3 
4-. 
o 
z 

o, 
o- 

o 
ai 

a) -1 o 
< ai o  
D a) 
WD 

LU a) 
U3c 

< 
>0 
(1) 
0 -J 

< 
o 

o 	'1) 
> 0 
(1) 	> (/3 
a) 	L 
o- 
o 	uj 

o 
-o 
a) 

a) 
00 
E M LU O) NJ 
(uJ 
o 	03 

LU 
o 
-o 
a) 	o 
(/3 	u 

1 
o 
2 UJ 
o 

Lii

H  
2: 

a) 
o 0 

ru 
(/3 	(1) 

o O 
LO H 
(1) 	2: 

ai 
o (/3 ai 

° H 

= _o 

:2 	ai 
o 4J 	ai 
a) 	(n 
03  

LU 
.2 

H 
<o 	2: 

1 	a) . 	o 
r 	O- 
- 	< 03 

o 

o 

r-- 

o 

2 °  o 

D E (J) 
çn O 
a) 	2: 
.0 	 a) 
'(  

> E 
c o o 
o 2: a) 

o O 

.2 	o 
- 	a) 	o- 

:3 	o 

- 	(O 
a) 	E 

r 	a) 
o 
Z o 0 

o 
ai 

-J 

0- 

<a) 
:J1 
Oo 
Q0 
o 
E- 
o 
(9 
ai 



0 0 0 0 0 O O O O O 0 0 0 O O O O O O O O O 0 00000ccO 00000000000000 
o o o O O o o O O o o O O O O O 0 o o o O O O 

r- N. N- N. CJ N- 	 r- co o o O CC) CC) CC) o C) o o o 
(O çq  CO (O CO (O CC) 	 ,- 	() o 0 0 (') (o 	(o) O 0 O O O 
CO (O CO CO CO (O co o O O o co o o O CO co co o o o o o 
O) 	O) 	O) 	O) 	O) 	O) 	CO 	 (O 	O) 	O) 	O) 	C- 	r- 	N. 	(o) 	C') 	C°) 	(o) 	(o) o 

.2 

LLI 

o 
o 
o 

d 
(0 

c 
o) 

-co 
C- 

0- 
•5 o -- 

>< 
uJ 

(1) 

1- 

z 

o 
0) 
W 
o 

(1) 

(1) 

W 
> 
o 

1)) 
a) 
> 

a) 
a) 

o 
0) 
a) 

o 
E 

a) 
3- 
(1) 
a) 
(o 
o' 
a) 
a) 
> 

o 

a) 

.0 

o N 

o a) 

o o 

0 

o 
o 

a) O 

o 

a) 

a) 
0 
3- 
a) 

-o 

o 

3- 
(1) 
4: 
o 

O 
c.'1 
o 
o 
0 
(D 
>< 

uJ 

(1) 
o 
-J 
'o 
(1) 
(1) 
o 

C/) 

LU 

o 

1- 

-J 

2:0) 
0 
z 

o 

c/)a) 
a) o 

'L. 0 = 
(1) O'O 

Oa)0 
0>0 

-J 

o 
CO 

(1)0) 
0W 

<0 0 

W 
—J W 
< z 
o = 
0) UJ 
W 
a- 

o o o o o 
o c000 
ci o o o o 

co co co co co 
NNNNN 
o o o o o O) O) O) O) O) 

uJ 
0 
z 

	

< 	o 
0< 

	

u- 	O 
0) 
W 

	

o 	-J 

	

(> 	O 

	

W = 	O 

	

Oa- 	0 z 

("O - 

< < 	0 
> < 0 z 

	

0 	z 	< 
< Z < 0 ca 
1- <CO (1)0 z CO 
W (j) 

O CL w 

z0w 1- oo uJ o 

	

W 	 W 
— 	 0 

0< — 

a-  
W 

a w z 
•0 Z Z D 

< —Wc 
uJ 

(1) 
(13 
> 

a) 

c 
a) 

o 
(1) 
a) 

o 
E 

a) 
o- 
(1) 
a) 

zO 
O' 
a) 
a) 
> 

0-

- 
(-a) 

>< 
w 

o 
0- 

2= 
w 

(1) 
o 

(1) 
W 
(1) 
o 
1-
z 
W 

O 
z 
uJ 
> 

o 

__J0 
(1) 0 Z 

O 
o ZW O 00 
D LD LL  
(1) 
z -J — a- 
o 	-J < 

c w W W 00 I. lii 1— 
= 1— 0)0) 

<o o 0)0 0  = 

W (1) 

(1) 

0, < - < O > D 
• 1- Z <u) D 

Q0 
-J  a 
(1) 
Zc _ 

<0 Hz 
- 	o 

a- 
• (o> 1— Q 

<(1) 0 	w a w 
(1) '0 

	

O (1) uj 	> O 
W 

W — i— < < 
> 

0) 0 0 < 
o (> 	

0)
> < 
(/)0) 

> Ir 	 w 
W 	a W uJ 0) 	— (1) 	 = 

o 



a 
w 

—J 
< 
0L 

<a) 

o 

o 
H 
o 
(9 
w 
Q 

o 

z 
ço x 
a) fl W 

N 
(N 

o 
CD 

-o 	a) 

a)w 
o 

o 
o 

Q 
o 

a) 

a) 
o 
o- 
a) 

-o 

o 

o- 
(/) 

o 
a 

E  e 
.  E. 

 

< 

< 
a 
LLJ 

cD 
_J o_ 

w 
oa 

 
M 

LU 
rV O 

D Wa) 
Cc 
za) 

>0 
(1) 
0 —J 

< 
o 

co 
o) 'co 
a- 

CD Q cj O 
00 CD CD 

d do o 

 

C) 

o 
o 
o 
a) 
x 
w 

co 
o 
o 
-J 
'o 
(1) 
CO 
o 

o 

w 

LLJ 
o 
o 

uJ 
1- 

-J 

o • 
Z o 

o 

(fla) a) o 
'LI 20 = 
Ci) O'O 

o  
0>0 

o > 
(1) 	O (1) 	O 	> co 	> 

O Q- • 	< 
.2 	w 	a) O 
a) O 	O 
O 	O 
O 	O ( 

o 	CD 	o 
o 

o 	o O 	a) 	O 	a) 



O 
C\J 

o 
(-3 
o 

ci) 
x 
w 

(1) 
o 
o 
-J 
-o 
(1) 

O) 
o 
o 
(1) 
uJ 

LU 
o 
o 

LIJ 
1- 

-J 

o- 
0 
z 

o 
o 
-o 
(1) 
z 
o 
o 

11) 

> 

o 

>< 
LU 
(1) 

o 
'4 

LI) 

(0 
o 
o 
E 

(13 
og 
(1) 	(13 
() o 
to = 
o O 
(0 	(1) 
•0 O 
(13 	o 
>0 

O 

c3 _o 

N 

O Q) 
D 

DO 

o 
O 

ci) O 

o 
c 
(13 

(13 

o 
o- 
(13 

-o 

o 

o- 
O) 

0 
o 

(OLI)O 	OLT) 	 O 	a)(U 	0 
-o (13(0 	li-) 

Lr)a)° 	(i) 	 -oE a) 	Da)o (13 

0o-0 	-=  
0Uu 

0<0 	-O 	 WI 	•0 (J) 	 - 	_ EE 	 0(N o 
>Eo 	a)LI) 	 E 

- 
o 013) 

(00 

o 	 O. 	' 	o 	-o O- 	 •_- 	> 
nEío 	 4) 	 (J) 	 0 

c0 	
E 	a) 

a) 	a) 	 (0 	 1(0 0 o E- -o 	- 	- 	o o 	 0. 
LI) 	><a) 	O 	o 	

Ecu LI) 	 ._ 
ao.. 	0 

o- 

(000 	00 
4-'- 	° 	c 	o3 	0 	o 

Ev 	[> 	LI) E0o 	 E 
0a) 	O 	a) 

OLI)C 	o- 
w ru 	E 	E - 

E2É 	'D 	 o 	 (0 	LI) ---0 	-0 	 -D 
 r. 	E 	a) 

E 	o 
0a)LI) 	-O 	Çf) E 	 o 

00j(0 	0 	 0 o 	a) 
(0 	L1 	o çu 

	

> 	00 	 O 

	

4- 	 o 	 o 	- 	O- .-0 	0 (0 	 O 
E 	C)°- 	°- 

<°LI) 	 0 	L° 	o- 	(0 
'(0 Er_ 	4-'Q 	2 

_ 	-o o 	 a) 
(00 	 a) 

a) 	o- LI) 	o- o- 	 o 	 E O 
> 	0a) 	 L) 	(J) 	O 	0. L co 	 L/) 	 O a) 

(0- 	— 	G) 	(0 
- 	O O o 	O- 	o 	

E 	O 	O 
o ((0 

r 	0.  (0 	E 	E 	a) 	çn 0 	LI) 	O 
O- 	O E 	 iO 	 >< 

00 	o <o 	 O 
O._ 	U 	 a) 	 a) LI)çça) 

a) 	Lo 	U)4-' 	 0a) 	a) 
o 4-' 	a) 	(0 	 o 
0.0(0 	iO- 	 W 	 LI) o(J•) -1-' 	a) o 	- 	O 	4-' O 44, 	o 	u 

00 	0. 
0U) 	O 

c1 	(13X 	(U 	> 
- 	a 	13)OU) 	a)(0 	O 

(0 	 2> 	Lfl 
C) 	 ED0 

O 	 o 	LI) (0 
-ooc 	 - 	 o 
a)l(002 	>a) 

E 
O > 0. 	

' 	O 	 a) 
(Aj) 

00 	 E 	LI)0 	 .>o- 
°LI) 	>Lfl 	(0 

0(0> 	(0.~ 	1) E._0 	(0W I) 	(0 	o- 	LI) 	LI) 	E 	a 	C): 	 -' 	4) 	— 
Oa)O 	 (00 

O ((0 
O O- o Icu a) O (0 

Ec 	E 	 5O)cr 	.2< 
(0l0 	 E 	 <: 	 00 CL 	

H° 	EE 	E (flO 	. 	o a)(13O-o 	u-i 	
U)E 	E 	(0Wçn  ru 

o 	> 	(O 	r 	-  (0LI)0a) 	(02(04-' 	0. 
00o- 	•_(»(0 	(0 < 	 LI) 

	

OO) 	0 

	

-Oa) 	(0 • 
	In 	C) 

a)0- 	a)0 > 	(0 	U) 	o 	- 	> 	. 	- 	a) 	a) 	0. 	0. 0. 
o— 	(OU) 	(0 

	

LI) 	U) — 	LI) 	LI) 	 ' 	o 	(O 	.12 	(0 

	

. 	(0 	 O - 	o 0- 0. 	0 0. 01 	>o 	O(0LI) 	o 	rW 	 (0(0 	(00 
lu 	- 	((0 	O 	((0 	.-. 	O 	4-) 	(0 	(0 o> 	o 	 CO 	>0 	>o- 

E (f) 	L/) 
a)> 	o> 	O 

o- 	 8 O 	E 	- 
oc 	(0L 	LI) 	L/)° OOLI)0 	O-CLI) 	o 01a)-0 	o0 	o 	EW 	0(0 	n 

'I 	E°° 	Ea)2a 	E 	E 
• 	O-c 	O-8• 	O 	< 	oo-  
zi 	<5> 	 > 	< 	O 	U<a) 	LU -o 	W0 

CI) 

- 

co 

O) 
'co 
o- 



o 

-o 

co 

N 

o (1) 

00 

o 
o 
- o 
(l) O 
3N- 

o 
c 
('3 
('3 
t 
o 
o- 
('3 

-o 

o 

o- 
(1) 

0 
o 

o 
CN 

o 
o 
o 
a) 
>< 

LU 

(1) 
o 
o 
-J 
'o 
U) 
(1) 
o 

o 
C/) 
LU 

'li 
o 
o 

uJ 
1- 

-J 

0 • 

z o 

cn 

o 

cl) 	o 
'LI 10 = 
(1) o'O 

oa)o 
0>0 

(1) 

> 

o 
a 
x 

LU 

o 

- MIME 

co c 
C) 'co 
a- 

o 
UJ 

a) 
-Ja 

('3 
UJi 

L. 
cv O 
uJ ('3 

>0 
(1) 
O 
-J 

o 

(1) 
U_J(f,  

a) 

 

o 
 a) 

Ha) 
LUa 
NJ2 
iu o 

o> 
UJ. 
(fja) 

O a) 
- 

LU 	a) 
UJ 

a) 
-cs 

<a) 
-c 

E- o 0V) 
za) 00 

1— a)  
a) 

LIJ 
LU 

LUE ul 
z:> 
>D 
_c 

LU 	LL 
o (1) 

w LU 

O a) O 
_a) 
Ha) 

LU 	Cá. 
UvD 

LU 
(fl 	V) 

UJ 	a) 
>a) 

(fla) 
W (1) (flL 4J 

Za)E  
3V)'a) 

N -0 a) 
CV) a)  CD 

cE (1) a)a) 
a) 	a) 

a)20 

COa) 
'3) 	C 

a)<0a) 

a)a) 
.4-. a) 	•3 

o a)O 
Uo o 

0C 
Uo 

Eo 
_a) 	a) a)O( 
0 

a)E 
io ru 

o 
11) a) 

o (1) a)0 

a)a) a) 'o_ 
E 1J0a) 

cr 
< 

(fl 1- J 
0 

4- 
4- a)0 

E C0  E 
o  E3E 

•- a)Q 
a)o O 

F D--'a) 
çn •• 

I) 0- 
E0 a) 

oOV)  

lO oo to 
0a) 

« tu 	Ç3 « 
. 

a)a)D 
o_V) v, 

C 
a) (/)C v 	-a) 

> 
20OoO 

> 

rsl t 	a) m 
r -4-' > > z 
O 
Z 

O 
Z 

(/D UJ 	o 
<Ou 

o 
W 
-J 

O 
'-4- (3 

Go 
Q0 
O 
H 

(9 
W 
o 



CG IRS=VJ 
COtSØQCIQ DE GESrÂO INTEGRADA DE RESI000S 5(1(1005- VALE 00 JAGO*RISE 

CONSÓRCIO MUNICIPAL DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

P/?ES TAÇÂO DE CONTAS DE 6E5 TÃO 
Exercício Financeiro 

2017 

Contas de Gestão - EN-TCM/CE n. °  03/13 

III - Anexos Auxiliares 



Estado do Ceará 
	

Exercício de 2017 

CONSÓRCIO MUNICIPAL ATERRO DE RESÍDUOS 
	

Período: 0110112017 a 3111212017 

Balanço Consolidado 	 Página. :1 

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas 	 (em R$ 1,00) 

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985 
Anexo 1. da Lei No. 4.320/64 

Receitas Despesas 

Receitas Correntes 138.820,37 Despesas Correntes 61.025,19 

Receita Patrimonial 903,78 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.916,67 

Transferências Correntes 137.916,59 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.108,52 

Deduções da Receita Corrente 0,00 SUPERAVIT Corrente 77.795,18 

Deduções do FUNDEB 0.00 

Deduções da Receita Patrimonial 0,00 

R 	E 	S U 	M 	O 

Receitas Correntes 138.820,37 Despesas 61.025.19 

Receitas de Capital 0,00 Despesas de Capital 0,00 

Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 0,00 Superávit 77.795,18 

Total Geral do Anexo 01: 138.820,37 138.820,37 

QM~ j-aÀk  

DIEGO ]ORQUATO ALMEIDA 

Contador 

L- 
CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA 

Ordenador da Despesa 



Estado do Ceará Exercício de 2017 

CONSÓRCIO MUNICIPAL ATERRO DE RESÍDUOS Período: 0110112017 a 3111212017 

Balanço Consolidado Página.: 1 

Receitas Segundo as Categorias Econômicas 

Anexo 2. da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) (em R$ 1,00) 

Código 	Especificação 	 Detalhamento 	 Fonte 	Cat. Econômica 

1000.00.00.00.00 	Receitas Correntes 138.820,37 

1300.00.00.00.00 	Receita Patrimonial 903,78 

1320.00.00.00.00 	Valores Mobiliários 903,78 

1325.00.00 00.00 	Remuneração de Depósitos Bancários 903,78 

1325.02.00.00.00 	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados 903,78 

1325.02.99.00.00 	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não 903,78 
vinculados 

1700.00.00.00.00 	Transferências Correntes 137.916.59 

1720.00.00.00.00 	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas 137.916,59 
Entidades 

1723.00.00.00.00 	Transferências dos Municípios 137.916,59 

1723.37.00.00.00 	Transferências a Consórcios Públicos 137.916,59 

Total Geral: 	 138.820,37 

DIEGO TORQUATO ALMEIDA 	 CARLOS VANG ERRE DE ALMEIDA MAIA 

Contador Ordenador da Despesa 



Estado do Ceará Exercício de 2017 

CONSÓRCIO MUNICIPAL ATERRO DE RESÍDUOS Período: 0110112017 a 3111212017 
Balanço Consolidado Página.: 1 

Despesa Segundo as Categorias Econômicas 

Anexo 2. da Lei n 0 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 

Orgão: 	01 Cons. Mun. para Aterro de Resíd. Sólidos 

U.O.: 	01.01 	CONSÓRCIO MUNICIPAL ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Código Especificação 	 Desdobramento Grupo 	Cat. Econômica 

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 61.025,19 

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.916,67 

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 37.916,67 

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 37.916,67 

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.1 08,52 

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 23.108,52 

3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.120,17 

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.900,00 

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 8.400,00 

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 8.970.00 

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 718,35 

Total da Unidade Orçamentária: 61.025,19 61.025,19 	61.025,19 

Total Geral: 	61.025,19 

DIEGO TORQUATO ALMEIDA 
	

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA 

Contador 
	

Ordenador da Despesa 



Estado do Ceará 	 Exercício de 2017 

CONSÓRCIO MUNICIPAL ATERRO DE RESÍDUOS 	 Período: 0110112017 a 3111212017 
Balanço Consolidado 	 Página.: 1 

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado 

Anexo 2, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 

Código 	Especificação 	 Desdobramento 	 Grupo 	Cat. Econômica 

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 61.025,19 

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.916,67 

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 37.916,67 

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 37.916,67 

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.108,52 

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 23.108,52 

3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.120,17 

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.900,00 

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 8.400,00 

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 8.970,00 

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 718,35 

Total Geral: 	61.025,19 

DIEGO TORUATO ALMEIDA 	 CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA 

Contador 	 Ordenador da Despesa 



Estado do Ceará 
CONSÓRCIO MUNICIPAL ATERRO DE RESÍDUOS 
Balanço Consolidado 

Exercício de 2017 

Período: 0110112017 a 3111212017 

Página.: 1 

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas 

Anexo 6, da Lei n 0 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02185) 

Orgão: 	01 	Cons. Mun. para Aterro de Resíd. Sólidos 

U.O.: 	01.01 	CONSÓRCIO MUNICIPAL ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Código 	Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total 

18.000.0000 Gestão Ambiental 

	

18.122.0000 	Administração Geral 

	

18.122.1801 	Programas 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

61.025,19 

61.025,19 

61.025,19 

61.025,19 

61.025,19 

61.025,19 

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 0,00 61.025.19 61.025,19 

Total Geral: 0,00 0,00 61.025,19 61.025,19 

DIEGO TOQUATO ALMEIDA 	 CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA 

Contador 	 Ordenador da Despesa 



Estado do Ceará Exercício de 2017 

CONSÓRCIO MUNICIPAL ATERRO DE RESÍDUOS Período: 0110112017 a 3111212017 
Balanço Consolidado Página.: 1 

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo 

Anexo 8, da Lei n 0 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF no 8, de 04/02/85) 

Código 	Especificação Ordinário Vinculado Total 

18.000.0000 	Gestão Ambiental 61.025,19 0,00 61.025,19 

18.122.0000 	Administração Geral 61.025,19 0,00 61.025,19 

18.122.1801 	Programas 61.025,19 0,00 61.025,19 

Total Geral: 61.025,19 0,00 61.025,19 

pnxA,txâ 	 W-1~̀  i  
DIEGO TORQUATO ALMEIDA 	 CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA 

Contador 	 Ordenador da Despesa 



Estado do Ceará 	 Exercício de 2017 

CONSÓRCIO MUNICIPAL ATERRO DE RESÍDUOS 	 Período: 0110112017 a 3111212017 
Balanço Consolidado 	 Página.: 1 

Despesas por Orgãos e Funções 

Anexo 9, da Lei n 0 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 

Unidade Orçamentária 	 Legislativa 	Judiciária 	Essencial à 	Administração 
Justiça 

CONSÓRCIO MUNICIPAL ATERRO DERESÍDUOS 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 

Total Geral: 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 



Estado do Ceará 	 Exercício de 2017 

CONSÓRCIO MUNICIPAL ATERRO DE RESÍDUOS 	 Período: 0110112017 a 3111212017 
Balanço Consolidado 	 Página.: 1 

Despesas por Orgãos e Funções 

Anexo 9, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 

Unidade Orçamentaria 

	

Defesa 	Segurança 	Relações 	Assistência 
 Nacional 	Publica 	Exteriores 	Social 

	

CONSORCIO MUNICIPAL ATERRO DERESÍDUOS 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 

	

Total Geral: 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 



Estado do Ceará 	 Exercício de 2017 

CONSÓRCIO MUNICIPAL ATERRO DE RESÍDUOS 	 Período: 0110112017 a 3111212017 
Balanço Consolidado 	 Página.: 1 

Despesas por Orgãos e Funções 

Anexo 9, da Lei n 0 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 

- 

Unidade Orçamentaria 	
Social 

Previdência 	
Saúde 	Trabalho 	Educaçao 

CONSORCIO MUNICIPAL ATERRO DERESÍDUOS 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 

Total Geral: 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 



Estado do Ceará 	 Exercício de 2017 

CONSÓRCIO MUNICIPAL ATERRO DE RESÍDUOS 	 Período: 0110112017 a 3111212017 
Balanço Consolidado 	 Página.: 1 

Despesas por Orgãos e Funções 

Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 

- 

Unidade Orçamentaria 	 Cultura 	
Direito da 	

Urbanismo 	Habitação 
Cidadania 

CONSÓRCIO MUNICIPAL ATERRO DERESÍDUOS 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 

Total Geral: 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 



Estado do Ceará 	 Exercício de 2017 

CONSÓRCIO MUNICIPAL ATERRO DE RESÍDUOS 	 Período: 0110112017 a 3111212017 

Balanço Consolidado 	 Página.: 1 

Despesas por Orgãos e Funções 

Anexo 9, da Lei n 0 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 

Unidade Orçamentaria 	 Saneamento 	
Gestão 	Ciência e 	

Agricultura 
Ambiental 	Tecnologia 

CONSORCIO MUNICIPAL ATERRO DERESÍDUOS 	 0,00 	61.025,19 	 0,00 	 0,00 

Total Geral: 	 0,00 	61.025,19 	 0,00 	 0,00 



Estado do Ceará 	 Exercício de 2017 

CONSÓRCIO MUNICIPAL ATERRO DE RESÍDUOS 	 Período: 0110112017 a 3111212017 
Balanço Consolidado 	 Página.: 1 

Despesas por Orgãos e Funções 

Anexo 9, da Lei n°4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 

	

Organização 	. 	 Comércio e 
Unidade Orçamentaria 	 Industria 	 comunicações 

Agraria 	 Serviços 

CONSÓRCIO MUNICIPAL ATERRO DE RESÍDUOS 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 

Total Geral: 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 



Estado do Ceará 	 Exercício de 2017 

CONSÓRCIO MUNICIPAL ATERRO DE RESÍDUOS 	 Período: 0110112017 a 3111212017 

Balanço Consolidado 	 Página.: 1 

Despesas por Orgãos e Funções 

Anexo 9, da Lei n 0 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) 

Unidade Orçamentaria 	 Energia 	Transporte 	
Desporto e 	Encargos

Total 
Lazer 	Especiais 

CONSÓRCIO MUNICIPAL ATERRO DE 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	61.025,19 

	

Total Geral: 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	61.025,19 

• 	 __________________ 

DIEGÓ TORQUATO ALMEIDA 	 CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA 

	

Contador 	 Ordenador da Despesa 



Estado do Ceará Exercício de 2017 

CONSÓRCIO MUNICIPAL ATERRO DE RESÍDUOS Período: 0110112017 a 3111212017 

Balanço Consolidado Página.: 1 

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada 

Anexo 10, da Lei n 0 4320, de 17103164 (Portaria SOE n° 8, de (em R$ 1,00) 

Código 	Especificação 	 Orçada R$ Arrecadada R$ Diferença para +1- 

1000.00.00.00.00 	Receitas Correntes 0,00 138.820,37 138.820,37 (+) 

1300.00.00.00.00 	Receita Patrimonial 0,00 903,78 903,78 (+) 

1320.00.00.00.00 	Valores Mobiliários 0,00 903,78 903,78 (+) 

1325.00.00.00.00 	Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 903,78 903,78 (+) 

1325.02.00.00.00 	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados 0,00 903,78 903,78 (+) 

1325.02.99.00.00 	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não 0,00 903,78 903,78 (+) 
vinculados 

1700.00.00.00.00 	Transferências Correntes 0,00 137.916,59 137.916,59 (+) 

1720.00.00.00.00 	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de 0,00 137.916,59 137.916,59 (+) 
suas Entidades 

1723.00.00.00.00 	Transferências dos Municípios 0,00 137.916,59 137.916,59 (+) 

1723.37.00.00.00 	Transferências a Consórcios Públicos 0,00 137.916,59 137.916,59 (+) 

Total Geral: 0,00 138.820,37 138.820,37 (+) 

wn~ÁAâ- 	t 
DIEGO TORQUATO ALMEIDA 	 CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA 

Contador 	 Ordenador da Despesa 



Estado do Ceará 	 Exercício de 2017 

CONSÓRCIO MUNICIPAL ATERRO DE RESÍDUOS 	 Período: 0110112017 a 3111212017 
Balanço Consolidado 	 Página.: 1 

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada 

Anexo 11, da Lei n° 4320, de 17103/64 (Portaria SOF n 0 8, de 04102185) 

Orgão: 01 	Cons. Mun. para Aterro de Resíd. Sólidos 

U.O.: 01.01 CONSÓRCIO MUNICIPAL ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Créditos 	Créditos 
Código 	Especificação 	 Orçamentários e 	Especiais e 	Total 	Realizada 	Diferença 

Suplementares Extraordinários 

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 97.929,60 0,00 97.929,60 61 .025,19 36.904,41 

3.1.00.00.00 PESSOALE ENCARGOS 49.929,60 0,00 49.929,60 37.916,67 12.012,93 

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 49.929,60 0,00 49.929,60 37.916,67 12.012,93 

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 39.929,60 0,00 39.929,60 37.916,67 2.012,93 

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 

3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 

3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 48.000,00 0,00 48.000,00 23.108,52 24.891,48 

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 48.000,00 0,00 48.000,00 23.108,52 24.891,48 

3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 

3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00 0,00 10.000,00 2.120,17 7.879,83 

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com 5.000,00 0,00 5.000,00 2.900,00 2.100,00 

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 9.000,00 0,00 9.000,00 8.400,00 600,00 

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - 10.000,00 0,00 10.000,00 8.970,00 1 .030,00 

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 7.000,00 0,00 7.000,00 718,35 6.281,65 

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 

3.3.90.95.00 Indenização pela Execução de 1 .000,00 0,00 1 .000,00 0,00 1 .000,00 

3.3.91.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 83.350,00 0,00 83.350,00 0,00 83.350,00 

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 83.350,00 0,00 83.350,00 0,00 83.350,00 

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 83.350,00 0,00 83.35000 0,00 83.350,00 

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material 83.350,00 0,00 83.350,00 0,00 83.350,00 

Total da Unidade Orçamentária: 181.279,60 0,00 181.279,60 61.02519 120.254,41 

Total Geral: 181.279,60 0,00 181.279,60 61.025,19 120.254,41 

rff  ã~ uk 
DIEGO TÔRQUATO ALMEIDA 

Contador 

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA 

Ordenador da Despesa 
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(j CG IRS=VJ 
CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SOCIDOS. VALE 

CONSÓRCIO MUNICIPAL DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PRESTA ÇÂO DE CONTAS DE 6ESTAO 
Exercício Financeiro 

2017 

Contas de Gestão - IN-TCM/CE .° 03/13 

1V - bemoristrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03) 



(CG IRS~VJ 
COIÍSÕRCIO DE GESTÃO IIITEGRAOA DE RESíDUOS SÓLIDOS - VAtE 00 IAÂSJARISE 

DECLARAÇÃO 

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em 

cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.0  da Instrução Normativa 

n,° 03/13-TCM/CE, que o CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE no exercício financeiro 

2017, nada tem a registrar no MODELO 03 - DEMONSTRATIVO DOS 

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS. 

Paço Mun 

Contador: 

ASS: 	 ajá -  

NOME: Diego Torquato Almeida 

MAT.: 20932/0-5 (CRC/CE) 

icipal de Limoeiro do Norte - Estado do Ceará 

Em, 31 de dezembro de 2017. 

Adm. Fin0

iivan

V 	Ordenador da Despesa: 

- 	ASS: 	ASS: 

N0M Filho 	NOME: carlos Vangerre de Almeida Maria 

MAl.: 00 	 MAT.: 947.792.523-34 
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(; CG IRS=VJ 
COWSÕQC,O DE GeSrÁO INTEGRADA DE RESID4JOS SÓliDOS. VAtE DO VAGUVEIE 

CONSÓRCIO MUNICIPAL DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

P/?ESTAÇÂÓ DE CONTAS DE 6EST40 
Exercício Financeiro 

2017 

Cortas de Gestão IN-TCM/CE .° 03/13 

V - Demonstrativo dos Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (Modelo 04) 



Ca, CG IRS~VJ 
COILSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS VALE DO JAGUAPINA 

DECLARAÇÃO 

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em 

cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.0 da Instrução Normativa 

n.° 03/13-TCM/CE, que o CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE no exercício financeiro 

2017, nada tem a registrar no MODELO 04 - DEMONSTRATIVO DAS 

DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS. 

Paço Municipal de Limoeiro do Norte - Estado do Ceará 
Em, 31 de dezembro de 2017. 

Contador: 	 Adm. Finani 	 Ordenador da Despesa: 

ASS: 	u1M0i 	 ASS: 	 _______ 	ASS:  

NOME: Diego Torquato Almeida 	NOME: 
AtonIr/an 

 Filho 	NOME: Carlos Vangerre de Almeida Maria 

MAT.: 20932/0-5 (CRC/CE) 	 MAT.: ø0000iT' 	 MAT.: 947.792.523-34 
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cj CG IRS~VJ 
CONSOCCIO DE DarÃo INTEGRADA DE RESÍDUOS S&IOOS - VAU DO SAGUARISE 

CONSÓRCIO MUNICIPAL DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PRESTA çÂo DE CONTAS DE 6E5 TÃO 
Exercício Financeiro 

2017 

Contas de Gestao - IN-TCM/CE n. °  03/13 

VI - bemonstrutivo das Responsabilidades Nao Regularizados (Modelo 05) 



CX3 CG IRS~VJ 
COTÍSORCIO DE GESTÃO INTEGDADA DE RESÍDUOS SÓlIDOS. VALE 00 JAGUARISE 

DECLARAÇÃO 

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em 

cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.0 da Instrução Normativa 

n.° 03/13-TCM/CE, que o CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE no exercício financeiro 

2017, nada tem a registrar no MODELO 05 - DEMONSTRATIVO DAS 

RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS. 

Paço Municipal de Limoeiro do Norte - Estado do Ceará 
Em, 31 de dezembro de 2017. 

Condor: 	 Adm. Financeiri 	 Ordenador da Despesa: 

ASS: (MA LLCtO 	 ASS: 	ASS: 	 ________________ 

NOME: Diego Torquato Almeida 	NOME: Antoni1rti'n  Filho 	NOME: Carlos Vangerre de Almeida Maria 

MAT.: 20932/0-5 (CRCJCE) 	 MAT.: 00000iI \ 	 MAT.: 947.792.523-34 
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" CG IRSffl¥J 
CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE 5(510005 500005-VALE 00 J40ARI5E 

CONSÓRCIO MUNICIPAL bE ATERRO bE RESÍbUOS SÓLIbOS 

PRESTA ÇÁ"O DE CONTAS DE ÊESTAO 
Exercício Financeiro 

2017 

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.°  03/13 

Vil - Demonstrativos dos Restos o Pagar (Modelo 06) 



(j CG IRS~VJ 
CO,6ODCIO DE GESTÃO NTEGQADA DE RESI000S SÓLIDOS. VALE DO JALUARISE 

RESTOS A PAGAR INSCRITOS 
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( CG IRS-VJ 
----------------- 

COIMSÓACIO DE GESTÁC. AlEGRADA OE RESI000S SÓLIDOS. VALE DO .**GUARISR 

DECLARAÇÃO 

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em 

cumprimento ao disposto no inciso VII do Artigo 6.0 da Instrução Normativa 

n.° 03/13-TCM/CE, que o CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO 3AGUARIBE no exercício financeiro 

2017, não efetuou liquidação, pagamento, cancelamento e não 

declarou prescrição de RESTOS A PAGAR. 

Paço Municipal de Limoeiro do Norte - Estado do Ceará 

Em, 31 de dezembro de 2017. 

Contador: 

ASS: 	 AADJL) 

NOME: Diego Torquato Almeida 

MAT.: 20932/0-5 (CRC/CE) 

Ad m. 

ASS: 

NOME 

MAT. 

Ordenador da Despesa: 

ASS: 	t~_ 
NOME: Carlos Vangerre de Almeida Maria 

MAT.: 947.792.523-34 

r:), 



CaCGIRS~VJ 
CONSOQCIO DE GErÃO INTEGRADA DE RESIDOSE SÓLIDOS. VALE DO JAGUARIDE 

CONSÓRCIO MUNICIPAL DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PREST14ÇÂO DE CONTAS DE 6EST40 
Exercício Financeiro 

2017 

Contas de Gestão - IN-TCM/CE r.° 03/13 

VIII - Relatório do Setor Corttdbil (Modelo 07) 



( CG IRS~VJ 
CO.ÍSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÕLÍOO$ - 

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL 

Examinada a prestação de contas do ordenador de despesa do CONSÓRCIO DE 
GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE, 

referente ao exercício financeiro 2017, contatamos: 

SIM 	NÃO 	NÃO APLIC. 

a). a regularidade dos documentos e 

comprovantes que deram origem aos 	
X 

registros contábeis. 

b). a propriedade e regularidade dos 

registros contábeis. 

c). a 	regularidade 	da 	execução  

orçamentária da despesa. 

d). a 	regularidade 	da 	execução 
 orçamentária da receita. 

e). a existência de irregularidade ou 

ilegalidades, bem como falhas que 
 

tenham causado ou possam causar 

prejuízos ao erário. 

OBSERVAÇÕES: 

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos 
recursos recebidos de forma honesta e racional. 

Paço Municipal de Limoeiro do Norte - Estado do Ceará 

Em, 31 de dezembro de 2017. 

Contador: 

A5S:  VJ~-A X)Ah 
NOME: Diego Torquato Almeida 

MAT.: 20932/0-5 (CRC/CE) 

Adm. 

A5S: 

NOME 

MAT. 

Ordenador da Despesa: 

ASS: 

NOME: Carlos Vangerre de Almeida Maria 

MAT.: 947.792.523-34 



CG IRS-VJ 
CONSOECIO DE GESTÁD INTEGRADA DE Sf510005 $00005 -VALE OOJADOASISR 

CONSÓRCIO MUNICIPAL DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PRESTA ÇÂÓ DE CONTAS DE 6ESTÁ'O 
Exercício Financeiro 

2017 

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n. °  03/13 

IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Rancárias (Modelo 08) 



(1j CG IRS~VJ 
COISOQC1O DE GESTÃO INTEGRADA DE PESOUOS SÕElOOS - VAIE DO JAGUARIRE 

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA 

SALDO INICIAL 



Estado do Ceará 
CONSÓRCIO MUNICIPAL ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 0110112017 - 0310712017 
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08 

Demonstrativo - Consolidado 

Aos 03 ( Três  ) dias do mês de Julho de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os 
seguintes resultados: 

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real) 

2. Em Banco R$: 0,00 (Zero Real) 

Org.: 	1 	 CONSÓRCIO MUNICIPAL ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

U.O.: 	0101 	 CONSÓRCIO MUNICIPAL ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Cód. Conta 	Nomenclatura 	 - 	 Saldo R$ 

BB 7.785 - 2 - CGIRS -VJ 	 0,00 

Total da Und. 	 0,00 

Total da Unidade Gestora: 	 0,00 

3. Total Geral (1 + 2) R$: 0,00 O 

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias 

Não Existem Conciliações Bancárias 

Jr1  
DIEGO TORQUATO ALMEIDA 

Contador 20932 
t4~NANTONIO FILHO 	 CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA 

Gerente 	Financeiro 	 Ordenador de Despesa 

Sistema GESTOR - MbduIo: Execução Orçamentária 	 Pãgina.:1 / 1 



C. Inf. 	 26 BANCO DO BRASIL 
	

121802 	Out 	1812 - 

C. Inf. 	 Aplicacao 
	

2912 	Out 	2912 - 

0  rA,  Qâ~ 
DIEGO TÓRQUATO ALMEIDA 

Contador 20932 

Estado do Ceará 
CONSÓRCIO MUNICIPAL ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 0110112017 -31/12/2017 
TCM/CE l.N. 03197 -  MODELO 08  

Demonstrativo - Consolidado 

Aos 31 (Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, 
obtendo os seguintes resultados: 

1. Em Caixa R$:  0,00 (Zero Real) 

2. Em Banco R$: 99.082,55 (Noventa e Nove Mil e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) 

Org.: 1 	 CONSÓRCIO MUNICIPAL ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

U.O.: 0101 	 CONSÓRCIO MUNICIPAL ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Cód. Conta 	Nomenclatura 	 Saldo R$ 

1 	 BB 7.785 - 2 - CGIRS—VJ 	 99.082,55 

Total da Und. 	 99.082,55 

Total da Unidade Gestora: 	 99.082,55 

3. Total Geral (1 + 2) R$: 99.082,55 (Noventa e Nove Mil e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) 

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias 

U.G.: 1 	Consórcio 	U.O.: 0101 	CONS. LIMOEIRO 	 1 	BB 7785-2 - CGIRS -VJ 

	

Saldo Inicial: 	99.082,55 (0) 

	

5.400,00 	(O 	93.682,55 	(D 

	

93.682,55 	(O 	 0,00 	(D 

~L 
CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA 

Ordenador de Despesa 

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária 	 Página.:1 11 



CJCGIRS~VJ 
CODSODCIO DE GESTDO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-VALE DO .IAGOAW& 

CONSÓRCIO MUNICIPAL DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PRESTA ÇÂÕ DE CONTAS DE GESTÃO 
Exercício Financeiro 

2017 

Contas de Gestão - N-TCM/CE n. °  03/13 

X - Extratos e Saldos Bancários 

o 



CaCGIRS=VJ 
COlSOECIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RES1DUOS SOUGOS VALE DO JAGUARIBE 

PRIMEIRA FOLHA DO EXTRATO BANCÁRIO 



03/05/2018 
	

Banco do Brasil 

A35F0308491014 17013 
0310512018 08:56:41 Consultas - Extrato de conta correntc 

Cliente - Conta atual 

Agência 	4382-6 
Conta corrente 7785-2 C M P A RESIDUOS SOLIDOS 
Período do 	

0712017 
extrato 

Lançamentos 

Ag. origem Lote Histórico 
balancete movimento 

1210212014 0000 00000 000 Saldo Anterior 

0710712017 0710712017 2253 99020 870 Transferência on tine 

1310712017 	1310712017 0863 99026 870 Transferência ori tine 

2410712017 2410712017 2253 99015 870 Transferência on tine 

2810712017 2810712017 0000 99015 870 Transferência on tine 

3110712017 3110712017 2512 99026 870 Transferência on tine 

3110712017 0000 00000 870SALD0 

OBSERVAÇÕES: 

Documento Valor R$ Saldo 

0,00 O 

602.253.000.037.506 1,00 O 1,00 C 

660.863.000.033.779 7.600,00 C 7.601,00 C 

552.253.000.040.570 7.600,00 O 15.201,00 O 

554.382.000.003.314 7.600,00 C 27801,00 C 

662.512.000.005.145 7.600,00 O 

30.401,00 C 

Transação efetuada com sucesso por: JB892737 CARLOS VANGERRE DE. 

http5://apj.bb.com.br/eapj/homeV2.bb?tokenSessoc8f56a71  27c14f54b977a5592e7364aea# 	 1/1 



Cá CG IRS=VJ 
- VALE DO jAGJARIeE 

ÚLTIMA FOLHA DO EXTRATO BANCÁRIO 



0310512018 	 Banco do Brasil 

A35F030849101417020 

Consultas - Extrato de conta corrente 0310512018 09:06:06 

Cliente - Conta atual 

Agência 4382-6 
Conta corrente 7785-2 CM P A RESIDUOS SOLIDOS 
Pertododo 

1212017 extrato 

Lançamentos 

balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 

2811112017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00C 

0511212017 1074 99015 870 Transferência recebida 551.074.000.013.420 889,72C 

05112 1074 13420-1 PM IRACEMA -SN 

0511212017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 889,72 D 0,00 C 

11/12/2017 2512 99026 870 Transferência recebida 662.512.000.005.145 1.371.24C 

11112 2512 5145-4 P M Q CE 5 O R 

11112/2017 0000 00000 345 BB CP Admiti Supremo 70 1.371,24 D 0,00 C 

12/1212017 2701 99015 870 Transferência recebida 552.701.000.014.299 1.917,14C 

12/122701 14299-9 P T NORTE COTA 

1211212017 0000 00000 345 BB CPAdmin Supremo 70 1.917,14 D 0,00 C 

1511212017 4382 99015 470 Transferência enviada 550.085.000.017.894 2.900,00 O 

15112 0085 17894-2 HOTEL VISCONDE 

1511212017 4382 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.009.153 600,50 O 

15/12 2253 9153-7 LIVR E PAP EXA 

1511212017 4382 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.012.263 147,10 O 

15112 2253 12263-7 E C NOGUEIRA M 

1511212017 4382 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.012.263 89,10 O 

15/122253 12263-7 F C NOGUEIRA M 

1511212017 4382 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.012.263 422,55 D 

15112 2253 12263-7 F C NOGUEIRA M 

1511212017 4382 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.036.715 316,34 O 

15112 2253 3671 5-X SUPERM NOSSA F 

1511212017 4382 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.036.715 544,58 O 

15112 2253 36715-X SUPERM NOSSA F 

1511212017 4382 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.037.506 3.002,55 D 

15112 2253 37506-3 CARLOS VANGERR 

1511212017 4382 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.037.506 3.002,55 O 

15112 2253 37506-3 CARLOS VANGERR 

1511212017 4382 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.037.506 3.002,55 O 

15112 2253 37506-3 CARLOS VANGERR 

1511212017 4382 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.037.506 3.002,55 D 

15/122253 37506-3 CARLOS VANGERR 

1511212017 4382 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.037.506 3.002,550 

15112 2253 37506-3 CARLOS VANGERR 

1511212017 4382 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.043.334 633,75 D 

15112 225343334-9 LIMOEIRO DO NO 

1511212017 4382 99015 470 Transferência enviada 552.263.000.059.384 1.869,00 D 

15/122253 59384-2 ANTONIO JERRIV 

1511212017 4382 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.059.384 1.869,00 O 

15112 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV 

1511212017 4382 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.059.384 1.869,00 O 

15/122253 59384-2 ANTONIO JERRIV 

1511212017 4382 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.059.384 1.869,00 O 

15112 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV 

htips://aapj.bb.com.br/aapJlhomeV2.bb?tokenSessaoc8f56a7l  27d4f54b977a5592e7364aea# 113 



0310512018 Banco do Brasil 

1511 /2017 4382 99015 470 Transferência enviada 552.253.000.059.384 1.869,000 

15112 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV 

1511212017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.501 250,00 O 

237 1781 03535777313 DANIEL DA SILVA F 

1511212017 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 863.491.200.260.841 9,40 O 

Tarifa referente a 1511212017 

1511212017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 30.271,07 C 0,00 C 

1811212017 0000 14175 983 TED Devolvida 100.001 1.830.00 C 

AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ 

1811212017 4382 99015 470 Transferência enviada 550.863.000.047.587 570,00 O 

18112 0863 47887-3 RAIMUNDO 1 COS 

1811212017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.801 1.830,000 

104 0750 017948447000190 JOSE ELIAS Si 

1811212017 0000 13105 393 TED Transí.Eletr.Disponiv 121.802 5.40000 D 

104 0750 005664796000109 MEGA COMERCIO 

1811212017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.520.901.482.412 9,40 D 

Tarifa referente a 1811212017 

1811212017 0000 13113 310 Tar DOCJTED Eletrônico 833.520.901.482.413 9,40 D 

Tarifa referente a 1811212017 

18112/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.988,80 C 0.00 C 

1911212017 0000 14175 983 TED Devolvida 500.002 1.830,00 C 

AUSENCINDIVERGENCIA CPF/CNPJ 

1911212017 0000 13105 393 TED Transf.EIetr.Disponlv 121.901 1.830,00 O 

104 0750 017948447000190 JOSE ELIAS Si 

1911212017 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 853.531.001.423.808 940 D 

Tarifa referente a 1911212017 

1911212017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9,40 C 0,00 C 

2011212017 2701 99015 870 Transferência recebida 552.701.000.103.001 1.068.25 C 

20112 2701 103001-9 PREF MUN ALTO 

2011212017 0000 14175 983 TED Devolvida 200.001 1.830,00 C 

AUSENCINDIVERGENCIA CPF/CNPJ 

2011212017 0000 14175 983 TED Devolvida 300.001 2.120,00 C 

AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA 

2011212017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.001 2.120.00 D 

036 1781 04349844341 THAINARA CHAVES D 

2011212017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.002 1.830,00 D 

1040750 017948447000190 JOSE ELIAS Si 

2011212017 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 883.541.300.059.625 9.40 D 

Tarifa referente a 2011212017 

2011212017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.541.300.059.626 9,40 0 

Tarifa referente a 2011212017 

2011212017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.049,45 D 0,00 C 

2111212017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.101 2.120,00 D 

1040750 04349844341 THAINARA CHAVES D 

2111212017 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 873.551.200.337.452 9,40 O 

Tarifa referente a 2111212017 

2111212017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.129,40 C 0,00 C 

2211212017 3885 99015 870 Transferência recebida 553.885.000.003.301 1.750,90 C 

221123885 3301-4 PM PALHANO CON 

2211212017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.750,90 O 0,00 C 

2811212017 0000 14175 983 TED Devolvida 500.001 1.830,00 C 

AUSENCINDIVERGENCIA CPF/CNPJ 

28/1212017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disporiiv 122.801 1.830,00 D 

104 0750 017948447000190 JOSE ELIAS SI 

2811212017 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.802 1.830,00 O 

104 0750 30213665387 JOSE ELIAS SILVA 

hItpe:J/aapj.bb.com.br1aapjhomoV2.bb?tokenSecoaoc8fSa7 1 27d4f54b977a5592e7364aea 213 



0310542018 Banco do Brasil 

2811/2017 0000 13113 310 Tar DOC1TED Eletrônico 843.620900.106.450 

Tarifa referente a 2811212017 

2811212017 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrónico 843.620.900.106.451 

Tarifa referente a 2811212017 

2811212017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 

29112/2017 0323 99026 870 Transferência recebida 660.323.000.003.310 

29112 0323 3310-3 PREFEITURA MUN 

2911212017 0000 13105 144 Transferência Agendada 225.300.000.037.506 

28112 2253 37506-3 CARLOS VANGERR 

2911212017 0000 13105 144 Transferência Agendada 225.300.000.059.384 

28112 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV 

2911212017 0000 00000 855 BB CP Adniin Supremo 70 

3111212017 0000 00000 999SALD0 

OBSERVAÇÕES: 

Transação efetuada com sucesso por: JB892737 CARLOS VANGERRE DE. 

9,40 D 

9,40 D 

1 .84r3.tJO C 	0.00 C 

4.781,50 C 

3.002,55 D 

1.869,00 D 

9005 C 0,00 C 

0,00 C 

https:1/aapj.bb.corn.bríaapilhomeV2.bb?tOkeflSeSSaOCBf56aTl 27d4í54b977a5592e7364a9a# 	 313 
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CCdØQCO D ST,O TEGRAD DE DS4DUO$ SÕODO - VA.D DO.MDUAPIeE 

CONSÓRCIO MUNICIPAL DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PRESTA ÇÂÔ DE CONTAS DE 6E5 TÃO 
Exercício Financeiro 

2017 

Cortas de Gestão - [N-TCM/CE rt. °  03/13 

XII - Relação das Entidades beneficiados por Convênio 
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CONSÓRCIO MUNICIPAL DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PRESTA ÇÂÔ DE CONTAS DE 6E5T40 
Exercício Financeiro 

2017 

Contas de Gestão — IN-TCM/CE n.° O 3/13 

XVI - Demonstrativos dos Receitas e Despesas 
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CONSORCIO DE GESTãO INTEGRADA DE RESIOIJOS $011005 - VALI DO JACdJAIItC 

CONSÓRCIO MUNICIPAL DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PRESTA ÇÂÔ DE CONTAS DE 6ES rÁo 
Exercício Financeiro 

2017 

Contas de Gesto - IN-TCM/CE n. °  03/13 

XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão 



(j CG IRS=VJ 
CONSORCIO DE GESTÃO MEGRADA DE EESIDOOE SØEOOS VALE 00 JDGOAE& 

DECLARAÇÃO 

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em 

cumprimento ao disposto no inciso II do Artigo 70  da Instrução Normativa 

n.° 03/13-TCNI/CE, que a Administração Municipal de Limoeiro do 

Norte/CE no exercício financeiro 2017, não promoveu alterações das 

normas que regulam a gestão do CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE. 

Paço Municipal de Limoeiro do Norte - Estado do Ceará 
Em, 31 de dezembro de 2017. 

Contador: 	 Adm. Finan ir 	- 	 Ordenador da Despesa: 

ASS: 	 ASS: 	 ASS: 	 ________________ 

NOME: Diego Torquato Almeida 	NO : An i J rivan Filho 	NOME: Carlos Vangerre de Almeida Maria 

MAT.: 20932/0-5 (CRC/CE) 	 MAT.: 000 01 	 MAT.: 947.792.523-34 
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••••••••• • • • ••: cve1 do Consórcio promover a ssfaço das necasidades bcs e essencais. 
•crrcon•!o das drnais complementares, especialmente rdinte pOUtiGaS ações e a 
píuJhg;ç uiivraI e qutime da prestação de-serço Vi' pubhx 

CLÁUSULA DËCMA-SEGUNDA DA DEF14tÇÃ0 DOS SERViÇOS 6ÁSC0S I  

CQMPLEEi14TARES 

dse E tuto seto ont írdO serviç'o bascõ 

Í2OnC1OS m eduço, saude, preservaçao arnoieotat e de sanemento osco. 
compternnarS os dernais SerVIÇOS 
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cf,,efi os  pretenddc ou ofer05 se 
ia de fruição em luel ('!IVEd de qualidade do 

r V tr socta ou econômico 	m quaque, tipo de dciimneço Od iestnçc' 
renda 	 os que Vim rioriz O ai 	flrnto 

.ridade, concretizada pela- Pr  si oet 	iegulaço e Co rn 	Outras 	 sernr 	d(ÇJr(j) tm 
v 	;i co!tiftdade, COflSiSteflte -. a OVrIgaÇ3O de. prestar o seriço p(;a sm 1Puteses prevstas em lei; 

- VI - a eficiência,  por meio da PfCstaçâo 
do Serviç ci :foia a sal fazer as 

com a lmposiçao do mano, CflCqo sÕ iarnhientf C 

VH- a.seurança, implicando em que o serviç seja prestado com 
os menoros íi$C$ pcsswets para os usuários OS 

trabalhadores que os prestam e à população; 

atuaidade que Compreende em mdernjdàde ds técnca do equímer!t 
das staas e a su conervdo bem como a melhoria contínua do 	iço 
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 aco,a raduzjda no bom tendirnento ao pubco nclu lve p a ra orfle€r 35 . ifrmaçoes reíerentes ao serviço que seja de interesse çjos Usuáriose da calervdade. 

A 	moaiciddae GOS pcs públicos inclusive ,das tarifas, e d' taxas caso seia  
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orsiderç'os os aspectos j'Urídico-instítucionais, sociais, ambientai 	eerjtticos e t'ç relevantes ao objeto do Consórcio; 
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a íntersetorjaljdadè Compreendendo a iritegraç.o de detenninadas açôes entre si 
e com as demai políticas públicas, em geral;  

- a C-k,)C-Per-aÇão federativa buscando a melhoria das condições: de vida de todos 
rnuti-icipes dos entes consorciados;  

a paticipao da sociedade na formulação e impternentaçodas potílicas e no 
anejrrLento reguiação; flsctízação, valiaço e prestação do seriiço po me de 

T1stãfljs de. controle social; 

1 Promoção da educação sanitana e ambiental fornnhndo os hábitos hrgénico 
UÕ• sUStertvel: dos rec.ur$os naturais, a redução de desperdicios e a correta 

dos (Titeriais, sua reciclagem e réaroveitanmnto; 
WXVI - 

Pmornoço e a proteção da saude nedaate ações prevenhias para a coleta 
arn€nto do lid de forma a  evitar contaminação e probferaçào de doenças: 

I)re,3 ervaçâó e a copseaço do meio ambiente,,rdiante ações, onnt1d 
Oa1a e ç'or,tjc,onarnento de resíduos sólidos notad1J1  
rsc; naturs de forma setetia susten1á'el bmn COPIO realLaf t forç 
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CLAUSULA VESIATERCEIRA 
- 

DA NOMEAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
ados 

e e Os can icatos a PresIdeflt e a 
	

ao 
cdt d d DaVÍa para que ome 	

restante 	 pr; ,ro será .' 

do membros da Dirá 	Executiva d 
obnqdtor1drnete er o Chefes 

de Poder Executi0 de e
'ntes OflSo:cado flomed 	o Presirjent d Assembleia inda 	r5 presente 

um 	 aC1ta 	
°aão Caso ausente o Presjd comprovar aceite por me 	

ç
io de dournerto 	 t eleito devera 

 SUhct0 pelo ifldfcado 2'. Cai haja ÍCCUSa de nomeado será 
COflCedida a  pai 	para que o PrsJen 

etoa pres nfe fl0V lista de flOaço. e 

3. Estabeleda lista Vhdrion1CÇ 
	

someníe produ irão efeito ;aso provadas pela metade Uflis Um dos VOtOS, exigida a presença da 
maioria àhsofu dos 

,rcocados. 

DO pRe :~ 
A  víGÉsIMA-0,w.R 

E- DE DIRET0R EXEIUTIVO 	 ÇNITE ,  DO VICE 

quucr Assembléia Geral poderá ser deStftUld0 o 
 ou q 	 Presidente' do Consórcio o rsaent 	

qualquer dos Dfretores Executivos nX)çá-c~ Ge censura  co 	 bastando : ser apresentada m apoio de pelo menos 06 (seis)' votos. 1 , 
m todas as COflvooações de Assgrnha Geral deverá constar corno 

item e ;)auta: apreaçao de eventU3ls moções de censura 	 d  
§ V. Jp:esenj 

moção de censura, as disCU 
Imediatamente Cpr 	 õ5 serão interrompidas e será ela eciada, sob 	os demais itens da pauta 

O 

 A votação da moção de censura verá efetuada após facultada .a paavra 
por 15 qunze) minutos, ao seu primeiro subscritor e, caso presente ao Presidep 
	Vice dente ou ao Diretor que se pretenda destituir. 

§ 4. Será considerada aprovada a moção de censura por metade ma is um dcs votos rcpreSerntes presentes à Assembia Gera?, em votação púhca e nominal, 
• . Csso aprovada moç.o de censura do Presidente -do Consórcio, do Vice-Prssidjpte e/ou aló mesmo de ambos simultaflearnenfe ete(s) esta(ão) tc'mti-n 	destituída(s) procCdnde na mesma Assenbfi à eieição dë rOVU 

P;esente e/ou Vice para completar o periodo remanescente de mandato. 
i's Np5iese de não se viabilizar urna eleiçã o de novo 	 . - 

5I' designada um pro tempoíe por metade mais um dos votes prsontes O fsier;ieícep(esidepe iro ternpore exercerá as suas funções até a P(ó xima  A ' n-MiP !é ia, Gera!, a se realizar entre 20 (vinte) e 40 (quarenta) dias. - 

So 1.30rovada moço de censura apresentada para a funço de quaIqtr Dir etor  
ele será automaticamente destituído e, estando presente, eber a palavra 

9e Preskjeflte,do CO56rcío pala riomeaçà-c, do Diretor que cÕmp?eiai' o Pra-?O fixado 
exerci k- do cargo. A no neaçào será /rJcon(ifl,fljsubrnet ida à 

8. Reeitada moção de censura, nenhuma outra poderá ser apt'ciada na mesma 
nos 63 (sessenta) dias 

CÁii 	\'1GÉSÂQU1TA - to REGISTRO EM ATAS 	-, 

Ci 	s'c i nbíúria Ge ral Serã .0 registradas :  

2 	 - 
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CLÁUSULA VtGÉ$MA.SEXTA - DA PU3UcAÇÃo 	. 

Sb .)ofla Q:; 1fl&CdCt das di&s neta tomadas a Integra 	c 	srnbiz 

	

3 em te (10) d 	i s pub;cad io stte que o Cosrc t  'innt 	ia ie 
rnn'ist ao computadores, - internet 

PARÁGRAFO ÚN ICO. Mediante o pagameMo. das despesas de repr odução, Cóp ta  
utriticaa úa at &ra fornc-cda para quIqu& c'idadao 
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Do Peidnte Vice-Presidente 

VGESÂ -SETMA * DA OMPETÊNCÂ 
r juo no oreviLo res Estatuto, nct'rnbe ac Presidente 

- rpreserit a canóro judída. e .extrajudicImente; 

inar a de ' pesas do ,.onsorcio e repon'abihw-e pela su pcsiaçao de 
C"P 3 

- Cfl ccir 
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PRMIRA - DAS COPETcU 
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! somente 
 de censura 	 pOdrio ser atatads de' seus'. ~argos 

preeriça de melade m 	
me tade ma um de votos da Assembléii 

as IGIS de eMes conoc1auo 

.- DO COLEGIO ELElTORJL. 
Coegio LtoraI sem formado por oi ç uni) representante eleito POr cada Gamara 

piAGRÁFO ÚNICO. Não 
grau de qualouer dos Chefes do 

.1 ira a candidatura d parentes eatins et o ieriro 

candidato nessa :condiÇo c Coté
Poder xecutrvo de entes consorados. Caso aleito 

ncr,i3 	seu mandato 	
go &IIQdI em votaçu preimlnar ,  deliberará sobre 

CLÁt)SUL.A TRGÉSIWíA..QUINTA DA ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL 

o lé 910 Elei toral reunir 	a pedido do Presidente do Consorcio parG formão do 
o, n, 	Fial, por mero da indtcaço de .01 '(um) represeritnte das Câmaras 

Mtirw;a;s de cada um dos entes consorciados. 

s , O CoIiio Eleitoral será predido pelo Presidente eleito entre os indvados e na 

	

pelo mai s idoso dos presentes; 	
' 

2. Nos .pririeiros 30 (trinta) minutos de reunião serâo apresentadas es candidaturas 
() Cons'tho Fiscal, 

As candidaturas serão sempre pessoais, vedada à inscrição ou apresentação de 
chapas, 

j 4, . 8onnte.' poderá se candidatar ao Conselho . Fiscal aquele que detenha a 

'qualdde de integrante
.
do Colégio Eleitoral; 

§ 
5C; A eIeço do Conselho Fiscal 'reliar-se por rneo de votc secro, 	rdo que 

ca eleitor somente poderá votar em um candidato: e  

. .C-onsideram•se eleitos- mernbros,fetivos os. 03 (três) candidatos com maior 

niírío,ro de votos e, como membros suplentes os 03 (três) candidatos que e seguirem 
em rrneo 

 
da votos, Em casa de empate, será considerado eleito o candidato de 

maior idade. 

'CLÁUSULA TRtGÈSIMASEXTA - DA COMPETÊNCIA  

ÍP o psto neste Estatuto compete ao Conselho Fiscal ercer o controle da 

le0iiridad$ e economicidade da atividade patrimonial e financeira do 

Ccrócto. com  o axíftO, rio que coube, do Tribunal de Contas. 

'ARÂGRAFO UtCQ O disposto no pit desta pararafo n prejudica õ controle 
aos 

	

d cargo do Podcr LeÜtSlatVO de cada 	coorcado rio qu e, e refere 

Ctr0o 15 ida um de'eS efetivamente ntregr ou wmprOrn;sS a 	uflSOÍ'iO 

» : 
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mas, N( 	 :;r/7  &io o de mor idade; 

§ 	 'e(: 	r.t biela) r:chr ouuer quar;i d Con 1 

	

c 	 Cue 
 

0111ES sejam seus rmprado 
4rl 	 :J:j 	 (jos ter(ro dc Conselho 	 c:  

AMA d(-; 02 ooi; 	lirz)rrciÇ,  gdVej per CJLta!  

ornar- 	Çü e hneioran'cnto do Cneftko d Ri!ç. 
1 	 1 	J 	 ) 	 El• u eI . 	nternL. eii 	1 	t L 

FOISICOME do CoÓrcio. 

— COMPETCÂ 

, 	 d 	Pej i'r-o 	- 
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CLÁUSULA QUADRAGESIMA  —DO FUNCIOt4AMËNTO 

o Conselho de Requaço dehbra quando Presentes ffl€tdde mats um 3 sua 	 ' 
dects-s serão tomadas  mne Voto oa n1O1de mais jrn de seus membros 
PAr&GRArO UNCO As. f JflIes do Con'elhu de, íeuiaço sero czIWOc± s P 
Er-"1dnt d Consórcio, (  

CAPÍTULO X 

DA -GESTÃO ADMNSTRAT2V E DOS AGENTES PÚELICC 

Seção)  

DIpøIç 	Gcraís 

CLAUSULA: QUADRAGÉS A-pR;IRA 	DO £XRCCO DE PUNÇÕES 
REMUNERADAS 

poderão prestar servtços remunerados ao Consórcio osonratados para 
"CÁ,ipaç os empregos Públicos previstos em seu Contrato de Constituiço. 

A at3vdade de Píresidência do Consórcio, ao Vice e dos demais cargos da 
Diretona Exscutiva, do Conselho Fiscal, do Conselho de.Reguaão, de outros Órgãos 
cretivos que vejam a Ser criados por 1

conta de alteração,  deste Estatuto, bem corno 
Darricpaço dos representantes dos entes conorci;dos na Assembléia Geral e em 
outras tivk1ades do Consórcio não seíá rernunerada sendo conderdo rahalhc 
oúbico relevante. 

2. O Presidente Vice e demais Diretores, os nembos do Conselho Hsc r de.  
Re,  uiaço, bem corno os que integrem outros órgãas do Consórcio râo sero 

munerados e não poderão receber qualquer quantia pelo trabalho desempenhado a 
rente dc Consórcio, inclusive á titulo indenizatório ou de npensço.. 

Seção li 

Dos empregos públicos 

CLÁUSULA QUÂDRAGÉS1MA-SLGUNDA - DO REGIME JuRDCO 

O 

 

quadro,  de pessoa! do Consórcio poderá ser formado deSaN#idors cedido pelos 
en les consorciados ou não cedidos, considerados. nessa nipôtese, corno ernpregdos 

úbcos. regdos pea. Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

1. () Feiiirrento Interno do Consórcio deliberará Sobre sua estrutura admnistrn, tivs. 
o dispoos estabelecidos em seu Contrato de Ccriskituiyo e neste 

Esttuto specalmente no que diz respEtO a descriço das furções, iotaçc, jornada 
(i trabalm e denorninaçãõ de seus empregos públicos; 

2. A cispens 	e. empreciados púbflcos dependerá de autoriz-ação d Diretoria 

empregados cio Consorcio no poderão ser .cedidos inCIUSV6 para 05; entes 

e. 

• 	 :. 	 •• 	 •. 	 . 	 . 

J 



' CL JSUL. OUACR 	
DO QUADRO D PESSOAL r e ta ecdo o quadra 	pes 	rnáxI 	Ib 	

er roaçjo puuoo 
mpr o COnSárc em cQflf  

ontuiçio 	 om o 	único i: 	u Contrato de 	' 
C  

§ i. Com. exceção de  
S-rvídOres PÚbcts  d 	

pelos enles 
de-mais flO 35 do 

Consordo será Pfvio mirite 
COflUir p, oe pro 

u íe provas e fltuos, 

§ 	A remi urraç dos empregQ5 pj 	
Ô a definida no Ane 	río d s eu 

Contrato de CO 	tuiço. ' 	o 	ado no
Ç0fl(O anualdo Cnsro L)fcrja Executiva PoderÁ conceder reis0 snua do 

ediní,

usuu\ QUADI 	ÉStJA 
QUARTA DC CONCURSO PÚL;ç;o 

	

is do eoncur púb1j 
dCtâo ser 	

e prr na 03 Diretores, 

Pr 
maio ds ofdo, cópia do edital será entregtie a todos o en1e 

crOCidOS; 
O 3ft em sua Íntefe, será Peblicadoem saite qu 

	Cons 
pubi 	

rjo mantiver na re mundie de computadores - internei, bem coiy na foiïns de extrato
r  se o do na imptensa Ofciat do Estado;.e 

	

3. Nos Ç3 (rinte), p!imeros dias que se decorrem da pubc 
	do extrato no § anterior poderü ser apresentadas rnpugn Ôes a editei, s qus d' vão  ser de dda cm 15 (qun7e) da A ntgra da impugnaç e ua sua 	ao cubtica no saite que o ConÕt 	manter na rede murid d: C(utadr internei. 

seção N1 

Das conrCtaçõe tornporá;j 

CL iUJk QUADAGESIAQUNTA 	HPOTE 	OE COT'Àç TEPoRÁRLA 

orneea admtir.sá• contratação por tempo determinado para atender a noekfade 
enofri de ececionaj oteresse ouUico r hipótese de pre c -urreno de nproqo puboo ajc até o seu provimento efetivo por meio de concurso púhlio 
PA3R&FO ÚNICO. Os contratados temporariamente exenerao as firçõa do 

• empre p!ico vago e perceberão a rernune ração. para ela previst no Anexo Único 
de u Contrato de ConskiIção. 

..CLÁUSULA QUADRAGÊS1rA-SEXTA - DA CONDIÇÃO DE VÁúDiA,DE E 
PRAz 0 MAxno DE COJTR.ATAÇÂO 

AS coálTWações temporárias serão automaticamente extintas CCO flO haje o tneio do 
da concusc púco para preènchimento efetivo do emprego puco rios 

dia inicais da cÔntrataço. 

O Pfzoda cor, 	l?mpO'rã riaSbrTI corno ode urna 
fo quees deSnid05 no Contrato de Cõnt1uíça do Conaôrcio: e 

2. Nc será admitirá qiatquií hipôle' de prorrogaço quindoouveí r&suttack, 
de concurso público destinado a prpei o emprego puIhc 
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COESORCIO DE GE5TÀO INTEGRADA DE RESÍDUOS 5&ÍØOS VALE DO .IAGUARIBD 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

v COMPROVAÇÃO DE PUBLICIDADE DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES 

V LEI DE RATIFICAÇÃO DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES 

v COMPROVAÇÃO DA PUBLICIDADE DO ESTATUTO E DO REGIMENTO 

INTERNO DO CONSÓRCIO PÚBLICO 

V CONTRATOS DE RATEIO 

v CONTRATO DE PROGRAMA 
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• 	ALY?A!Ç 
AnMINISTRANDO COM AMOR 

Lei n° 064712013, de 19 de julho de 2013. 

Ratifica o Protocolo de Intenções do Consórcio Municipal para Aterro 
de Resíduos Sólidos - Unidade Limoeiro do Norte - COMARES - UL, 
em conformidade com a Lei Federal 11.107 de 06 de abril de 2005 e de 
seu Decreto Regulamentar n2 6.017 de 17 de janeiro de 2007 e dá outras 
providências. 

O Prefeito Municipal JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO, no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara 
Municipal ratificou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. V. Fica ratificado sem reservas o Protocolo de Intenções que 
instituiu o Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade 
Limoeiro do Norte — COMARES - TJL, do qual o Município de Alto Santo 
integra, na qualidade de ente federado. 

Art. 2.  Fica autorizada a gestão associada de serviço público 
prevista no Protocolo de Intenções, observada a previsão orçamentária anual e 
mediante Contrato de Rateio. 

Art. 3.  As disposições transitórias, quanto aos casos não previstos 
na presente Lei, serão resolvidas pela Assembleia Geral do Consórcio a ser 
definida em Estatuto. 

Art. 49• Passa a integrar a presente Lei, em forma de anexo único, o 
Protocolo de Intenções do Consórcio COMARES - UL, independente de 
transcrição. 

Art. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Paço da Prefeitura Municipal de Alto Santo, 19 de julho de 2013. 

-- 

Prefeitura Municipal de Alto Santo 
Rua Cel. Simplicio Bezerra 288 - CEP 62.970-000 — Fone: (88) 3429-2080 
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LEI N° 210 12008 	 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2008 

Ratifica o Protocolo de Intenções 
do Consórcio Municipal 
para Aterro de Resíduos Sólídos - 
Unidade Limoeiro do 
Norte - COMARES-UL, em 
conformidade com a Lei 11.107, 
de 06 de abril de 2005 e de seu 
Decreto Regulamentar n °  
6.017 de 17 de janeiro de 2007, e 
da outras providências. 

Q PREFEITO MUNICIPAL DE ERERÉ, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas 
a t r ib u i ções  legais, faz saber que a Câmara Municipal de Ererê. Estado do Ceará, aprovou 
e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art, 1 11 . Fica ratificado sem reservas o Protocolo de Intenções que instituiu o Consórcio 
Municipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Limoeiro dó Norte - COMARES - 
UL, do qual o Município de Ererê integra, na qualidade de ente federado. 

Art. 2 0 . Fica autorizada a gestão associada de serviço público prevista no Protocolo de 
Intenções, observada a previsão orçamentária anual e mediante Contrato de Rateio. 

I'. Art. 3' As disposições transitórias, quanto aos casos não previstos na presente Lei, serão 
resolvidas pela Assembléia Geral do Consórcio a ser definida em Estatuto. 

Art 4 1  - Passa a integrar a presente Lei. em forma de. anexo único, o Protocolo de 
Intenções do Consórcio COMARES - UL, independente de transcrição. 

Ari. 5 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
L 	contrário. 

Paço Municipal, Ererê, aos 12 de dezembro de 2008. 

• 	. 	
, 	../ 

	

JOSE 	ILTON CAVALCANTE 
1REFE11- 0 M1JIC1PAL 

 1 

111 



14/12/2018 

IRACEMA.jpg 

FRQtI : Panasonic FX SYSTEM 	 PHOE NO. : 	 Feb. 17 1994 09: 52Pt1 P1 

 RA FEIT  
=MA 

03DEDCZEMBROt 2008. LU MUNICIPAL N° 0651/2008 

Ratifica o Protocolo de Intenções do 
Consórcio Municipal para Aterro de 
Resíduos Sólidos Unidade Limoeiro do 

Norte - COMARES - UI, em confomidade 
em a Lei 11.107 de 06 de abril de 2005 e de 
seu Decreto Regui~tarfig  €.017 de 17 de 
janeiro de 2007, o da outras providencias. 

O Prefeito do Município de Iracema, no uso das atribuiçes que lhe são conferidas por 
lei, faz saber que a Cnara Municipal ratificou e ele sanciona a seguinte lei: 

Art 10. Fica autorizada a getfM ággodgd2 C1 serviço pÚbIiQQ prçvista no 

Protoco10 de Intenções que institui o Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos 
Sólidos - Unidade Limoeiro do Norte - COMARES -- UL, do qual o Município de 
iracema integra, ná qualidade de ente federado. - 

Art. 20.  Fica autorizada a gestão associada de serviço público prevista no 

Protocolo de Intenções, observada a previsão orçamentna anual e mediante Contrato 

de Rateio, 

Art. 3°. As disposições transitórias, quanto aos casos não previstos na 
presente Lei, serão resolvidas pela Assemblóia Geral do Consórcio a ser definida em 
Estatuto 

Art 49 . Passa a integrar a presente Lei, em forma de anexo único, o Protocolo 
de intençôê dó Canórek) COME UL, irldepwídento de transcrição. 

Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrario. 

Paço Municipal 'racemaf'Ts 03 de dezembro de 2008. 

Otacilio 	Meneses 
Preffltunicipaj 

Rua Deita Holanda —19— Centjo Cep: 62980-000 - l acm esrá - Fone: 08 - 3428-1462J1595 
CNPJ: 07891.65W0001. 

httPs://drIve0009gecom/d . /f  

111 
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imoeiro 	ESTADO DO CEARÁ 
... PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE 

• 	 LEI N° 1.428, DE 12 DE DEZEMBRO DE208. 

Ratifica o Protocolo de Intenções do 
Consóicio Municipal para aterro de 
Resíduos Sólidos - Unidade Lirnoei,p cio 
Norte - COMARES - UL, em 
conformidade com a Lei 11.107, de 06 de 
abril de 2005 e de seu Decreto 
PeguIamentar n.° 6.017 de 17 de janeiro 
de 2007, e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, Estado do 
Ceará: 

Faço saber que a câmara munipal de limoeiro do norte, decretou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art V. Fica ratificado, sem reservas, o Protocolo de Intenções que institui 
o Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólidos Unidade Limoeiro do Norte - 
COMARES - UL, do qual o Municipio de Limoeiro do Norte integra, na qualidade de 

ente federado. 

Art. 20.  Fica autorizada a gestão associada de serviço público prevista no 
Protocolo de Intenções, observada a previsão orçamentária anual e mediante 
Contrato de Rateio. 

Art 30. As disposições transitórias, quanto aos casos não previstos na 
- 	presente Lei, serão resolvidas pela Assembléia Geral do Consórcio a sei -  definida em 

Estatuto. 

Art 40  Passa a integrar a presente Lei, em forma de anexo único, o 
Protocolo de Intenções do Consórcio COMARES - UL, independente de transição. 

Art. 50. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, Estado do 
Ceará, em 04 de dezembro de 2008. 

ar diS a `- 

Prefeito Municipal 

Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121 - Centro. - Limoeiro do Norte - CE 
CEP: 62.930-000 - Fone/Fax: (88) 3423.4268 - CNPJ: 07.891.674/0001-72 

https://drive.google.com/drive/folders/OB8TeLx24GIgfZkZ3NUxYTHBhNUU 	 111 
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ESTACO DO EARA 	 &eI u -  i ( 3€-? 7 C 
PRF!TURA ML1A.- CS MORADA 	NCVA Rgio 

- 	 142;O8 

e 1!! t4 	 rlATR1CUL4 

- t_ 

o PR3TGcOLO aE 1N7ENÇOE 
CONOlO MUNICIPAL PARtI ATERRO D! 
RESDUC 	 JOiD LiOE!RO 
NORTE COVARE - RUIL, E 
COM A LEI W 1t17 DE 0€ 	ER1L DE ?MS E  

O CRET REGULAMEN7AR P1  G.917 DE 
DE jArirEIRO DE 2NM E 2p1 3UR 
PROVDCftS. 

O PREFEITO DE MOADA NOVA. n USO de suar,  51b25 

saber que à CÃMARi MUNICIPAL aprovou e e.i scono e pomutço 
seguinte Lei: 

• Art. 1 0 . Fica rctificdo Gw rervs o PTotocolo de lrenss -2rUR ~fá  o 
Con$õrcio Munidpa p-ara Aterro de Resíduos Só4idcis - Unidede Lmcs&o JO 
Norte —C3MRES—ULdcoMunpeMdasnta 
qualidade de ente fededo. 

Art. 20. Fica autarizac a 	!!sciada de seMço ptco pevst 
Protocolo de Intenções, oberv 	a evso orçamentirfa uz! m 
Cotrode Rt&o. 

Art. P. As ffisposiçF.ss transt1es, quando aos 	c- 	o 	1et25 ria 
presente Lei, sero resoh,ide' ps!a Assernbléa C4rs do Oonsórc a er 
definida em Estatuto. 	 - 

Art. 40  Passa a integrar e pre2er..e La, em forma de anexo co, a 	ocno 
da Intenções do conso COM PS - LJL, ierite de 

Arr 50  Este Lei entrá em 	na data a sua ucaco, 	oet1es 
disposições em contr±- o. 

GABINETE DO PREFFJOM !CAr)A N 	2Ç Feeero de 
/ 7/ 	 i- 	 • 

/GIAUEF 3AfBOsA cAsrRC 
/ 	PFETQ MUMCIPAL 

an1 de Ctro n ?23 Ceflro Fci*: (2'2 
CEP 0a540-f)oo Mora Nv - 

1/1 
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ESTADO DO CEARÁ 
4 	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALI-JANO 

GABINTe 00 PREFEITO 

LEI N° 354 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2009 

r] 

RATIFICA O PROTOCOLO DE 
INTENÇÕES DO. CONSÓRCIO 
MUNICIPAL PARA ATERRO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS-UNIDADE 
LIMOEIRO DO NORTE-COMA RES-UL. 
EM CONFORMIDADE COM A LEI 
11.107 DE 06 DE ABRIL DE 2005 E DE 
SEU DECRETO REGULAMENTAR N 
6.017 DE 17 DE JANEIRO DE 2007, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

"O PREFEITO MUNICIPAL DE PALHANO, no uso de suas atribuições 
legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, consoante o Art.29, V da 
Constituição Federal sanciona e promulga a seguinte Lei aprovada pela 
Câmara dos Vereadores. 

Art. 10 - Fica ratificado sem reservas o l'rotocolo de Intenções que 
instituiu o Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade 
de Limoeiro do Norte COMARES - UL, do qual o Município de Palhano 
integra, na qualidade de ente federado. 

Art. 2° - Fica autorizada a g"-tão associada de serviço público 
prevista no Protocolo de Intenções, observada a previsão orçamentária anual 
e mediante Contraio de Rateio. 

Art. 30  As disposições transitórias, quanto aos casos não previstos 
na presente Lei, serão resolvidas pela Assembléia Geral do Consórcio a ser 
definida em Estatuto. 

Av: Pn'udivo Hrrtto. 330 - ccrnro- P1haçtn-(c. CP: 62.91Ou0 

FONE:(',345-Uj'S ten354/200Q 

https://drive.google.com/drive/folders/OB8TeLx24GIgfZkZ3NUxYTHBhNUU 	 1/1 
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ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNiCIPAl. DE PALRANO 

GAB1NT1 00 ?REFEOÏ) 

Art. 40 - Passa a integrar a presente Lei, em forma de aflCX() único,. o 
Protocolo de intenções do Consórcio COIMARES -- UL; independente de 
transcnço. 

Art. 50 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposi ções em contrário. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO, aos 12 dias do 
mês de fevereiro de 2009. 

LEITAS 

• _ _-- 
,\v }C-nt i3rrcto. 330 - ccnrn - Pno-Ç. CTF.P: 62 1 -0OO 

FONE; 	
2 

111 
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Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Quixeré 
CGC 07.807.19110001-47 CGF 06.920.172-2 
Admüiistraçio: "Compromisso com o Povo" 

LEI MUNICIPAL N. ° 52012008, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2008. 

• Ratifica o Protocolo de Intenções do 
Consórcio Municipal para Aterro de 
Resíduos Sólidos - Unidade Limoeiro 
do Norte - GOMARES-UL, em 
conformidade com a Lei 11.107 de 06 
de abril de 2005 e de seu Decreto 
Regulamentar ri0  6.017 de 17 de 
janeiro de 2007, e da outras 
providências. 

O PREFEITO DO MLJNICIPIC' DE QUIXERE, 

Faço saber que a Câmara Municipal de Quixeré aprovou e eu sanciono a seguinte Lei- 

Art. 1 0. Fica ratificado, sem reservas, o Protocolo de Intenções que instituiu o 
Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólidos Unidade Limoeiro do Norte - 
COMARES - UL, do qual o Município de Quíxeré integra, na qualidade de ente federado. 

• 	Art. 20.  Fica autorizada a gestão associada de serviço público prevista no Protocolo de 
Intenções, observada a previsão orçamentária anual e mediante Contrato de Rateio. 

Art. 3°. As disposições transitórias, quanto aos casos não previstos na presente Lei, 
serão resolvidas pela Assembléia Gral do Consórcio a ser definida em Estatuto. 

Art 40. Passa a integrar a presente Lei, em fon'na de anexo único, o Protocolo de 
Intenções do Consõrcio COMARES-UL, independente de transição. 

Art. 50. Esta Lei entra em vigor ria data de sua publicação. 

CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, Estado 
do Ceará, em 16 de dezembro de 2008. 

Raimundo Nonato Cuimanes Maia 
Prefeito Municipal 

Rua Padre Zacarias, 332 - Centro - Qnixeir/Ce - CEP 62.920-000 
Fone: (88) 3443-1140 

https:/Idrive.gOOgle.C6m/driVe/fOIders/0B8TeLx24GI93NmBhN 	
1/1 
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MuMClPO DE RUSSAS 

IBINETE !M PREFEITO 

LEI N.° 1195/2008 1  DE 03 DE DEZEMBRO DE 2008. 

Ementa: Ratifica o Protocolo de Intenções do Consórcio Municipal 
para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Limoeiro do Norte - 
C0MARES-1JL. cm conformidade com a Lei i l.l 07 de 06 de abril 
de 2005 e de seu Decreto Regulamentar n° 6.017 de 17 de janeiro 
de 2007, e da outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE RUSSAS, no uso das suas atribuições que lhe 
são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal ratificou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica ratificado sem reservas o Protocolo de Intenções que instituiu o 
Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Limoeiro do Norte - 

COMARES - UL, do qual o Município de Russas integra, na qualidade de ente federado. 

Art. 20  Fica autorizada a gestão associada de serviço público prevista no Protocolo 
de Intenções, observada a previsão orçamentária anual e mediante Contrato de Rateio. 

Art. 30  As disposições transitórias, quanto aos casos não previstos na presente Lei, 
serão resolvidas pela Assembléia Geral do Consórcio a ser definida em Estatuto. 

Art. 4° Passa a integrar a presente Lei, em forma de anexo único, o Protocolo de 
Intenções do Consórcio COMARES - UL, independente de transcrição. 

Art. 50  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Paço da Prefeitura Municipal de Russas, aos (três) 03 dias do mês de dezembro de 
2008. 	 - 	 y 

ÍAMUNDO CORDEIRO DE FREITAS 

PREFEITO MUNICIPAL 

Av. L)om Ltno, 831 - Centro (62.900-000) Russas - CE Fone: (088) 3411401- www.russas.ce.gov.br  

https://drive.google.com/drive/folders/OB8TeLx24GIgÍZkZ3NUxYTHBhNUU 	 111 
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ik 	ESTADQDOCEARA  

I 	• PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE  
-j SECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS  

E-MAIL: saptab(hotmail.corn 	 r :1TURA tVI iC!U. 1 
TABULE DO NRTE 

- 	 --.- - 	 - ---------- ----- 

LE MUNICIPAL N.° 1.021 1  DE 30 DE JANEIRO DE 2O9 

Ratifica o Protocolo de Intenções do Consórcio 
Municipa' para AteiTo de Res.c : Sn c - 
Limoeno do Norre - CCiMAS -  rr 

	

com a Lei l 107 de O de 	1 	ij' 5 

	

/ 	 Regulamentar no 6.017 de 17 de janeiro 21  e 2 
outras providências 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE T&BU! E!QO 

Faço saber que a Câriara Municipal d. 1 a ] r do 
sanciono e promulgo a segurnte ie' 

Art. 1° - Fica ratificado sem reservas o Protocolo de Intençê.e:-
instituiu o Consórcio Municipal rara Aterro de Resíduos Sólidos ---- 
Li ociro do Nôrte - COMARES - UL, do quál o Município de Tabueftc- do Nor: 

1?tegra, na qualidade de ente federado. 	 - 

Art. 2° - Fica autorizada a gestão associada  
pvstã no Protocolo de Intenções, observada  a previsão orç:r. 
ri:ediante Contrato de Rateio. 	. 

Art. 3 °  As disposições transitórias, quanto aos casos n 
presente lei, serão resolvidas pela Assembléia Geral do Consórcio a scr 
Estatuto. 

• 	 Art. 4° - Passa a integrar a presente- leí, em forma dc ano:; 
Protocolo de. Intenções do Consórcio COMARES - UL ifidt ndcr: da 
transcrição.. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua puHicaçãu. rcvoadas 
as disposições em contrário. 	 - 

PAÇO MUNICIPAL PREF ITO RAiMUNDO 	C-'3 
CHAVES, -em 30 de janeiro de 2009. 

ai;nundo D 	i' da SiIv \iaia 
?r 	.o M cip:e1 

Çoverrund com o pco 
• 	 . CENTRO ADMINISTRAT:vO PREFEITO RAIMUNOO RODR1GUE& CHAVES 

RUA: PADR CUCÉRO, 4605 - BAIRRO SÃO FRAW!.t - 

https://drive.goOgIe.cOm/driVe/fOIde0B8Te403NHNUtJ 	
1/1 
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LEI N.° 55612008 	 DE 24 DE SETEMBRO DE 2008. 

Ratifica Protocolo de Intenções com a 
finalidade de instituir o Consórcio 
Intermunicipal de Saneamento da Região 
Sul do Ceará. 

O Prefeito Municipal de São João do Jaguaribe, Estado do Ceará: 

- 	Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 

Att 1 . 0  Fica ratificado, pelo Município de São João do Jaguaribe. Protocolo de 
Intenções com a finandad - de instituir o Consórcio Intermunicipal de Saneamento da Região 
Sul do Ceará (CISANSUL.), o qual poderá er composto pelos municípios de Banabuiú, 
Limoeiro do Norte, Morada Neva, Milhã, Quixeramobim, São João do Jaguaribe, Aluaba, 
Brejo Santo, Canriaçu, Crato, Icó, lguatu, irapuan Pinheiro, Jaguaribe, Jardim, Jucás, 
Quixeló e Solonópoles, ficando desde já autorizado, o Chefe do Poder Executivo, a 
manifestar expresse audiência, em assembléia, em relação à aprovação do respectivo 
estatuto. 

Art. 2°, O CI$ANI$UL será constituído sob a forma de consorcio público, com 
direito -público, mediante publicação do competente estatuto 

Art. 30. Fica o Município de São João do Jaguanbe autorizado a firmar contrato 
de rateio com o CISANSUL,- visando atender as finalidades do consórcio, conforme 
estabelecido no protocolo de intenções, que através da presente lei passa a denominar-se 
Contrato de Consórcio. 

• 	 Art. 40  - Fica aplicada, para reger as relações jurídicas entre-o município de São 
João do Jaguanbe e o CISANSUL a Lei Federal n° 11.107, de 06 de abril de 2005. 

Art. 511  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Paço da Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe, em 24 de setembro de 
2006. 

J- Francí'w o c-ácío Chaves, 
Prefeito Municipal 

ES PARA iNSTITUiR O C0P4SOR 

-. 	 - --.-. - .........................--. 
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LSTAD0000EARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 

Gabinete do Prefeito 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 20612017 

RATIFICA O PROTOCOLO DE INTENÇÕES DO 

CONSÓRCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE 

RESiDUOS SÓLIDOS - UNIDADE LIMOEIRC DO. 

NORTE - COMARES - UL, EM CONFORMIDADE 

COM A LEI FEDERAL 11.07 DE 06 DE ABRIL DE 

2005 E DE SEU DECRETO REGULAMENTAR N° 

6.014 DE 17 DE JANEIRO DE 2007 E DA OUTRAS 

PROV(DÊNCIAS, 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POTIRETAMA, ESTADO DO CEARA. FAÇO 

saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica ratificado sem reservas o Protocolo de Intenções que instituiu o 

Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sáidos - Unidade Limoeiro do 

Nnr - COMARES - U. do qu21 o Municpic de Potiretarna integra, na 

qualidade de ente federado 

Art. 2Õ,  Fica autorizada a gestão associada de seniico público prrevista no 

Protocolo de intenções, observada a previsão orçâ~ 41;si-12 anual e mediante 

Contrato de Rateio. 

Art. 3°. As disposições transitórias, quanto aos casos não previstos na presente 
Lei, serão resolvidas pela Assembleia Geral do Consórcio a s definida em 
Estatuto. 

Art. 4.  Passa a integrar a presente Le;, em forma de anexo único, o Protocolo 

de Intenções do Consórcio COMARES — UL, indo pendente de transcrâo. 

Fua; Expedito Leite ala Silva. 33 - Centro 
Frnn; 	 ronc/fx (CO) 3435 -i25 

CNPJ 1246 1 553/000157 Ins. stauai06.920298-2 
POTRETAMA - CE CEP. 62.990-000 



No 

  

ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 

Gabinete do Prefeito 

o 

Art. 50. Ficam ratificados todos os atos praticados anteriores à presente lei que 

tenham como finalidade a consecução dos objetivos do Consórcio Municipal 

para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Limoeiro do Norte -• COMARES - 

UL. 

Art. 60. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE, aos 10 deagosto 

de 2017.  
íJ  

JOStEUDES DA SILVA - 	
Prefeito Municipal 

Rua' Expedito Leíte da SiIv, 33 - Centro 
som F0r01fx(8) 3435 1289 

NPJ:1 2461.653/0001-57 . - Ins. Estadual. 06.920.298-2 
POT1RETAMA - CE CEP -  62.990 000 
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CONTRATO DE RATEIO 
EXERCÍCIO DE 2009 

CONSÓRCIO MUNICIPAL I.PARA 
ATERRO DE RESÍDUOS SLIDOS 
UNIDADE LIMOEIRO DO NORTE 

",CO MARES -U  L`) 
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CONTRATO DE RATEIO N° 001/COMARES - UL - EXERCICIO DE 2009 

CONTRATO DE RATEIO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM OS MUNICíPIOS DO ESTADO DO 
CEARÁ DE ALTO SANTO, ERERÊ, IRACEMA, 
LIMOEIRO DO NORTE, MORADA NOVA, 
PALHANO, POTIRETAMA, QUIX ERÉ, RUSSAS, 
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE E TABULEIRO DO 
NORTE, TODOS ENTES FEDERADOS 
INTEGRANTES DO CONSÓRCIO MUNICIPAL 
PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - 
UNIDADE CRATO - COMARES - UC, PARA OS 
FINS QUE NELE SE DECLARAM: - 

Os municípios de ALTO SANTO, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. ADELMO 
QUEIROZ AQUINO, de ERERÊ, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. MANOEL 
MARTINS ALVES, de IRACEMA, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr 
OTACÍLIO BEZERRA DE MENEZES, de LIMOEIRO DO NORTE, neste ato representado 
por seu Prefeito, o Sr. JOÃO DILMAR DA SILVA, de MORADA NOVA, neste ato 
representado por seu Prefeito, o Sr. GLAUBER BARBOSA DE CASTRO, de PALHANO, 
neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. FRANCISCO NILSON FREITAS, de 
POTIRETAMA, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. FRANCISCO ADELMO 
NOGUEIRA QUEIROZ DE AQUINO, de QUIXERE, neste ato representado por seu 
Prefeito, o Sr. RAIMUNDO NONATO GUIMARÃES, de RUSSAS, neste ato representado 
por seu Prefeito, o Sr. RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS, de SÃO JOAO DO 
JAGUARIBE, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. JOSE CARLOS NOBRE 
FREIRE, e de TABULEIRO DO NORTE, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. 
RAIMUNDO DINARDO DA SILVA MAIA. 

RESOLVEM 

Celebrar o presente CONTRATO DE RATEIO para disciplinar a participação financeira e 
os repasses de recursos dos supra citados municípios ao CONSORCIO MUNICIPAL 
PARA ATERRO DE RESÍDUOS SOLIDOS - UNIDADE LIMOEIRO DO NORTE - 
COMARES-UL, doravante denominado simplesmente de COMARES-UL, mediante as 
cláusulas abaixo e de seu ANEXO "A", parte integrante deste Contrato independente de 
transcrição: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

O presente Contrato se regerá com fulcro na Lei n°. 11.107, de 06 de abril de 2005, pelo 
disposto nos artigos 13 a 17 de seu Decréto de Regulamentação de n° 6.017 de 17 de 
janeiro de 2007, pela Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, pelos princípios contidos na 
Constituição Federal de 1988, pelo Contrato de Consórcio Público do COMARES-UL, 
pelas Leis de Ratificação de n° de . .03.09 do Município de Alto Santo, de n° 
210 de 12.12.08 do Município de Ererê, de n° 651 de 03.12.08 do Município de Iracema, 
de n° 1428 de 12.12.08 do Município de Limoeiro do Norte, de n° 1469 de 20.02.09 do 
Município de Morada Nova, de n° de .03.09 do Município de Pano, de n° d 

.03.09 do Município de Potiretama, de n° 520 de1 6.12.08 do M jjiíio de Quixeré, d 
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no  1195 de 03.12.08 do Municipio de Russas, de n° 558 de 16.12.08 do Município de São 
João do Jaguaribe e de n° 1021 de 30.01.09 do Município de Tabuleiro do Norte, pelo seu 
Estatuto e pelas demais legislações em vigor. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Constitui-se Objeto do presente CONTRATO DE RATEIO, a definição das regras e 

critérios de participação de cada município integrante do COMARES-UL, nos repasses de 
obrigações financeiras de modo a assegurar o custeio das atividades administrativas a 

serem desenvolvidas pelo Consórcio. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

Cada ente federado, integrante do COMARES-UL, para o exercício financeiro de 2009, 
deverá consignar como crédito adicional especial em sua Lei de Diretrizes Orçamentária - 
LDO, dotação suficiente para suportar as despesas assumidas através deste CONTRATO 
DE RATEIO. 
Parágrafo Único - Poderá ser excluído do COMARES-UL, em conformidade com o 
Contrato de constituição do Consórcio, e após prévia suspensão, o ente Consorciado que 
não consignar, como crédito adicional especial na LDO de 2009 e em suas Leis 
Orçamentárias Anuais futuras, dotações suficientes para suportar as despesas assumidas 
por meio de CONTRATO DE RATEIO. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS VALORES 

Conforme estabelecido em Assembléia Geral Qrdináfia, a quota mensal dos entes 
consorciados para o exercício de 2009, devendo os seguintes valores serem depositados 
em Conta Corrente do COMARES-UL até o dia 15 de cada mês: 

Município de Alto Santo................................. R$ 300,00 
Município de 	Ererê........................................ R$ 300,00 
Município de 	Iracema ..................................... R$ 300,00 
Município de Limoeiro do Norte..................... R$ 300,00 
Município de Morada Nova............................. R$ 300,00 
Município de Palhano ..................................... R$ 300,00 
Município de Potiretama................................. R$ 300,00 
Município de Quixerê..................................... R$ 300,00 
Município de 	Russas...................................... R$ 300,00 
Município de São João do Jaguaribe.............. R$ 300,00 
Município de Tabuleiro do Norte.................... R$ 300,00 

Valor Total ................................................ R$ 3.300,00 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 

1) DOS ENTES CONSORCIADOS: 

a) Entregar recursos ao COMARES-UL somente mediante o estabelecido no presente 
CONTRATO DE RATEIO; 

b) Exigir isolado ou em conjunto, o pleno cumprimento das obrigações previstas no / 
presente CONTRATO DE RATEIO, quando na condição de adimplente; 

c) Prever os respectivos recursos orçamentári , informando Dotação Orçamentária / 
que suportará as obrigações assumidas. 	. 	 V 
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no  1195 de 03.12.08 do Municipio de Russas, de no 558 de 16.12.08 do Município de São 
João do Jaguaribe e de n° 1021 de 30.01 .09 do Município de Tabuleiro do Norte, pelo seu 
Estatuto e pelas demais legislações em vigor. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Constitui-se Objeto do presente CONTRATO DE RATEIO, a definição das regras e 
critérios de participação de cada município integrante do COMARES-UL, nos repasses de 
obrigações financeiras de modo a assegurar o custeio das atividades administrativas a 
serem desenvolvidas pelo Consórcio. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

Cada ente federado, integrante do COMARES-UL, para o exercício financeiro de 2009, 
deverá consignar como crédito adicional especial em sua Lei de Diretrizes Orçamentária - 
LDO, dotação suficiente para suportar as despesas assumidas através deste CONTRATO 
DE RATEIO. 
Parágrafo Único Poderá ser excluído do COMARES-UL, em conformidade com o 
Contrato de constituição do Consórcio, e após prévia suspensão, o ente Consorciado que 
não consignar, como crédito adicional especial na LDO de 2009 e em suas Leis 
Orçamentárias Anuais futuras, dotações suficientes para suportar as despesas assumidas 
por meio de CONTRATO DE RATEIO. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS VALORES 

Conforme estabelecido em Assembléia Geral Ordinária, a quota mensal dos entes 
consorciados para o exercício de 2009, devendo os seguintes valores serem depositados 
em Conta Corrente do COMARES-UL até o dia 15 de cada mês: 

Município de Alto Santo................................. R$ 300,00 
Município de 	Ererê........................................ R$ 300,00 
Município de 	Iracema...................................... R$ 300,00 
Município de Limoeiro do Norte..................... R$ 300,00 
Município de Morada Nova............................. R$ 300,00 
Município de 	Palhano..................................... R$ 300,00 
Município de Potiretama................................. R$ 300,00 
Município de 	Quixerê..................................... R$ 300,00 
Município de 	Russas...................................... R$ 300,00 
Município de São João do Jaguaribe.............. R$ 300,00 
Município de Tabuleiro do Norte.................... R$ 300,00 

Valor Total................................................R$ 3.300 1 00 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 

1) DOS ENTES CONSORCIADOS: 

a) Entregar recursos ao COMARES-UL somente mediante o estabelecido no presente 
CONTRATO DE RATEIO; 

b) Exigir isolado ou em conjunto, o pleno cumprimento das obrigações previstas no / 
presente CONTRATO DE RATEIO, quando na condição de adimplente;  

c) Prever os respectivos recursos orçamentáric, informando) a Dotação Orçamentráriai/ 
que suportará as obrigações assumidas. 	 V 

https://drive.googie.com/drive/foIders/QB8TeLx24GIgfsIvvbENzcwrrcTg 	 111 



14/12/2018 Digitalizari 262.jpg 

2) DO COMARES-UL: 

a) Aplicar os recursos oriundos do presente CONTRATO DE RATEIO em 
conformidade com as normas da contabilidade pública. 

b Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito 
financeiro aplicáveis às entidades públicas; 

c) Informar, mensalmente, para que sejam consolidadas nas contas dos entes 
consorciados todas as despesas realizadas com os recursos entregues em virtude 
do presente CONTRATO DE RATEIO, em conformidade com os elementos 
econômicos e das atividades ou projetos atendidos: e 

d) Exigir o pleno cumprimento das obrigações previstas no presente CONTRATO DE 
RATEIO: e 

e) Fornecer as informações financeiras necessárias para que sejam consolidadas nas 
contas dos entes consorciados, todas as receitas e despesas realizadas, de forma 
que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente da Federação consorciado 
na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos 
atendidos, com estrita observância nos dispositivos da Lei Complementar n° 101, 
de 04 de maio de 2000. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES PELO INADIMPLEMENTO 

Será considerado ato de iu;píobidade admunstrativa, em confonïdade com o disposto no 
artigo lOdo Inciso XV da Lei 8.429 de 02 de junho de 1992 celebrar Contrato de Rateio 
sem suficiente e previa dotação orçamentária, ou sem observar as finalidades previstas 
em Lei. 

§ 
10 - Na hipótese de restrições para realização de despesa, de empenho ou de 

movimentação financeira ou qualquer outro impedimento decorrente de normas de direito 
financeiro, cabe ao ente consorciado. notificá-las por 'escrito ao COMARES-UL, 
informando também as medidas adotadas para regularizar a situação de medo a garantir 
a contribuição prevista no presente CONTRATO DE RATEIO: e 

§ 2° - Na eventual impossibilidade de um ente consorciado cumprir sua obrigação 
orçamentária e financeira estabelecida neste Contrato, deverá o Consórcio adotar 
medidas para adaptar a sua execução orçamentária e financeira aos novos limites de 
modo a não haver quebra de continuidade na execução de suas atividades 
administrativas. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA REALIZAÇÃO DE DESPESAS 

Fica vedada a aplicação dos recursos entregues por meio deste CONTRATO DE RATEIO 
para o atendimento de despesas classificadas como genéricas, inclusive transferências 
ou operações de crédito. 

§ 1 Entende-se por despesa genérica aquela em que a execução orçamentária se faz 
com modalidade de aplicação indefinida; 

§ 20  - Não se considera como genérica as despesas de administração e planejamento, 
desde que previamente classificadas por meio de aplicação das normas de contabilidade 
pública; e 

§ 31  - Para a realização de despesas não previstas no Piano de Contas do Anexo "A" ao 
presente CONTRATO DE RATEIO. independente de transcção. irnportar/em prévia 
alteração deste Contrato, mediante Termo Aditivo.  

\\ /V 

\» \TT2 
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CLAUSULA OITAVA - DA F1SCALIZAÇAO 	 / 
Caberá aos órgãos de Controle interno e Externo de qualquer dos entes da Federação 
consorciados, bem como a sociedade civil em geral, fiscalizar a correta aplicação dos 
recursos repassados ao Consórcio não podendo este afastar ou dificultar o acesso as 
informações. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 

Para os efeitos deste CONTRATO DE RATEIO, a vigência inicia na data de sua 
assinatura com término em 31 de dezembro de 2009, em estrita observância a legislação 
Qrçamentária e financeira de cada ente consorciado e nunca superior as dotações que o 
suportam. 

Parágrafo Único - O prazo de vigência previsto no Caput desta Cláusula só poderá ser 
prorrogado, caso haja despesas custeadas por tarifas, por outros preços públicos ou por 
ações contempladas em Plano PlurianuaL 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

Para dirimir eventuais controvérsias deste CONTRATO DE RATEIO, fica eleito o foro da 
sede do Consórcio, na cidade de Limoeiro do Norte do Estado do Ceará. 

E por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelec!das, assinam o 
presente CONTRATO DE RATEIO em 14 (quatorze) vias de igual teor e forma na 
presença das Testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais. 

Limoeiro do Norte, CE. O °( de nc;'i- 	de 2009. 

1)- Pelos Entes Consorciados: 

/7 
ADELQEIROZAQÓÍNg/ 	 - 

Munjcio de ÃL1OSATO 

í1' 
A7OELM)SALVES 	-. . 

Município de ,RRE 

OTACILIO JRRA DEMENEZES 

Município de RACEMA 

LIMOEIRO DO NORTE 
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• 	

• 

G UBE BARBOSA CASTRO 

lu ícípi de MORA2VA 

FRA C OINL NFREITAS 

Mun odeNO 

FRANCISCO 
 

Município de POTIRETAMA 

M  m~d, 	à 
Município de QUIXER' 

IMUNDO CORDEIRO  DE FREITAS 

Município de RUSSAS 

JOSÉ d'ARLOS NOBEÇ FREIRE 

Município de:

JDA

DO  JAGUARIBE 

RAIMUNDO 	SILVA MAIA 

Município de TABULEIRO DO NORTE 

2) Pelo,.ÇOMARES- L: 

TESTEM LtNHAS: 

1) 

CPF: 

RG: 

2) NOME: 	 L)LL) d€ 

CPF: 091- 	31 

RG:j,C:/C?. 	f'1• 	sPJ 
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"MUNICÍPIO, DE ERERÉ, 
eo 
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CONTRATO DE PROGRAMA N° 00212009/COMARES-UL 

CONTRATO DE PROGRAMA QUE ENTRE Si 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ERERÊ, ENTE 
FEDERADO CONSORCIADO, E O CONSÓRCIO 
MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS - UNIDADE LIMOEIRO - COMARES - 

UL, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARAM: 

Pelo presente instrumento de contrato, e em conformidade com o inciso Í e § 2 0  do inciso V 

da Cláusula Sébma e íncisos 1 e II daCfáusula Tngésirna do Contrato de Constituição do 

Consórcio Municipal para Aterro de R íduosS1ido - Unidade Limoeiro, devidamente 

ratificado por Lei Municipal de n° 210, datada 'de 12 /12 12008, o Município de ERERÊ, 

através da sua Prefeitura Municipal, pessoa jurídica de direito público, inscrita ao 

CNPJ/MF sob o ri0  12465.06810001-25, sito a rua Pe. Miguel Xavier de Moraes n° 20, 

CEP: 63.470-000, neste ato representado por seu gestor, o Sr. MANOEL MARTINS 

ALVES, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF/MF a° 302.868.164-15, 

doravante denominado de MUNICÍPIO, e de outro lado o CONSÓRCIO MUNICIPAL 

PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE LIMOEIRO - COMARES-UL, 

pessoa jurídica de direito público, do tipo associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob 

o no  com sede na cidade de Limoeiro, Estado do Ceará, sito a 

rua Cel. Antônio Joaquim a° 2121, CEP: 2.930-000, neste ato representado, na forma 

estatutária, por seu Presidente, Sr. JOÃO DILMAR DA SILVA, brasileiro, casado, 

dentista, portador do CPF/MF no 041.258.433-68, doravante denominado COMARES-

UL, tem entre si, justo e contratado a prestação de serviços relativos à destinação fina) 

dos resíduos sólidos produzidos no âmbito do território do MUNICÍPIO, mediante as 

seguintès cláusulas e condições, observada toda a legislação aplicável à matéria. 

CAPÍTULO! 

DA LÉGISLAÇÃO APLICÁVEL 

CLÁUSULA PRIMEIRA .- No que não contrariar a tegísiação federal, estadual e 

municipal afeta ao objeto deste contrato, aplica-se, em especial, as Leis Federais de ri.° 

8.429192, de no 8.66611993; de a° 8.98711995 e suas alterações posteriores; de n° 

11.10712005;e de n° 11.44512007; o Decreto Federal de n.° 6.01712007; a respectiva 

lei Municipal de Ratificação n0 21012008 e demais legislação em vigor; 

https://drive.google.com/drive/folders/OB8TeLx24GI9fswQ1ZFVBMkN6rws 	 1/1 
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CLÁUSULA SEGUNDA - A celebração do jresente Contrato de programa se dá por 

dispensa de licitação em conformidade com o art. 24, inciso XXVI, da Lei Federal* n.° 

8666193, observados os procedimentos previstos no art. 26 da mesma Lei. 

CAPÍTULO!! 

DAS ÕEFINIÇÕES. 

CLÁUSULA TERCEIRA - Para os efeitos deste Contrato, considera-se: 

- Gestão Associada: ato. de promover ações para a prestação de serviço público 

•cm o objetivo de alcançar níveis de satisfação das necessidades básicas e essenciais 

Ido ser humano, visando à universalização desta prestação no âmbito de atuação .do 

COMARES-UL; 

II - Serviços: prestação de servicos públicos diretamente. relacionados à destinação 

final dos resíduos sólidos, objeto do presente Contrato; 

III— Plano de Gerenciamento Ambiental: conjunto de estudos, diretrizes, programas, 

prioridades, metas, atos normativos e procedimentos capazes de avaliar e fornecer 

subsídios para soluções viáveis no que concerne a destinação final de resíduos 

sólidos; 

IV * Plano Municipal de Saneamento Básico: instrumento da polítca de saneamento 

do MUNICÍPIO que deverá abranger o diagnóstico da situação local e seus impactos 

nas condições de vida, os objetivos e metas .a serem atingidos através da gestão 

associada; 

V —Atividade de planejamento: identificação, quatificação qantificação, organização 

e orientação de todas as açõs por meio das quais o serviço deva ser prestado 

alcançando metas e resultados pretendidos; 

VI— Atividade de Regulação: todo e qualquer ato, normativo ou não, que discipline ou 

organize a prestação de um determinado serviço; 

VII 	Atividade de. Fis'caíização: -acompanhamento, monitoramento, controle e 

avaliação.da prestação deum serviço público; é 	 . 

VIII - Controle Social: mecanismos e procedimentos que garantam informações a 

sociedade sobre a prestação de um serviço..  

CAPÍTULO III 

DA FINALIDADE E DO OBJETO 

• CLÁUSULA QUARTA - Este Contrato de Programa tem por finalidade constituir :e 

regular as obrigações a serem assumidas pelas partes, no âmbito da gestão associada 

https://dnve.google.com/drive/folders/oBsTeLx24GIgfswQlzFvBMkN6-rws 	 1/1 
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estabelecida e autorizada no Caput da Cláusula Nona do Contrato de Constituição do 

Consórcio. 

CLÁUSULA QUINTA - Este Contrato de Programa tem por objeto a outorga através 

da gestão associada a ser exércida pelo COMARES-UL, com a transferência, total da 

prestação de serviço para destinação final dos resíduos sólidos bem como com a 

transferência parcial de encargos, pessoal e bens que se flzerern necessários a sua 

realização, podendo para tanto 'promover ações e desenvolver melhorias para a 

prestação do' serviço público ora transferido de forma 'a alcançar níveis de satisfação 

das necessidades básicas e essenciais dos ri'icipes no tocante a educação saúde e 

preservação ambiental, maximizando qualidade de yida, tanto na área urbana como.em 

áreas rurais contínuas dentro do território do MUNiCP,IO. 

§ 1 0  - Ainda com a finalidade de destinaçãó final dos resíduos sólidos produzidos no 

MUNICIPIO, o COMARES-UL poderá implantar, ampliar, melhorar, buscar novas 

tecnologias e soluções para construção e operacionalizaço do Aterro de forma a 

promover a coleta rias estações, o transporte, o condicionamento e o tratamento dos 

resíduos e seus deriva'dos dentro dás normas legais e índices ecologicamente 

aceitáveis, podendo 'também para obtenção de seus objetivos: 

realizar cobrança e arrecadação' de tarifas e oufros preços públicos, sendo' 

aicutados com base nos critérios definidos no Contrato de Constituição do Consórcio e 

!egalmerite previstos em regulamentos; 

ii— medir, faturar e entregar contas aos usuários do sistema; 

/ - 	 III - realizar investimentos econômico e financeiramente compatíveis com as receitas 

oriundas. de arrecadação, de transferências voluntárias de outras esferas de governo 

/ 	
ou com recursos devidamente previstos em contrato de rateio; 

W . promover estudos e pesquisas na busca por soluções e aproveitamento de 

resíduos transformando os em recursos renováveis; 	•. 	 . ' 

V-- manter atualizados .indicadores (dados, índices e estatísticas) de modo, a conhecer 

as vriações nas quantidades produzidas de resíduos e os efeitos alcançados com 

base nas diretrizes e diagnósticos estabelecidos 'nos planos de Gerenciamento 

Ambiental e Municipal de Saneamento Básico; . 

VI elaborar planos de' investimentos para expansão, reposição e modernização 

tecnológica do Aterro, bem como planos de recuperação dos custos sem,, contudo, 

comprometer a qualidade do serviço prestado; 

https://drive.google.com/drive/folders/OB8TeLx24GIgfSWQ1ZFvBMIçN6Tws 	 111 



1411212018 	 Digitalizarl5l5.jpg 

Vil - notificarpreviamnte o MUNICÍPIO em kiadímp1ênca das obrigaçõés assumidas, . 

adotando medidas de restrição de. acesso ou de suspensão do serviço caso a 

inadimplência não seja sanada; e 	 . 

ViU eercer'o poder de polícia para fiscalizar e multar no caso de comprovado 

descumprimento da legislação e de grave ameaça a saúde e ao meio ambiente. 

§ 20  - Para execução da gestão asociada prevista neste Confrato, fica vedado ao' 

COMARES-UL atribuir a terceiros o exercício doà poderes outorgados no tocante a. 

planejamento, ,  fiscalização e regulação, poderes estes de competência exclusiva da 

administração pública, sob peta de nulidade. 

CAPÍTULO IV 

DA ÁREA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 	. 

'CLÁUSULA SEXTA - A delegação dos serviços ora outqrgados abrangerá a 'área 

urbana e áreas rurais contínuas à zona urbana por toda a extensão do território do  

MUNICÍPIO. . 

Parágrafo Único - A área de atuação poderá, também, contemplar aglomerados 

urbanos da área rural, nos termos definidos 'em aditivo contratuaL 	. . 

CAPÍTULO V 	. 	.. . 	. 

DO PRAZO DA GESTÃO ASSOCIADA 	 ' 

CLÁUSULA SÉTiMA * Este Contrato vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos, a contar 

da data de sua assinatura. 	 -. 

Parágrafo Único - O presente Contratà poderá ser, prorrogado por igual e sucessivos 

períodos de 20 &inte) anos, por intermédio de Termo Aditivo1  mediante manifestação 

expressa das partes com 01 (um) ano de antecedência. 

CAPÍTULO VI 

DO MODO 9  FORMA E CONDIÇÕÈS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

CLÁUSULA OITAVA ~  Naprestação dos serviços, o COMARES-tJL deverá: 

2— estabelecer, através de negociação com o MUNICÍPIO, sempre de forma compatível 

- com os planos de Gerenciamento Ambiental e Municipal de Saneamento Básico as 

ações de investimentos, definindo necessidades e prioridades, a sérem consideradas; 

II - operar e manter os serviços de controle da coleta dos resíduos nas estações, o 

condicionamento, tratamento medição e controle de qualidade na prestação do serviço 

https://drive.google.com/drive/folders/OB8TeLx24GIgfSwQ'1ZFVBMkN6Tws 	 . 	 1/1 
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nos termos da legislação ambiental e das normas reguladoras próprias a serem 

definidas no prazo máximo previsto na Cláusula Octogésima -Sexta do Contrato de 

Constituição do Consórcio; 

III - operar e manter os serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final dos 

resíduos sólidos, nos termos definidos do Contrato de Constituição do Consórcio; 

IV - executar direta ou indiretamente estudos, projetos, obras e serviços, sempre de 

forma compatível com os procedimentos estabelecidos no Contrato de Constituição do 

Consórcio, objetivando o adequado funcionamento dos serviços e o pleno atendimento 

dos usuários, observados os limites previstos em orçamento anual, plurianual ou em 

Contrato de Rateio; 

V - equacionar e solucionar, de forma satisfatória, eventuais problemas no 

funcionamento dos serviços, de acordo com o regulamento do Consórcio; 

VI - melhorar o nível de qualidade dos serviços, de acordo com a legislação atual e 

superveniente; 

Vil - garantir a continuidade dos serviços; 

VIII - atender ao crescimento vegetativo populacional, promovendo as ampliações 

necessárias, de acordo com os objetivos e normas gerais do Consórcio; 

IX - adotar tecnologia adequada e empregar materiais, equipamentos, instalações e 

métodos operativos que, atendidas as normas técnicas pertinentes, garantam a 

prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários; 

X - executar ações visando à manutenção e conservação dos equipamentos e das 

instalações; 

Xi - programar e informar ao MUNICÍPIO, por escrito, as condições técnicas e 

financeiras, o prazo de início e de conclusão das obras. 

CLÁUSULA NONA - Só será admitida a interrupção dos serviços nas seguintes 
hipóteses: 

- situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens; 

Ii - necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias nas instalações do 

Aterro que se não realizadas, possam comprometer a prestação do serviço, a saúde ou 

o meio ambiente; 

III - manipulação indevida de qualquer equipamento ou em suas instalações que 

possam acarretar riscos ou prejuízos a Administração Pública; 

IV - inadimplemento do MUNICÍPIO do pagamento das tarifas, após ter sido 

formalmente notificado. 
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Págrafo Único - As disposições contidas no "caput" serão aplicadas observada a 

legislação específica, no estabelecido em Contrato de Constituição do Consórcio, seu 

Estatuto, Regimento Interno e normas de Regulação. 

CAPÍTULO VII 

DOS CRITÉRIOS, INDICADORES, FÓRMULAS E PARÂMETROS DEFINIDORES DA 

QUALIDADE DO SERVIÇO 

CLÁUSULA DÉCIMA - As metas progressivas e graduais de expansão dos serviços, 

de qualidade, de eficiência e de tratamento dos resíduos, bem como a utilização de 

outros recursos naturais (água e energia), serão aferidos por meio dos indicadores 

definidos em indicadores oficiais e demais normas regulamentares. 

§ 
10 

- O COMARES-UL deverá apresentar relatórios anuais de medição dos 

indicadores referentes a cada ente consorciado de modo a definir a participação 

individual do MUNICIPIO na prestação de serviço; 

§ 20 - O COMARES-UL deverá apresentar Relatório Anual de Prestação de Serviço - 

RAPS, de forma a verificar a efetividade das ações executadas, bem como os 

indicadores (critérios, índices, parâmetros e prazos) adotados no desempenho da 

prestação de serviço realizada pelo Consórcio; 

§ 30  - Deverá também ser apresentado relatório com base em outras metas orlundas 

de indicadores estabelecidos em Contrato de Constituição ou em resoluções do 

Consórcio; 

§ 41  - Os relatórios previstos nos parágrafos anteriores deverão ser encaminhados ao 

MUNICíPIO para conhecimento e análise, anualmente, até 31 de março do ano 

subseqüente ao do exercício a que se referirem; e 

§ 50  - Os indicadores de qualidade deverão ser revistos nas mesmas datas das 

reuniões Ordinárias da Assembléia Geral, ocasião em que poderão ser submetidas a 

prévia análise do Conselho de Regulação, composto por membros da Diretoria 

Executiva e de representantes da sociedade legalmente designados. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O cumprimento das normas relativas à qualidade 

dos serviços estabelecidas neste contrato e demais disoosições regulamentares será 

aferido pelo jM^CíPIO através de seus órgãos ambientais e de saúde. 

Parágrafo Único - Os resultados da verificação crevista  nesta cláusula serão 

amplamente divulgados na rede mundial de computadores. 

7 
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DA POUTICA TARIFÁRIA DC 

PREÇO DO SERVIÇO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Pela prestação dos serviços que lhe são delegados 

por este Contrato, o COMARES-UL cobrará as tarifas discriminadas na Planilha de 

Estrutura Tarifária do Sistema (Anexo 11), sendo implementadas pelo COMARES-UL, 

de forma universal, em todos os entes integrantes do Consórcio. 

§ 1 1  - A tarifa pela prestação do serviço deve cobrir os custos operacionais eficientes, 

segundo o nível de qualidade dos serviços ofertados e assegurar a obtenção de um 

retorno justo e adequado dos investimentos e ainda a necessária provisão das 

depreciações dos equipamentos e instalações, observadas as condições do Cohtrato 

de Constituição do Consórcio e a legislaçãõ aplicada a matéria: e 

§ 20 - Para entrarem em vigor e serem cobradas, as tarifas e suas alterações deverão 

submetidas ao Conselho de Regulação e homologadas em Assembléia Geral. 

CAPITULO IX 

DO REAJUSTE TARIFÁRIO 

CLÁUSULA 

 

DECIMA TERCFIRA Os valores das tarifas serão reajustados em 

conformidade com as seguintes condições: 

- o reajuste ocorrerá sempre em 1 °  de junho de cada ano e será aplicado no 

faturamento da competência Junho; e 

li - os reajustes serão concedidos pelo índice setorial, apurado em relação ao período 

anual de maio a abril. 

CAP!TULOX 

DA REVISÃO TARIFÁRIA 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O Conselho de Regulação, de acordo com o previsto 

no contrato de Constituição do Consórcio, procederá as revisões dos valores das 

tarifas, considerando as alterações na estrutura de custos da prestação de serviço, os 

estímulos à eficiência e à modicidade das tarifas, ouvindo o MUMCPO. os demais 

entes consorciados e os representantes dos usuários. 

8 
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§ 10 - As revisões tarifárias serão realizadas a cada 02 (dois) anos, sempre no mês em 

que realizar a segunda reunião Ordinária da Assembléia Geral prevista em Contrato de 

Constituição do Consórcio. 

§ 2 11  - No ano seguinte em que ocorrer revisão dos valores da tarifa, o reajuste previsto 

na Cláusula Décima Terceira será substituído pela revisão. 

§ 31  - Os pedidos de revisões ordinárias das tarifas, acompanhados de todos os 

elementos e informações necessárias, serão encaminhados pelo COMARES-UL ao 

Conselho de Regulação, com pelo menos 90 dias de antecedência à data de sua 

vigência, a qual procederá aos trâmites para sua análise e elaboração de parecer 

quanto a sua aprovação ou denegação, de forma integral ou parcial. 

§ 40  - Por sugestão de qualquer urna das partes, poderá ser realizada a readequação 

da estrutura tarifária. 

CAPÍTULO Xl 

DA REVISÃO TARIFÁRIA EXTRAORDINÁRIA 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - As partes reconhecem que as tarifas indicadas na 

Planilha de Estrutura Tarifária (Anexo li), em conjunto com as regras de reajuste e 

revisão descritas nas cláusulas anteriores, serão suficientes para a adequada 

prestação dos serviços concedidos e a manutenção do seu equilíbrio econômico-

financeiro. 

§ 1 - Sempre que forem atendidas as condições para a prestação do serviço, 

considera-se mantido seu equUíbrio econômico-financeiro. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Sem prejuízo dos rejustes e revisões a que se 

referem às cláusulas anteriores, caso haja alterações significativas nos custos da 

prestação do serviço, por solicitação do COMARES-UL ou de seus entes consorciados, 

devidamente comprovadas por documentos, a Assembléia Geral poderá, a qualquer 

tempo, requerer à revisão extraordinária das tarifas, visando manter o equilíbrio 

econômico-financeiro para prestação do serviço, nas seguintes hipóteses: 

- quando houver necessidade de alterações significativas nas metas de investimentos, 

previstas em Plano Plurianual de Investimentos, ou para atender demandas 

extraordinárias que afetem a estrutura tarifária, acarretando variações acima de 02 % 

(dois por cento), negativas ou positivas, dos valores das tarifas necessárias para a 

manuLenção do equilíbrio econômico-financeiro do Serviço prestado; 

9 
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II 	quando houver a extinção do contrato por caducidade, rescisão, anulação, 

referentes aos municípios integrantes do Consórcio; 

em decorrência de fatos extraordinários fora do controle do MUNICÍPIO ou do 

COMARES-UL, em razão de: 

a) atos da natureza que afetem significativamente os custos da prestação dos serviços; 

b) alterações na política tributária ou fiscal: 

c) em decorrência de decisões judiciais que repercutam, direta ou indiretamente, nos 

custos de prestação dos serviços concedidos provocando variações positivas ou 

negativas superiores a 2 % (dois por cento); 

d) ocorrência de outros fatos extraordinários admitidos e reconhecidos pelas partes 

que afetem significativamente os custos da prestação dos serviços; 

e) extinção do contrato de algum dos municípios cuja receita anual seja equivalente a 

mais de 2 % do total do arrecadado; 

ingresso de município ou grupo de municípios cujo somatório da receita anual seja 

superior a 2 % do total do arrecadado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As fontes provenientes de receitas alternativas, 

complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, 

com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, serão obrigatoriamente consideradas 

para a aferição do equilíbrio econômico-financeiro do serviço prestado. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Na exploração do serviço público objeto deste 

Contrato, o COMARES-UL não poderá dispensar tratamento diferenciado, inclusive 

tarifário, entre os entes consorciados e nas mesmas condições de atendimento, exceto 

nos casos previstos na legislação federal, estadual e regulamento do COMARES-UL 

Parágrafo Único - Será vedada a concessão de isenção de pagamento de tarifas. 

tanto aos entes consorciados como aos demais setores do Poder Público, visando 

garantir a manutenção da adequada prestação dos serviços e o tratamento isonôrnico 

previsto no Contrato de Constituição do Consórcio. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Ressalvados os impostos incidentes sobre a renda, a 

criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a 

assinatura deste Contrato. quando comprovado seu impacto, impUcará n revisão das 

tarifas, para mais ou para ménos, conforme d caso. 

CLÁUSUL VGÉS 	- Para assegurar maior transparência na gestão associada o 

COMARES-UL deverá prestar contas através de relatórios econô'micos e financeiros 

lo 
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do serviço prestado em relação ao MUNICÍPIO, especialmente no tocante ao montante 

arrecadado e investido em seu território. 

CAPÍTULO XII 

DOS DIREITOS, GARANTIAS E OBRIGAÇÕES DO MUNCPO 

SEÇÃO 

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Compete ao MUNICÍPIO, na qualidade de ente 

consorciado, as seguintes obrigações: 

- contribuir para a regulamentação da prestação do serviço; 

O fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços; 

III - fazer cumprir a aplicação das penalidades regulamentares e contratuais; 

IV - homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma da lei, das normas 

pertinentes e deste contrato; 

V - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do COMARES-UL e as 

cláusulas cdntratuais do Contrato de Constituição, Estatuto, Regimento Interno e 

Regulamentos; 

VI - zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e buscar soluções para as 

queixas e reclamações dos munícipes, encaminhando-as ao COMARES-UL para 

serem cientificados, em até 30 (trinta) dias, das providências tomadas; 

VII - declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra 

pública, outorgando poderes ao COMARES-UL para promoção das desapropriações e 

para a instituição das servidões administrativas, a qual assumirá a responsabilidade 

pelas indenizações cabíveis; 

VIU - estimular o aumento da qualidade e produtividade dos serviços; 

- estimular a educação ambiental dos munícipes no sentido de promover a 

separação e coleta de materiais reciciáveis e de reuso dos resíduos sólidos; 

X - consultar ao COMARES-UL sobre a capacidade técnica do Aterro para a 

destinação final de resíduos antes de aprovar novos segmentos produtores 

populacionais ou industriais; 

XI - comunicar previamente ao COMARES-UL a execução de obras e serviços nas vias 

públicas em que se localizam estações de coleta ou nas de acesso ab aterro; 

X - z&ar pelo cumprimento da lagisação federal, estadual e municipal de proteção 

ambiental e de saúde pública, respondendo peias eventuais conseqüências de seu 

descumprmento, no que couber, visando à preservação e a conservação do meio 

ambiente e da saúde pública; 

ii 
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XIII - zelar pelo cumprimento da legislação vigente relacionada ao desenvolvimento de 

fontes alternativas de energia ecologicamente viáveis, produzidas a partir dos resíduos 

sólidos para aproveitamento racional de seus benefícios; 

XIV - exigir a prestação do serviço de forma obrigatória a todas as áreas de seu 

território, excetuando-se apenas as áreas com justificável impossibilidade técnica; e 

XV - estabelecer planos e políticas ambientais, de saneamento, de urbanização e 

desenvolvimento industrial, com a participação do COMARES-LJL de modo a permitir o 

estabelecimento de Metas de Investimentos; 

XVI - Arcar com os ônus e passivos dos servidores municipais transferidos para 

prestarem serviços ao Consórcio; e 

XVII - responder subsidiariamente em relação a todas as obrigações fiscais, 

trabalhistas e previdenciánas, bem assim a quaisquer outras obrigações e encargos 

relacionados ou decorrentes da exploração dos serviços transferidos; 

SEÇÃO II 

DOS DIREITOS E GARANTIAS DO MUNICÍPIO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - Ao MUNICÍPIO são assegurados os seguintes 

direitos e garantias: 

- estabelecer, juntamente com o COMARES-UL, as prioridades, os objetivos e as 

condições para a prestação dos serviços, considerando as Metas de Investimentos e 

de forma compatível como Plano do MUNICÍPIO de Saneamento Básico; 

II - receber do COMARES-UL a prestação de serviços adequados nos termos deste 

contrato e da legislação aplicável; 

III - a realização, pelo COMARES-UL, dos investimentos necessários à expansão e à 

modernização dos serviços, dos equipamentos e das instalações, nos termos previstos 

no planejamento orçamentário do MUNICÍPIO e no Orçamento Plurianual de 

Investimento do Consórcio; 

IV - conhecer, prévia e expressamente, as obras que o COMARES-UL pretenda 

executar próximos ou em vias e logradouros públicos; 

V - estar isento de qualquer ônus de solidariedade com o COMARES-UL no caso de 

falta ou insuficiência de sinalização nas obras por ele realizadas nas vias públicas, 

durante toda a execução das mesmas; 

VI - receber, do COMARES-UL, no primeiro trimestre de cada ano, prestação de 

contas na forma da Cláusula Trigésima Sétima; 

VII ser ressarcido de todos os prejuízos que lhe forem causados em decorrência da 

indevida execução dos serviços, conforme processo administrativo prévio e especifico; 

1',  
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VIII - ter assegurada a aplicação dos recursos financeiros captados pelo COMARES-

UL ou pelo MUNICÍPIO, destinados a prestação do serviço outorgado: 

IX - ser inforniado, prévia e expressamente, pelo COMARES-UL de qualquer operação 

financeira ou judicial em que faça recair garantia sobre os bens vinculados à prestação 

do serviço, que possam comprometer a operacionalização e a continuidade da 

prestação dos serviços: 

X - receber, em quaisquer dos casos de extinção do contrato. cópia do acervo técnico 

da prestação dos serviços, em meio digital; 

Xl - ter livre acesso dos técnicos e agentes de fiscalização do MUNICÍPIO, 

especialmente designados, em qualquer época, às obras, equipamentos e instalações 

utilizados na prestação dos serviços, bem como aos dados e registros administrativos, 

contábeis, técnicos, econômicos e financeiros realizados pelo COMARES-UL, relativos 

ou pertinentes ao contrato; 

XII - aplicar as penalidades previstas neste contrato: 

XIII - receber os bens reversíveis, nos termos deste contrato, em quaisquer das 

hipóteses de sua extinção. 

CAPÍTULO XIII 

DOS DIREITOS, GARANTIAS E OBRIGACOES DO COMARES-UL 

SEÇÃO! 
DAS OBRIGAÇÕES DO COMARES-UL 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - Compete ao COMARES-UL as seguintes 

obrigações: 

- elaborar e executar direta ou indiretamente, estudos, projetos e obras, obedecendo 

às prioridades, os objetivos e as condições estabelecidas neste contrato em Contrato 

de Rateio ou em Plano Plurianual de investimentos: 

II - garantir a prestação de serviços adequados nos termos deste contrato e da 

legislação aplicável; 

III - dar ciência prévia e expressa ao MUNICÍPIO das obras que pretenda executar 

próximas ou em vias e logradouros públicos; 

1V - sinalizar as obras nas vias públicas durante toda a sua execução, sendo que 

qualquer dano causado a terceiro, em virtude de falta ou insuficiência de sinalização 

serão da inteira responsabilidade dc CO1ARES-UL; 

- apresentar ao MJNlClPO, no pnmero trimestre de cada ano, prestaçeo de contas 

na forma da Clausula Tgesma Setirna; 
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VI - publicar, anualmente, as demonstrações financeiras referentes a prestação do 

serviço na forma da legislação específica; 

VII - a execução do serviço, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados 

ao MUNCiPIO, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo 

MUNICÍPiO, ou a quem este delegar, exclua ou atenue essa responsabilidade, exceto 

nos casos legais; 

VIII - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço, as cláusulas contratuais e a 

legislação relativa à prestação dos serviços; 

IX - captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço; 

X - organizar e manter registro e inventário dos bens vinculados à prestação dos 

serviços e zelar pela sua integridade, segurando-os adequadamente, e informar o 

MUNICÍPIO, prévia e expressamente, de qualquer operação financeira ou judicial em 

que faça recair garantia sobre os bens vinculados aos serviços, que possam 

comprometer a operacionalização e a continuidade da sua prestação: 

XI - organizar e manter, permanentemente atualizado, os arquivos com dados e 

informações sobre a prestação do serviço: 

Xii - cumprir e fazer cumprir as normas legais e regulamentares do serviço, 

respondendo pelos eventuais danos causados em decorrência da incorreta prestação 

do serviço; 

XIII - atender a todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária e. 

encargos decorrentes das obrigações relacionadas à prestação do serviço, inclusive 

quando se referirem aos empregados celetistas do Consórcio; 

X1V - permitir aos técnicos e agentes de fiscalizaçãó do MUNICÍPIO, especialmente 

designados, livre acesso, em qualquer época, às obras, equipamentos e instalações 

utilizados na prestação do serviço, bem corno a seus dados e registros administrativos, 

contábeis, técnicos, econômicos e financeiros; 

XV - zelar pelo cumprimento da legislação federal, estadual e municipal, de proteção 

ambiental e de saúde pública, em especial, respondendo peias eventuais 

conseqüências de seu descum prime nto; e 

XVI - Elaborar Plano Plurianual de investimentos, e disponibilizá-lo ao MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - O COMARES-UL deverá manter, gratuitamente, 

serviço de atendimento aos usuários para registro protocolado das suas solicitações, 

sugestões e reclamações, bem como das soluções e respostas apresentadas, de-

acordo com os prazos legais e regulamentares, devendo sempre fornecer ao usuár!o 

protocolo comprobatório da comunicação, com os correspondentes dia e horário. 
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SEÇÃO II 

Dos DIREITOS E GARANTIAS DO COMARES-111— 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Na exploração do Serviço para destinação dos 

resíduos sólidos, o COMARES-111— poderá: 

utilizar-se de vias públicas, estradas, caminhos e terrenos de domínio municipal, 

para o fim específico de execução do objeto do presente Contrato, competindo ao 

MUNICÍPIO, observando e respeitando o objeto deste contrato, estabelecer as 

condições de sua utilização, bem como a sujeição das obras aos regulamentos 

específicos vigentes no Município: 

II - restringir ou suspender a prestação do serviço quando o MUNICÍPIO estiver na 

condição de inadimplente das obrigações assumidas observada uma previa notificação 

e assegurado o direito de defesa; 

III - aplicar o disposto no Contrato de Constituição do Consórcio, no Estatuto, 

Regimento Interno e regulamentos na prestação do serviço para destinação dos 

resíduos sólidos; e 

IV - nos contratos de financiamento, poderá oferecer em garantia os direitos 

emergentes pela prestação do serviço, até o limite que não comprometa a 

operacionalização e a continuidade de sua realização. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Sem prejuízo das responsabilidades referidas neste 

Contrato, o COMARES-UL poderá contratar terceiros para o desenvolvimento de 

atividades administrativas, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem 

como a implementação de projetos associados. 

§ 
jO - Os contratos celebrados entre o COMARES-UL e os terceiros reger-se-ão pelas 

normas da Administração Pública, não se estabelecendo qualquer relação jurídica 

entre os terceiros e o MUNICÍPIO; e 

§ 20 - A execução das atividades contratadas por terceiros pressupõe o acatamento e 

cumprimento das normas regulamentares editadas pelo COMARES-UL. 

CAPITULO XIV 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável a 

matéria, objeto da prestação de serviço, aos princípios e normas que regem a 

Administração Pública, e ao Código de Defesa do Consumidor, são direitos dos 

usuários na qualidade de munícipes: - / 
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- receber serviço adequado; 

II - receber do MUNICÍPIO e do COMARES-UL informações para a defesa de 

interesses individuais ou coletivos: 

1H - atendimento, pelo COMARES-UL, dos pedidos de seu interesse, nos prazos e 

condições fixados neste contrato e nas normas e regulamentos editados pelo 

MUNICÍPIO, sendo-lhe garantida a prestação do serviço, independentemente do 

pagamento de valores não previstos nas normas do serviço ou de débito não imputável 

ao solicitante: 

IV receber o ressarcimento dos danos que, porventura, lhe sejam comprovadamente 

causados em função do serviço concedido, ressalvados os danos decorrentes de: 

a) deficiências técnicas em equipamentos ou nas instalações internas do Aterro; 

b) coletas em locais não determinados e fora dos horários previstos: 

c) caso fortuito ou força maior. 

V - prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem 

estar sujeitos; 

- acesso a informações nos termos deste contrato; e 

VII - acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - Sem prejuízo do disposto no Código de Defesa do 

Consumidor, são deveres dos usuários: 

- levar ao conhecimento do MUNICíPIO e do COMARES-UL as irregularidades de 

que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado: 

II - comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pelo COMARES-

UL ou por terceiros referentes a prestação do serviço; 

111 - contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos 

quais lhes são prestados os serviços; e 

1V - colaborar com a coleta seletiva do lixo doméstico de modo que os resíduos 

direcionados ao Aterro sejam as menores quantidades possíveis. 

CAPITULO XV 

DA FISCALIZAÇÃO 

CLÁUSULA VIGËSIMA NONA - A fiscalização periódica da execução dos serviços 

cabe ao MUNCPO, através de comissão de agentes de fiscazação especaimente 

designada para este fim, ao Conselho Fiscal e de Regulação e aos Órgãos de Controle 

Social, nos termos do Contrato de Constituição do Consórcio e de norma regulamentar. 
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§ 1 11  - No exercício da fiscalização, a comissão referida no caput terá acesso aos dados 

relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros 

do COMARES-UL e poderá acompanhar os serviços de controle de qualidade e a 

execução das obras e serviços: e 

§ 21  - A fiscalização prevista no Caput desta Cláusula deverá ocorrer trimestrairnente 

em conformidade com o previsto no Contrato de Constituição do Consórcio e para 

cumprir o disposto no art. 30, parágrafo único, da Lei n° 8.987195. 

CAPÍTULO )CO 

DAS PENALIDADES CONTRA-1 UAIS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - Pelo descumprimento das disposições contratuais, o 

COMARES-UL estará sujeito às seguintes penalidades: 

- advertência para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à adequação do serviço 

prestado aos parâmetros definidos neste Contrato ou em instrumentos 

complementares; 

11 - em caso de inobservância da advertência, multa de até 2% (dois por cento), 

proporcional à gravidade da infração, sobre o valor arrecadado pelo Consórcio, no 

Município, nos últimos 03 (três) meses anteriores à notificação; 

- contrapropaganda, quando o COMARES-UL incorrer na prática de publicidade 

enganosa ou abusiva, nos termos do artigo 37e seus parágrafos do Código de Defesa 

do Consumidor (Lei n° 8.078190): 

§ 1 1  - Nos, casos de reincidência em mesma prática infratora, julgada em última 

instância, durante o intervalo de 05 (cinco) anos, contado da data do recebimento do 

rermo de Notificação - TN, a penalidade a ser aplicada será de multa, observado o 

limite estabelecido no inciso Ii dessa Cláusula, a ser fixada considerando-se: 

a) as situações agravantes e atenuantes; 

b) a extensão do dano causado ao MUNICÍPIO ou a terceiros; 

c) a vantagem eventualmente auferida com a infração; e 

d) a condição econômica do infrator. 

§ 20 - As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo previsto 

em regulamento, em que se assegure à parte inadimptente amplo direito de defesa a o 

contraditório. 
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30 Q COARES-UL não estará sujeito às penalidades previstas no Contrato se 

comprovado que a não realização da obrigação específica decorreu de fato, ato ou 

circunstância imputada unicamente ao MUNICÍPIO, a terceiros, ou ainda em 

decorrência de caso fortuito ou de força maior. 

CAPÍTULO XVII 

DA EXTINÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - A delegação da prestação de serviços extingue-

se nos termos da Lei Federal n° 11.107105, do artigo 35 e parágrafos da Lei Federal n° 

8.987195, e suas alterações posteriores, por: 

- advento do termo contratual ou de sua prorrogação; 

- acordo formal entre o MUNICÍPIO e o COMARES-UL; 

;li - caducidade: 

1V - rescisão; 

V - anulação; 

VI - extinção do COMARES-UL; e 

VII - o COMARES-UL deixar de integrar a Administração Indireta do MUNICÍPIO. 

§ 10 - A extinção somente se efetivará com a conseqüente entrega ao MUNICÍPIO de 

todas as instalações, móveis e equipamentos relativos aos serviços, considerados 

como bens e direitos a ele reversíveis pela outorga; 

§ 20 - Extinta a delegação da prestação de serviços haverá a imediata assunção dos 

mesmos pelo MUNICÍPIO; 

§ 
30 - A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo 

MUNICÍPIO, de todos os bens a ele reversíveis; e 

§ 
40 - Com a extinção da outorga da prestação de serviços, apurado o quantum 

indenizatório, caberá ao MUNICÍPIO indenizar ao COMARES-UL, nos termos da lei e 

deste contrato. 

CAPÍTULO XVIII 

bos BENS QUE INTEGRAM A DELEGAÇÃO 

CLÁUSULA TRGÉSIMA SEGUNDA - Havendo necessidade, na outorga da 

prestação de serviços poderá ser integrado bens tangíveis e intangíveis que lhe sejam 

afetos na data de assinatura deste contrato, ou que a eia venham a ser posteriormente 

se integrar, mediante prévio inventário de bens, a serem atualizados anualmente. 
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§ 1° - Na assinatura deste contrato, os bens de propriedade do MUNICÍPIO destinados 

à execução dos serviços, serão transferidos parcialmente ao patrimônio do COMARES-

UL, mediante prévio inventário e avaliação; 

§ 2? - Os bens deverão ser recuperados, conservados, mantidos e operados em 

condições normais de uso de forma que, quando revertidos ao MUNICÍPIO, se 

encontrem em estado normal de uso, exceto pelo desgaste natural de sua utilização; 

§ 3 11  - Os bens reversíveis que por ventura venham a ser objeto de amortizações 

através de receitas oriundas de tarifas ou de outros preços públicos, deverão ser 

previamente levantados, cadastrados em ordem alfabética e por ente consorciado, bem 

como avaliados com base em seu preço de mercado, considerado a depreciação do 

tempo de uso e seu estado de conservação; e 

§ 
40 Os bens transferidos pelo MUNICÍPIO ou adquirido pelo COMARES—UL não 

poderão ser objeto de alienação entre as partes. 

CAPITULO XIX 

DA REVERSÃO DOS BENS INTEGRANTES DA DELEGAÇÃO 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - A reversão dos bens far-se-á com o 

pagamento, pelo MUNICÍPIO, das parcelas dos investimentos vinculados aos bens 

adquiridos pelo COMARES-LJL, ainda não amortizados ou depreciados, observadas as 

respectivas competências e proporciona lidades. 

Parágrafo Único - Na extinção do contrato, após o procedimento dos levantamentos e 

avaliações previstos na Cláusula Trigésima Segunda, será lavrado termo de devolução 

e reversão dos bens, a serem devidamente identificados. 

CAPÍTULO XX 

DAS INDENIZAÇÕES DEVIDAS AO COMARES-UL 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer das hipóteses de extinção da 

outorga da prestação dos serviços será apurado se o MUNICÍPIO deverá indenizar ao 

COMARES-UL, observadas as condições estabelecidas nesta cláusula. 

§ 10 - Serão procedidos os levantamentos e avaliações necessários visando apurar os 

valores eventualmente devidos: 

§ 20 - Os critérios a serem utilizados como parâmetros para o cálculo da indenização, a 

ser elaborado por perito, serão: 

\ 
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- os registros contábeis apropriados, nos quais constarão os registros dos bens e dos 

investimentos realizados no Aterro; 

o valor de mercado dos bens patrirnoniais, apurado através de avaliação, 

consideradas a depreciação ou amortização contábil e as reais condições de uso e/ou 

operacionalidade dos bens existentes; 

III - os bens públicos móveis e imóveis destinados à execução dos serviços, existentes 

quando da outorga destes e transferidos ao COMARES-UL, terão seus valores 

depreciados e descontados do montante apurado a título de indenização; 

- incidência da indenização sobre as parcelas dos investimentos vinculados a bens 

reversíveis, ainda não depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de 

garantir a continuidade e a atualidade dos serviços concedidos: e 

V - não serão computados os valores referentes aos investimentos realizados pelo 

MUNICÍPIO, inclusive os investimentos oriundos de recursos não onerosos, por 

proprietários ou incorporadoras de loteamentos, conforme estabelecido no presente 

Contrato, a partir de sua vigência. 

§ 30  - A atualização monetária será calculada pelos mesmos índices aplicados ao 

reajuste tarifário; 

§ 
40 - No caso de decretação da caducidade, o pagamento da indenização não será 

prévio, podendo este ser calculado no decurso do processo; 

§ 
50 - O pagamento da indenização será parcelado em tantas vezes quantas forem 

necessárias para permitir o cumprimento da obrigação pelo MUNICÍPIO, segundo suas 

reais possibilidades financeiras, nos seguintes casos de extinção do contrato: 

- rescisão pelo COMARES-UL; 

- por caducidade; 

1H - por transferência da outorga dos serviços do COMARES-UL a outro órgão; 

IV - por extinção do COMARES-UL; 

V - por deixar o COMARES-UL de integrar a administração indireta do MUNICÍPIO; e 

VI - por anulação do Contrato 

§ 61  Nos demais casos de extinção previstos no caput da Cláusula Trigésima 

Primeira, a indenização será prévia; 

§ 
70 - Do vabr apurado, a título de eventual indenização, poderão ser descontados os 

créditos decorrentes de multas contratuais e danos provocados peb COMARES-UL, 

até o Umite dos prejuízos causados ao MUNICÏPIO; e 

O não pagamento da indenização prevista no caput desta Cláusula, inclusive 

quando houver controvérsia de seu valor .não impede o MUNICÍPIO de retornar o ,,,,/  
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serviços ou adotar outras medidas para garantir a continuidade da prestação adequada 

do serviço público. 

CAPÍTULO XX' 

DOS INVESTIMENTOS E DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - Quaisquer valores ou bens que entidades públicas 

ou privadas, nacionais ou internacionais, destinarem ao MUNIC010 para aplicação nos 

serviços, objeto deste contrato, poderão ser recebidos diretamente pelo COMARES-

UL, nos termos da Lei. 

§ jO - Os investimentos realizados pelas partes contratantes serão contabilizados em 

favor de quem suportou seu pagamento; e 

§ 20 - Os investimentos realizados com recursos não onerosos obtidos pelos 

contratantes não serão remunerados. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA Caberá ao COMARES-UL executar diretamente ou 

a contratar de terceiros a execução dos projetos e obras referentes a construção do 

Aterro para destinação dos resíduos sólidos. 

§ 1 1  - Na hipótese de terceirização, os projetos e as obras referidos no "capu' deverão 

'ter aprovação e fiscalização do COMARES-UL; e 

§ 20 - Os serviços nesta cláusula até serem concluídos, não serão considerados como 

investimentos para fins de remuneração e indenização. 

CAPITULO xxii 
OA PRESTAÇÃO DE CCí'TAS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - Anualmente, até o final do terceiro mês do 

exercício civil, o COMARES-UL, obrigatoriamente, prestará contas ao MUNICÍPIO e 

aos órgãos de Controle da gestão dos serviços concedidos, mediante apresentação de: 

- relatórios, expedidos na forma a ser estabelecida pelos órgãos de controle e 

segundo as prescrições legais e regulamentares especificas, relativos: 

a) à execução dos estudos, projetos e obras previstos em Piano Plurianual de 

Investimentos; 

b) ao Desempenho Operacional da outorga transferida que contenha informações 

específicas sobre os níveis de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade, cortesia na prestação dos serviços è modiidade das tarifas; 

c) ao registro e inventário dos bens vinculados à prestação dos serviços: e 
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d) ao desempenho operacional, econômico e financeiro. 

ii - demonstrações financeiras do Consórcio e as individuaiizadas em nome do 

MUNICPIO: 

III - demonstrativo da aplicação dos recursos financeiros captados pelo COMARES-UL 

ou pela Administração Municipal, vinculados ao MUNICÍPIO. 

Parágrafo Único - A cada três meses, o COMARES-UL deverá publicar 

demonstração financeira parcial relativa à gestão associada de forma especifica e 

segregada das demais demonstrações normais do Consórcio 

CAPÍTULO XXIII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANS1TÓRAS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - O início da transferência dos serviços se dará por 

ocasião da assinatura do presente contrato, sendo da responsabilidade de ambas as 

partes a satisfação nas necessidades atinentes a destinação dos resíduos sólidos 

produzidos no âmbito do MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - O índice setoríai de reajuste deverá ser estabelecido 

em conjunto entre as partes, sendo que, enquanto o índice setorial não for definido, os 

reajustes serão concedidos pela variação do 1GP-M. calculado pela Fundação Getúlio 

Vargas ou outro índice que vier a substitui-lo, apurado em relação ao período anual de 

maio a abril. 

Parágrafo Único - Na hipótese do IGP-M ser. definitivamente extinto, os órgãos de 

controle e o COMARES-UL, de comum acordo, devem escolher outro índice que 

retrate a variação dos preços dos principais componentes de custos. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - A primeira definição dos valores das tarifas a serem 

cobrados, bem como dos primeiros indicadores de qualidade, serão estabelecidos 30 

(trinta) dias antes do efetivo funcionamento do Aterro. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - O COMARES-UL deverá apresentar 

juntamente com os primeiros valores das tarifas, metas de investimentos a serem 

adotadas. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - Visando consolidar os valores 

remanescentes e a situação patrimonial dos bens reversveis relativos a esse Contrato 

de Programa, o COARES-UL deverá apresentar até 30 (trinta) dias do ato de 

22 

1/1k 



14/12/2018 Digitalizari 533.jpg 

assinatura deste contrato, inventário dos bens patrimoniais afetos ao MUNICÍPIO e 

necessários à prestação dos serviços. 

§ 1 0  - Acordam as partes ora contratantes que aos bens inventariados serão aplicadas 

as regras contidas na Cláusula Trigésima Terceira deste Contrato de Programa. em 

ocorrendo quaisquer dos eventos futuros previstos na Cláusula Trigésima Primeira; e 

§ 20 - A atualização patrimonial deverá ser realizada em até 05 (cinco) anos, a partir da 

assinatura do contrato, identificando os bens aportados por cada uma das partes, 

ressalvado o direito de contestação do MUNICÍPIO, no prazo de 06 (seis) meses, 

contados a partir de sua dentificação. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - O presente Contrato poderá ser aditado, 

visando adequá-lo às necessidades dos serviços e atender o interesse das partes e à 

legislação federal, estadual e municipal incidente sobre o serviço de destinação final 

dos resíduos sólidos, objeto de outorga do presente contrato. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - As normas reguladoras para a prestação 

do serviço, bem como os critérios e as metas dos Indicadores d Qualidade e demais 

disposições não previstas no presente Contrato, serão definidas pelas partes e 

aprovadas em Assembléia Geral do Consórcio, após prévio pronunciamento de seus 

técnicos e órgãos consultivos. 

Parágrafo Único - Até a edição dos instrumentos previstos nesta cláusula, será 

aplicada a legislação referenciada na Cláusula Primeira deste Contrato. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - Fica eleito o foro da Comarca do Município 

sede do COMARES-UL, para dirimir quaisquer questões entre as partes, oriundas do 

presente Contrato, que não possam ser solucionadas amigavelmente através da 

mediação e decisão em Assembléia Geral do Consórcio. 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 04 

(quatro) vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, abaixo 

identificadas. 
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PALHANO - CE, em 30 de Março de 2009. 

Pelo MU 1 IPI DE ERERÊ 

Prefeito MANOEL MARTINS ALVES 

oCOARES-UL 

residente JOAO DILMAR DA SILVA 

Visto:_____ 

Procurador do MtNICIPO 

TESTEMUNHAS: 

1 - NOME: 

CPF: 	 1C) 

RG: 	Ç1'J •S:'/. 

2- NOME 

RG: 
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ANEXO 1 

INDICADORES DE DESEMPENHO - COMARES-UL 

Os indicadores de desempenho serão agrupados conforme a seguir: 

1. Indicadores de Universalização dos Serviços 

2 Indicadores de Continuidade dos Serviços 

3. indicadores de Qualidade dos Serviços 

4. Indicadores Econômico-Financeiros 

5. Indicadores de Produtividade. 

CONCEITOS E EXPRESSÕES DE CÁLCULO 

1. UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NUS - NÍVEL DE UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NUS =PAx 100 
PT 

Onde: 

= População do Município. É o valor da quantidade de resíduos residenciais, no último mês do ano, 
pela taxa média de habitantes por domicilio dos municípios com contrato de programa 

PT = População urbana total dos municípios com contrato de programa 

2. INDICADORES DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS 

2.1 TAC - TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE QUANDO DA AUSENCIA 
DE COLETA DO LIXO 

' (  ~"' ti) TAC = 
n j= 

Onde: 

n = Número total de interrupções na coleta 

ti = Tempo decorrido para correção do fato gerador da falta de coleta para a i-ésima interrupção do 

recolhimento. 

1 



14/12/2012 	
Digitalizarl536.jpg 

2.2 NRP - ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES PROCEDENTES POR FALTA DE COLETA 
POR 1.000 ECONOMIAS 

NRP= NRP1000I 
NE 

Onde: 

NRP = Número de reclamações procedentes no mês no conjunto 

NE = Número de economias do conjunto 

3. QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

3.1 1SC - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

PT 

Onde: 

PS = Parcela da população da amostra satisfeita (soma dos conceitos bons e ótimos ou soma dos 
conceitos satisfeito e muito satisfeito) com os serviços prestados pelo COMARES-UL 

PT = População total da amostragem 

4. ECONÔMICO-FINANCEIROS 

4.1 ROP (S/DEPREC.) RAZÃO OPERACIONAL SEM DEPRECIAÇÃO 

I [OP(s / deprec.) = DE 
	

xlOO 
SP(s / deprec.) 	1 

ROL 	 L 
Onde: 

DESP (s/deprec.) = Despesa operacional total excluída a depreciação 

ROL = Receita operacional líquida 

4.2 DCP - DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO 

DCP= 	xlOO 
L 	ROL 

Onde: 

DP = Despesa com pessoal próprio 

ROL = Receita operacional líquida 

2 
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S. PRODUTIVIDADE 

5.1 IPPI - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL - 1 

IPPJ== RF 

L 	NE 

Onde: 

RF = Resíduo coletado e faturado pelo Consórcio em toneladas 

NE = Número total de empregados do Aterro 

qp 

5.2 IPP2 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL -2 

JPP2=ER+EO 
NE 

Onde: 

ER = Número de economias com reciclagem 

EO = Número de economias tom resíduos orgânicos 

NE = Número total de empregados no Aterro 
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ANEXO H 

ESTRUTURA TARIFÁRIA 

TARIFA CATEGORIA PREÇO SERVIÇO TARIFA 
BASE COLETA COMPOSTA 
(PB) (SB) MÍNIMA 

RESÍDUO Urbano X(u) 
ORGANICO Y T(1) 
URBANO E Rural X(r) 

RURAL 

Igual ou inferior a 
RESÍDUO 10 ton/mês. X(h) Y T(2) 

HOSPITALAR  

Comercial X(c) Y T(3)  

RESÍDUO 
EMPRESARIAL X(i) Y T(4)  

Industrial 

Municipal X(m) Y T(5) 

(igual ou inferior a 
10ton.fmês) 

Y T(6) OUTROS Acima de 10 X(o) 

ton./mês 

Observações: 

- A Fórmula para cálculo do Preço Base (PB) considerará a correspondência de 1 hab = 1 k. 
resíduo/dia (urbano) e de 1 hab = 0.89 k. resíduo/dia (rural) 
- A Fórmula do Serviço Básico (SB) corresponde ao Preço Básico + Custos do Serviços de 

Coleta/dia 
- A Fórmula para cálculo dos custos do Serviço de Coleta (SC) será considerado o somatório das 
despesas de combustível x quilometragem + depreciação veiculo + homem/hora + despesa 
variável 
- Nas categorias Empresarial e Hospitalar cuja coleta exceda a 10 ton/mes, o Preço Base do 
excedente será calculado de acordo com o Preço Base da categoria Outros 
- Considerar os preços base das categorias resíduos hospitalar (Xh) = resíduos comercial (Xc) 
=1.5 da categoria Urbano (Xu) - situação de igual ou inferior a produção de 10 ton/mês; 
- Considerar categoria Municipal (Xm) = a Categoria rural (Xr); 
- Considerar a categoria Industrial (Xi) = 1.8 da Categoria Urbano (Xu) 

- Considerar a categoria Outros (Xo) = 2.1 da Categoria Urbano (Xu) 
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ANEXO III 

REGULAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE E DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE, 

EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, PARTE 

INTEGRANTE DO CONTRATO DE PROGRAMA CELEBRADO ENTRE MUNICíPIO E O 

COMARES-LJL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO:. 

CONSIDERANDO o disposto na Cláusula Vigésima Nona do Contrato de Programa; 

CONSIDERANDO o disposto na Cláusula Trigésima do Contrato de Programa e na Lei Federal 

n.° & 987/95; 

CONSIDERANDO que é obrigação do MUNICÍPIO aplicar as penalidades regulamentares e 

..ontratuais, nos termos da Cláusula Vigésima Primeira, inciso III, do Contrato de Programa, 

observados os princípios constitucionais que devem ser obedecidos pela administração 

pública, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988. 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 13 da Lei Federal n.° 11.107105 e as disposições das 

Leis Federais de n.° 8.987195, n.° 8.666193, e de n° 11.445107, no que couber; 

CONSIDERANDO a necessidade de disposição regulamentar atribuindo aos Órgãos de 

Controle competência para atuar como instância administrativa recursal única; 

FICA APROVADO O PRESENTE REGULAMENTO NOS SEGUINTES TERMOS: 

TÍTULO 1 

DAS CLÁUSULAS PASSÍVÉIS DE PENALIDADES 

Art.. l. O presente Regulamento tem por finalidade especificar as disposições contratuais que, 

uma vez descumpndas, são passíveis de aplicação das penalidades previstas na Cláusula 

Trigésima do Contrato de Programa, celebrado entre MUNICÍPIO e o COMARES-UL, assim 

como, os procedimentos a serem seguidos pelo MUNICÍPIO. 

Art. 20. As penalidades previstas contratualmente são: 

1. 	advertência para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à adequação do 

serviço prestado aos parâmetros definidos no Contrato ou em instrumentos 

complementares; 

II. 	em caso de inobservância da advertência, multa de até 2% (dois por cento), 

proporcional à gravidade da infração, sobre o valor arrecadado pelo COMARES-

UL, no MUNICÍPIO, nos últimos 03 (três) meses anteriores à notificação; e 

ZN 
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III. 	contra propaganda, quando o COMARES-UL incorrer na prática de publicidade 

enganosa ou abusiva, nos termos do artigo 37 e seus parágrafos do Código de 

Defesa do Consumidor (Lei n.° 8.078/90). 

§ 
10 Nos casos de reincidência em mesma prática infratora,.,Julgada em última instância, 

durante o intervalo de 5 (cinco) anos, contado da data do recebimento do Termo de Notificação 

- TN, a penalidade a ser aplicada será de multa, observado o limite estabelecido no inciso li da 

Cláusula Tngésima do Contrato de Programa, a ser fixada considerando-se: 

1. 	as situações agravantes e atenuantes: 

II. a extensão do dano causado ao MUNICÍPIO ou a terceiros: 

III. a vantagem eventualmente auferida com a infração: e, 

IV. a condição econômica do infrator. 

§ 2°. Consideram-se circunstâncias atenuantes: 

1. 	a ação do autuado não ter sido fundamental para a consecução do fato gerador: 

ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou, de imediato, 

reparar os efeitos do seu ato de não conformidade ou descumprimento 

contratual. 

§ 3° Consideram-se circunstâncias agravantes: 

1. 	ter o infrator, comprovada mente, cometido a infração para obter vantagem além 

da legal, contratual e legitimamente permitida; 

li. 	a infração trazer conseqüências lesivas ao MUNICÍPIO e a terceiros; 

III. deixar o autuado de tomar as providências para evitar ou mitigar as 

conseqüências da infração; 

IV. ter o autuado agido com dolo; 

V. a infração ter ocasionado dano coletivo.. 

§ 40. Nos casos de reincidência continuada, poderá ocorrer a extinção do contrato pela 

declaração de caducidade, na forma prevista na Cláusula Trigésima Primeira do Contrato e 

neste Regulamento. 

Art. 3°. O COMARES-UL não estará sujeito às penalidades estipuladas contratualmente 

quando a não viabilização de obrigação específica decorrer de fatos ou circunstâncias 

imputáveis unicamente ao MUNICÍPIO, a terceiros ou a caso fortuito, ou de força maior alheio 

a vontade do infrator. 

Art. 41. Será passível de aplicação da penalidade de contrapropaganda, prevista no inciso III, 

da Cláusula Trigésima do Contrato de Programa e neste Regulamento, a propaganda abusiva 

e/ou enganosa que chegar ao conhecimento, de forma notória, pelos veículos de imprensa ou 

que gerar reclamações reiteradas dos usuários por intermédio do órgão municipal de proteção 

ao consumidor e dos Órgãos de Controle. 

rei 
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Parágrafo Único - A contra propaganda será custeada integralmente pela autuada e deverá ser 

divulgada da mesma forma, freqüência e dimensão e, preferencialmente, nos mesmos veículos 

de comunicação, local, espaço e horário, a fim de ser capaz de desfazer o malefício produzido 

pela publicidade julgada enganosa ou abusiva. 

TÍTULO II 

DA AÇÃO FISCALIZADORA 

Art. 50 . A ação fiscalizadora, prevista no inciso ii da Cláusula Vigésima Primeira do Contrato de 

Programa será executada pelo MUNICÍPIO, por secretaria ou órgão designado pelo Prefeito 

Municipal, que será consubstanciada em Relatório de Fiscalização, do qual será feito Termo de 

Notificação - TN, emitido em duas vias, contendo: 

1. 	identificação do órgão ou secretaria representante do MUNICÍPIO e respectivo 

endereço; 

li. 	nome e endereço do notificado; 

III. descrição dos fatos levantados; 

IV. indicação de não conformidade(s) e/ou determinação de ações a serem 

empreendidas pelo COMARES-UL, se for o caso; 

V. identificação do representante do MUNICÍPIO, com seu cargo, função, número 

da matrícula e assinatura; 

VI. local e data da Iavratura. 

Parágrafo Único. Uma via do TN será entregue. ou enviada mediante registro postal com 

Aviso de Recebimento (AR), ao representante legal do COMARES-UL ou ao seu procurador 

habilitado, na sede do notificado, para conhecimento e manifestação, se for o caso, sempre 

acompanhado, se existir, do respectivo relatório de fiscalização. 

Art. 60 . O COMARES-UL terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento do TN, para 

nder o notificado, adequando-se ao fato apontado como de não conformidade ou 

manifestar-se sobre o objeto do mesmo, inclusive juntando os elementos de informação que 

julgar convenientes. 

§ 1 0  Quando da análise da manifestação do notificado, poderão ser solicitadas outras 

informações julgadas necessárias ao melhor esclarecimento dos fatos relatados; e 

§ 2. O representante do MUNICÍPIO responsável pela ação fiscalizadora poderá. 

excepcionalmente, conceder prorrogação do prazo, desde que solicitada tempestivamente e 

devidamente justificada pela notificada. 

§ 3°. O TN será arquivado quando: 

1. 	não comprovada a conformidade apontada; ou, 

li. consideradas procedentes as alegações do COMARES-UL; ou, 

lii. o COMARES-UL acolhe o apontamento e atende no prazo estabelecido as 

determinações da fiscalização contidas no relatório. 

/ 
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TITULO III 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Capítulo! 

DA APLICAÇÃO DAS PENA UDADES CONSTANTES NO CONTRATO DE PROGRAMA 

Art. 7°. Será lavrado Auto de Infração - AI, nos casos de: 

1. 	comprovação da não conformidade; 

II. 	não serem atendidas, no prazo, as determinações do MUNICÍPIO; 

fiE 	ausência de manifestação tempestiva do interessado ou prestada de forma 

insatisfatória. 

Art. 8°. O Auto de Infração, emitido por funcionário de hierarquia superior ao responsável pela 

ação fiscalizadora, será instruído com o Relatório de Fiscalização, o TN e a respectiva 

nanifestação da notificada, se houver, assim como a exposição de motivos da autuação e 

outros documentos a esta relacionados, que não implique duplicidade da documentação 

constante do processo de fiscalização correspondente. 

Parágrafo Único - O Al, quando eivado de vicio ou incorreção, poderá ser retificado de ofício 

pelo responsável pela sua emissão. Neste caso, abrir-se--á novo prazo ao autuado para 

apresentação de recurso. 

Art. 9°. O AI será emitido em duas vias, contendo: 

1. 	o local e a data da lavratura; 

II. o nome, o endereço e a qualificação do autuado; 

III. a descrição do(s) fato(s) ou do(s) ato(s) constitutivo(s) da(s) infração(ões); 

IV. a indicação dos dispositivos legais, regulamentares, ou contratuais infringidos e 

as respectivas penalidades; 

V. a imposição da penalidade nos termos deste Regulamento e do Contrato; 

VI. possibilidade de apresentação de recurso; 

VII. a identificação do responsável do MUNICÍPIO pela autuação, sua assinatura, a 

indicação do seu cargo ou função e o número de sua matricula. 

Parágrafo Único - Uma via do AI será remetida, ou entregue, para efeito de notificação, ao 

representante legal do autuado, ou ao seu procurador habilitado, na sede do autuado, 

mediante registro postal com Aviso de Recebimento (AR) ou outro documento que comprove o 

respectivo recebimento. 

AttlO. O valor da multa será atualizado pela taxa SELIC ou outro indicador que o venha 

substituir, conforme previsto no § 5 0  do art 17 do Anexo 1 do Decreto no 2.335, de 6 de outubro 

de 1997, e observado o disposto no parágrafo único deste artigo. 
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Parágrafo Único - Será considerada a variação acumulada pro rata die da taxa SELIC no 

período compreendido entre o segundo dia anterior ao término do prazo estabelecido no AI e o 

segundo dia anterior à data do efetivo pagamento da multa. 

Art. 11. Havendo o recolhimento da multa e observado, quando couber, o disposto no artigo 

antecedente, o autuado deverá encaminhar ao MUNICIPIO uma via do respectivo 

comprovante, devidamente autenticado e sem rasuras. 

Parágrafo Único - As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas previstas 

neste Regulamento e no Contrato de Programa deverão reverter a Fundo Municipal de Meio 

Ambiente, que deverá ter a destinação dos valores vinculada à melhoria dos serviços de 

proteção e recuperação do Meio Ambiente do Município. 

Art. 12. O não recolhimento da multa no prazo estipulado no Ai, sem interposição de recurso, 

)U no prazo estabelecido em decisão irrecorrível na esfera administrativa, acarretará o imediato 

encaminhamento do processo administrativo à Procuradoria Municipal, para a inscrição do 

valor correspondente na Dívida Ativa do Município e respectiva cobrança, nos termos da Lei. 

Capítulo II 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INAD1MPLÊNCIA 

Art. 13. Poderá o MUNICÍPIO declarar a caducidade, por meio de decreto municipal, 

rescindindo o Contrato de Programa, constatando reiteradas e continuadas práticas infrativas 

que possam, de per si ou conjuntamente, caracterizar a inadimplência contratual, como previsto 

na Cláusula Trigésima do Contrato e neste Regulamento. 

Art. 14. Como condição de validade e eficácia do processo, o mesmo deverá ser precedido de 

comunicação ao COMARES-IJL, por intermédio de Notificação, devidamente autorizada ou 

emitida pelo Prefeito Municipal, quanto ao(s) descumpnmento(s) contratual(is) praticados, 

apurados em Relatórios de Fiscalização anteriormente realizados, com a fixação de prazo para 

a sua regularização definitiva. 

§1 0. A Notificação deverá ser enviada mediante registro postal com Aviso de Recebimento 

(AR), ao representante legal da notificada ou ao seu procurador habilitado, na sede, para 

conhecimento e providências pertinentes. 

§ 20. Cumprido o requisito anterior e decorrido o prazo concedido em notificação, o Sr. Prefeito 

Municipal autorizará a instauração de processo administrativo de inadimplênca. 

Art. 15. O COMARES-UL será intimado da instauração do processo administrativo de 

inadimplência e terá o prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar defesa quanto aos 

fatos imputados ou a manifestação quanto à adequação de não conformidade e/ou 

1 
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cumprimento das determinações. Mediante justificativa do intimado, o MUNICÍPIO poderá 

prorrogar o prazo previsto. 

§ único. O Termo de Intimação deverá ser lavrado em três vias e conterá, necessariamente. -  

1. 	nome, endereço e qualificação do notificado; 

li. 	indicação das cláusulas contratuais violadas; 

III. descrição resumida dos fatos levantados, 

IV. identificação da autoridade a quem será dirigida a defesa; 

V. identificação do órgão ou secretaria emitente, com nome e assinatura do 

responsável: 

VI. local e data da lavratura. 

Art. 16. O processo administrativo deverá ser instruído com as seguintes peças: 

1. 	a Notificação e comprovante de entrega: 

II. manifestação do COMARES-UL, se houver 

III. autorização do Prefeito Municipal de instauração do processo; 

IV. Termo de Intimação ao COMARES-UL, com comprovante de entrega: 

V. o histórico dos relatórios de fiscalização e/ou processos administrativos de 

aplicação de penalidades; 

VI. parecer técnico contendo as transgressões à legislação e ao contrato de 

programa - 

Vi 1. 	defesa do COMARES-4JL, se apresentada; 

Art. 17. A decisão acerca da declaração de caducidade será proferida pelo Prefeito Municipal, 

com base nos elementos constantes no processo, com a devida intimação de seu inteiro teor 

ao COMARES-UL, no prazo de 30 (trinta) dias. 

lO• A partir do recebimento da notificação pelo COMARES-UL, passará a fluir o prazo para 

recurso. 

§ 20. A decisão referida no "caput" deste artigo será decretada pelo Prefeito Municipal e 

publicada na imprensa oficial do MUNICÍPIO, após decurso do prazo recursai não aproveitado 

pelo COMARES-UL ou informação da negativa de provimento do recurso julgado pelos Órgãos 

de Controle, em decisão irrecorrível. 

Capítulo III 

DO RECURSO 

Art. 18. Os procedimentos previstos neste Capítulo destinam-se tanto para as decisões 

proferidas nos processos de aplicação de penalidades, quanto para o Processo Administrativo 

de Inadimplência, ambos previstos neste Título. 

lo 
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Art. 19. O prazo para interposição de recurso será de 15 (quinze) dias, contados do 

recebimento do Auto de Infração que aplicou penalidade ou da intimação da decisão que julgou 

procedente a inadimplência contratual do COMARES-LJL. 

Parágrafo Único - O recurso deverá ser dirigido ao Prefeito Municipal, que o receberá com 

efeito suspensivo, podendo reconsiderar a decisão recorrida ou remeter aos órgãos de 

Controle para julgamento, tudo no prazo de 05 (cinco) dias- 

Art. 20. Os Órgãos de Controle receberão o recurso interposto e poderá, por decisão do 

Conselho Superior, confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente a decisão 

recorrida. 

§ 1°. Se da aplicação do disposto no "caput" deste artigo puder decorrer gravame à situação da 

recorrente, esta deverá ser cientificada para que formule suas alegações no prazo de dez dias, 

contado da juntada do aviso de recebimento da notificação. 

21. Na tramitação do recurso serão observados os procedimentos estabelecidos em 

Resolução dos órgãos de Controle. 

§ 31. No caso de aplicação da penalidade de multa, a recorrente terá o prazo - de 30 (trinta) dias 

para efetuar o respectivo recolhimento, nos termos deste Regulamento, contado da data da 

publicação da decisão dos Órgãos de Controle acerca do recurso. 

Art. 21. A critério dos órgãos de Controle, poderão ser realizadas novas diligências 

processuais. 

TTULO IV 

DO TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTE DE CONDUTA 

Art. 22. Durante a tramitação do processo administrativo, poderá o MUNICÍPIO, 

rnativamente à imposição de penalidade ou declaração de caducidade, firmar com o 

COMARES-UL termo de compromisso de ajuste de conduta, visando a adequação da conduta 

irregular às disposições regulamentares e/ou contratuais aplicáveis. 

§ V. As metas e compromissos objeto do termo referido neste artigo deverão, no seu conjunto, 

ser compatíveis com as obrigações previstas no Contrato de Programa firmado entre o 

MUNICÍPIO e o COMARES-UL. 

§ 20. Do termo de compromisso de ajuste de conduta constará, necessariamente, o 

estabelecimento de muita pelo seu descumprimento. Em caso de processo administrativo de 

aplicação de penalidade de multa, o valor será correspondente ao montante da penalidade que 

seria aplicada, acrescido de 20% (vinte por cento). 
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CONTRATO DE PROGRAMA N° 00312009ICOMARES-U1 

CONTRATO DE PROGRAMA QUE ENTRE Si 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 1RACEMA, ENTE 
FEDERADO CONSORCIADO, E O CONSÓRCIO 
MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS - UNIDADE LIMOEIRO COMARES - 
UL, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARAM: 

Pelo presente instrumento de contrato, e em conformidade com o inciso 1 e § 2 11 do inciso V 

da Cláusula Sétima e incisos 1 e li da Cláusula Trigésima do Contrato de Constituição do 

Consórcio Municipal para Ateo de Resíduos Sólidos - Unidade Limoeiro, devidamente 

ratificado por Lei Municipal de n° 651, datada de 03 112 12008. o Município de JRACEMA, 

através da sua Prefeitura Municipal :  pessoa jurídica de direito público, inscrita no 

CNPJJMF sob o n° 07.891.658/0001-80, sito a rua Delta Holanda no 19, CEP: 62.980-

000, neste ato representado por seu gestor, o Sr. OTACÍLIO BESERRA DE MENEZES, 

brasileiro, casado, agricultor, portador do CPFÍMF fl0  235.080.353-87, doravante 

denominado de MUNICÍPIO, e de outro lado o CONSÓRCIO MUNICIPAL PARA 

ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE LIMOEIRO - COMARES-UL. pessoa 

jurídica de direito público, do tipo associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

com sede na cidade de Limoeiro, Estado do Ceará, sito a rua 

CaL Antônio Joaquim n 2121. CEP: 62.930-000, neste ato representado, na forma 

estatutária, por seu Presidente, Sr. JOÃO DILMAR DA SILVA, brasileiro, casado, 

dentista, portador do CPFÍMF n° 041.258.433-68, doravante denominado CO MARES 

UL, tem entre si, justo e contratado a prestação de serviços relativos à destinação final 

dos resíduos sólidos produzidos no âmbito do território do MUNICÍPIO, mediante as 

seguintes cláusulas e condições, observada toda a legislação aplicável à matéria. 

CAPÍTULO! 

DA LEGSLAÇAO APLICÁVEL 

CLÁUSULA PRIMEIRA - No que não contrariar a legislação federal, estadual e 

municipal afeta ao objeto deste contrato, aplica-se, em especial, as Leis Federais de n.° 

8.429192, de n° 8.66611993; de n° 8.97l1 995 e suas alterações posteriores; de n° 

11.10712005; e de n° 11.44512007; o Decreto Federal de n.° 6.01712007; a res 

Lei Municipal de Ratificação n° 851 12008 e demais legislação em vigor; 



CLÁUSULA SEGUNDA - A celebração do presente Contrato de programa se dá por 

dispensa de licitação em conformidade com o art. 24, inciso XXVI, da Lei Federal n.° 

8.666193. observados os procedirnentôs previstos no art. 26 da mesma Lei. 

CAPÍTULO II 

DAS DEFINIÇÕES 

CLÁUSULA TERCEIRA - Para os efeitos deste Contrato. considera-se: 

- Gestão Associada: ato de promover ações para a prestação de serviço público 

com o objetivo de alcançar flÍVCiS de satisfação das necessidades básicas e essenciais 

do ser humano, visando á universalização desta prestação no âmbito de atuação do 

COMARES-UL; 

lI - Serviços: prestação de serviços públicos diretamente relacionados à destinação 

final dos resíduos sólidos, objeto do presente Contrato: 

til - Plano de Gerenciamento A.rnbientai: conjunto de estudos, diretrizes, programas, 

prioridades, metas, atos normativos e procedimentos capazes de avaliar e fornecer 

subsídios para soluções viáveis no que conceme a destinação final de resíduos 

sólidos: 

IV - Plano Municipal de Saneamento Básico: instrumento da política de saneamento 

do MUNICÍPIO que deverá abranger o diagnóstico da situação local e seus impactos 

nas condições de vida, os objetivos e metas a serem atingidos através da gestão 

associada; 

V - Atividade de planejamento: identificação, qualificação, quantificação, organização 

e orientação de todas as ações por meio das quais o serviço deva ser prestado 

alcançando metas e resultados pretendidos; 

VI - Atividade de Regulação: todo e qualquer ato, normativo ou não, que discipline ou 

organize a' prestação de um determinado srviço; 

VII - Atividade de Fiscalização -  acompanhamento. monitoramento, controle e 

avaliação da prestação de um serviço público: e 

VIII - Controle Social: mecanismos e procedimentos que garantam informações a 

sociedade sobre a prestação de um serviço. 

CAPITULO III 

DA FINALIDADE E DO OBJETO 

CLÁUSULA QUARTA - Este Contrato de Programa tem por finalidade constituir e 

regular as obrigações a serem assumidas pelas partes, no âmbito da gestão associada 
- 
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estabelecida e autorizada no Capu't da Cláusula Nona do Contrato de Constituição do 

Consórcio. 

CLÁUSULA QUINTA - Este Contrato de Programa tem por objeto a outorga através' 

da gestão associada a ser exercida pelo COMARES-UL, com a transferência total da 

prestação de serviço para destinação final dos resíduos sólidos bem como com a 

transferência parcial de encargos, pessoal e bens que se fizerem necessários a sua 

realização, podendo para tanto promover ações e desenvolver melhorias para a 

prestação do serviço público ora transferido de forma a alcançar níveis de satisfação 

das necessidades básicas e essenciais dos munícipes no tocante a educação, saúde e 

preservação am,bintal, rnaximizando qualidade de vida, tanto na área urbana corno em 

áreas rurais contínuas dentro do território do MUNICÍPIO. 

§ 
10 - Ainda com a finalidade de destinação final dos resíduos, sólidos produzidos no 

MUNICÍPIO, o COMARES-UL poderá implantar, ampliar, melhorar, buscar novas 

tecnologias e soiuções para construção e operacionalização do. Aterro de forma a 

promover a coleta nas estações. o transporte, o condicionamento e o tratamento dos 

resíduos e seus derivados dentro das normas legais e ndices ecologicamente 

aceitáveis, podendo também para obtenção de seus objetivos: 

- realizar cobrança e arrecadação de tarifas e outros preços públicos, sendo 

calculados com base nos critérios definidos no Coitrato de Constituição do Consórcio e 

legalmente previstos em regulamentos'; 

11— medir, faturar e entregar contas aos usuários do sistema; 

VI - realizar investimentos econômico e financeiramente compatíveis com as receitas 

oriundas de arrecadação, de transferências voluntárias de outras esferas de governo 

ou com recursos devidamente previstos em contrato de rateio; 

IV - promover estudos e pesquisas na busca por soluções e aproveitamento de 

resíduos transformando-os em recursos renováveis; 

V - manter atualizados indicadores (dados, índices a estatísticas) de modo a conhecer 

as variações nas quantidades produzidas de resíduos e os efeitos alcançados com 

base nas diretrizes e diagnósticos estabelecidos nos planos de Gerenciamerito 

Ambiental e Municipal de Saneamento Básico; 

VI - elaborar planos de investimentos para expansão, repqsição e modernização 

tecnológicá do Aterro, bem como pianos de recuperação dos custos sem, r-nnfoidn 

comprometer a qualidade do serviço prestado; 
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V II - notificar previamente o MUNJCÍPO em inadimplência das obrigações assumidas, 

adotando medidas de restrição de acesso ou de suspensão do serviço caso a 

inadtmplência não sela  sanada; e 

VII! - exercer o poder de polícia para fiscazar e multar no caso de comprovado 

descumprimento da legislação e de grave ameaça a saúde e ao meio ambiente. 

§ 20 Para execução da gestão associada prevista neste Contrato, fica vedado ao 

COMARES-UL atribuir a terceiros o exercício dos poderes outorgados no tocante a 

planejamento, fiscalização e regulaçáo, poderes estes de competência exclusiva da 

administração pública, sob pena de nulidade 

CAPÍTULO 1V 

DA ÁREA DA PRESTAÇÃO DOS  SERViÇOS 

CLÁUSULA SEXTA - A delegação dos serviços ora outorgados abrangerá a área 

urbana e áreas rurais contínuas à zona urbana por toda a extensão do território do 

MUNICÍPIO. 

Parágrafo único - A área de atuação poderá, também. contemplar aglomerados 

urbanos da área rural, nos termas definidos em aditivo contratual. 

CAPÍTULO V 
r%F.' 	 ,. r 	 ASSOCIADA  
JL? rFJJ UM 	1 MIJ  

CLÁUSULA SÉTIMA - Este Contrato vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos, a contar 

da data de sua assinatura. 

Parágrafo Único - O presente Contrato poderá ser prorrogado por igual e sucessivos 

períodos de 20 (vinte) anos, por intermédio de Termo Aditivo, mediante manifestação 

expressa das partes com 01 (um) ano de antecedência. 

CAPÍTULO VI 

DO MODO, FORMA E CONDiÇÕES DE PRESTAÇÃO DO SERViÇO 

CLÁUSULA OITAVA - Na prestação dos serviços, o COMARES-LJL deverá: 

- estabelecer. através de negociação com o MUMCÍP!O, sempre de forma compatível 

com os planos de Gerenciamento Ambiental e Municipal de Saneamento Básico, as 

ações de investimentos, definindo necessidades e prioridades, a serem consideradas: 

II - operar e manter os serviços de controle da coleta dos resíduos nas estações, 

cordicionamnto, tratamento medição e controle de qualidade na prestação do serviço 	
)k 
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nos termos da legislação ambierital e das normas reguladoras próprias a serem 

definidas no prazo máximo previsto na Cláusula Octogésima-Sexta do Contrato de 

Constituição do Consórcio; 

III - operar e manter os seniços de coleta, transporte. .tratamento e destino final dos 

resíduos sólidos, nos termos definidos do Contrato. de Constituição do Consórcio; 

1V - executar direta ou indiretamente estudos, projetos, obras e serviços, sempre de 

forma compatível com os procedimentos estabelecidos no Contrato de Constituição do 

Consórcio, objetivando o adequado funconarnento dos serviços e o pleno atendimento 

dos usuários, observados os limites previstos em orçamento anual, plurianual ou em 

Contrato de Rateio; 

V - equacionar e solucionar, de forma satisfatória, eventuais problemas no 

funcionamento dos serviços, de acordo com o regulamento do Consórcio; 

VI - melhorar o nível de qualidade dos serviços, de acordo com a legislação atual e 

superveniente; 

VII— garantir a continuidade dos serviços; 

VIII - atender ao crescimento vegetativo populacional, promovendo, as ampliações 

necessárias, de acordo com os objetivos e normas gerais do Consórcio; 

- adotar tecnologia, adequada e empregar materiais, equipamentos, instalações e 

métodos operativos que, atendidas as normas técnicas pertinentes, garantam a 

prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários; 

X - executar ações visando à manutenção e conservação dos equipamentos e das 

instalações; 

XI - programar e informar ao MUNICIPIO, por escrito, as condições técnicas e 

financeiras, o prazo de início e de condusão das obras. 

CLÁUSULA NONA - Só será admitida a interrupção dos serviços nas seguintes 
hipóteses: 

- situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens; 

II - necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias nas instalações do 

Aterro que se não realizadas, possam comprometer a prestação do serviço, a saúde ou 

o meio ambiente; 

1111 - manipulação indevida de qualquer equipamento ou em suas instalações que 

possam acarretar riscos ou prejuízos a Administração Pública; 

IV - inadimplemento do MUNICÍPIO do pagamento das tarifas, após ter sido 

formalmente notificado. 

6 	
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Parágrafo Único - As disposições contidas no cpur serão aplicadas observada a 

legislação específica, no estabelecido em Contrato de Constituição do Consórcio, seu 

Estatuto.  Recimento Interno e normas de Regulação. 

CAPÍTULO VI! 

DOS CRITÉRIOS, INDICADORES, FÓRMULAS E PARÂMETROS DEFINIDORES DA 

QUALIDADE DO SERVlÇO 

CLÁUSULA DÉCIMA As metas progressivas e graduais de qxpansão dos serviços, 

de qualidade, de eficiência e de tratamento dos resíduos, bem corno a utilização de 

outros recursos naturais (água e energia), serão aferidos por meio dos indicadores 

definidos em indicadores oficiais e demais normas regulamentares. 

§ 10 - O COMARES-UL deverá apresentar relatórios anuais de medição dos 

indicadores referentes a cada ente consorciado de modo a definir a participação 

individual do MUNICÍPIO na prestação de serviço; 

§ 20 _ O COMARES4JL deverá apresentar Relatóno Anual de Prestação de Serviço - 

RAPS, de forma a verificar a efetividade das ações executadas, bem corno os 

indicadores (critérios, índices, parmetros e prazos) adotados no desempenho da 

prestação de serviço realizada pelo Consárcic; 

§ 31  - Deverá também ser apresentado relatório com base em outras metas oriundas 

de indicadores estabelecidos em Contrato de Constituição ou em resoluções do 

Consórcio; 

§ 4 - Os relatórios previstos nos parágrafos anteriores deverão ser encaminhados ao 

MUNICÍPIO para conhecimento e análise, anualmente, até 31 de março do ano 

subseqüente ao do exercício a que se referirem; e 

§ 50  - Os indicadores de qualidade deverão ser revistos nas mesmas datas das 

reuniões Ordinárias da Assembléia Geral, ocasião em que poderão ser submetidas a 

prévia análise do Conselho de Regulação, composto por membros da Diretoria 

Executiva e de representantes da sociedade legalmente designados. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -0 cumprimento das normas relativas à qualidade 

dos serviços, estabelecidas neste contrato e demais disposições regulamentares, será 

aferido pelo MUNICIPIO através de seus órgãos ambientais e de saúde. 

Parágrafo único 	Os resultados da verificação prevista nesta cláusula serão"\, 

amplamente divulgados na rede mundial de computadores. 
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CAPÍTULO VII! 

DA POLÍTICA TARIFÁRIA DO 

PREÇO DO SERVIÇO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Pela prestação dos serviços que lhe são delegados 

por este Contrato, o COMARES-UL cobrará as tarifas discriminadas na Pianiíha de 

Estrutura Tarifária do Sistema (Anexo LI), sendo implementadas pelo COMARES-UL. 

de forma universal, em todos os entes integrantes do Consórcio. 

§ 1 1  - A tarifa pela prestacão do serviço deve cobrir os custos operacionais 6ficíentes. 

segundo o nível de qualidade dos serviços ofertados e assegurar a obtenção de um 

retorno justo e adequado dos investimentos e ainda a necessária provisão das 

depreciações dos equipamentos e instalações. observadas as condições do Contrato 

de Constituição do Consórcio e a legislação aplicada a matéria; e 

§ 20  - Para entrarem em vigor e serem cobradas, as tarifas e suas alterações deverão 

submetidas ao Conselho de Regulação e homologadas em Assembléia Geral. 

CAPÍTULO IX 

DO REAJUSTE TARIFÁRIO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os valores das tarifas serão reajustados em 

conformidade com as seguintes condições: 

- o reajuste ocorrerá sempre em 1 °  de junho de cada ano e será aplicado no 

faturamento da competência Junho; e 

II os reajustes serão concedidos pelo índice setoriaL apurado em relação ao período 

anual de maio a abril. 

CAPITULO X 

DA REVISÃO TARIFÁRIA 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O Conselho de Regulação. de acordo com o previsto 

no contrato de Constituição do Consórcio, procederá as revisões dos valores das 

tarifas, considerando as alterações na estrutura de custos da prestação de serviço, os 

estímulos à eficiência e à modicidade das tarifas, ouvindo o MUNICIPIO. os demais 

entes consorciados e os representantes dos usuários. 
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§ 1 0  - As revisões tarifárias serão realizadas a cada 02 (dois) anos, sempre no mês em 

que realizar a segunda reunião Ordinária da Assembléia Geral prevista em Contrato de 

Constituição do Consórcio. 

§ 20  - No ano seguinte em que ocorrer revisão dos valores da tarifa, o reajuste previsto 

na Cláúsula Décima Terceira será substituído pela revisão. 

§ 
30 - Os pedidos de revisões ordinárias das tarifas, acompanhados de todos os 

elementos e informações necessárias, serão encaminhados pelo COMARES-UL ao 

Conselho de Regulação, com pelo menos 90 dias de antecedência à data de sua 

vigência, a qual procederá aos trâmités para sua análise e elaboração de parecer 

quanto a sua aprovação ou denegação de forma integral ou parcial. 

§ 41  - Por sugestão de qualquer uma das partes, poderá ser realizada a readequação 

da estrutura tarifária. 

CAPÍTULO XI 

DA REVISÃO TARIFÁRIA EXTRAORDINÁRIA 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - As partes reconhecem que as tarifas indicadas na' 

Planilha de Estrutura Tarifária (Anexo II), em conjunto com as regras de reajuste e 

revisão descritas nas cláusulas anteriores, serão suficientes para a adequada 

prestação dos serviços concedidos e a manutenção do seu equilíbrio econômico-

financeiro, 

§ 1 0  - Sempre que forem atendidas as condições para a prestação do serviço, 

considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Sem prejuízo dos reajustes e revisões a que se 

referem às cláusulas anteriores, caso haja alterações significativas nos custos da 

prestação do serviço, por solicitação do COMARES-UL ou de seus entes consorciados, 

devidamente comprovadas por documentos, a Assembléia Geral poderá, a qualquer 

tempo, requerer à revisão extraordinária das tarifas, visando manter o equilíbrio 

econômico-financeiro para prestação do serviço, nas seguintes hipóteses: 

- quando houver necessidade de alterações significativas nas metas de investimentos, 

previstas em Plano Plurianual de Investimentos, ou para atender demandas 

extraordinárias que afetem a estrutura tarifária, acarretando variações acima de 02 % 

(dois por cento), negativas ou positivas, dos valores das tarifas necessárias para a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do serviço prestado 
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II - quando houver a extinção do contrato por caducidade, rescisão.' anulação, 

referentes aos municípios integrantes do Consórcio: 

III - em decorrência de fatos extraordinários fora do controle do MUNICÍPIO ou do 

COMARES-UL, em razão de: 

a) atos da natureza que afetem significativamente os custos da prestação dos serviços; 

b) alterações na política tributária ou fisca 

c) em decorrência de decisões judiciais que repercutam, direta ou indiretamente, nos 

custos de prestação dos serviços concedidos provocando variações positivas ou 

negativas superiores a 2 % (dois -por cento); 

d) ocorrência de outros fatos extraordinários admitidos e reconhecidos pelas partes 

que afetem significativamente os custos da prestação dos serviços; 

e) extinção do contrato de algum dos municípios cuja receita anual seja equivalente a 

mais de 2 % do total do arrecadado: 

f) ingresso de município ou grupo de municípios cujo somatório da receita anual seja 

superior a 2 % do total do arrecadado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As fontes provenientes de receitas alternativas, 

complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, 

com vistas a favõrecer a modicidade das tarifas, serão obrigatoriamente consideradas 

para a aferição do equilíbrio econômico-financeiro do serviço prestado. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Na exploração do serviço público objeto deste 

Contrato, o COMARES-UL não poderá dispensar tratamento diferenciado, inclusive 

tarifário, entre os entes consorciados e nas mesmas condições de atendimento, exceto 

nos casos previstos na legislação federal, estadual e regulamento do COMARES-UL. 

Parágrafo Único - Será vedada a concessão de isenção de pagamento de tarifas, 

tanto aos entes consorciados como aos demais setores do Poder Público, visando 

garantir a manutenção da adequada prestação dos serviços e o tratamento isonômico 

p 	
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Ressalvados os impostos incidentes sopre a renda, a 

criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a 

assinatura deste Contrato, quando comprovado seu impacto, implicará na revisão das 

tarifas, para mais ou para menos, conforme o caso. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Para assegurar mior transparência na gestão associada o 

COMARES-UL deverá prestar contas através de relatórios econômicos e financeiros 

lo 
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do serviço prestado em relação ao MUNICÍPIO, especialmente no tocante ao montante 

arrecadado e investido em seu território. 

CAPÍTULO XI! 

DOS DIREITOS, GARANTIAS E OBRIGAÇÕES DO MUNICíPIO 

SEÇÃO! 

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Compete ao MUNIGÍPJO, na qualidade de ente 

consorciado, as seguintes obrigações: 

- contribuir para a regulamentação da prestação do serviço: 

II - fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços; 

III - fazer cumprir a aplicação das penalidades regulamentares e contratuais, 

IV - homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma da , das normas 

pertinentes e deste contrato: 

V - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do COMARES-UL e as 

cláusulas contratuais do Contrato de Constituição. Estatuto, Regimento interno e 

Regulamentos: 

VI - zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e buscar soluções para as 

queixas e reclamações dos munícipes, encaminhando-as ao COMARES-UL para 

serem cientificados. em até 30 (trinta) dias, das providências tomadas: 

VII - declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra 

pública, outorgando poderes ao COMARES-UL para promoção das desapropriações e 

para a instituição das servidões administrativas, a qual assumirá a responsabilidade 

pelas indenizações cabíveis; 

VIII - estimular o aumento da qualidade e produtividade dos serviços; 

IX - estimular a educação ambiental dos munícipes no sentido de promover a 

separação e coleta de materiais recicláveis e de reuso dos resíduos sólidos: 

X - consultar ao COMARES-UL sobre a capacidade técnica do Aterro para a 

destinação final de resíduos antes de aprovar novos segmentos produtores 

populacionais ou industriais: 

XI - comunicar previamente ao COMARES-UL a execução de obras e serviços nas vias 

públicas em que se localizam estações de coleta ou nas de acesso ao aterro; 

XII - zelar pelo cumprimento da legislação federal, estadual e municipal de proteção 

ambiental e de saúde pública, respondendo pelas eventuais conseqüências de 

descumprimento no que couber, visando à preservação e a conservação do 

ambiente e da saúde pública; 
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XIII - zelar pelo cumprimento da legislação vigente relacionada ao desenvolvimento de 

fontes alternativas de energia ecologicamente viáveis. produzidas a partir dos resíduos 

sólidos para aproveitamento racional de seus benefícios; 

XIV - exigir. a prestação do serviço de forma obrigatória a todas as áreas de seu 

território, excetuando-se apenas as áreas com justificável impossibilidade técnica e 

XV - estabelecer planos e políticas ambentais, de saneamento, de urbanização e 

desenvolvimento industrial, com a participação do COMARES-UL de modo a permitir o 

estabelecimento de Metas de Investimentos; 

XVI - Arcar com os ônus e passivos dos servidores municipais transferidos para 

prestarem serviços ao Consórcio; e 

XVII - responder subsidiariamente em relação a todas as obrigações fiscais, 

trabalhistas e previdenciárias, bem assim a quaisquer outras obrigações e encargos 

relacionados ou decorrentes da exploração dos serviços transferidos; 

SEÇÃO!! 

DOS DIREITOS E GARANTIAS DO MUNICÍPIO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - Ao MUNICÍPIO são assegurados os seguintes 

direitos e garantias: 

- estabelecer, juntamente com o COMARES-UL, as prioridades, os objetivos e as 

condições para a prestação dos serviços, considerando as Metas de Investimentos e 

de forma compatível com o Plano do MUNICÍPIO de Saneamento Básico; 

II - receber do COMARES-UL a prestação de serviços adequados nos termos deste 

contrato e da legislação aplicável; 

III - a realização, pelo COMARES-UL, dos investimentos necessários à expansão e à 

modernização dos serviços, dos equipamentos e das instalações, nos termos previstos 

no planejamento orçamentário do MUNICÍPIO e no Orçamento Plurianual de 

Investimento do Consórcio; 

IV - conhecer, prévia e expressarnente, as obras que o COMARES-UL pretenda 

executar próximos ou em vias e logradouros públicos; 

V - estar isento de qualquer ânus de solidariedade com o COMARES-UL no caso de 

falta ou insuficiência de sinalização nas obras por ela realizadas nas vias públicas, 

durante toda a execução das mesmas; 

VI - receber, do COMARES-UL, no primeiro trimestre de cada ano, prestação de 

contas na forma da Cláusula Trigésima Sétima; 

VII— ser ressarcido de todos os prejuízos que lhe forem causados em decorrência da 

indevida execução dos serviços, conforme processo administrativo prévio e espco; ' 
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VIII - ter assegurada a aplicação dos recursos financeiros captados pelo COMARES- 
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IX - ser informado, prévia e expressamente, pelo COMARES-UL de qualquer Operação 

financeira ou judicial em que faça recair garantia sobre bs bens vinculados à prestação 

do serviço, que possam comprometer a operacionahzação e a continuidade da 

prestação dos serviços; 

X - receber, em quaisquer dos casos de extinção do contrato, cópia do acervo técnico 

da prestação dos serviços, em meio digital; 

XI - ter livre acesso dos técnicos e agentes de fiscalização do MUNICÍPIO, 

especialmente designados, em qualquer época, às obras, equipamentos e instalações 

utilizados na prestação dos serviços, bem como aos dados e registros administrativos, 

contábeis, técnicos, econômicos e financeiros realizados peloCOMARES-UL, relativos 

ou pertinentes ao contrato; 

XII— aplicar as penalidades previstas neste contrato; 

XIII - receber os bens reversíveis, nos termos deste contrato, em quaisquer das 

hipóteses de sua extinção. 

CAPÍTULO XIII 

DOS DIREITOS, GARANTIAS E OBRIGACOES DO COMARES-UL 

SEÇÃO! 
DAS OBRIGAÇÕES DO COMARES-UL 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - Compete ao COMARES-LJL as seguintes 

obrigações: 

- elaborar e executar direta ou indiretamente, estudos, projetos e obras, obedecendo 

às prioridades, os objetivos e as condições estabelecidas neste contrato em Contrato 

de Rateio ou em Plano Plurianual de Investimentos; 

li - garantir a prestação de serviços adequados nos termos deste contrato e da 

legislação aplicável; 

III - dar ciência prévia e expressa-ao MUNICÍPIO das obras que pretenda executar 

próximas ou em vias e logradouros públicos; 

1V - sinalizar as obras nas vias públicas durante toda a sua execução, sendo que 

qualquer dano causado a terceiro, em virtude de falta ou insuficiência de sinalização 

serão da inteira responsabilidade do COMARES-UL; 

V - apresentar ao MUNICÍPIO, no primeiro trimestre de cada ano, prestação de contas___  

na forma da Cláusula Trigésima Sétima; 	 \\\ 
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VI - publicar, anualmente, as demonstrações financeiras referentes a prestação do 

serviço na forma da legislação específica; 

Vil - a execução do serviço, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos cauados 

ao MUNICÍPIO, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo 

MUNICÍPIO, ou a quem este delegar, exclua ou atenue essa responsabilidade, exceto 

nos casos legais; 

VIU - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço, as cláusulas contratuais e a 

legislação relativa à prestação dos serviços; 

IX - captar, aplicar e gerir os recursos financeiros netessários à prestação do serviço; 

X - organizar e manter registro e inventário dos bens vinculados à prestação dos 

serviços e zelar pela sua integridade, segurando-os adequadamente, e informar o 

MUNICÍPIO. prévia e expressamente, de qualquer operação financeira ou judicial em 

que faça recair garantia sobre os bens vinculados aos serviços, que possam 

comprometer a operacionalização e a continuidade da sua prestação: 

XI - organizar e manter,permanentemente atualizado, os arquivos com dados e 

informações sobre a prestação do serviço 

XII - cumprir e fazer cumprir as normas legais e regulamentares do serviço, 

respondendo pelos eventuais danos causados em decorrência da incorreta prestação 

do serviço; 

XUI - atender, a todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária e 

encargos decorrentes das obrigações relacionadas à prestação do serviço, inclusive 

quando se referirem aos empregados celetistas do Consórcio; 

XIV - permitir aos técnicos e agentes de fiscalização do MUNICÍPIO, especialmente 

designados, livre acesso, em qualquer época, às obras, equipamentos e instalações 

utilizados na prestação do serviço, bem como a seus dados e registros administrativos 

contábeis, técnicos, econômicos e financeiros; 

XV - zelar pelo cumprimento da legislação federaL estadual e municipal, de proteção 

ambiental e de saúde pública, em especiaL respondendo pelas eventuais 

conseqüências de seu descumprimento; e 

XVI - Elaborar Plano Plurianual de Investimentos, e disponibiuzã-io ao MUNICIPIO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - O COMARES-UL deverá manter, gratuitarnente, 

serviço de afendimenc aos usuários para registro protocolado'das suas solicitações, 

sugestões e reclamações, bem como das soluções e respostas apresentadas, de 

acordo com os prazos legais e regulamentares, devendo sempre fornecer ao usuárLQ ,  

protocolo comprobatório da comunicação, com os correspondentes dia e horário. 
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SEÇÃO ii 

DOS DIREITOS E GARANTIAS DO COMARES-UL 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Na exploração do Serviço para destinação dos 

resíduos sólidos, o COMARES-UL poderá: 

- utilizar-se de vias públicas, estradas, caminhos e terrenos de domínio munidipal, 

para o fim específico de execução do objeto do presente Contrato, competindo ao 

MUNICÍPIO, observando e respeitando o objeto deste contrato, estabelecer as 

condições de sua utilização, bem como a sujeição das obras aos regulamentos 

específicos vigentes no Município; 

II - restringir ou suspender a prestação do serviço quando o MUNICÍPIO estiver na 

condição de inadimplente das obrigações assumidas observada uma previa notificação 

e assegurado o direito de defesa; - 

111 - aplicar o disposto no Contrato de Constituição do Consórcio, no Estatuto, 

Regimento interno e regulamentos na prestação do serviço para destinação dos 

resíduos sólidos; e 

IV - nos contratos de financiamento, poderá oferecer em garantia os direitos 

emergentes pela prestação do serviço, até o limite que não comprometa a 

operaciorialização e a continuidade de sue realização. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Sem prejuízo das responsabilidades referidas neste 

Contrato, o COMARES-UL poderá contratar terceiros para o desenvolvimento de 

atividades administrativas, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem 

como a implementação de projetos associados. 

• § 1 0  - Os contratos celebrados entre o COMARES-UL e os terceiros reger-se-ão pelas 

normas da Administração Pública, não se estabelecendo qualquer relação jurídica 

entre os terceiros e o MUNICÍPIO; e 

§ 
20 - A execução das atividades contratadas por terceiros pressupõe o acatamento e 

cumprimento das normas regulamentares editadas pelo COMARES-%JL 

CAPITULO XIV 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável a 

matéria, objeto da prestação de serviço, aos princípios e normas que regem 

Administração Pública, e ao Código de Defesa do Consumidor, são direitos dos » 

usuários na qualidade de munícipes: 

15 
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receber serviço adequado; 

li - receber do MUNICÍPIO e do COMARE-UL infomiações para a defesa de 

interesses individuais ou coletivos; 

VI - atendimento, pelo COMARES4JL, dos pedidos de seu interesse, nos prazos e 

condições fixados neste contrato e nas normas e regulamentos editados pelo 

MUNICÍPiO. senda-lhe garantida a prestação do serviço, independentemente do 

pagamento de valores não previstos nas normas do serviço ou de débito não imputável 

ao solicitante; 

IV - receber o ressarcimento dos danos que, porventura, lhe sejam comprovadamente 

causados em função do serviço concedido, ressalvados os danos decorrentes de: 

a) deficiências técnicas em equipamentos ou nas instalações internas do Aterro; 

b) coletas em locais não determinados e fora dos horários previstos; 

c) caso fortuito ou força maior. 

V - prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem 

estar sujeitos: 

VI - acesso a informações nos termos deste contrato: e 

VH - acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços. 

CLÁUSULA VGÉSIMA OITAVA - Sem prejuízo do disposto no Código de Defesa do 

Consumidor, são deveres dos usuários: 

- levar ao conhecirnentc do MUMCÍPIO e do COIViARES-UL as irregularidades de 

que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado; 

II - comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pelo COMARES-

UL ou por terceiros referentes a prestação do serviço; 

Vi - contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos 

quais lhes são prestados os serviços: e 

IV - colaborar com a coleta seletiva do lixo doméstico de modo que os resíduos 

direcionados ao Aterro sejam as menores quantidades possíveis. 

CAPÍTULO XV 

DA FISCAUZAÇÃO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - A fiscalização periódica da execução dos serviços 

cabe ao MUNICÍPIO, através de comissão de agentes de fiscalização especialmente 

designada para este fim, ao Conselho Fiscal e de Regulação e aos Órgãos de Controle- 

Social, nos termos do Contrato de Constituição do Consórcio e de norma reguIamentar.  

À, 
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§ jO - No exercício da fiscalização, a comissão referida no caput terá acesso aos dados 

relativos á administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros 

do COMARES-UL e poderá acompanhar os serviços de controle de qualidade e a 

execução das obras e serviços; e 

§ 
20 - A fiscalização prevista no CapLIt desta Cláusula deverá ocorrer triméstralmente 

em conformidade com o previsto no Contrato de Constituição do Consórcio e para 

cumprir o disposto no art. 30, parágrafo único, da Lei n° 8.987195. 

CAPÍTULO XVI 

DAS PENALiDADES CONTRATUAiS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - Pelo descumprimento das disposições contratuais, o 

COARESUL estará sujeito às seguintes penalidades: 

- advertência para que, no prazo de 30 trinta) dias, proceda à adequação do serviço 

prestado aos parâmetros definidos neste Contrato ou em instrumentos 

complementares; 

II - em caso de inobservância da advertência, multa de até 2% (dois por cento), 

proporcional à gravidade da infracão, sobre o valor arrecadado pelo Consórcio, no 

Município, nos últimos 03 (três) meses anteriores à notificação; 

iii - contrapropaganda, quando o COMARES-UL incorrer na prática de publicidade 

enganosa ou abusiva, nos termos do artigo 37 e seus parágrafos do Código de Defesa 

do Consumidor (Lei n° 8.078/90); 

§ 10 - Nos casos de reincidência em mesma prática infratora, julgada em última 

instância, durante o intervalo de 05 (cinco) anos, contado da data do recebimento do 

Termo de Notificação - TN, a penalidade ser aplicada será de multa, observado o 

limite estabelecido no inciso II dessa Cláusula, a ser fixada considerando-se: 

a) as situações agravantes e atenuantes; 

b) a extensão do dano causado ao MUNICÍPIO ou a terceiros; 

c) a vantagem eventualmente auferida com a infração; e 

d) a condição econômica do infrator. 

§ 2° - As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo previsto 

em regulamento, em que se assegure à parte inadimplente amplo direito de defesa e o 

contraditório. . 

- 
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§ 
30 

- o COMARES-UL não estará sujeito às penalidades previstas no Contrato se 

comprovado que a não realização da obrigação específica decorreu de fato, ato ou 

circunstância imputada unicamente ao MUNICÍPIO, a terceiros, ou ainda em 

decorrência de caso fortuito ou de força maior. 

CAPÍTULO XVII 

DA EXTINÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - A delegação da prestação 'de serviços extingue-

se nos termos da Lei Federal n° 11.107105; do artigo 35 e parágrafos da Lei Federal n° 

8.987195, e suas alterações posteriores, por: 

advento do termo contratual ou de sua prorrogação; 

II - acordo formal entre o MUNICÍPIO e o COMARES-JL: 

LII - caducidade; 

tV - rescisão; 

V - anulação :-  

VI - extinção do COMARES-UL; e 

VIl — o COMARES-UL deixar de integrar, a Administração indireta do MUNICÍPIO. 

§ 1 °  - A extinção somente se efetivará com a conseqüente entrega ao MUNICÍPIO de 

todas as instalações, móveis e equipamentos relativos aos serviços, considerados 

como bens e direitos a ele reversíveis pela outorga; 

§ 20  - Extinta a delegação da prestação de serviços haverá a imediata assunção dos 

mesmos pelo MUNICÍPIO; 

§ 31  - A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo 

MUNICÍPIO, de todos os bens a ele reversíveis; e 

§ 4 11  - Com a extinção da outorga da prestação de serviços, apurado o quantum 

indenizatório, caberá ao MUNICÍPIO indenizar ao COMARES-UL, nos termos da lei e 

deste contrato. 

CAPÍTULO XV!!! 

DOS BENS QUE INTEGRAM A DELEGAÇÃO 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - Havendo necessidade, na outorga da 

prestação de serviços poderá ser integrado bens tangíveis e intangíveis que lhe sejan-jçT(\ 

afetos na data de assinatura deste contrato, ou que a ela venham a ser posteriorrnente 

se integrar, mediante prévio inventário de bens, a serem atualizados anualmente. 
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§ 11 - Na assinatura oeste contrato. os bens de propriedade do MUNCPIO destinados 

à execução dos serviços, serão transferidos parcialmente ao patrimônio do COMARES-

UL, mediante prévio inventário e avaliação: 

§ 20 - Os bens deverão ser recuperados, conservados, mantidos e operados em 

condições normais de uso de forma que, quando revertidos ao MUNICÍPIO, se 

encontrem em estado normal de uso, exceto pelo desgaste natural de sua utilização; 

§ 30 - Os bens reversíveis que por ventura venham a ser objeto de amortizações 

através de receitas oriundas de tarifas ou de outros preços púbcos, deverão ser 

previamente levantados, cadastrados em ordem alfabética e por ente consorciado, bem 

como avaliados com base em seu preço de mercado, considerado a depreciação do 

tempo de uso e seu estado de conservação; e 

§ 411  - Os bens transferidos pelo MUNICÍPIO ou adquirido pelo COMARES—UL não 

poderão ser objeto de alienação entre as partes. 

CAPÍTULO XIX 

DA REVERSÃO DOS BENS INTEGRANTES DA DELEGAÇÃO 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - A reversão dos bens far-se-á com o 

pagamento, peio MUfiCPIO, das parcelas dos investimentos vinculados aos bens 

adquiridos pelo COMARES-UL, ainda não amortizados ou depreciados, observadas as 

respectivas competências e proporcionalidades. 

Parágrafo Único Na extinção do contrato, após o pro cedimento dos levantamentos e 

avaliações previstos na Cláusula Trigésima Segunda, será lavrado termo de devolução 

e reversão dos bens. a serem devidamente identificados. 

CAPÍTULO XX 

DAS INDENIZAÇõES DEVIDAS AO COMARES-UL 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer das hipóteses de extinção da 

outorga da prestação dos serviços será apurado se o MUNlCPO deverá indenizar ao 

COMARES-UL, observadas as condições estabelecidas nesta cláusula. 

§ 10 - Serão procedidos os levantamentos e avaliações necessários visando apurar os 

valores eventualmente devidos; 	 ' 

§ 2 0  - Os critérios a serem utilizados como parâmetros para o cálculo da indenização, ., 

ser elaborado por perito, serão: 	 - 

(. 
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- os registros contábeis apropriados, nos quais constarão os registros dos bens e dos 

investimentos realizados no Aterro; 

II - o valor de mercado dos bens patrimniais, apurado através de avaliação, 

consideradas a depredação ou amortização contábil e as reais condições de uso elou 

operacionalidade dos bens existentes; 

111 - os bens públicos móveis e imóveis destinados à execução dos serviços, existentes 

quando da outorga destes e transferidos ao COMARES-UL, terão seus valores 

depreciados e descontados do montante apurado a título de indenização; 

IV - incidência da indenização sobre as parcelas dos investimentos vinculados a bens 

reversíveis, ainda não depredados, que tenham sido realizados com o objetivo de 

garantir a continuidade e a atualidade dos serviços concedidos; e 

V - não serão computados os valores referentes aos investimentos realizados pelo 

MUNICÍPIO, inclusive os investimentos oriundos de recursos não onerosos, por 

proprietários ou incorporadoras de loteamentos, conforme estabelecido no presente 

Contrato, a partir de sua vigência. 

§ 30  - A atualização monetária será calculada pelos mesmos índices aplicados ao 

reajuste tarifário; 

§ 40  - No caso de decretação da caducidade, o pagamento da indenização não será 

prévio, podendo este ser calculado no decurso do processo; 

§ 50  - O pagamento da indenização será parcelado em tantas vezes quantas forem 

necessárias para permitir o cumprimento da obrigação pelo MUNICÍPIO, segundo suas 

reais possibilidades financeiras, nos seguintes casos de extinção do contrato:  

- rescisão pelo COMARES-UL; 

II - por caducidade; 

LII - por transferência da outorga dos serviços do COMARES-UL a outro órgão; 

IV - por extinção do COMARES-UL; 

V - por deixar o COMARES-UL de integrar a administração indireta do MUNICÍPIO; e 

VI - por anulação do Contrato. 

§ 60  - Nos demais casos de extinção previstos no caput da Cláusula Trigésima 

Primeira, a indenização será prévia: 

§ 70  - Do valor apurado, a título de eventual indenização, poderão ser descontados os 

créditos decorrents de multas contratuais e danos provocados pelo COMARES-ULC 
até o limite dos prejuízos causados ao MUNICÍPIO; e 

§ 80  - O não pagamento da indenização prevista no caput desta Cláusula, inclusive 

quando houver controvérsia de seu valor, não impede o MUNICÍPIO de retomar os 7' 
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serviços ou adotar outras medidas para garantir a continuidade da prestação adequada 

do serviço público. 

CAPÍTULO XXI 

DOS iNVESTIMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 

CLÁUSULA TRIGÉSiMA QUNTA - Quaisquer valores ou bens que entidades públicas 

ou privadas, nacionais ou internacionais, destinarem ao MUNICÍPIO para aplicação nos 

serviços, objeto deste contrato, poderão ser recebidos diretamente pe!o COMARES-

UL, nos termos da Lei. 

§ 10 - Os investimentos realizados pelas partes contratantes serão contabilizados em 

favor de quem suportou seu pagamentd; e 

§ 20  - Os investimentos realizados com recursos não onerosos obtidos pelos 

contratantes não serão remunerados. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - Caberá ao COMARES-UL executar diretamente ou 

a contratar de terceiros a execução dos projetos e obras referentes a construçâo do 

Aterro para destinação dos resíduos Sólidos. 

§ 
fO - Na hipótese de terceirização, os projetos e as obras referidos no "capuf' deverão 

ter aprovação e fiscalização do COMIRES-UL; e 

§ 
20 - Os serviços nesta cláusula até serem concluídos, não serão considerados como 

investimentos para fins de remuneração e indenização. 

CAPÍTULO XXII 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - Anualmente, até o final do terceiro mês do 

exercício civiL o COMARES-UL, obrigatoriamente, prestará contas ao MUMCPIO e 

aos órgãos de Controle da gestão dos serviços concedidos. mediante apresentação de: 

relatórios, expedidos na forma a ser estabelecida pelos árgãos de controle e 

segundo as prescrições legais e regulamentares específicas, relativos: 

a) à execução dos estudos, projetos e obras previstos em Plano Plurianual de 

Investimentos 

b) ao Desempenho Operacional da outorga transferida que contenha informações 	
/ 

específicas sobre os níveis de regularidade, continuidade, eficiência, segurançaÇ("\ / 

atualidade, generalidade, cortesia na prestação dos serviços e modicidade das tarifas; 

C) ao registro e inventário dos bens vinculados à prestação dos serviços: e 

/ 
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d) ao desempenho operacional. econômico e financeiro. 

II - demonstrações financeiras do Consórcio e as individualizadas em nome do 

MUNICÍPIO: 

III - demonstrativo da aplicação dos recursos financeiros captados pelo COMARES-UL 

ou pela Administração Municipal, vinculados ao MUNICÍPIO.. 

Parágrafo Único 	A cada três meses, o COMARES-UL deverá publicar 

demonstração financeira parcial relativa à gestão associada de forma específica e 

segregada das demais demonstrações normais do Consórcio 

CAPÍTULO XXIII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA O início da transferência dos serviços se dará por 

ocasião da assinatura do presente contrato, sendo da responsabilidade de ambas as 

partes a satisfação nas necessidades atinentes a destinação dos resíduos sólidos 

produzidos no âmbito do MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - O índice setorial de reajuste deverá ser estabelecido 

em conjunto entre as partes, sendo que, enquanto o índice setorial não for definido, os 

reajustes serão concedidos pela variação do IGP-M, calculado pela Fundação Getúlio 

Vargas ou outro índice que viera substituí-lo, apurado em relação ao período anual de 

maio a abril. 

Parágrafo Único - Na hipótese do IGP-M ser definitivamente extinto, os órgãos de 

controle e o COMARES-UL, de comum acordo, devem escolher outro índice que 

retrate a variação dos preços dos principais componentes de custos. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - A primeira definição dos valores das tarifas a serem 

cobrados, bem como dos primeiros indicadores de qualidade, serão estabelecidos 30 

(trinta) dias antes do efetivo funcionamento do Aterro. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - O COMARES-UL deverá apresentar 

juntamente com os primeiros valores das tarifas, metas de investimentos a serem 

adotadas: 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - Visando consolidar os vaIo. 

remanescentes e a situação patrimonial dos bens reversíveis relativos a esse Contrato'\ 

de Programa. o COMARES-UL deverá apresentar até 30 (trinta) dias do ato de 
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assinatura deste contrato, inventário dos bens patrimoniais afetos ao MUNICÍPIO e 

necessários à prestação dos serviços. 

§ l - Acordam as partes ora contratantes que aos bens inventariados serão aplicadas 

as regras contidas na Cláusula Trigésima Terceira deste Contrato de Programa, em 

ocorrendo quaisquer dos eventos futuros previstos na Cláusula Trigésima Primeira, e 

§ 20  A atualização patrimonial deverá ser realizada em até 05 (cinco) anos, a partir da 

assinatura do contrato, identificando os bens aportados por cada uma das partes, 

ressalvado o direito de contestação do MUNICÍPIO, no prazo de 06 (seis) meses, 

contados a partir de sua cientiflcação. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - O presente Contrato poderá ser aditado, 

visando adequá-lo ás necessidades dos serviços e atender o interesse das partes e à 

legislação federal, estadual e municipal incidente sobre o serviço de destinação final 

dos resíduos sólidos, objeto de outorga do presente contrato. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - As normas reguiadoras para a prestação 

do serviço, bem como os critérios e as metas dos Indicadores de Qualidade e demais 

disposições não previstas no presenté Contrato, serão definidas pelas partes e 

aprovadas em Assembléia Geral do Consórcio, após prévio pronunciamento de seus 

técnicos e órgãos consultivos. 

Parágrafo Único - Até a edição dos instrumentos previstos nesta cláusula será 

aplicada a iegisiação referenciada na Cláusula Primeira deste Contrato. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - Fica eleito o foro da Comarca do Município 

sede do COMARES-UL, para dirimir quaisquer questões entre as pates, oriundas do 

presente Contrato, que não possam ser solucionadas amigavelmente através da 

mediação e decisão em Assembléia Geral do Consórcio. 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 04 

(quatro) vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, abaixo 

identificadas. 

PALHANO - CE. em 30 de Março de 2009. 
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CONTRATO bE PROGRAWjA N° 005/2009JCOMARES.4JL 

CONTRATO DE PROGPUNMA,  QUE ENTRE 61 
CELEBRAM O MUNICPIC DE MORADA 
ENTE FEDERADO CONSORCiADO E. C 
CONSÓRCEO MUNC1PAL PARA ATERRO DE 

- . 	 ESÍDUOS SÓUDOS - UNIDADE LIMOEIRO 
• 	 . 	COMARES - UL. PARA OS FINS QUE NELE SE 

- 	 DECLARARI: 

Pelo presente ir'strji+ento de contrato, e ern confom'idade com o inciso . e § 20 do inciso V 

da Ciáusula Séima e incisos 1 e II da Cláusula Tgésrna do Ccralo de CC:TtttUiÇãO dC. 

Consórcc Municipal paía Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Umoeiro, devidameiite 

ratificado por Lei Municipal de no 1460; datada de 20 102 12009, o Município de MORADA 

NOVA, atravs da sua Prefeitura Municipal, pessoa jurídica de direito púhco, inscrita 

no CNPJ/MF sob o n 07.782.84010001-00, sito a Av. Manoel Castro r 726, CEP: 

62.940-000. neste ato representado por seu gstor, o Sr., SL\U8ER BARBOSP. DE 
1 

 CASTRO, brasileiro, divorciado, Áuricionário publico, portador do CPF1MF n° 

210.608.943-90, doravante denominado de MUNICP1O, e de outro lado o 

CONSÓRCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓUÜOS - UNIDADE 

LiMOEiRO - COMARES-UL, pessoa jurídica de dírsio púbiico, do tipo associação 

pública, inscrita no Ct!PJIMF sob o n° , com sede na cidade de 

Lmoe!ro. Estado do Ceara, sito a rua Cal. ntôno Joaquim no 2121, CEP: 62.930-000, 

neste ato representado, na forma estatutária, por seu Presidente, Sr. JOÃO DILMAR 

DA SILVA, brasileiro, casado, dentista, portador do CPF!MF n° 041.258.433-68, 

doravnte denominado COMARES-UL, tem entre si, justo e contratado a prestação de 

serviços relativos à destinação final dos resíduos sólidos produzidos no âmbito do 

território do MUNICPiC, mediante as seguintes cláusulas e condições, observada tods 

a legislação aplicável à matéria. - 

CAPÍTULO 1 

DA LEGiSLAÇÃO APLICÁVEL 

CLÁUSULA PRIMEIRA - No que no contrariar a legislação federal, estadual e 

municipal afeta ao objeto deste contrato, aplica-se, em especiaL as Leis Federais de n.° 

8.429192: de n° 8,66611993: de n98.98711995 e suas alterações posteriores; de r 

2 



11.107/2005; e de n 3  11.44512007; o Decreto Federal de n.° 6.01712007; respetiva 

Lei Municipal db Ratificação fl°  14&) 12009 e dems gsaço 5.: 

CLÁUSULA SEGUNDA k ce!ebração do presenta Contrato de programa se 'JcÉt por 

dispensa de ctação em conformidade com o art. 24. inciso XXVI, de Lei Federal 

1J3!93, observados os proc'edimentos previstos no art. -2133 do mesma Lei. 

GAPÍTULO 1! 

DAS DEFINIÇÕES 

CLÁUSULA TERCEIRA - Para os efeifos deste Contrato, consicIerase: 

- Gastc Associada: ato de promover ações para a prestação de serviço púb!ica 

com o objetivo de acancss níieis de satisfação das necessidades bàsc. e essenoiais 

do ser humano, visando à universaização desta prestação no Pmbito de atuação do 

..., a... 

eMs: prestação de serviços públicos diretamente relacionados à destinação 

final dos resíduos sólidos, objeto do presente Ccntrao: 

Piano de Gerenciamonto Ambientai: conjunto de estudos, diratrzes, programas, 

prqndaes, metas, atos normstvos e procedimentos capazes d6 avaliar e tomecer ,  

subsídios para soluções viáveis no que concerne a destinação finai de resíduos 

sólidos; 

ao 	rcip de anexa-manto Eásíco: instrumento cia política de saneamento 

do MUNICÍPIO que deverá abranger o daqnóstico da situa-cão kCSi e seus imPactos 

nas condições de vida, os objetivos e metas a serem atingidos através da gestão 

associada; 

V - Atividade de planejamento: identificação, qualificação, quantificação, organização 

e orientação de todas as ações por meio das quais o serviço deva ser prestado 

alcançando metas e resultados pretendidos; 

VI- Aivkad€ de eguo: todo e quaer ato, normativo ouro. que discpine ou 

organize a prestação de um determinado serviço; 

VII - AtMdade de Fiscalização: acompanhamento, montoramerto, controle e 

aveíirnãó da prestação de um: ser-Aço público; e 

- CotroIe Social: mecanismos e procedmencs que garantam n.ormecões a: 

sociedade sobre a 3111.restação  de um serviço. 



C4PIflJLO 111 

DA FNAUDADE E DO OBJETO 

CLÁUSULA QUARTA - Èste Contrato de Programa tem por finalidade 'constituir e 

regular as obrigações a seuc14t assumidas p&as partes, no âmbito da gestão associada 

estabelecida e autorizada no Caput da Cláusula Nona do Contrato de Constituição do 

Consórcio. 

CLÁUSULA QUINTA - Este Contrato de Programa tem por objeto a outorga através 

d'a gestão associada a ser exercida pelo COMARESUL com a transferência ota! ze 

presiacão de serviço para destinação final dos resíduos sólidos bem corno com e 

transferência parcial de encargos, pessoal e en3 que se fizerem necessários a sua 

realização, podendo para tanto promover ações e desenvolver melhorias para a 

prestação do serviço público ora transferido de forma a alcançar níveis de satisfação 

das necessidades básicas e essenciais dos munícipes no tocante a educação, saúde e 

preservação arnbisnt2l, maxfrnizando qualidade de vida, tanto na âma Lrbana como em 

áreas rurais continuas dentro do território do MUICPIO. 

§ 10 - Ainda com a finalidade de destinaç.ãc final dos resíduos sólidos produzidos no 

MUNICÍPIO, o COMARES-UL poderá implantar, ampliar, melhorar, buscar novas 

tecnologias e soluções para construção e operaconalização do Aterro de forma a 

promover a coleta nas estacões, o transporte, o condicionamento e o tratamento dos 

resíduos e seus derivados dentro das normas egais e índices ocamente 

aceitáveis, podendo também para obtenção de seus objetivos: 

- realizar cobrança e arrecadação de tarifas e outros preços públicos, sendo 

calculados com base nos critérios definidos no Contrato de Constituição do Consórcio e 

legalmente orevistos em regulamentos; 

- medir, faturar e entregar contas aos usuários dc sistema; 

III - realizar investimentos econmico e firanc !rcmente compateis com as receitas 

oriundas de arrecadação, de transferências voluntárias de outras esferas de governo 

ou com recursos devidaenta previstos em contrato de rateio; 

- promover estudos e pesquisas na busca por soluções e aproveitamento de 

resíduos transformando-os en rscursos renováveis; 

V - manter atualizados indicadores (dados índices e estatísticas) de mzdo a conhen 

as variações nas quantidades produzidas de resíduos e os efeitos cancados com 

base nas diretrizes e diagnósticos estabelecidos nos pianos. de G.erenciamentn 

• Ambiental e Municipal de Saneamento Básico; 



iR - elaborar planos de 	nvestinsntos para expansão, reposição e modernização 

tecnológica do Aterro, bem como planos de recuperação dos custos sem, contudo, 

comprometer a qualidadé do serviço prestado; 	 - 

Vfl - notificar previamente o MUN1CPIO em nadimp!éncia cias obrigações assumidar. 

adotando medidas .de restrição de acesso ou de suspensão do serço caso a 

inadimplência não seja sanada; e 

exercar, o poder de polícia para fiscalizar e multar no caso de comprovado 

c3escumprimento d !egistação e de grave ameaça a saúde e ao meio ambiente. 

§ Z - Para execução da gestão associada prevista neste Contrato, fica vedado ao 

COMARES-U atribuir a terceiros o exercício dos poderes outorgados no tocante a 

planeamento, fiscaiização e regulação, poderes estes de oompetër3cia exclusiva da 

admintração pública, sob pena de nulidade. 

CAPITULO IV 

DA ÁREA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇ 	 - 

CLÁUSULA SEXTA - A delegação dos serviços ora outorgados abrangerá a área 

urbana e áre 	co as rurais ntinuas á zona urbana por toda a extensão do terrftório dc 

IUNÍCiPIO. 

Parágrafo único - k área de atuação poderá, também. contemp!ar aglomerados 

urbanos da área rural. nos termos definidos em aditivo contratuaL 

CAPÍTULO V 

DO PRAO DA GESTÃO ASSOCIADA 

CLÁUSULA SÉTIMA - Este Contrato vigorará peio prazo de 20 (vinte) anos, a contar 

da data de sua assinatura 

Parágrafo Único - O presente Contrato poderá ser prorrogado por igual e sucessivos 

períodos de 20 (vinte) anos, por intermédio de Termo Aditivo, mediante manifestação 

expressa das partes com 01 (um) ano de antecedência. 

CAPfTULO 

DO ?ODÕ, FORM E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO O SVIÇC 

CLÁUSULA OITAVA - Na prestação dos serççs. o COMARES-UL deverá: 

e 



- estabelecer, através de negociação com o MUNICÍPIO, sempre de forma compatível 

com os planos de Gerenciamento Ambiental e Municipal de Saneamento Básico, as 

ações de investimentos, definindo necessidades e prioridades, a serem consideradas; 

II - operar e manter os serviços de controle da coleta dos resíduos nas estações, o 

condicionamento, tratamento medição e controle de qualidade na prestação do serviço 

nos termos da legislação ambiental e das normas reguladoras próprias a serem 

definidas no prazo máximo previsto na Cláusula Octogésima-Sexta do Contrato de 

Constituição do Consórcio; 

III - operar e manter os serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final dos 

resíduos sólidos, nos termos definidos do Contrato de Constituição do Consórcio; 

IV - executar direta ou indiretamente estudos, projetos, obras e serviços, sempre de 

forma compatível com os procedimentos estabelecidos no Contrato de Constituição do 

Consórcio, objetivando o adequado funcionamento dos serviços e o pleno atendimento 

dos usuários, observados os limites previstos em orçamento anual, plurianual ou em 

Contrato de Rateio: 

V - equacionar e solucionar, de forma satisfatória, eventuais problemas no 

funcionamento dos serviços, de acordo com o regulamento do Consórcio; 

Vt - melhorar o nível de qualidade dos serviços, de acordo com a legislação atual e 

superveniente: 

VII - garantir a continuidade dos serviços: 

VIII - atender ao crescimento vegetativo populacional, promovendo as ampliações 

necessárias, de acordo com os objetivos e normas gerais do Consórcio; 

IX - adotar tecnologia adequada e empregar materiais, equipamentos, instalações e 

métodos operativos que, atendidas as normas técnicas pertinentes, garantam a 

prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários: 

X - executar ações visando à manutenção e conservação dos equipamentos e das -

instalaçÕes; 

Xl - programar e informar ao MUNICÍPIO, por escrito, as condições técnicas e 

financeiras, o prazo de início e de conclusão das obras. 

CLÁUSULA NONA - Só será admitida a interrupção dos serviços nas seguintes 
hipóteses: 

- situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens; 

II - necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias nas instalações do 

Aterro que se não realizadas, possam comprometer a prestação do serviço, a saúde ou 

o meio ambiente: 

6 



iU  - manipulação indevida de qualquer equipamento ou em suas nst&ações que 

possam acarretar riscas ou prejuízos a Administração Pública; 

- inadimplemento do MUNCPO do pagamento das tarifas, após ter sido 

foma!m.ente nc•tficado. 

Parágrafo Único - As disposições contidas no 'capur serão aplicadas observada a 

legislação específica, no estabelecido em Contrato de Constituição do Consórcio, seu 

Estatuto, Regimento Interno e normas de Regulação. 

CAPÍTULO Vil 

DOS CRrrÊROs, IDíCADORES, FÓRMULAS E PARÂMETROS DEFINIDORES DA 

JJAUDADE DO SER 

CLÁUSULA DÉCIMA TAS  metas progressivas e graduais de expansão dos serviços, 

de cualidade. de eficiência e de tratamento dos resíduos, hm como a utiliza de 

outros recursos naturais (água e energia), serão aferidos por meio dos indicadores 

definidos em indicadoras oficiais e demais normas regulamentares. 

- O COMARESUL deverá apresentar relatórios anuais de medição dos 

indicadores referentes a cada ente consorciado de modo a definir a par!cipaço 

individual do MUNICíPIO na prestação de serviço; 

§ 20 - O CO iARE$-UL deverá apresentar Relatório Anual de PresÍaço de Serviço - 

RAPS, de forma a vertf!car a efetividade das ações executadas, bern corno os 

indicadores (critérios, índices, parâmetros e prazos) adotados no desempenho da 

prestaçãó de serviço realizada pelo Consórcio; 

§ - Deverá também ser apresentado relatório com base em outras metas oriundas 

de indicadores estabelecidos em Contrato de Constituição ou em resoluções do 

Consórcio; 

§ 4 - Os relatórios previstos nos parágrafos anteriores deverão ser encaminhados ao 

UiCPO para conhecimento e análise, anualmente, até 31 de março do ano 

subseqüente ao do exercício a que se referirem; e 

- Os indicadores de qualidade deverão ser revistos nas mesmas datas das 

reuniões Ordiráras da Assembléia Geral, ocasião em que poderão ser subrnefidgs a 

prévia anlise do Conselho de Regulaao, composta por membros da Diretoria 

Executiva e de representantes da sociedade legalmente desíqnados. 

Q, 	
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CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - O cumprimento das normas relativas à qualidade 

dos serviços, estabelecidas neste contrato e demais disposições regulamentares, será 

aferido pelo MUNICÍPIO através de seus órgãos ambientais e de saúde. 

Parágrafo Único - Os resultados da verificação prevista nesta cláusula serão 

amplamente divulgados na rede mundial de computadores. 

CAPÍTULO VIII 

DA POLJTICA TARIFÁRIA DO 

PREÇO DO SERVIÇO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Pela prestação dos serviços que lhe são delegados 

por este Contrato, o COMARES-UL cobrará as tarifas discriminadas na Planilha de 

Estrutura Tarifária do Sistema (Anexo U), sendo implementadas pelo COMARES-UL, 

de forma universal, em todos os entes integrantes do Consórcio. 

§ 1 1  -. A tarifa pela prestação do serviço deve cobrir os custos operacionais eficientes, 

segundo o nível de qualidade dos serviços ofertados e assegurar a obtenção de um 

retorno justo e adequado dos investimentos e ainda a necessária provisão das 

depreciações dos equipamentos e instalações, observadas as condições do Contrato 

de Constituição do Consórcio 'e a legislação aplicada a matéria; e 

§ 21  - Para entrarem em vigor e serem cobradas, as tarifas e suas alterações deverão 

submetidas ao Conselho de Regulação e homologadas em Assembléia Geral. 

CAPÍTULO IX 

DO REAJUSTE TARIFÁRIO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os valores das tarifas serão reajustados em 

conformidade com as seguintes condições: 

- o reajuste ocorrerá sempre em 1° de junho de cada ano e será aplicado no 

faturamento da competência Junho; e 

II - os reajustes serão concedidos pelo índice setorial, apurado em relação ao período 

anual de maio a abril. 

CAPITULO X 

DA REVISÃO TARIFÁRIA 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O Conselho de Regulação, de acordo com o previsto 

no contrato de Constituição do Consórcio, procederá as revisões dos valores das 
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tarifas, considerando as alterações na estrutura de custos da prestação de serviço, os 

estímulos à eficiência e à modicidade das tarifas, ouvindo o MUNICíPIO, os demais 

entes consorciados e os representantes dos usuários. 

§ 1 0 _ As revisões tarifárias serão realizadas a cada 02 (dois) anos, sempre no mês em 

que realizar a segunda reunião Ordinária da Assembléia Geral prevista em Contrato de 

Constituição do Consórcio. 

§ 20  - No ano seguinte em que ocorrer revisão dos valores da tarifa, o reajuste previsto 

na Cláusula Décima Terceira será substituído pela revisão. 

§ 31  - Os pedidos de revisões ordinárias das tarifas, acompanhados de todos os 

elementos e informações necessárias, serão encaminhados pelo COMARES-UL ao 

Conselho de Regulação, com pelo menos 90 dias de antecedência à data de sua 

vigência, a qual procederá aos trâmites para sua análise e elaboração de parecer 

quanto a sua aprovação ou denegação, de forma integral ou parciàl. 

§ 41  - Por sugestão de qualquer uma das partes, poderá ser realizada a readequação 

da estrutura tarifária. 

CAPÍTULO Xl 

DA REVISÃO TARIFÁRIA EXTRAORDINÁRIA 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - As partes reconhecem que as tarifas indicadas na 

Planilha de Estrutura Tarifária (Anexo II), em conjunto com as regras de reajuste e 

revisão descritas nas cláusulas anteriores, serão suficientes para a adequada 

prestação dos serviços concedidos e a manutenção do seu equilíbrio econômico-

financeiro. 

§ l - Sempre que forem atendidas as condições para a prestação do serviço, 

considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Sem prejuízo dos reajustes e revisões a que se 

referem às cláusulas anteriores, caso haja alterações significativas nos custos da 

prestação do serviço, por solicitação do COMARES-111— ou de seus entes consorciados, 

devidamente comprovadas por documentos, a Assembléia Geral poderá, a qualquer 

tempo, requerer à revisão extraordinária das tarifas, visando manter o equilíbrio 

econômico-financeiro para prestação do serviço, nas seguintes hipóteses: 
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- quando houver necessidade de alterações significativas nas metas de investimentos, 

previstas em Plano Plurianual de Investimentos, ou para atender demandas 

extraordinárias que afetem a estrutura tarifária, acarretando variações acima de 02 % 

(dois por cento), negativas ou positivas, dos valores das tarifas necessárias para a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do serviço prestado; 

II - quando houver a extinção do contrato por caducidade, rescisão, anulação, 

referentes aos municípios integrantes do Consórcio; 

III - em decorrência de fatos extraordinários fora do controle do MUNICÍPIO ou do 

COMARES-UL, em razão de: 

a) atos da natureza que afetem significativamente os custos da prestação dos serviços; 

b) alterações na política tributária ou fiscal; 

c) em decorrência de decisões judiciais que repercutam, direta ou indiretamente, nos 

custos de prestação dos serviços concedidos provocando variações positivas ou 

negativas superiores a 2 % (dois por cento); 

d) ocorrência de outros fatos extraordinários admitidos e reconhecidos pelas partes 

que afetem significativamente os custos da prestação dos serviços; 

e) extinção do contrato de algum dos municípios cuja receita anual seja equivalente a 

mais de 2 % do total do arrecadado; 

f) ingresso de município ou grupo de municípios cujo somatório da receita anual seja 

superior a 2 % do total do arrecadado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As fontes provenientes de receitas alternativas, 

complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, 

com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, serão obrigatoriamente consideradas 

para a aferição do equilíbrio econômico-financeiro do serviço prestado. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Na exploração do serviço público objeto deste 

Contrato, o COMARES-UL não poderá dispensar tratamento diferenciado, inclusive 

tarifário, entre os entes consorciados e nas mesmas condições de atendimento, exceto 

nos casos previstos na legislação federal, estadual e regulamento do COMARES-UL. 

Parágrafo Único - Será vedada a concessão de isenção de pagamento de tarifas, 

tanto aos entes consorciados como aos demais setores do Poder Público, visando 

garantir a manutenção da adequada prestação dos serviços e o tratamento isonômico 

previsto no Contrato de Constituiçãi do Consórcio. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Ressalvados os impostos incidentes sobre a renda, a 

criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a 
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assinatura deste Contrato, quando comprovado seu impacto, implicará na revisão das 

tarifas, para mais ou para menos, conforme o caso. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Para assegurar maior transparência na gestão associada o 

COMARES-UL deverá prestar contas através de relatórios econômicos e financeiros 

do serviço prestado em relação ao MUNICÍPIO, especialmente no tocante ao montante 

arrecadado e investido em seu território. 

CAPÍTULO XII 

DOS DIREITOS, GARANTIAS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

SEÇÃO! 

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Compete ao MUNICÍPIO, na qualidade de ente 

consorciado, as seguintes obrigações; 

contribuir para a regulamentação da prestação do serviço; 

II - fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços; 

III - fazer cumprir a aplicação das penalidades regulamentares e contratuais; 

IV - homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma da lei, das normas 

pertinentes e deste contrato; 

V - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do COMARES-UL e as 

cláusulas contratuais do Contrato de Constituição, Estatuto, Regimento Interno e 

Regulamentos; 

VI - zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e buscar soluções para as 

queixas e reclamações dos munícipes, encaminhando-as ao COMARES-UL para 

serem cientificados, em até 30 (trinta) dias, das providências tomadas; 

Vil - declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra 

pública, outorgando poderes ao COMARES-UL para promoção das desapropriações e 

para a instituição das servidões administrativas, a qual assumirá a responsabilidade 

pelas indenizações cabíveis; 

VIII - estimular o aumento da qualidade e produtividade dos serviços; 

IX - estimular a educação ambiental dos munícipes no sentido de promover a 

separação e coleta de materiais recicláveis e de reuso dos resíduos sólidos; 

X - consultar ao COMARES-UL sobre a capacidade técnica do Aterro para a 

destinação final de resíduos antes de aprovar novos segmentos produtores 

populacionais ou industriais; 
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Xl - comunicar previamente ao COMARES-UL a execução de obras e serviços nas vias 

públicas em que se localizam estações de coleta ou nas de acesso ao aterro; 

XII - zelar pelo cumprimento da legislação federal, estadual e municipal de proteção 

ambiental e de saúde pública, respondendo pelas eventuais conseqüências de seu 

descumprimento, no que couber, visando à preservação e a conservação do meio 

ambiente e da saúde pública; 

XIII - zelar pelo cumprimento da legislação vigente relacionada ao desenvolvimento de 

fontes alternativas de energia ecologicamente viáveis, produzidas a partir dos resíduos 

sólidos para aproveitamento racional de seus benefícios; 

XIV - exigir a prestação do serviço de forma obrigatória a todas as áreas de seu 

território, excetuando-se apenas as áreas com justificável impossibilidade técnica; e 

XV - estabelecer planos e políticas ambientais, de saneamento, de urbanização e 

desenvolvimento industrial, com a participação do COMARES-UL de modo a permitir o 

estabelecimento de Metas de Investimentos; 

XVJ - Arcar com os ônus e passivos dos servidores municipais transferidos para 

prestarem serviços ao Consórcio; e 

Xvii - responder subsidiariamente em relação a todas as obrigações fiscais, 

trabalhistas e previdenciárias, bem assim a quaisquer outras obrigações e encargos 

relacionados ou decorrentes da exploração dos serviços transferidos; 

SEÇÃO II 

DOS DIREITOS E GARANTIAS DO MUNICÍPIO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - Ao MUNICÍPIO são assegurados os seguintes 

direitos e garantias: 

- estabelecer, juntamente com o COMARES-UL, as prioridades, os objetivos e as 

condições para a prestação dos serviços, considerando as Metas de investimentos e 

de forma compatível com o Plano do MUNICÍPIO de Saneamento Básico; 

ii - receber do COMARES-UL a prestação de serviços adequados nos termos deste 

contrato e da legislação aplicável; 

Vi - a realização, pelo COMARES-UL, dos investimentos necessários à expansão e à 

modernização dos serviços, dos equipamentos e das instalações, nos termos previstos 

no planejamento orçamentário do MUNICIPIO e no Orçamento Plurianual de 

Investimento do Consórcio; 

IV - conhecer, prévia e expressamente, as obras que o COMARES-UL pretenda 

executar próximos ou em vias e logradouros públicos; 
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- estar isento de qualquer ônus de solidariedade com o COMARES-111— no caso de 

falta ou insuficiência de sinalização nas obras por ele realizadas nas vias públicas, 

durante toda a execução das mesmas; 

VI - receber, do COMARES-UL, no primeiro trimestre de cada ano, prestação de 

contas na forma da Cláusula Trigésima Sétima; 

VII - ser ressarcido de todos os prejuízos que lhe forem causados em decorrência da 

indevida execução dos serviços, conforme processo administrativo prévio e especifico; 

VIII - ter assegurada a aplicação dos recursos financeiros captados pelo COMARES-

UL ou pelo MUNICÍPIO, destinados a prestação do serviço outorgado; 

IX ser informado, prévia e expressamente, pelo COMARES-UL de qualquer operação 

financeira ou judicial em que faça recair garantia sobre os bens vinculados à prestação 

do serviço, que possam comprometer a operacionalização e a continuidade da 

prestação dos serviços; 

X - receber, em quaisquer dos casos de extinção do contrato, cópia do acervo técnico 

da prestação dos serviços, em meio digital; 

Xl - ter livre acesso dos técnicos e agentes de fiscalização do MUNICÍPIO, 

especialmente designados, em qualquer época, às obras, equipamentos e instalações 

utilizados na prestação dos serviços, bem como aos dados e registros administrativos, 

contábeis, técnicos, econômicos e financeiros realizados pelo COMARES-UL, relativos 

ou pertinentes ao contrato; 

XII - aplicar as penalidades previstas neste contrato; 

XIII - receber os bens reversíveis, nos termos deste contrato, em quaisquer das 

hipóteses de sua extinção. 

CAPITULO XIII 

DOS DIREITOS, GARANTIAS E OBRIGACOES DO COMARES-111— 

SEÇÃO! 
DAS OBRIGAÇÕES DO COMARES-UL 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - Compete ao COMARES-UL as seguintes 

obrigações: 

- elaborar e executar direta ou indiretamente, estudos, projetos e obras, obedecendo 

ás prioridades, os objetivos e as condições estabelecidas neste contrato ern Contrato 

de Rateio ou em Plano Plurianual de Investimentos; 

- garantir a prestação de serviços adequados nos termos deste contrato e da 

legislação aplicável; 
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III - dar ciência prévia e expressa ao MUNICIPIO das obras que pretenda executar 

próximas ou em vias e logradouros públicos; 

IV - sinalizar as obras nas vias públicas durante toda a sua execução, sendo que 

- 	qualquer dano causado a terceiro, em virtude de falta ou insuficiência de sinalização 

serão da inteira responsabilidade do COMARES-UL; 

V - apresentar ao MUNICÍPIO, no primeiro trimestre de cada ano, prestação de contas 

na forma da Cláusula Trigésima Sétima; 

VI - publicar, anualmente, as demonstrações financeiras referentes a prestação do 

serviço na forma da legislação especifica; 

Vil - a execução do serviço, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados 

ao MUNICiPIO, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo 

MUNICÍPIO, ou a quem este delegar, exclua ou atenue essa responsabilidade, exceto 

nos casos legais; 

VIII - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço, as cláusulas contratuais e a 

legislação relativa à prestação dos serviços; 

IX - captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço; 

X - organizar e manter registro e inventário dos bens vinculados à prestação dos 

serviços e zelar pela sua integridade, segurando-os adequadamente, e informar o 

MUNICÍPIO, prévia e expressamente, de qualquer operação financeira ou judicial em 

que faça recair garantia sobre os bens vinculados aos serviços, que possam 

comprometer a operacionalização e a continuidade da sua prestação; 

XI - organizar e manter, permanentemente atualizado, os arquivos com dados e 

informações sobre a prestação do serviço; 

Xli - cumprir e fazer cumprir as normas legais e regulamentares do serviço, 

respondendo pelos eventuais danos causados em decorrência da incorreta prestação 

do serviço; 

Xlii - atender a todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária e 

encargos decorrentes das obrigações relacionadas à prestação do serviço, inclusive 

quando se referirem aos empregados celetistas do Consórcio; 

XIV - permitir aos técnicos e agentes de fiscalização do MUNICÍPIO, especialmente 

designados, livre acesso, em qualquer época, às obras, equipamentos e instalações 

utilizados na prestação do serviço, bem como a seus dados e registros administrativos, 

contábeis, técnicos, econômicos e financeiros; 

XV - zelar pelo cumprimento da legislação federal, estadual e municipal, de proteção 

ambiental e de saúde pública, em especial, respondendo pelas eventuais 

conseqüências de seu descumpnmento; e 
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XVI - Elaborar Plano Plurianual de Investimentos, e disponibilizá-lo ao MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - O COMARES-UL deverá manter, gratuitamente, 

serviço de atendimento aos usuários para registro protocolado das suas solicitações, 

sugestões e reclamações, bem como das soluções e respostas apresentadas, de 

acordo com os prazos legais e regulamentares, devendo sempre fornecer ao usuário 

protocolo comprobatório da comunicação, com os correspondentes dia e horário. 

SEÇÃO II 

DOS DIREITOS E GARANTIAS DO COMARES-UL 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Na exploração do Serviço para destinação dos 

resíduos sólidos, o COMARES-UL poderá: 

- utilizar-se de vias públicas, estradas, caminhos e terrenos de domínio municipal, 

para o fim específico de execução do objeto do presente Contrato, competindo ao ,  

MUNICÍPIO, observando e respeitando o objeto deste contrato, estabelecer as 

condições de sua utilização, bem como a sujeição das obras aos regulamentos 

específicos vigentes no Município; 

II - restringir ou suspender a prestação do serviço quando o MUNICÍPIO estiver na 

condição de inadimplente das obrigações assumidas observada uma previa notificação 

e assegurado o direito de defesa; 

Iii - aplicar o disposto no Contrato de Constituição do Consórcio, no Estatuto, 

Regimento Interno e regulamentos na prestação do serviço para destinação dos 

resíduos sólidos; e 

IV - nos contratos de financiamento, poderá oferecer em garantia os direitos 

emergentes pela prestação do serviço, até o limite que não comprometa a 

operacionalização e a continuidade de sua realização. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Sem prejuízo das responsabilidades referidas neste 

Contrato, o COMARES-UL poderá contratar terceiros para o desenvolvimento de 

atividades administrativas, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem 

como a implementação de projetos associados. 

§ 
jO - Os contratos celebrados entre o COMARES-UL e os terceiros reger-se-ão pelas 

normas da Administração Pública, não se estabelecendo qualquer relação jurídica 

entre os terceiros e o MUNICÍPIO; e 

§ 20  - A execução das atividades contratadas por terceiros pressupõe o acatamento e 

cumprimento das normas regulamentares editadas pelo COMARES-UL. 
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CAPITULO XIV 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável a 

matéria, objeto da prestação de serviço, aos princípios e normas que regem a 

Administração Pública, e ao Código de Defesa do Consumidor, são direitos dos 

usuários na qualidade de munícipes: 

- receber serviço adequado; 

II - receber do MUNICÍPIO e do COMARES-UL informações para a defesa de 

interesses individuais ou coletivos; 

III - atendimento, pelo COMARES-UL, dos pedidos de seu interesse, nos prazos e 

condições fixados neste contrato e nas normas e regulamentos editados pelo 

MUNICÍPIO, sendo-lhe garantida a prestação do serviço, independentemente do 

pagamento de valores não previstos nas normas do serviço ou de débito não imputável 

ao solicitante; 

1V - receber o ressarcimento dos danos que, porventura, lhe sejam coniprovadamente 

causados em função do serviço concedido, ressalvados os danos decorrentes de: 

a) deficiências técnicas em equipamentos ou nas instalações internas do Aterro; 

b) coletas em locais não determinados e fora dos horários previstos; 

c) caso fortuito ou força maior. 

V - prévio conhecimento dos seus direitas e deveres e das penalidades a que podem 

estar sujeitos; 

VI - acesso a informações nos termos deste contrato; e 

VII - acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - Sem prejuízo do disposto no Código de Defesa do 

Consumidor, são deveres dos usuários: 

- levar ao conhecimento do MUNICÍPIO e do COMARES-UL as irregularidades de 

que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado; 

II - comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pelo COMARES-

UL ou por terceiros referentes a prestação do serviço; 

III - contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos 

quais lhes são prestados os serviços; e 

IV - colaborar com a coleta seletiva do lixo doméstico de modo que os resíduos 

direcionados ao Aterro sejam as menores quantidades possíveis. 
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CAPÍTULO XV 

DA FISCALIZAÇÃO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - A fiscalização periódica da execução dos serviços 

cabe ao MUNICÍPIO, através de comissão de agentes de fiscalização especialmente 

designada para este fim, ao Conselho Fiscal e de Regulação e aos Órgãos de Controle 

Social, nos termos do Contrato de Constituição do Consórcio e de norma regulamentar. 

§ 
jO - No exercício da fiscalização, a comissão referida no caput terá acesso aos dados 

relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros 

do COMARES-UL e poderá acompanhar os serviços de controle de qualidade e a 

execução das obras e serviços; e 

§ 20  - A fiscalização prevista no Caput desta Cláusula deverá ocorrer trimestralmente 

em conformidade com o previsto no Contrato de Constituição do Consórcio e para 

cumprir o disposto no art. 30, parágrafo único, da Lei n° 8.987195. 

CAPÍTULO XVI 

DAS PENALIDADES CONTRATUAIS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - Pelo descumprimento das disposições contratuais, o 

COMARES-1.11 estará sujeito às seguintes penalidades: 

- advertência para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à adequação do serviço 

prestado aos parâmetros definidos neste Contrato ou em instrumentos 

complementares; 

II - em caso de inobservância da advertência, multa de até 2% (dois por cento), 

proporcional à gravidade da infração, sobre o valor arrecadado pelo Consórcio, no 

Município, nos últimos 03 (três) meses anteriores à notificação; 

111 - contrapropaganda, quando o COMARES-111 incorrer na prática de publicidade 

enganosa ou abusiva, nos termos do artigo 37 e seus parágrafos do Código de Defesa 

do Consumidor (Lei n° 8.078/90); 

§ 1 1  - Nos casos de reincidência em mesma prática infratora, julgada em última 

instância, durante o intervalo de 05 (cinco) anos, contado da data do recebimento do 

Termo de Notificação - TN, a penalidade a ser aplicada será de multa, observado o 

limite estabelecido no inciso li dessa Cláusula, a ser fixada considerandõ-se: 

a) as situações agravantes e atenuantes; 

b) a extensão do dano causado ao MUNICÍPIO ou a terceiros; 
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c) a vantagem eventualmente auferida com a infração; e 

d) a condição econômica do infrator. 

§ 211  - As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo previsto 

em regulamento, em que se assegure à parte inadimplente amplo direito de defesa e o 

contraditório. 

§ 
30 

- o COMARES-UL não estará sujeito às penalidades previstas no Contrato se 

comprovado que a não realização da obrigação específica decorreu de fato, ato ou 

circunstância imputada unicamente ao MUNICÍPIO, a terceiros, ou ainda em 

decorrência de caso fortuito ou de força maior. 

CAPÍTULO XVII 

DA EXTINÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - A delegação da prestação de serviços extingue-

se nos termos da Lei Federal n° 11.107105, do artigo 35 e parágrafos da Lei Federal n° 

8.987195, e suas alterações posteriores, por: 

advento do termo contratual ou de sua prorrogação; 

II - acordo formal entre o MUNICÍPIO e o COMARES-UL: 

Iii - caducidade; 

IV - rescisão; 

V - anulação; 

VI - extinção do COMARES-UL; e 

Vil - o COMARES-UL deixar de integrar a Administração Indireta do MUNICÍPIO. 

§ 1 0  - A extinção somente se efetivará com a conseqüente entrega ao MUNICÍPIO de 

todas as instalações, móveis e equipamentos relativos aos serviços, considerados 

como bens e direitos a ele reversíveis pela outorga; 

§ 20  - Extinta a delegação da prestação de serviços haverá a imediata assunção dos 

mesmos pelo MUNICÍPIO; 

§ 3° - A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo 

MUNICíPIO, de todos os bens a ele reversíveis; e 

§ 
40 - Com a extinção da outorga da prestação de serviços, apurado o quantum 

indenizatôno, caberá ao MUNICÍPIO indenizar ao COMARES-UL, nos termos da lei e 

deste contrato. 
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CAPÍTULO XVIII 

Dos BENS QUE INTEGRAM A DELEGAÇÃO 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - Havendo necessidade, na outorga da 

prestação de serviços poderá ser integrado bens tangíveis e intangíveis que lhe sejam 

afetos na data de assinatura deste contrato, ou que a ela venham a ser posteriormente 

se integrar, mediante prévio inventário de bens, a serem atualizados anualmente. 

§ 1 0  - Na assinatura deste contrato, os bens de propriedade do MUNICÍPIO destinados 

à execução dos serviços, serão transferidos parcialmente ao patrimônio do COMARES-

UL, mediante prévio inventário e avaliação; 

§ 21  - Os bens deverão ser recuperados, conservados, mantidos e operados em 

condições normais de uso de forma que, quando revertidos ao MUNICÍPIO, se 

encontrem em estado normal de uso, exceto pelo desgaste natural de sua utilização; 

§ 30  - Os bens reversíveis que por ventura venham a ser objeto de amortizações 

através de receitas oriundas de tantas ou de outros preços públicos, deverão ser 

previamente levantados, cadastrados em ordem alfabética e por ente consorciado, bem 

como avaliados com base em seu preço de mercado, considerado a depreciação do 

tempo de uso e seu estado de conservação; e 

§ 
40 - Os bens transferidos pelo MUNICÍPIO ou adquirido pelo COMARES—UL não 

poderão ser objeto de alienação entre as partes. 

CAPÍTULO XIX 

DA REVERSÃO DOS BENS INTEGRANTES DA DELEGAÇÃO 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - A reversão dos bens far-se-á com o 

pagamento, pelo MUNICÍPIO, das parcelas dos investimentos vinculados aos bens 

adquiridos pelo COMARES-UL, ainda não amortizados ou depreciados, observadas as 

respectivas competências e proporcionalidades. 

Parágrafo Único - Na extinção do contrato, após o procedimento dos levantamentos e 

avaliações previstos na Cláusula Trigésima Segunda, será lavrado termo de devolução 

e reversão dos bens, a serem dvidamente identificados. 

CAPITULO XX 

DAS INDENIZAÇÕES DEVIDAS AO COMARES-UL 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer das hipóteses de extinção da 

outorga da prestação dos serviços será apurado se o MUNICÍPIO deverá indenizar ao 

COMARES-(JL, observadas as condições estabelecidas nesta cláusula. 

§ 10 - Serão procedidos os levantamentos e avaliações necessários visando apurar os 

valores eventualmente devidos; 

§ 21  - Os critérios a serem utilizados como parâmetros para o cálculo da inoenização, a 

ser elaborado por perito, serão: 

- os registros contábeis apropriados, nos quais constarão os registros dos bens e dos 

investimentos realizados no Aterro; 

II - o valor de mercado dos bens patrimoniais, apurado através de avaliação, 

consideradas a depreciação ou amortização contábil e as reais condições de uso e/ou 

operacionalidade dos bens existentes; 

III - os bens públicos móveis e imóveis destinados à execução dos serviços, existentes 

quando da outorga destes e transferidos ao COMARES-UL, terão seus valores 

depreciados e descontados do montante apurado a título de indenização; 

IV - incidência da indenização sobre as parcelas dos investimentos vinculados a bens 

reversíveis, ainda não depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de 

garantir a continuidade e a atualidade dos serviços concedidos; e 

V - não serão computados os valores referentes aos investimentos realizados pelo 

MUNICÍPIO, inclusive os investimentos oriundos de recursos não onerosos, por 

proprietários ou incorporadoras de loteamentos, conforme estabelecido no presente 

Contrato, a partir de sua vigência 

§ 
30 - A atualização monetária será calculada pelos mesmos índices aplicados ao 

reajuste tarifário; 

§ 4° - No caso de decretação da caducidade, o pagamento da indenização não será 

prévio, podendo este ser calculado no decurso do processo; 

§ 
50 

- o pagamento da indenização será parcelado em tantas vezes quantas forem 

necessárias para permitir o cumprimento da obrigação pelo MUNICÍPIO, segundo suas 

reais possibilidades financeiras, nos seguintes casos de extinção do contrato: 

- rescisão pelo COMARES-UL; 

II - por caducidade; 

III - por transferência da outorga dos serviços do COMARES-UL a outro órgão; 

IV - por extinção do COMARES-UL; 

V - por deixar o COMARES-UL de integrar a administração indireta do MUNICÍPIO; e 

VI - por anulação do Contrato 
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611  - Nos demais casos de extinção previstos no caput da Cláusula Trigésima 

Primeira, a indenização será prévia; 

§ 70  - Do valor apurado, a título de eventual indenização, poderão ser descontados os 

créditos decorrentes de multas contratuais e danos provocados pelo COMARES-UL. 

até o limite dos prejuízos causados ao MUNICÍPIO; e 

§ 81  - O não pagamento da indenização prevista no caput desta Cláusula, inclusive 

quando houver controvérsia de seu valor , não impede o MUNICÍPIO de retomar os 

serviços ou adotar outras medidas para garantir a continuidade da prestação adequada 

do serviço público 

CAPITULO XX'! 

DOS INVESTIMENTOS E DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - Quaisquer valores ou bens que entidades públicas 

ou privadas, nacionais ou internacionais, destinarem ao MUNICÍPIO para aplicação nos 

serviços, objeto deste contrato, poderão ser recebidos diretamente pelo COMARES-

UL, nos termos da Lei. - 

§ 1 1  - Os investimentos realizados pelas partes contratantes serão contabilizados em 

favor de quem suportou seu pagamento; e 

§ 211 - Os investimentos realizados com recursos não onerosos obtidos pelos 

contratantes não serão remunerados. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - Caberá ao COMARES-UL executar diretamente ou 

a contratar de terceiros a execução dos projetos e obras referentes a construção do 

Aterro para destinação dos resíduos sólidos. 

§ 10 Na hipótese de terceirizacão, os projetos e as obras referidos no "caput" deverão 

ter aprovação e fiscalização do COMARES-UL; e 

§ 20 - Os serviços nesta cláusula até serem concluídos, não serão considerados como 

investimentos para fins de remuneração e indenização. 

CAPITULO XXII 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - Anualmente, até o final do terceiro mês do 

exercício civil, o COMARES-UL, obrigatoriamente, prestará contas ao MUNICÍPIO e 

aos órgãos de Controle da gestão dos serviços concedidos, mediante apresentação de: 
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- relatórios, expedidos na forma a ser estabelecida pelos órgãos de controle e 

segundo as prescrições legais e regulamentares específicas, relativos: 

a) à execução dos estudos, projetos e obras previstos em Plano Plurianual de 

Investimentos; 

b) ao Desempenho Operacional da outorga transferida que contenha informações 

específicas sobre os níveis de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade, cortesia na prestação dos serviços e modicidade das tarifas; 

c) ao registro e inventário dos bens vinculados á prestação dos serviços; e 

d) ao desempenho operacional, econômico e financeiro. 

II - demonstrações financeiras do Consórcio e as individualizadas em nome do 

MUNIdPIO; 

III - demonstrativo da aplicação dos recursos financeiros captados pelo COMARES-UL 

ou pela Administração Municipal, vinculados ao MUNICIPIO. 

Parágrafo Único - A cada três meses, o COMARES-UL deverá publicar 

demonstração financeira parcial relativa à gestão associada de forma específica e 

segregada das demais demonstrações normais do Consórcio 

CAPÍTULO XX!!! 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - O início dá transferência dos serviços se dará por 

ocasião da assinatura do presente contrato, sendo da responsabilidade de ambas as 

partes a satisfação nas necessidades atinentes a destinação dos resíduos sólidos 

produzidos no âmbito do MUNICÍPIO. » 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - O índice setorial de reajuste deverá ser estabelecido 

em conjunto entre as partes, sendo que, enquanto o índice setorial não for definido, os 

reajustes serão concedidos pela variação do IGP-M, calculado pela Fundação Getúlio 

Vargas ou outro índice que vier a substituí-]o, apurado em relação ao período anual de 

maio a abril. 

Parágrafo Único - Na hipótese do IGP-M ser definitivamente extinto, os órgãos de 

controle e o COMARES-UL, de comum acordo, devem escolher outro índice que 

retrate a variação dos preços dos principais componentes de custos. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - A primeira definição dos valores das tarifas a serem 

cobrados, bem como dos primeiros indicadores de qualidade, serão estabelecidos 30 

(trinta) dias antes do efetivo funcionamento do Aterro. 
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CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - O COMARES-UL deverá apresentar 

juntamente com os primeiros valores das tarifas, metas de investimentos a serem 

adotadas. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - Visando consolidar os valores 

remanescentes e a situação patrimonial dos bens reversíveis relativos a esse Contrato 

de Programa, o COMARES-UL deverá apresentar até 30 (trinta) dias do ato de 

assinatura deste contrato, inventário dos bens patrimoniais afetos ao MUNICÍPIO e 

necessários à prestação dos serviços. 

§ 1° - Acordam as partes ora contratantes que aos bens inventariados serão aplicadas 

as regras contidas na Cláusula Trigésima Terceira deste Contrato de Programa, em 

ocorrendo quaisquer dos eventos futuros previstos na Cláusula Trigésima Primeira; e 

§ 20  - A atualização patrimonial deverá ser realizada em até 05 (cinco) anos, a partir da 

assinatura do contrata, identificando os bens aportados por cada uma das partes, 

ressalvado o direito de contestação do MUNICÍPIO, no prazo de 06 (seis) meses, 

contados a partir de sua dentificação. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - O presente Contrato poderá ser aditado. 

visando adequá-lo às necessidades dos serviços e atender o interesse das partes e à 

legislação federal, estadual e municipal incidente sobre o serviço de destinação final 

dos resíduos sólidos, objeto de outorga do presente contrato. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - As normas reguladoras para a prestação 

do serviço, bem como os critérios e as metas dos Indicadores de Qualidade e demais 

disposições não previstas no presente Contrato, serão definidas pelas partes e 

aprovadas em Assembléia Geral do Consórcio, após prévio pronunciamento de seus 

técnicos e órgãos consultivos. 

Parágrafo Único - Até a edição dos instrumentos previstos nesta cláusula será 

aplicada a legislação referenciada na Cláusula Primeira deste Contrato. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - Fica eleito o foro da Comarca do Município 

sede do COMARES-UL, para dirimir quaisquer questões entre as partes, oriundas do 

presente Contrato, que não possam ser solucionadas amigavelmente através da 

mediação e decisão em Assembléia Geral do Consórcio. 
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ANEXO 1 

INDICADORES DE DESEMPENHO - GOMARES-UL 

Os indicadores de desempenho serão agrupados conforme a seguir: 

1 Indicadores de Universatização dos Serviços 

2. Indicadores de Continuidade dos Serviços 

3. Indicadores de Qualidade dos Serviços 

4. Indicadores Econômico-Financeiros 

5. Indicadores de Produtividade. 

CONCEITOS E EXPRESSÕES DE CÁLCULO 

1. UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NUS - NÍVEL DE UNEVERSALJZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NUS = PÁ xIOO 1 
L PT 

Onde: 

População do Município. É o valor da quantidade de resíduos residenciais, no último mês do ano, 
Ma taxa média de habitantes por domicilio dos municípios corri contrato de programa 

PT = População urbana total dos municípios com contrato de programa 

2. INDICADORES DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS 

2.1 TAC - TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE QUANDO DA AUSENCIA 
DE COLETA DO LIXO 

1  N ti li  
TAC= 

fl( 1=1  ) 

Onde: 

n = Número total de interrupções na coleta 

ti = Tempo decorrido para correção do fato gerador da falta de coleta para a i-ésima interrupção do 

recolhimento. 



2.2 NRP - INDICE DE RECLAMAÇÕES PROCEDENTES POR FALTA DE COLETA 
POR 1.000 ECONOMIAS 

NRP=--x1.00O 
NE 

Onde: 

NRP = Número de reclamações procedentes no mês no conjunto 

NE = Número de economias do conjunto 

. QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

.1 ISC - ND10E DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

JSC=x 100 
PT 

Onde; 

PS = Parcela da população da amostra satisfeita (soma dos conceitos bons e ótimos ou soma aos 
conceitos satisfeito e muito satisfeito) com os serviços prestados pelo COMARES-IJL 

PT = População total da amostragem 

4. ECONÔMICO-FINANCEIROS 

4.1 ROP (SIDEPREC) - RAZÃO OPERACIONAL SEM DEPRECIAÇÃO 

ROP(s / deprec.) 
DESP(s / deprec) 

ROL 

Onde: 

DESP (sfdeprec) = Despesa operacionai totaí excluída e depreciação 

ROL = Receita operacional líquida 

42 DCP - DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO 

DCP= DP X 10 
ROL 

Onde: 

DP = Despesa = pessoal próprio 

ROL= Receita operacional liquida 



5 .  PRODUTIVIDADE 

51 IPP1 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL -1 

JPP1RF 
NE 

Onde: 

RF = Resíduo coletado e fàturado pelo Consórcio em toneladas 

NE = Número 10131 de empregados do Aterro 

5.2 IPP2 - ÍNDICE DE PRODUTIViDADE DE PESSOAL -2 

tIPP2TER +EO 

Onde: 

ER = Número de economias com reciclagem 

EO = Número de economias com resíduos orgânicos 

NE = Número total de empregados no Aterro 



ANEXO II 

ESTRUTURA TARIFÁRIA, 

TARIFA CATEGORIA PREÇO SERVIÇO TARIFA 
BASE COLETA COMPOSTA (PB) (SB) MÍNIMA 

RESÍDUO Urbano X(u) 
ORGANICO Y T(1)  
URBANO E Rural X(r) 

RURAL 

Igual ou inferior a 
RESÍDUO 10 ton/mês X(h) Y T(2)  

HOSPITALAR  

Comercial X(c) Y T(3)  

RESÍDUO 
EMPRESARIAL X(i) Y T(4)  

industrial 

Municipal X(m) Y T(5) 

(Igual ou inferior a 
10 ton.Irnês) 

OUTROS X(o) Y T(6)  Acima de 10 

 tonimês  

Observações: 

- A Fórmula para cálculo do Preço Base (PB), considerará a correspondência de 1 hab = 1 k. 
resíduo/dia (urbano) e de 1 hab = 0,89 k resíduo/dia (rural) 
- A Fórmula do Serviço Básico (SB) corresponde ao Preço Básico + Custos do Serviços de 
Coleta/dia 
- A Fórmula para cálculo dos custos do Serviço de Coleta (SC) será considerado o somatório das 
despesas de combustível x quilometragem + depreciação veículo -- homem/hora + despesa 
variável 
- Nas categorias Empresarial e Hospitalar cuja coleta exceda a 10 ton/mes, o Preço Base do 
excedente será calculado de acordo com o Preço Base da categoria Outros' 
- Considerar os preces base das categorias resíduos hospitalar (Xh) = resíduos comercial (Xc) 
=1.5 da categoria Urbano (Xu) —situação de igual ou inferior a produção de 10 ton/mês; 
- Considerar categoria Municipal (Xm) = a Categoria rural (Xr); 
- Considerara categoria Industrial (Xi) = 1.8 da Categoria Urbano (Xu) 

- Considerar a categoria Outros (Xo) = 2.1 da Categoria Urbano (Xu) 



ANEXO 111 

REGULAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE E DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE, 

EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, PARTE 

INTEGRANTE 00 CONTRATO DE PROGRAMA CELEBRADO ENTRE MUNICÍPIO E O 

COMARES-UL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO:. 

CONSIDERANDO o disposto na Cláusula Vigésima Nona do Contrato de Programa; 

CONSIDERANDO o disposto na Cláusula Trigésima do Contrato de Programa e na Lei Federal 

n.° 8987195; 

ONSIDERANDO que é obrigação do MUNICÍPIO aplicar as penalidades regulamentares e 

contratuais, nos termos da Cláusula Vigésima Primeira, inciso III, do Contrato de Programa, 

observados os princípios constitucionais que devem ser obedecidos pela administração 

pública, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988. 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 13 da Lei Federal n.° 11.107105 e as disposições das 

Leis Federais de n° 8987195, n° 8.666193, e de n° 11.445107, no que couber; 

Controle competência para atuar como instância administrativa recursal única; 

FICA APROVADO O PRESENTE REGULAMENTO NOS SEGUINTES TERMOS: 

TÍTULO 1 

DAS CLÁUSULAS PASSÍVEIS DE PENALIDADES 

ArL V. O presente Regulamento tem por finalidade especificar as disposições contratuais que, 

uma vez descumpridas, são passíveis de aplicação das penalidades previstas na Cláusula 

Trigésima do Contrato de Programa, celebrado entre MUNiCÍPiO e o COMARES-UL, assim 

como, os procedimentos a serem seguidos pelo MUNICÍPIO- 

Art. 2°. As penalidades previstas contratualmente são: 

1. 	advertência para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à adequação do 

serviço prestado aos parâmetros definidos no Contrato ou em instrumentos 

comoementares; 

Ii. 	em caso de inobservância da advertência, multa de até 2% (dois por cento), 

proporcional à gravidade da infração, sobre o valor arrecadado pelo COMARES-

UL, rio MUNiCíPIO, nos últimos 03 (três) meses anteriores à notificação; e 
o 
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II. 	contrapropaganda., quando o COMARES-IJL incorrer na prática de publicidade 

enganosa ou abusiva, nos termos do artigo 37 e seus parágrafos do Código de 

Defesa do Consumidor (Lei n.° 8078190). 

§ 1 0. Nos casos de reincidência em mesma prática infratora, julgada em última instância, 

durante o intervalo de 5 (cinco) anos, contado da data do recebimento dQ Termo de Notificação 

- TN, a penalidade a ser aplicada será de multa, observado o limite estabelecido no inciso II da 

Cláusula Trigésima do Contrato de Programa, a ser fixada considerando-se: 

1. 	as situações agravantes e atenuantes; 

ti. 	a extensão do dano causado ao MUNICIPIO ou a terceiros; 

IIL 	a vantagem eventualmente auferida com a infração; e, 

IV, 	a condição econômica do infrator. 

§ 20.  Consideram-se circunstâncias atenuantes: 

1. 	a ação do autuado não ter sido fundamental para a consecução do fato gerador 

ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou, de imediato, 

reparar os efeitos do seu ato de não conformidade ou descumpornento 

contratual. 

§ 
3o Consideram-se circunstâncias agravantes: 

1. 	ter o infrator, comprovadamente, cometido a infração para obter vantagem além 

da legal, contratual e legitimamente permitida; 

II. 	a infração trazer conseqüências lesivas ao MUN1CIPIO e a terceiros; 

II). 	deixar o autuado de tomar as providências para evitar ou mitigar as 

conseqüências da infração; 

IV. 	tero autuado agido com dolo; 

V 	a infração ter ocasionado dano coletivo. 

§ 49. Nos casos de reincidência continuada, poderá ocorrer a extinção do contrato pela 

declaração de caducidade, na forma prevista na Cláusula Trigésima Primeira do Contrato e 

neste Regulamento. 

Art.. 3°. O COMARES-UL não estará sujeito às penalidades estipuladas contratualmente 

quando a não viabikzação de obrigação específica decorrer de fatos ou circunstâncias 

imputáveis unicamente ao MIJNIC1PIO, a terceiros ou a caso fortuito, ou de força maior alheio 

a vontade do infrator. 

Art. 40  Será passível de aplicação da penalidade de contrapropaganda, prevista no inciso III, 

da Cláusula Trigésima do Contrato de Programa e neste Regulamento, a propaganda abusiva 

e/ou enganosa que chegar ao conhecimento, de forma notória, pelos veículos de imprensa ou 

que gerar reclamações reiteradas dos usuános por intermédio do órgão municipal de proteção 

ao consumidor e dos Órgãos de Controle. 



Parágrafo Único - A contrapropaganda será custeada integralmente pela autuada e devera ser 

divulgada da mesma forma, freqüência e dimensão e, preferencialmente, nos mesmos veículos 

de comunicação, local, espaço e horário, a fim de ser capaz de desfazer o maleficio produzido 

pela publicidade julgada enganosa ou abusiva: 

TÍTULO II 

DA AÇÃO FISCALIZADORA 

Art. 5°. A ação fiscalizadora, prevista no inciso li da Cláusula Vigésima Primeira do Contrato de 

Programa será executada pelo MUNICÍPIO, por secretaria ou órgão designado pelo Prefeito 

Municipal, que será consubstanciada em Relatório de Fiscalização, do qual será feito Termo de 

Notificação - TN, emitido em duas vias, contendo: 

1. 	identificação do órgão ou secretaria representante do MUNICIPK) e respectivo 

endereço; 

II. 	nome e endereço do notificado; 

IIL 	descrição dos fatos levantados; 

IV. indicação de não conformidade(s) e/ou determinação de ações a serem 

empreendidas pelo COMARES-UL se for o caso; 

V. identificação do representante do MUNICÍPIO, com seu cargo, função, número 

da matrícula e assinatura; 

VI. local e data da tavratura 

Parágrafo Único. lima via do TN será entregue, ou enviada mediante registro postal com 

Aviso de Recebimento (AR), ao representante legal do COMARES-UL ou ao seu procurador 

habilitado, na sede do notificado, para conhecimento e manifestação, se for o caso, sempre 

acompanhado, se existir, do respectivo relatório de fiscalização. 

c. 60.  O COMARES-UL terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento do TN, para 

atender o notificado, adequando-se ao fato apontado como de não conformidade ou 

manifestar-se sobre o objeto do mesmo, inclusive juntando os elementos de informação que 

julgar convenientes. 

§ l Quando da análise da manifestação do notificado, poderão ser solicitadas outras 

informações julgadas necessárias ao melhor esclarecimento dos fatos relatados; e 

§ 2°. O representante do MUNICÍPIO responsável pela ação fiscalizadora poderá, 

excepcionalmente, conceder prorrogação do prazo, desde que solicitada tempestivamente e 

devidamente justificada pela notificada. 

§ 30 . 0 TN será arquivado quando: 

1. 	não comprovada a conformidade apontada: ou, 

li. 	consideradas procedentes as alegações do COMARES-IJL; ou, 

III. 	o COMARES-UL acolhe o apontamento e atende ao prazo estabelecido as 

determinações da fiscalização contidas no relatório. 



TÍTULO III 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Capítulo 1 

DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CONSTANTES NO CONTRATO DE PROGRXA 

ArL r. Será lavrado Auto de Infração - AI, nos casos de: 

L 	comprovação da não conformidade; 

IL 	não serem atendidas, no prazo, as determinações do MUNIC1PIO 

III. ausência de manifestação tempestiva do interessado ou prestada de forma 

insatisfatória 

Art 80. O Auto de infração, emitido por funcionário de hierarquia superior ao responsável pela 

ação fiscalizadora, será instruído com o Relatõno de Fiscalização, o TN e a respectiva 

• nanifestação da notificada, se houver, assim como a exposição de motivos da autuação e 

outros documentos a esta relacionados, que não implique duplicidade da documentação 

constante do processo de fiscalização correspondente. 

Parágrafo ÚnICO - O AI, quando eivado de vicio ou incorreção, poderá ser retificado de oficio 

pelo responsável pela sua emissão. Neste caso, abrir-se-á novo prazo ao autuado para 

apresentação de recurso. 

Art 9°. O Ai será emitido em duas vias, contendo: 

1. 	o local e a data da lavratura; 

IL 	o nome, o endereço e a qualificação do autuado; 

111. 	a descrição do(s) fato(s) ou do(s) ato(s) constitutivo(s) da(s) infração(ões); 

IV. a indicação dos dispositivos legais, regulamentares, ou contratuais infringidos e 

as respectivas penalidades; 

V 	a imposição da penalidade nos termos deste Regulamento e do Contrato; 

VI 	possibilidade de apresentação de recurso; 

VIL 	a identificação do responsável do MUNICíPIO pela autuação, sua assinatura, a 

indicação do seu cargo ou função e o número de sua matrícula. 

Parágrafo Único - Uma via do AI será remetida, ou entregue, para efeito de notificação, ao 

representante legal do autuado, ou ao seu procurador habilitado, na sede do autuado, 

mediante registro postal com Aviso de Recebimento (AR) ou outro documento que cornproveo 

respectivo recebimento. 

ArtiO. O valor da multa será atualizado pela taxa SEUC ou outro indicador que O VentIa 

substituir, conforme previsto no § 50 do ait 17 do Anexo 1 do Decreto no 2335. de 6 de outubro 

de 1997, e observado o disposto no parágrafo único deste artigo. 



Parágrafo Único - Será considerada a variação acumulada pio rata die da taxa SELIC no 

período compreendido entre o segundo dia anterior ao término do prazo estabelecido no AI e o 

segundo dia anterior à data do efetivo pagamento da multa. 

Art 11. Havendo o recolhimento da multa e observado, quando couber, o disposto no artigo 

antecedente, o autuado deverá encaminhar ao MUNiCÍPiO uma via do respectivo 

comprovante, devidamente autenticado e sem rasuras. 

Parágrafo Único - As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas previstas 

neste Regulamento e no Contrato de Programa deverão reverter a Fundo Municipal de Meio 

Ambiente, que deverá ter a destinação dos valores vinculada à melhoria dos serviços de 

proteção e recuperação do Meio Ambiente do Município. 

Art. 12. O não recolhimento da multa no prazo estipulado no AI, sem interposição de recurso, 

u no prazo estabelecido em decisão irreconível na esfera administrativa, acarretará o imediato 

encaminhamento do processo administrativo à Procuradoria Municipal, para a inscrição do 

valor correspondente na Dívida Ativa do Município e respectiva cobrança, nos termos da Lei. 

Capítulo 11 

DO PROCESSO ADMiNISTRATiVO DE INADIMPLÊNCIA 

Art. 13. Poderá o MUNICÍPIO declarar a caducidade, por meio de decreto municipal, 

rescindindo o Contrato de Programa, constatando reiteradas e continuadas práticas infrativas 

que possam, de per si ou conjuntamente, caracterizar a inadimplência contratual, como previsto 

na Cláusula Trigésima do Contrato e neste Regulamento. 

Art 14. Como condição de validade e eficácia do processo, o mesmo deverá ser precedido de 

comunicação ao COMARES-IJL, por intermédio de Notificação, devidamente autorizada ou 

emitida pelo Prefeito MunícIpal quanto ao(s) descumprnnerrto(s) contratual(is) praticados, 

apurados em Relatórios de Fiscalização anteriormente realizados, com a fixação de prazo para 

a sua regularização definitiva. 

§1 0  A Notificação deverá ser enviada mediante registro postal com Aviso de Recebimento 

(AR), ao representante legal da notificada ou ao seu procurador habilitado, na sede, para 

conhecimento e providências pertinentes. 

§ 20. Cumprido o requisito anterior e decorrido o prazo concedido em notificação, o Sr. Prefeito 

Municipal autorizará a instauração de processo administrativo de inadimplência. 

Art 15. O COMARES-UL será intimado da instauração do processo administrativo de 

inadimplência e terá o prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar defesa quanto aos 

fatos imputados ou a manifestação quanto à adequação de não conformidade e/ou 
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cumpnmento das determinações. Mediante justificativa do intimado, o MUNICÍPIO poderá 

prorrogar o prazo previsto. 

§ único. O Termo de Intimação deverá ser lavrado em três vias e conterá, necessariamente: 

1. 	nome, endereço e qualificação do notificado; 

II. indicação das cláusulas contratuais violadas; 

III. desciicão resumida dos fatos levantados; 

IV. identificação da autoridade a quem será dirigida a defesa; 

V. identificação do órgão ou secretaria emitente, com nome e assinatura do 

Vi 	local e data da lavratura. 

Art. 16.0 processo administrativo deverá ser instruído com as seguintes peças: 

1. 	a Notificação e comprovante de entrega; 

W 	manifestação do COMARES-UL, se houver; 

tIL 	autorização do Prefeito Municipal de instauração do processo; 

IV. 	Termo de Intimação ao COMARES-LJL, com comprovante de entrega; 

V 	o histórico dos relatórios de fiscalização e/ou processos administrativos de 

aplicação de penalidades; 

\i1. 	parecer técnico contendo as transgressões à legislação e ao contrato de 

r-i"iJ 

VII. defesa do COMARES-UL, se apresentada; 

ArL 17, A decisão acerca da declaração de caducidade será proferida pelo Prefeito Munx*I, 

com base nos elementos constantes no processo, com a devida intimação de seu inteiro teor 

COMARES-UL no prazo de 30 (trinta) dias. 

§1°. A partir do recebimento da notificação pelo COMARES-IJL passará a fluir o prazo para 

recurso 

§ 2°. A decisão referida no caput" deste artigo será decretada pelo Prefeito Municipal e 

publicada na imprensa oficial do MIJNIdPIO, após decurso do prazo recursai não aproveitado 

pelo COMARES-UL ou informação da negativa de provimento do recurso julgado pelos Órgãos 

de Controle, em decisão irrecorrivel. 

CapíÍuIo III 

DO RECURSO 

Art. 18. Os orocedimentos previstos neste Capítulo destinam-se tanto para as decisões 

proferidas nos processos de aplicação de penalidades, quanto para o Processo Administrativo 

de Inadimplência, ambos previstos neste Titulo. 



Art. 19. O prazo para interposição de recurso será de 15 (quinze) dias, contados do 

recebimento do Auto de Infração que aplicou penalidade ou da intimação da decisão que julgou 

procedente a inadimplência contratual do COMARES-UL. 

Parágrafo Único - O recurso deverá ser dirigido ao Prefeito Municipal, que o receberá com 

efeito suspensivo, podendo reconsiderar a decisão recorrida ou remeter aos órgãos de 

Controle para julgamento, tudo no prazo de 05 (cinco) dias. 

Art. 20. Os Órgãos de Controle receberão o recurso interposto e poderá, por decisão do 

Conselho Superior, confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente a decisão 

recorrida. 

§ 1 1 . Se da aplicação do disposto no "capur deste artigo puder decorrer gravame à situação da 

recorrente, esta deverá ser cientificada para que formule suas alegações no prazo de dez dias, 

contado da juntada do aviso de recebimento da notificação. 

§ 20. Na tramitação do recurso serão observados os procedimentos estabelecidos em 

Resolução dos Órgãos de Controle. 

§ 30 No caso de aplicação da penalidade de multa, a recorrente terá o prazo de 30 (trinta) dias 

para efetuar o respectivo recolhimento, nos termos deste Regulamento, contado da data da 

publicação da decisão dos Órgãos de Controle acerca do recurso. 

Art. 21. A critério dos Órgãos de Controle, poderão ser realizadas novas diligências 

processuars. 

TÍTULO iv 
DO TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTE DE CONDUTA 

Art. 22. Durante a tramitação do processo administrativo, poderá o MUNICÍPIO, 

alternativamente à imposição de penalidade ou dedaração de caducidade, firmar com o 

COMARES-UL termo de compromisso de ajuste de conduta, visando a adequação da conduta 

irregular às disposições regulamentares &ou contratuais aplicáveis. 

§ 1 1 . As meta eompromissos objeto do termo referido neste artigo deverão, no seu conjunto, 

ser compatíveksti as obrigações previstas no Contrato de Programa firmado entre o 

MUNICÍPIO e o COMARES-UL. 

§ 20. Do termo de compromisso de ajuste de conduta constará, necessariamente, o 

estabelecimento de multa pelo seu descumprímento. Em caso de processo administrativo de 

aplicação de penalidade de multa, o valor será correspondente ao montante da penalidade que 

seria aplicada, acrescido de 20% (vinte por cento). 
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CONTRATO DE PROGRAMA 

CELEBRADO ENTRE: 

- "MUNICÍPIO DE ALTO 
SANTO" 

- "COMARES-UL" 



CONTRATO DE PROGRAMA N° 00112009/COMARES-UL 

CONTRATO DE PROGRAMA QUE ENTRE Si 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALTO SANTO, 
ENTE FEDERADO CONSORCIADO, E O 
CONSÓRCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE LIMOEIRO - 
COMARES - UL, PARA OS FINS QUE NELE SE 
DECLARAM: 

Pelo presente instrumento de contrato, e em conformidade com o inciso 1 e § 21  do inciso V 

da Cláusula Sétima e incisos 1 e II da Cláusula Trigésima do Contrato de Constituição do 

Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Limoeiro, devidamente 

ratificado por Lei Municipal de n° 00000, datada de 00 100 10000, o Município de ALTO. 

SANTO, através da sua Prefeitura Municipal, pessoa jurídica de direito público, inscrita 

no CNPJ/MF sob o n° 07.891.66610001-26, sito a rua Cel. Simpllcio Bezerra n° 198, 

CEP: 62970-000, neste ato representado por seu gestor, o Sr ADELMO QUEIROZ 

AQUINO, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF/MF n° 024.704.543-87, 

doravante denominado de MUNICÍPIO, e de outro lado o CONSÓRCIO MUNICIPAL 

PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE LIMOEIRO - COMARES-UL, 

pessoa jurídica de direito público, do tipo associação pública, inscrita no CNPJIMF sob 

o n°  com sede na cidade de Limoeiro, Estado do Ceará, sito a 

rua Cel. Antônio Joaquim n° 2121. CEP: 62.930-000, neste ato representado, na forma 

estatutária, por seu Presidente, Sr. JOÃO DILMAR DA SILVA, brasileiro, casado, 

dentista, portador do CPF/MF no 041.258.433-68, doravante denominado COMARES-

UL, tem entre si, justo e contratado a prestação de serviços relativos à destinação final 

dos resíduos sólidos produzidos no âmbito do território do MUNICÍPIO, mediante as 

seguintes cláusulas e condições, observada toda a legislação aplicável à matéria. 

CAPITULO! 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

CLÁUSULA PRIMEIRA - No que não contrariar a legislação federal, estadual e 

municipal afeta ao objeto deste contrato, aplica-se, em especial, as Leis Federais de n.° 

8.429192, de n° 8.66611993; de n° 8.98711995 e suas alterações posteriores; de n° 
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11.10712005; e de no 11.44512007; o Decreto Federal de n.° 6.01712007; a respectiva 

Lei Municipal de Ratificação n° 1428 12008 e demais legislação em vigor; 

CLÁUSULA SEGUNDA - A celebração do presente Contrato de programa se dá por 

dispensa de licitação em conformidade com o art. 24, inciso XXVI, da Lei Federal n.° 

8.666193, observados os procedimentos previstos no art. 26 da mesma Lei. 

CAPÍTULO II 

DAS DEFINIÇÕES 

CLÁUSULA TERCEIRA - Para os efeitos deste Contrato, considera-se: 

- Gestão Associada: ato de promover ações para a prestação de serviço público 

com o objetivo de alcançar níveis de satisfação das necessidades básicas e essenciais 

do ser humano, visando à universalização desta prestação no âmbito de atuação do 

COMARES-UL; 

II - Serviços: prestação de serviços públicos diretamente relacionados à destinação 

final dos resíduos sólidos, objeto do presente Contrato; 

III - Plano de Gerenciamento Ambiental: conjunto dê estudos, diretrizes, programas, 

prioridades, metas, atos normativos e procedimentos capazes de avaliar e fornecer 

subsídios para soluções viáveis no que concerne a destinação final de resíduos 

sólidos; 

IV - Plano Municipal de Saneamento Básico: instrumento da política de saneamento 

do MUNICÍPIO que deverá abranger o diagnóstico da situação local e seus impactos 

nas condições de vida, os objetivos e metas a serem atingidos através da gestão 

associada; 

V - Atividade de planejamento: identificação, qualificação, quantificação, organização 

e orientação de todas as ações por meio das quais o serviço deva ser prestado 

alcançando metas e resultados pretendidos; 

VI - Atividade de Regulação: todo e qualquer ato, normativo ou não, que discipline ou 

organize a prestação de um determinado serviço; 

VII - Atividade de Fiscalização: acompanhamento, monitoramento, controle e 

avaliação da prestação de um serviço público; e 

VIII - Controle Social: mecanismos e procedimentos que garantam informações a 

sociedade sobre a prestação de um serviço. 

CAPÍTULO III 

DA FINALIDADE E DO OBJETO 



CLÁUSULA QUARTA - Este Contrato de Programa tem por finalidade constituir e 

regular as obrigações a serem assumidas pelas partes, no âmbito da gestão associada 

estabelecida e autorizada no Caput da Cláusula Nona do Contrato de Constituição do 

Consórcio. 

CLÁUSULA QUINTA - Este Contrato de Programa tem por objeto a outorga através 

da gestão associada a ser exercida pelo COMARES-UL, com a transferência total da 

prestação de serviço para destinação final dos resíduos sólidos bem como com a 

transferência parcial de encargos, pessoal e bens que se fizerem necessários a sua 

realização, podendo para tanto promover ações e desenvolver melhorias para a 

prestação do serviço público ora transferido de forma a alcançar níveis de satisfação 

das necessidades básicas e essenciais dos municipes no tocante a educação, saúde e 

preservação ambiental, maximizando qualidade de vida, tanto na área urbana como em 

áreas rurais contínuas dentro do território do MUNICÍPIO. 

§ 1 1  - Ainda com a finalidade de destinação final dos resíduos sólidos produzidos no 

MUNICÍPIO, o COMARES-UL poderá implantar, ampliar, melhorar, buscar novas 

tecnologias e soluções para construção e operacionalização do Aterro de forma a 

promover a coleta nas estações, o transporte, o condicionamento e o tratamento dos 

resíduos e seus derivados dentro das normas legais e índices ecologicamente 

aceitáveis, podendo também para obtenção de seus objetivos: 

- realizar cobrança e arrecadação de tarifas e outros preços públicos, sendo 

calculados com base nos critérios definidos no Contrato de Constituição do Consórcio e 

legalmente previstos em regulamentos; 

II - medir, faturar e entregar contas aos usuários do sistema; 

III - realizar investimentos econômico e financeiramente compatíveis com as receitas 

oriundas de arrecadação, de transferências voluntárias de outras esferas de governo 

ou com recursos devidamente previstos em contrato de rateio; 

IV - promover estudos e pesquisas na busca por soluções e aproveitamento de 

resíduos transformando-os em recursos renováveis; 

V - manter atualizados indicadores (dados, índices e estatísticas) de modo a conhecer 

as variações nas quantidades produzidas de resíduos e os efeitos alcançados com 

base nas diretrizes e diagnósticos estabelecidos nos planos de Gerenciamento 

Ambiental e Municipal de Saneamento Básico; 
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VI - elaborar planos de investimentos para expansão, reposição e modernização 

tecnológica do Aterro, bem como planos de recuperação dos custos sem, contudo, 

comprometer a qualidade do serviço prestado; 

VII - notificar previamente o MUNICÍPIO em inadimplência das obrigações assumidas, 

adotando medidas de restrição de acesso ou de suspensão do serviço caso a 

inadimplência não seja sanada; e 

VIII - exercer o poder de polícia para fiscalizar e multar no caso de comprovado 

descumprimento da legislação e de grave ameaça a saúde e ao meio ambiente. 

§ 21  - Para execução da gestão associada prevista neste Contrato, fica vedado ao 

COMARES-UL atribuir a terceiros o exercício dos poderes outorgados no tocante a 

planejamento, fiscalização e regulação, poderes estes de competência exclusiva da 

administração pública, sob pena de nulidade. 

CAPÍTULO IV 

DA ÁREA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

CLÁUSULA SEXTA - A delegação dos serviços ora outorgados abrangerá a área 

urbana e áreas rurais contínuas á zona urbana por toda a extensão do território do 

MUNICÍPIO. 

Parágrafo Único - A área de atuação poderá, também, contemplar aglomerados 

urbanos da área rural, nos termos definidos em aditivo contratual. 

CAPITULO V 

DO PRAZO DA GESTÃO ASSOCIADA 

CLÁUSULA SÉTIMA - Este Contrato vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos, a contar 

da data de sua assinatura. 

Parágrafo Único - O presente Contrato poderá ser prorrogado por igual e sucessivos 

períodos de 20 (vinte) anos, por intermédio de Termo Aditivo, mediante manifestação 

expressa das partes com 01 (um) ano de antecedência. 

CAPITULO VI 

DO MODO, FORMA E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

CLÁUSULA OITAVA - Na prestação dos serviços, o COMARES-UL deverá: 
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- estabelecer, através de negociação com o MUNICÍPIO, sempre de forma compatível 

com os planos de Gerenciamento Ambiental e Municipal de Saneamento Básico, as 

ações de investimentos, definindo necessidades e prioridades, a serem consideradas; 

II - operar e manter os serviços de controle da coleta dos resíduos nas estações, o 

condicionamento, tratamento medição e controle de qualidade na prestação do serviço 

nos termos da legislação ambiental e das normas reguladoras próprias a serem 

definidas no prazo máximo previsto na Cláusula Octogésima - Sexta do Contrato de 

Constituição do Consórcio; 

III - operar e manter os serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final dos 

resíduos sólidos, nos termos definidos do Contrato de Constituição do Consórcio; 

IV - executar direta ou indiretamente estudos, projetos, obras e serviços, sempre de 

forma compatível com os procedimentos estabelecidos no Contrato de Constituição do 

Consórcio, objetivando o adequado funcionamento dos serviços e o pleno atendimento 

dos usuários, observados os limites previstos em orçamento anual, plurianual ou em 

Contrato de Rateio; 

V - equacionar e solucionar, de forma satisfatória, eventuais problemas no 

funcionamento dos serviços, de acordo com o regulamento do Consórcio; 

VI - melhorar o nível de qualidade dos serviços, de acordo com a legislação atual e 

superveniente; 

VII - garantir a continuidade dos serviços; 

VIII - atender ao crescimento vegetativo populacional, promovendo as ampliações 

necessárias, de acordo com os objetivos e normas gerais do Consórcio; 

IX - adotar tecnologia adequada e empregar materiais, equipamentos, instalações e 

métodos operativos que, atendidas as normas técnicas pertinentes, garantam a 

prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários; 

X - executar ações visando à manutenção e conservação dos equipamentos e das 

instalações; 

XI 	programar e informar ao MUNICÍPIO, por escrito, as condições técnicas e 

financeiras, o prazo de início e de conclusão das obras. 

CLÁUSULA NONA - Só será admitida a interrupção dos serviços nas seguintes 
hipóteses: 

- situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens; 

II - necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias nas instalações do 

Aterro que se não realizadas, possam comprometer a prestação do serviço, a saúde ou 

o meio ambiente; 

6 



III - manipulação indevida de qualquer equipamento ou em suas instalações que 

possam acarretar riscos ou prejuízos a Administração Pública; 

IV - inadimplemento do MUNICIPIO do pagamento das tarifas, após ter sido 

formalmente notificado. 

Parágrafo Único - As disposições contidas no "caput" serão aplicadas observada a 

legislação específica, no estabelecido em Contrato de Constituição do Consórcio, seu 

Estatuto, Regimento Interno e normas de Regulação. 

CAPITULO Vil 

DOS CRITÉRIOS, INDICADORES, FÓRMULAS E PARÂMETROS DEFINIDORES DA 

QUALIDADE DO SERVIÇO 

CLÁUSULA DÉCIMA - As metas progressivas e graduais de expansão dos serviços, 

de qualidade, de eficiência e de tratamento dos resíduos, bem como a utilização de 

outros recursos naturais (água e energia), serão aferidos por meio dos indicadores 

definidos em indicadores oficiais e demais normas regulamentares. 

§ 1 0  - O COMARES-UL deverá apresentar relatórios anuais de medição dos 

indicadores referentes a cada ente consorciado de modo a definir a participação 

individual do MUNICÍPIO na prestação de serviço; 

§ 2° - O COMARES-UL deverá apresentar Relatório Anual de Prestação de Serviço - 

RAPS, de forma a verificar a efetividade das ações executadas, bem como os 

indicadores (critérios, índices, parâmetros e prazos) adotados no desempenho da 

prestação de serviço realizada pelo Consórcio; 

§ 
30 

- Deverá também ser apresentado relatório com base em outras metas oriundas 

de indicadores estabelecidos em Contrato de Constituição ou em resoluções do 

Consórcio; 

§ 41  - Os relatórios previstos nos parágrafos anteriores deverão ser encaminhados ao 

MUNICÍPIO para conhecimento e análise, anualmente, até 31 de março do ano 

subseqüente ao do exercício a que se referirem; e 

§ 
50 

- Os indicadores de qualidade deverão ser revistos nas mesmas datas das 

reuniões Ordinárias da Assembléia Geral, ocasião em que poderão ser submetidas a 

prévia análise do Conselho de Regulação, composto por membros da Diretoria 

Executiva e de representantes da sociedade legalmente designados. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O cumprimento das normas relativas à qualidade 

dos serviços, estabelecidas neste contrato e demais disposições regulamentares, será 

aferido pelo MUNICIPIO através de seus órgãos ambientais e de saúde. 

Parágrafo Único - Os resultados da verificação prevista nesta cláusula serão 

amplamente divulgados na rede mundial de computadores. 

CAPÍTULO Viii 

DA POLÍTICA TARIFÁRIA DO 

PREÇO DO SERVIÇO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Pela prestação dos serviços que lhe são delegados 

por este Contrato, o COMARES-UL cobrará as tarifas discriminadas na Planilha de 

Estrutura Tarifária do Sistema (Anexo II), sendo implementadas pelo COMARES-UL, 

de forma universal, em todos os entes integrantes do Consórcio. 

§ 10 - A tarifa pela prestação do serviço deve cobrir os custos operacionais eficientes, 

segundo o nível de qualidade dos serviços ofertados e assegurar a obtenção de um 

retorno justo e adequado dos investimentos e ainda a necessária provisão das 

depreciações dos equipamentos e instalações, observadas as condições do Contrato 

de Constituição do Consórcio e a legislação aplicada a matéria: e 

§ 21  - Para entrarem em vigor e serem cobradas, as tarifas e suas alterações deverão 

submetidas ao Conselho de Regulação e homologadas em Assembléia Geral. 

CAPITULO IX 

DO REAJUSTE TARIFÁRIO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os valores das tarifas serão reajustados em 

conformidade com as seguintes condições: 

- o reajuste ocorrerá sempre em 10  de junho de cada ano e será aplicado no 

faturamento da competência Junho; e 

II - os reajustes serão concedidos pelo índice setorial, apurado em relação ao período 

anual de maio a abril. 

CAPITULO X 

DA REVISÃO TARIFÁRIA 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O Conselho de Regulação, de acordo com o previsto 

no contrato de Constituição do Consórcio, procederá as revisões dos valores das 

8 



tarifas, considerando as alterações na estrutura de custos da prestação de serviço, os 

estímulos à eficiência e à modicidade das tarifas, ouvindo o MUNICÍPIO, os demais 

entes consorciados e os representantes dos usuários. 

§ 1 0  - As revisões tarifárias serão realizadas a cada 02 (dois) anos, sempre no mês em 

que realizar a segunda reunião Ordinária da Assembléia Geral prevista em Contrato de 

Constituição do Consórcio. 

§ 21  - No ano seguinte em que ocorrer revisão dos valores da tarifa, o reajuste previsto 

na Cláusula Décima Terceira será substituído pela revisão. 

§ 30 - Os pedidos de revisões ordinárias das tarifas, acompanhados de todos os 

elementos e informações necessárias, serão encaminhados pelo COMARES-UL ao 

Conselho de Regulação, com pelo menos 90 dias de antecedência à data de sua 

vigência, a qual procederá aos trâmites para sua análise e elaboração de parecer 

quanto a sua aprovação ou denegação, de forma integral ou parcial. 

§ 41  - Por sugestão de qualquer uma das partes, poderá ser realizada a readequação 

da estrutura tarifária. 

CAPÍTULO XI 

DA REVISÃO TARIFÁRIA EXTRAORDINÁRIA 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - As partes reconhecem que as tarifas indicadas na 

Planilha de Estrutura Tarifária (Anexo II), em conjunto com as regras de reajuste e 

revisão descritas nas cláusulas anteriores, serão suficientes para a adequada 

prestação dos serviços concedidos e a manutenção do seu equilíbrio econômico-

financeiro. 

§ 1° - Sempre que forem atendidas as condições para a prestação do serviço, 

considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Sem prejuízo dos reajustes e revisões a que se 

referem às cláusulas anteriores, caso haja alterações significativas nos custos da 

prestação do serviço, por solicitação do COMARES-UL ou de seus entes consorciados, 

devidamente comprovadas por documentos, a Assembléia Geral poderá, a qualquer 

tempo, requerer à revisão extraordinária das tarifas, visando manter o equilíbrio 

econômico-financeiro para prestação do serviço, nas seguintes hipóteses: 
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- quando houver necessidade de alterações significativas nas metas de investimentos, 

previstas em Plano Plurianual de Investimentos, ou para atender demandas 

extraordinárias que afetem a estrutura tarifária, acarretando variações acima de 02 % 

(dois por cento), negativas ou positivas, dos valores das tarifas necessárias para a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do serviço prestado; 

II - quando houver a extinção do contrato por caducidade, rescisão, anulação, 

referentes aos municípios integrantes do Consórcio; 

III - em decorrência de fatos extraordinários fora do controle do MUNICPIO ou do 

COMARES-UL, em razão de: 

a) atos da natureza que afetem significativamente os custos da prestação dos serviços; 

b) alterações na política tributária ou fiscal; 

c) em decorrência de decisões judiciais que repercutam, direta ou indiretamente, nos 

custos de prestação dos serviços concedidos provocando variações positivas ou 

negativas superiores a 2 % (dois por cento); 

d) ocorrência de outros fatos extraordinários admitidos e reconhecidos pelas partes 

que afetem significativamente os custos da prestação dos serviços; 

e) extinção do contrato de algum dos municípios cuja receita anual seja equivalente a 

mais de 2 % do total do arrecadado; 

f) ingresso de município ou grupo de municípios cujo somatório da receita anual seja 

superior a 2 % do total do arrecadado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As fontes provenientes de receitas alternativas, 

complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, 

com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, serão obrigatoriamente consideradas 

para a aferição do equilíbrio econômico-financeiro do serviço prestado. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Na exploração do serviço público objeto deste 

Contrato, o COMARES-UL não poderá dispensar tratamento diferenciado, inclusive 

tarifário, entre os entes consorciados e nas mesmas condições de atendimento, exceto 

nos casos previstos na legislação federal, estadual e regulamento do COMARES-UL. 

Parágrafo Único - Será vedada a concessão de isenção de pagamento de tarifas, 

tanto aos entes consorciados como aos demais setores do Poder Público, visando 

garantir a manutenção da adequada prestação dos serviços e o tratamento isonômico 

previsto no Contrato de Constituição do Consórcio. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Ressalvados os impostos incidentes sobre a renda, a 

criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargós legais, após a 



assinatura deste Contrato, quando comprovado seu impacto, implicará na revisão das 

tarifas, para mais ou para menos, conforme o caso. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Para assegurar maior transparência na gestão associada o 

COMARES-UL deverá prestar contas através de relatórios econômicos e financeiros 

do serviço prestado em relação ao MUNICÍPIO, especialmente no tocante ao montante 

arrecadado e investido em seu território. 

CAPÍTULO XII 

DOS DIREITOS, GARANTIAS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

SEÇÃO! 

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Compete ao MUNICÍPIO, na qualidade de ente 

consorciado, as seguintes obrigações: 

- contribuir para a regulamentação da prestação do serviço; 

II - fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços; 

III - fazer cumprir a aplicação das penalidades regulamentares e contratuais; 

IV - homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma da lei, das normas 

pertinentes e deste contrato; 

V - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do COMARES-UL e as 

cláusulas contratuais do Contrato de Constituição, Estatuto, Regimento Interno e 

Regulamentos; 

VI - zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e buscar soluções para as 

queixas e reclamações dos munícipes, encaminhando-as ao COMARES-UL para 

serem cientificados, em até 30 (trinta) dias, das providências tomadas; 

VII - declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra 

pública, outorgando poderes ao COMARES-UL para promoção das desapropriações e 

para a instituição das servidões administrativas, a qual assumirá a responsabilidade 

pelas indenizações cabíveis; 

VIII - estimular o aumento da qualidade e produtividade dos serviços; 

IX - estimular a educação ambiental dos munícipes no sentido de promover a 

separação e coleta de materiais recicláveis e de reuso dos resíduos sólidos; 

X - consultar ao COMARES-UL sobre a capacidade técnica do Aterro para a 

destinação final de resíduos antes de aprovar novos segmentos produtores 

populacionais ou industriais; 
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Xi - comunicar previamente ao COMARES-UL a execução de obras e serviços nas vias 

públicas em que se localizam estações de coleta ou nas de acesso ao aterro; 

XII - zelar pelo cumprimento da legislação federal, estadual e municipal de proteção 

ambiental e de saúde pública, respondendo pelas eventuais conseqüências de seu 

descumpnmento, no que couber, visando à preservação e a conservação do meio 

ambiente e da saúde pública; 

Xlii - zelar pelo cumprimento da legislação vigente relacionada ao desenvolvimento de 

fontes alternativas de energia ecologicamente viáveis, produzidas a partir dos resíduos 

sólidos para aproveitamento racional de seus benefícios; 

XIV - exigir a prestação do serviço de forma obrigatória a todas as áreas de seu 

território, excetuando-se apenas as áreas com justificável impossibilidade técnica; e 

XV - estabelecer planos e políticas ambientais, de saneamento, de urbanização e 

desenvolvimento industrial, com a participação do COMARES-UL de modo a permitir o 

estabelecimento de Metas de Investimentos; 

XVI - Arcar com os ônus e passivos dos servidores municipais transferidos para 

prestarem serviços ao Consórcio; e 

XVII - responder subsidiariamente em relação a todas as obrigações fiscais, 

trabalhistas e previdenciá rias, bem assim a quaisquer outras obrigações e encargos 

relacionados ou decorrentes da exploração dos serviços transferidos; 

SEÇÃO!! 

DOS DIREITOS E GARANTIAS DO MUNICÍPIO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - Ao MUNICÍPIO são assegurados os seguintes 

direitos e garantias: 

- estabelecer, juntamente com o COMARES-UL, as prioridades, os objetivos e as 

condições para a prestação dos serviços, considerando as Metas de Investimentos e 

de forma compatível com o Plano do MUNICÍPIO de Saneamento Básico; 

II - receber do COMARES-UL a prestação de serviços adequados nos termos deste 

contrato e da legislação aplicável; 

111 - a realização, pelo COMARES-UL, dos investimentos necessários à expansão e à 

modernização dos serviços, dos equipamentos e das instalações, nos termos previstos 

no planejamento orçamentário do MUNICíPIO e no Orçamento Plurianual de 

Investimento do Consórcio;, 

IV - conhecer, prévia e expressamente, as obras que o COMARES-UL pretenda 

executar próximos ou em vias e logradouros públicos; 
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V - estar isento de qualquer ônus de solidariedade com o COMARES-UL no caso de 

falta ou insuficiência de sinalização nas obras por ele realizadas nas vias públicas, 

durante toda 'a execução das mesmas; 

VI - receber, do COMARES-UL, no primeiro trimestre de cada ano, prestação de 

contas na forma da Cláusula Trigésima Sétima; 

VII - ser ressarcido de todos os prejuízos que lhe forem causados em decorrência da 

indevida execução dos serviços, conforme processo administrativo prévio e especifico; 

VIII - ter assegurada a aplicação dos recursos financeiros captados pelo COMARES-

UL ou pelo MUNICÍPIO, destinados a prestação do serviço outorgado; 

IX - ser informado, prévia e expressamente, pelo COMARES-UL de qualquer operação 

financeira ou judicial em que faça recair garantia sobre os bens vinculados à prestação 

do serviço, que possam comprometer a operacionalização e a continuidade da 

prestação dos serviços; 

X - receber, em quaisquer dos casos de extinção do contrato, cópia do acervo técnico 

da prestação dos serviços, em meio digital; 

XI - ter livre acesso dos técnicos e agentes de fiscalização do MUNICÍPIO, 

especialmente designados, em qualquer época, às obras, equipamentos e instalações 

utilizados na prestação dos serviços, bem como aos dados e registros administrativos, 

contábeis, técnicos, econômicos e financeiros realizados pelo COMARES-UL, relativos 

ou pertinentes ao contrato; 

XII - aplicar as penalidades previstas neste contrato; 

XIII - receber os bens reversíveis, nos termos deste contrato, em quaisquer das 

hipóteses de sua extinção. 

CAPÍTULO Xlii 

DOS DIREITOS, GARANTIAS E OBRIGACOES DOCOMARES-UL 

SEÇÃO! 
DAS OBRIGAÇÕES DO COMARES-UL 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - Compete ao COMARES-UL as seguintes 

obrigações; 

- elaborar e executar direta ou indiretamente, estudos, projetos e obras, obedecendo 

- às prioridades, os objetivos e as condições estabelecidas neste contrato em Contrato 

de Rateio ou em Plano Plurianual de Investimentos; 

II - garantir a prestação de serviços adequados nos termos deste contrato e da 

legislação aplicável; 
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III - dar ciência prévia e expressa ao MUNICÍPIO das obras que pretenda executar 

próximas ou em vias e logradouros públicos; 

IV - sinalizar as obras nas vias públicas durante toda a sua execução, sendo que 

qualquer dano causado a terceiro, em virtude de falta ou insuficiência de sinalização 

serão da inteira responsabilidade do COMARES-UL; 

V - apresentar ao MUNICÍPIO, no primeiro trimestre de cada ano, prestação de contas 

na forma da Cláusula Trigésima Sétima; 

VI - publicar, anualmente, as demonstrações financeiras referentes a prestação do 

serviço na forma da legislação específica; 

VII - a execução do serviço, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados 

ao MUNICÍPIO, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo 

MUNICPIO, ou a quem este delegar, exclua ou atenue essa responsabilidade, exceto 

nos casos legais; 

VIII - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço, as cláusulas contratuais e a 

legislação relativa à prestação dos serviços; 

IX - captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço; 

X - organizar e manter registro e inventário dos bens vinculados à prestação dos 

serviços e zelar pela sua integridade, segurando-os adequadamente, e informar o 

MUNICIPIO, prévia e expressamente, de qualquer operação financeira ou judicial em 

que faça recair garantia sobre os bens vinculados aos serviços, que possam 

comprometer a operacionalizaçào e a continuidade da sua prestação; 

XI - organizar e manter, permanentemente atualizado, os arquivos com dados e 

informações sobre a prestação do serviço; 

XII - cumprir e fazer cumprir as normas legais e regulamentares do serviço, 

respondendo pelos eventuais danos causados em decorrência da incorreta prestação 

do serviço; 

XIII - atender a todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária e 

encargos decorrentes das obrigações relacionadas à prestação do serviço, inclusive 

quando se referirem aos empregados celetistas do Consórcio; 

XIV - permitir aos técnicos e agentes de fiscalização do MUNICÍPIO, especialmente 

designados, livre acesso, em qualquer época, às obras, equipamentos e instalações 

utilizados na prestação do serviço, bem como a seus dados e registros administrativos, 

contábeis, técnicos, econômicos e financeiros; 

XV - zelar pelo cumprimento da legislação federal, estadual e municipal, de proteção 

ambiental e de saúde pública, em especial, respondendo pelas eventuais 

conseqüências de seu descumprimento; e 
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XVI - Elaborar Plano Plurianual de Investimentos, e disponibilizá-lo ao MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - O COMARES-UL deverá manter, gratuitamente, 

serviço de atendimento aos usuários para registro protocolado das suas solicitações, 

sugestões e reclamações, bem como das soluções e respostas apresentadas, de 

acordo com os prazos legais e regulamentares, devendo sempre fornecer ao usuário 

protocolo comprobatório da comunicação, com os correspondentes dia e horário. 

SEÇÃO II 

DOS DIREITOS E GARANTIAS DO COMARES-UL 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Na exploração do Serviço para destinação dos 

resíduos sólidos, o COMARES-UL poderá: 

- utilizar-se de vias públicas, estradas, caminhos e terrenos de domínio municipal, 

para o fim específico de execução do objeto do presente Contrato, competindo ao 

MUNICÍPIO, observando e respeitando o objeto deste contrato, estabelecer as 

condições de sua utilização, bem como a sujeição das obras aos regulamentos 

específicos vigentes no Município; 

II - restringir ou suspender a prestação do serviço quando o MUNICÍPIO estiver na 

condição de inadimplente das obrigações assumidas observada uma previa notificação 

e assegurado o direito de defesa; 

III - aplicar o disposto no Contrato de Constituição do Consórcio, no Estatuto, 

Regimento Interno e regulamentos na prestação do serviço para destinação dos 

resíduos sólidos; e 

IV - nos contratos de financiamento, poderá oferecer em garantia os direitos 

emergentes pela prestação do serviço, até o limite que não comprometa a 

operacionalização e a continuidade de sua realização. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Sem prejuízo das responsabilidades referidas neste 

Contrato, o COMARES-UL poderá contratar terceiros para o desenvolvimento de 

atividades administrativas, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem 

como a implementação de projetos associados. 

§ 
jO - Os contratos celebrados entre o COMARES-UL e os terceiros reger-se-ão pelas 

normas da Administração Pública, não se estabelecendo qualquer relação jurídica 

entre os terceiros e o MUNICÍPIO; e 

§ 20  - A execução das atividades contratadas por terceiros pressupõe o acatamento e 

cumprimento das normas regulamentares editadas pelo COMARES-UL. 
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CAPITULO XIV 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável a 

matéria, objeto da prestação de serviço, aos princípios e normas que regem a 

Administração Pública, e ao Código de Defesa do Consumidor, são direitos dos 

usuários na qualidade de munícipes: 

- receber serviço adequado; 

II - receber do MUNICÍPIO e do COMARES-UL informações para a defesa de 

interesses individuais ou coletivos; 

III - atendimento, pelo COMARES-UL, dos pedidos de seu interesse, nos prazos e 

condições fixados neste contrato e nas normas e regulamentos editados pelo 

MUNICíPIO, sendo-lhe garantida a prestação do serviço, independentemente do 

pagamento de valores não previstos nas normas do serviço ou dedébito não imputável 

ao solicitante; 

IV - receber o ressarcimento dos danos que, porventura, lhe sejam comprovadamente 

causados em função do serviço concedido, ressalvados os danos decorrentes de: 

a) deficiências técnicas em equipamentos ou nas instalações internas do Aterro; 

b) coletas em locais não determinados e fora dos horários previstos; 

c) caso fortuito ou força maior. 

V - prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem 

estar sujeitos; 

VI - acesso a informações nos termos deste contrato; e 

VII - acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - Sem prejuízo do disposto no Código de Defesa do 

Consumidor, são deveres dos usuários: 

- levar ao conhecimento do MUNICÍPIO e do COMARES-UL as irregularidades de 

que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado; 

II - comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pelo COMARES-

UL ou por terceiros referentes a prestação do serviço; 

III - contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos 

quais lhes são prestados os serviços; e 

IV - colaborar com a coleta seletiva do lixo doméstico de modo que os resíduos 

direcionados ao Aterro sejam as menores quantidades possíveis. 

/ 
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CAPÍTULO XV 

DA FISCALIZAÇÃO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - A fiscalização periódica da execução dos serviços 

cabe ao MUNICÍPIO, através de comissão de agentes de fiscalização especialmente 

designada para este fim, ao Conselho Fiscal e de Regulação e aos Órgãos de Controle 

Social, nos termos do Contrato de Constituição do Consórcio e de norma regulamentar. 

§ 1 1  - No exercício da fiscalização, a comissão referida no caput terá acesso aos dados 

relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros 

do COMARES-UL e poderá acompanhar os serviços de controle de qualidade e a 

execução das obras e serviços; e 

§ 20  - A fiscalização prevista no Caput desta Cláusula deverá ocorrer trimestralmente 

em conformidade com o previsto no Contrato de Constituição do Consórcio e para 

cumprir o disposto no art. 30, parágrafo único, da Lei no 8.987195. 

CAPÍTULO XV! 

DAS PENALIDADES CONTRATUAIS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - Pelo descumprimento das disposições contratuais, o 

COMARES-UL estará sujeito às seguintes penalidades: 

- advertência para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à adequação do serviço 

prestado aos parâmetros definidos neste Contrato ou em instrumentos 

complementares; 

II - em caso de inobservância da advertência, multa de até 2% (dois por cento), 

proporcional à gravidade da infração, sobre o valor arrecadado pelo Consórcio, no 

Município, nos últimos 03 (três) meses anteriores à notificação; 

lii - contrapropaganda, quando o COMARES-UL incorrer na prática de publicidade 

enganosa ou abusiva, nos termos do artigo 37 e seus parágrafos do Código de Defesa 

do Consumidor (Lei no 8.078190); 

§ 1 0  - Nos casos de reincidência em mesma prática infratora, julgada em última 

instância, durante o intervalo de 05 (cinco) anos, contado da data do recebimento do 

Termo de Notificação -. TN, a penalidade a ser aplicada será de multa, observado o 

limite estabelecido no inciso li dessa Cláusula, a ser fixada considerando-se: 

a) as situações agravantes e atenuantes; 

b) a extensão do dano causado ao MUNICÍPIO ou a terceiros; 
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c) a vantagem eventualmente auferida com a infração; e 

d) a condição econômica do infrator. 

§ 20  - As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo previsto 

em regulamento, em que se assegure à parte inadimplente amplo direito de defesa e o 

contraditório. 

§ 
30 - O COMARES-UL não estará sujeito às penalidades previstas no Contrato se 

comprovado que a não realização da obrigação específica decorreu de fato, ato ou 

circunstância imputada unicamente ao MUNICÍPIO, a terceiros, ou ainda em 

decorrência de caso fortuito ou de força maior. 

CAPITULO XV!! 

DA EXTINÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PR* IMEIRA - A delegação da prestação de serviços extingue-

se nos termos da Lei Federal n° 11.107105, do artigo 35 e parágrafos da Lei Federal n° 

8.987195, e suas alterações posteriores, por: 

- advento do termo contratual ou de sua prorrogação; 

II - acordo formal entre o MUNICÍPIO e o COMARES-UL; 

III - caducidade; 

IV - rescisão; 

V - anulação; 

VI - extinção do COMARES-UL; e 

VII - o COMARES-UL deixar de integrar a Administração Indireta do MUNICÍPIO. 

§ 1 0  - A extinção somente se efetivará com a conseqüente entrega ao MUNICÍPIO de 

todas as instalações, móveis e equipamentos relativos aos serviços, considerados 

como bens e direitos a ele reversíveis pela outorga; 

§ 21  - Extinta a delegação da prestação de serviços haverá a imediata assunção dos 

mesmos pelo MUNICÍPIO; 

§ 31  -. A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo 

MUNICÍPIO, de todos os bens a ele reversíveis; e 

§ 
40 - Com a extinção da outorga da prestação de serviços, apurado o quantum 

indenizatôrio, caberá ao MUNICÍPIO indenizar ao COMARES-UL, nos termos da lei e 

deste contrato. 

ai 



CAPÍTULO XVII! 

DOS BENS QUE INTEGRAM A DELEGAÇÃO 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - Havendo necessidade, na outorga da 

prestação de serviços poderá ser integrado bens tangíveis e intangíveis que lhe sejam 

afetos na data de assinatura deste contrato, ou que a ela venham a ser posteriormente 

se integrar, mediante prévio inventário de bens, a serem atualizados anualmente. 

§ 1° - Na assinatura deste contrato, os bens de propriedade do MUNICIPIO destinados 

à execução dos serviços, serão transferidos parcialmente ao patrimônio do COMARES-

UL, mediante prévio inventário e avaliação; 

§ 20 - Os bens deverão ser recuperados, conservados, mantidos e operados em 

condições normais de uso de forma que, quando revertidos ao MUNICÍPIO, se 

encontrem em estado normal de uso, exceto pelo desgaste natural de sua utilização; 

§ 3° - Os bens reversíveis que por ventura venham a ser objeto de amortizações 

através de receitas oriundas de tarifas ou de outros preços públicos, deverão ser 

previamente levantados, cadastrados em ordem alfabética e por ente consorciado, bem 

como avaliados com base em seu preço de mercado, considerado a depreciação do 

tempo de uso e seu estado de conservação; e 

§ 
40 - Os bens transferidos pelo MUNICÍPIO ou adquirido pelo COMARES—UL não 

poderão ser objeto de alienação entre as partes. 

CAPÍTULO XIX 

DA REVERSÃO DOS BENS INTEGRANTES DA DELEGAÇÃO 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA -. A reversão dos bens far-se-á com o 

pagamento, pelo MUNICÍPIO, das parcelas dos investimentos vinculados aos bens 

adquiridos pelo COMARES-UL, ainda não amortizados ou depreciados, observadas as 

respectivas competências e proporcionalidades. 

Parágrafo Único - Na extinção do contrato, após o procedimento dos levantamentos e 

avaliações previstos na Cláusula Trigésima Segunda, será lavrado termo de devolução 

e reversão dos bens, a serem devidamente identificados. 

CAPÍTULO XX 

DAS INDENIZAÇÕES DEVIDAS AO COMARES-UL 

) 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer das hipóteses de extinção da 

outorga da prestação dos serviços será apurado se o MUNICÍPIO deverá indenizar ao 

COMARES-UL, observadas as condições estabelecidas nesta cláusula. 

§ 1 1  - Serão procedidos os levantamentos e avaliações necessários visando apurar os 

valores eventualmente devidos; 

§ 20  - Os critérios a serem utilizados como parâmetros para o cálculo da indenização, a 

ser elaborado por perito, serão: 

- os registros contábeis apropriados, nos quais constarão os registros dos bens e dos 

investimentos realizados no Aterro; 

II - o valor de mercado dos bens patrimoniais, apurado através de avaliação, 

consideradas a depreciação ou amortização contábil e as reais condições de uso e/ou 

operacionalidade dos bens existentes, 

ID - os bens públicos móveis e imóveis destinados à execução dos serviços, existentes 

quando da outorga destes e transferidos ao COMARES-UL, terão seus valores 

depreciados e descontados do montante apurado a título de indenização; 

IV - incidência da indenização sobre as parcelas dos investimentos vinculados a bens 

reversíveis, ainda não depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de 

garantir a continuidade e a atualidade dos serviços concedidos; e 

V - não serão computados os valores referentes aos investimentos realizados pelo 

MUNICÍPIO, inclusive os investimentos oriundos de recursos não onerosos, por 

proprietários ou incorporadoras de loteamentos, conforme estabelecido no presente 

Contrato, a partir de sua vigência. 

§ 30  - A atualização monetária será calculada pelos mesmos índices aplicados ao 

reajuste tarifário; 

§ 
40 - No caso de decretação da caducidade, o pagamento da indenização não será 

prévio, podendo este ser calculado no decurso do processo; 

§ 5° - O pagamento da indenização será parcelado em tantas vezes quantas forem 

necessárias para permitir o cumprimento da obrigação pelo MUNICÍPIO, segundo suas 

reais possibilidades financeiras, nos seguintes casos de extinção do contrato: 

- rescisão pelo COMARES-UL; 

II - por caducidade; 

II 1 - por transferência da outorga dos serviços do COMARES-UL a outro órgão; 

IV - por extinção do COMARES-UL; 

V - por deixar o COMARES-UL de integrar a administração indireta do MUNICÍPIO; e 

VI - por anulação do Contrato. 
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§ 61  - Nos demais casos de extinção previstos no caput da Cláusula Trigésima 

Primeira, a indenização será prévia; 

§ 711  - Do valor apurado, a título de eventual indenização, poderão ser descontados os 

créditos decorrentes de multas contratuais e danos provocados pelo COMARES-UL, 

até o limite dos prejuízos causados ao MUNICIPIO; e 

§ 80  - O não pagamento da indenização prevista no caput desta Cláusula, inclusive 

quando houver controvérsia de seu valor , não impede o MUNICÍPIO de retomar os 

serviços ou adotar outras medidas para garantir a continuidade da prestação adequada 

do serviço público. 

CAPÍTULO XXI 

DOS INVESTIMENTOS E DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - Quaisquer valores ou bens que entidades públicas 

ou privadas, nacionais ou internacionais, destinarem ao MUNICIPIO para aplicação nos 

serviços, objeto deste contrato, poderão ser recebidos diretamente pelo COMARES-

UL, nos termos da Lei. 

§ 1 0  - Os investimentos realizados pelas partes contratantes serão contabilizados em 

favor de quem suportou seu pagamento; e 	 - 

§ 21  - Os investimentos realizados com recursos não onerosos obtidos pelos 

contratantes não serão remunerados. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - Caberá ao COMARES-UL executar diretamente ou 

a contratar de terceiros a execução dos projetos e obras referentes a construção do 

Aterro para destinação dos resíduos sólidos. 

§ 10 - Na hipótese de terceirização, os projetos e as obras referidos no "caput' deverão 

ter aprovação e fiscalização do COMARES-UL; e 

§ 21  - Os serviços nesta cláusula até serem concluídos, não serão considerados como 

investimentos para fins de remuneração e indenização. 

CAPÍTULO XXII 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - Anualmente, até o final do terceiro mês do 

exercício civil, o COMARES-UL, obrigatoriamente, prestará contas ao MUNICÍPIO e 

aos órgãos de Controle da gestão dos serviços concedidos, mediante apresentação de: 
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- relatórios, expedidos na forma a ser estabelecida pelos órgãos de controle e 

segundo as prescrições legais e regulamentares específicas, relativos: 

a) à execução dos estudos, projetos e obras previstos em Plano Plurianual de 

Investimentos; 

b) ao Desempenho Operacional da outorga transferida que contenha informações 

específicas sobre os níveis de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade, cortesia na prestação dos serviços e modicidade das tarifas; 

c) ao registro e inventário dos bens vinculados à prestação dos serviços; e 

d) ao desempenho operacional, econômico e financeiro. 

II - demonstrações financeiras do Consórcio e as individualizadas em nome do 

MUNICÍPIO; 

III - demonstrativo da aplicação dos recursos financeiros captados pelo COMARES-UL 

ou pela Administração Municipal, vinculados ao MUNICÍPIO. 

Parágrafo Único - A cada três meses, o COMARES-UL deverá publicar 

demonstração financeira parcial relativa à gestão associada de forma específica e 

segregada das demais demonstrações normais do Consórcio 

CAPÍTULO XXIII 

DAS DISPOSIÇOES TRANSITÓRIAS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - O início da transferência dos serviços se dará por 

ocasião da assinatura do presente contrato, sendo da responsabilidade de ambas as 

partes a satisfação nas necessidades atinentes a destinação dos resíduos sólidos 

produzidos no âmbito do MUNICIPIO. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - O índice setorial de reajuste deverá ser estabelecido 

em conjunto entre as partes, sendo que, enquanto o índice setorial não for definido, os 

reajustes serão concedidos pela variação do IGP-M, calculado pela Fundação Getúlio 

Vargas ou outro índice que vier a substituí-lo, apurado em relação ao período anual de 

maio a abril. 

Parágrafo Único - Na hipótese do IGP-M ser definitivamente extinto, os órgãos de 

controle e o COMARES-UL, de comum acordo, devem escolher outro índice que 

retrate a variação dos preços dos principais componentes de custos. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - A primeira definição dos valores das tarifas a serem 

cobrados, bem como dos primeiros indicadores de qualidade, serão estabelecidos 30 

(trinta) dias antes do efetivo funcionamento do Aterro. 
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CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - O COMARES-111 deverá apresentar 

juntamente com os primeiros valores das tarifas, metas de investimentos a serem 

adotadas. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - Visandà consolidar os valores 

remanescentes e a situação patrimonial dos bens reversíveis relativos a esse Contrato 

de Programa, o COMARES-1.11 deverá apresentar até 30 (trinta) dias do ato de 

assinatura deste contrato, inventário dos bens patrimoniais afetos ao MUNICÍPIO e 

necessários à prestação dos serviços. 

§ 
jO - Acordam as partes ora contratantes que aos bens inventariados serão aplicadas 

as regras contidas na Cláusula Trigésima Terceira deste Contrato de Programa, em 

ocorrendo quaisquer dos eventos futuros previstos na Cláusula Trigésima Primeira; e 

§ 20  - A atualização patrimonial deverá ser realizada em até 05 (cinco) anos, a partir da 

assinatura do contrato, identificando os bens aportados por cada uma das partes, 

ressalvado o direito de contestação do MUNICÍPIO, no prazo de 06 (seis) meses, 

contados a partir de sua cientificação. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - O presente Contrato poderá ser aditado, 

visando adequá-lo às necessidades dos serviços e atender o interesse das partes e à 

legislação federal, estadual e municipal incidente sobre o serviço de destinação final 

dos resíduos sólidos, objeto de outorga do presente contrato. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - As normas reguladoras para a prestação 

do serviço, bem como os critérios e as metas dos Indicadores de Qualidade e demais 

disposições não previstas no presente Contrato, serão definidas pelas partes e 

aprovadas em Assembléia Geral do Consórcio, após prévio pronunciamento de seus 

técnicos e órgãos consultivos. 

Parágrafo Único - Até a edição dos instrumentos previstos nesta cláusula será 

aplicada a legislação referenciada na Cláusula Primeira deste Contrato. 

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUINTA - Fica eleito o foro da Comarca do Município 

sede do COMARES-111, para dirimir quaisquer questões entre as partes, oriundas do 

presente Contrato, que não possam ser solucionadas amigavelmente através da 

mediação e decisão em Assembléia Geral do Consórcio. 
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E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 04 

(quatro) vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, abaixo 

identificadas. 

PALHANO CE, em 30 de Março de 2009. 

77/t 
Pelo MüMCÍFO DE/ALTO SANTO 

Prefeito ADELMO QUEIROZ AQUINO 

(jelo CO ARES-UL 

Presidente JOÃO DILMAR DA SILVA 

VIsti 

TESTEMUNHAS:. 

1- 

CPF: 

RG: 

2- NOME: 	 C 

CPF: 	.;3-. 
RG: 	CS. 	çs 
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ÃNEXO 1 

INDICADORES DE DESEMPENHO - COMARES-UL 

Os indicadores de desempenho serão agrupados conforme a seguir 

1 Indicadores de Universatização dos Serviços 

2. i ndicadores de Continuidade dos Serviços 

3. Indicadores de Qualidade dos Servos 

4 Indicadores Econômico-Financeiros 

5. indicadores de Produtividade. 

CONCEITOS E EXPRESSÕES DE CÁLCULO 

1. WtIVERSAUZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NUS - NÍVEL DE UN(VERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NUS = PAx 100 
PT 

Onde: 

PA = População do Município- È o valor da quantidace de resíduos residenciais, no último mês do ano, 
taxa média de habitantes por domicilio dos municípios com contraia de programa 

PT = Populacão urbana total dos municípios com contrato de programa 

2 iNDICADORES DEX)N11NUIDADE DOS SERVIÇOS 

2.1 TAC - TEMPO MÉDIO DE ATENDIMEN1O AO CLIENTE QUANDO DA AUSENCIA 
DE COLETA DO LIXO 

FT,4C= i(È113J 
Onde: 

n = Número total de interrupções na coleta 

ti = Tempo decorrido para correção do tato gerador tia falta de coleta para a i-ésima interrupção do 

recolhimenta 



2.2 NRP - ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES PROCEDENTES POR FALTA DE COLETA 
POR 1.000 ECONOMIAS 

'VRP 
!VRP 	x1.00O 

Onde: 

NRP = Número de reclamações procedentes no mês no conjunto 

NE = Número de economias do conjunto 

3. QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

3.1 iSC ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

100 1  
1'' 

Onde: 

PS = Parceia da Populaç ão da amostra satisfeita (soma dos conc-etos bens e Óflmos ou soma dos 
conceitos sa1isfeto e muito satisfeito) com os serviços prestados pelo COMARES-tJL 

PT = População total da amostragem 

4. ECONÔMCO-FINANCEIROS 

4.1 ROP (S/DEPREC) - RAZÃO OPERACIONAL SEM DEPRECIAÇÃO 

1 	 /)ESP( s 1 deprec.) 
[)P(s / deprec.) = 
	R0L 	

x 1 OO 

Onde: 

DESP (s/deprec.) = pespesa operaciorial tota! ectuda a depreciação 

ROL = Receita opea! íqukia 

4.2 DCP - DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO 

J)P 

ROL 

Onde: 

DP = Despesa com pessoal próprio 

ROL = Receita operacional líquida 

- 

) 



S. PRODUTIVIDADE 

5.1 IPP1 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL - 1 

iTT!-   RF 
NE 

Onde: 

RF = Resíduo coletado e faturado pelo Consórcio em toneladas 

NE = Número total de empregados do Aterro 

52 íPP2 - INDICE DE PRODUTMDADE DE PESSOAL -2 

1PP2=ER ± I() 

urde -- 

ER = Número de economias com reciclagem, 

EO = Número de economias com resíduos orgânicos 

NE = Número ioiai de empregados o Aierro 

3 	Ir- 



ANEXO II 

ESTRUTURA TARIFÁRIA 

TARIFA CATEGORIA PREÇO SERVIÇO TARIFA 
BASE COLETA COMPOSTA (PB) (SB) MÍNIMA 

RESÍDUO Urbano X(u) 
ORGANICO Y T(1) 
URBANO E Rural X(r) 

RURAL 

Igual ou inferior a 
RESÍDUO 10 ton/mês. X(h) Y T(2) 

HOSPITALAR  

Comercial X(c) Y i(3) 

RESÍDUO 
EMPRESARIAL X(i) Y T(4) 

Industrial 

» Municipal X(m) Y T(5) 

(Igual ou inferior a 
10 tonfmês) 

OUTROS Acima de 10 X(o) Y T(6) 

tonimês  

Observações: 

- A Fórrnuta para calcule do Preço Base (P1», considerará a correspondência de 1 hab = 1 k. 
reslduoId (urbano) e de 1 tiab = 0,.89 k. reslduofdb (rural) 
- A Fórmula do Serviço Básico (SB) corresponde ao Preço Básico + Custos do Serviços de 
Coleta/dia 
- A Fórmula para cálculo dos custas do Serviço de Coleta (SC) sem considerado o somatório das 
despesas de combustível x quilometragem '- depreciação veiculo + homem/hora + despesa 
variável 
- Nas categorias Empresarial e Hospitalar cuja coleta exceda a 10 ton/mes, o Preço Base do 
excedente será calculado de acordo com o Preço Base da categoria 0u1ros' 
- Considerar os preços base das categorias resíduos hospitalar (Xh) = resíduos comercial (Xc) 

=1 5 da categona Urbano (Xu) - situação de igual ou inferior a produção de 10 ton/rnês; 
- Considerar categoria Municipal (Xm) = a Categoria rural (Xr); 
Considerar a categoria IrKJUSIIiaI (Xi) = 1.8 da Categoria Urbano (Xu) 

- Considerar a categoria Outros (Xo) = 2.1 da Categoria Urbano (Xu) 



ANEXO III 

REGULAMENTO PARA APIJCAÇÃO DE PENALIDADE E DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE, 

EM RAZÃO DO DESCIJMPR1MENTO DAS OBRiGAÇÕES CONTRATUAiS, PARTE 

INTEGRANTE DO CONTRATO DE PROGRAMA CELEBRADO ENTRE MUNIC1PK) E O 

COMARES-UL INDEPENDENTE DE TRANSCR1ÇÃO. 

CONSIDERANDO o disposto na Cláusula \/igéstiia Nona do Contrato de Programa; 

CONSIDERANDO o disposto na Cláusula Trigèima do Contrato de Programa e na Lei Federal 

n °  8-987/95; 

CONSIDERANDO que é obrigação do MUNICIPIO aplicar as penalidades regulamentares e 

observados os pw~ constitudonais que devern ser obedecidos Pela adMIrOstMO-1  

pública, rios termos do artigo 37, captit. da Constituição Federal de 1988. 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 13 da Lei Federal ri.0  11107105 e as disposições das 

Leis Federais de n.° 8987195, ri- *  8_666193, e de no  11 445107, no que couber; 

Controle competência para atuar como instância administrativa recursal única; 

FICA APROVADO O PRESENTE REGULAME1lTO NOS SEGUINTES TERMOS 

TITULO 1 

DAS CLÁUSULAS PASSIVOS DE PENALIDADES 

ArL 10.0 presente Reyulamento tem por 11 rialidade especificar as disposições contratuais que, 

uma vez descumpr jo passíveis de aplicação das penalidades previstas na Cláusula 

Trigésima do Contrato de Programa, celebrado entre MUNICÍPIO e o COMARES-UL, assim 

como, os procedimentos a serem seguidos pelo liLJNICÍPIO. 

Ait 20.. As penalidades previstas contratua!ment são: 

1. 	advertência para que, no prazo de 30 (binta) dias, preceda á adequação do 

serviço prestado aos parâmetro; definidos no Contrato ou em instrumentos 

complementares; 

IL 	em caso de inobservância da adirertência, multa de ate 2% (dois por cento), 

proporcional à gravidade da infraçio, sobre o valor arrecadado pelo COMARES-

UL, no MUNICÍPIO, nos últimos (X3 (três) meses anteriores à notificação; e 



i11 	contrapropaganda, quando o COM %RES-UL incorrer na prática de pubkcidade 

enganosa ou abusiva, nos termos da artigo 37 e seus parágrafos do Código de 

Defesa do Consumidor (Lei n. °  8í)78190). 

§ 1 0. Nos casos de reincidência em mesma prca infratora, julgada era última instância, 

durante o intervalo de 5 (cinco) anos, contado da data do recebimento do Termo de Notificação 

- TN, a penalidade a ser aplicada será de multa, observado o limite estabelecido no inciso 11 da 

Cláusula Tngésima do Contrato de Programa, a ser fixada considerando-se: 

1. 	as situações agravantes e atenuantes; 

a extensão do dano causado ao MWIICÍPIO ou a terceiros; 

tIL 	a vantagem eventualmente auterida com a infração: e, 

lk 

§ 2°. Consideram-se circunstâncias atenuantes: 

1. 1. 	a ação do au~ não ter sido ~riffital Para a conse~O do fato W~ 
II. 

reparar'tT('sEI-I ato c4-- não conformidade ou descumprirr~ 

contratuaL. 

O  Consideram-se circunstânaas agravantes: 

1. 	ter o iiJritor, comnprovadamente, con'ietido a infração  para obter vantagem além 

da legal, contratual e legitimamente permitida; 

li. 	a infração trazer conseqüências lesivas ao MUNICÍPIO e a terceiros; 

1H. 

conseqüências da infração; 

IV. 	ter o autuado agido com dolo; 

V 	a infração ter ocasionado dano coletivo. 

4°. Nos casos de reincidência continuada, poderá ocorrer a extinção do contrato pela 

declaração de caducidade, na forma prevista na Cláusula Trigésima Primeira do Contrato e 

neste Regulamento. - 

Art 3°.. O COMARES4J1 não estará sujeito às penalidades estipuladas contratualmente 

quando a não viabllização de obrigação espedtica decorrer de fatos ou circunstâncias 

imputáveis unicamente ao MUNICÍPIO, a terceiros ou a caso fortuito, ou de torça maior alheio 

a vontade do infrator. 

Art. 4°. Será passível de aplicação da penalidade de contrapropaganda, prevista no inciso III, 

da Cláusula Trigésima do Contrato de Programa e neste Regulamento, a propaganda abusiva 

e/ou enganosa que chegar ao conhecimento, de fuma notória, pelos veículos de imprensa ou 

que gerar reclamações reiteradas dos usuários por intermédio do órgão municipal de proteção 

ao consumidor e dos Õrgãos de Controla 



Parágrafo Único -A contrapropaganda seta custeaJa integralmente pela autuada e devera ser 

divuÍcada da mesma fbirma. freqüência e dimensão ia, preferenciairneríte, nos mesmos veículos 

de comunicação, local, espaço e horário, a fim de ser capaz de desfazer o maleficio produzido 

pela publicidade julgada enganosa ou abusiva. 

TÍTULO II 

DA AÇÃO FISCALIZADORA 

At 5° A ação fiscalizadora, prevista no inciso II da Cláusula Vigésma Primeira do Contrato de 

Programa será executada pelo MUNICÍPIO, por secretaria ou Õrgão designado pelo Prefeito 

Municipal, que será consubstanciada em Relatório de FiscalIzação, do qual seta feito Termo de 

Notificação - TN, emitido em duas vias, contendo: 

F 

endereço; 

II. 	nome e endereço do notificado; 

tl 

IY 

empreendidas pelo COMARES-UL, se for o caso; 

V. identificação do representante do MUNICÍPIO, com seu cargo, função, número 

VI. local e data da lavratura. 

Parágrafo Único - lima via do TN será entregue, ou enviada mediante registro postal com 

Aviso de Recebimento (AR), ao representante legal do COMARES-UL ou ao seu procurador 

li li. : Ii 11
ii 

rL 6°. O COMARES-UL terá o prazo de 30 (tinta) dias, contado do recebimento do TN, para 

atender o notificado, adequando-se ao fato apontado como de não conformidade ou 

manifestar-se sobre o cibjeto do mesmo, inclusive juntando os elementos de informação que 

julgar convenientes- 

Quando da análise da manifestação do notificado, poderão ser solicitadas outras 

informações julgadas necessárias ao melhor esclarecimento dos fatos relatados; e 

§ 2. O representante do MUNICÍPIO responsável pela ação fiscalizadora poderá, 

excepcionalmente, conceder prorrogação do prazo, desde que solicitada tempeslivamente e 

devidamente justificada pela notificada 

§ 3' O N será arquivado quando: 

1. 

II. T.. ; 

III. UJ 

1 



TÍTULO III 

00 PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Capuluiol 

DA APLICAÇÃO .  DAS PENALIDADES CONSTAI= NO CONTRATO DE PROGRAMA 

Ait 70. Será lavrado Auto de Infração - AI, nos casos de: 

1. 	~provação da não conformidade; 

II. 	não serem atendidas, no prazo, as determinações do MUNIGIPtQ 

III 	ausência de manifestação tempestiva do interessado ou prestada de forma 

insatisfatória. 

Ar 8° O Auto de Infração, emitido por funclonáno de hierarquia supenor ao responsável pela 

ação fiscalizadora, será instruído com o Relatório de Fiscalização, o TN e a respectiva 

anifestação da notificada, se houver, assim corno a exposição de motivos da autuação e 

outros documentos a esta relacionados, que não implique duplicidade da documentação 

constanif-- do processo de fiscalização cmf--spondente- 

Parãg~ único - 0 A, quando e~ de vicio ou ~reção, poderá ser redikado de oficio 

pelo responsável pela sua emissào- Neste caso, abnr-s" novo pM0 ao autuado para 

apresentação de recurso- 

Art. 90  O AI será emitido em duas vias, contendo 

1. 	o local e a data da lawatura; 

IL 	o nome, o endereço e a qualificação do autuado; 

III 	a descrição do(s) tato(s) ou do(s) ato(s) constitutivo(s) da(s) inlração(ões); 

IV. a indicação dos dispositivos legais, regulamentares, ou contratuais infringidos e 

as respectivas penalidades 

V. a imposição da penalidade nos temos deste Regulamento e do Contrato: 

Vi 	posslhdáde de apresentação de recurso; 

VIL a kientiflcaçãodo  responsãvel do 1UN1CIP1O pela autuação, sua assinatura, a 

indicação do seu cargo ou função e o número de sua matrícula. 

Parágrafo Único - Uma via do AI será remetida, ou entregue, para efeito de notificação, ao 

representante legal do autuado, ou ao seu procurador habilitado, na sede do autuado, 

mediante registro postal com Aviso de Recebimento (AR) ou outro documento que comprove o 

respectivo recebimenta 

At1(L O valor da multa será atualizado pela taxa SEUC ou outro indicador que O ~na 

substituir, conforme previsto no § 50 do art 17 do Anexo 1 do Decreto no 2.335. de 6 de outubro 

de 1997, e observado o disposto no parágrafo úiüco deste artigo. 



Parágrafo Único - Será considerada a variaçã: acumulada pio rata die da taxa SEM no 

peflOdO compreendido entre o segundo dia anterior ao termino do prazo estabelecido no AI e o 

segundo dia anterior à data do eletivo pagamentc da multa 

ArL ii. Havendo o recolhimento da multa e observado, quando couber, o disposto no artigo 

antecedente, o autuado deverá encaminhar ao MUNICIPtO urna via do respectivo 

coriprovante, devidamente autenticado e sem rasuras 

Parágrafo Único - As importãocias pecuniárias rasultantes da aplicação das multas previstas 

nesta Regulamento e no Contrato de Programa deverão reverter a Fundo Municipal de Meio 

Ambiente, que deverá ter a destinação dos valores vinculada à melhoria dos serviços de 

proteção e recuperação do Meio Ambiente do Município. 

---,* o 

Capo II 

DO PROCESSO ADMINISTRtTIV0 DE 1NADIMPLÉNCIA 

M 

rescindindo o Contrato de Programa, constatando reiteradas e continuadas práticas infrativas 

que possam, de per  si ou conjuntamente, caractzar a inadimplência contratual, como previsto 

na Cláusula Trigésima do Contrato e neste Regurnento. 

ArL 14. Como condição de validade e eficácia d3 processo, o mesmo deverá ser precedido de 

comunicação ao COMARES-UL por intermédio de Notificação, devidamente autorizada ou 

emitida pelo Prefeito:A4unicipal, quanto ao(s) descumprirpento(s) co ualÇ) praticados, 

apurados em Relatónode Fiscalização anterior'nente realizados, com a fixação de prazo para 

a sua regularização deiinitiva 

§1° A Notificação deverá ser enviada mediante registro postal com Aviso de Recebimento 

(AR), ao representante legal da notificada ou ao seu procurador habilitado, na sede, para 

conhecimento e providências pertinentes. 

§ 2°. Cumprido o requisito anterior e decorrido o prazo concedido em notiticação, o Sr. Prefeito 

Municipal autorizará a instauração de processo administrativo de inadimplência. 

Mt 15. O COMARES-UL será intimado da instauração do processo administrativo de 

inadimplência e terá o prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar defesa quanto aos 

fatos imputarias ou a maniíestação quanto à adequação de não conformidade e/ou 



cumprimento das determinações. Mediante justificativa do intimado, o MUNICÍPIO poderá 

prorrogar o prazo previsto. 

§ único. O Termo de Intimação deverá ser lavrado em três vias e conterá, necessariamente: 

1. 	nome, endereço e qualificação do notificado; 

indicação das cláusulas contratuais violadas; 

III. descrição resumida dos fatos levantados; 

IV. identificação da autoridade a quem será dirigida a defesa; 

V. idèntificação do órgão ou secretaria emitente, com nome e assinatura do 

responsável; 

VI. local e data da lavratura. 

Art. 16. O processo administrativo deverá ser instruído com as seguintes peças -

i. 

 

a Notificação e comprovante de entrega; 

II. manifestação do COMARES-UL, se houver; 

III. autorização do Prefeito Municipal de instauração do processo; 

lv. 	Termo de Intimação ao COMARES-UL, com comprovante de entrega; 

V. o histórico dos relatórios de fiscalização e/ou processos administrativos de 

aplicação de penalidades; 

VI. parecer técnico contendo as transgressões à legislação e ao contrato de 

programa- 

V.] 1. 	defesa do COMARES-UL, se apresentada; 

Art. 17. A decisão acerca da declaração de caducidade será proferida pelo Prefeito Municipal, 

r-c'm h5>xzc2i rrc 	$mõr+r'c ernQtr+ 	rr r,r,-cct- r'rm c r3nr1 	r,f,rnrrt e4 	 irir,, ter 

ao COMARES-UL, no prazo de 30 (trinta) dias. 

§1 0 . A partir do recebimento da notificação pelo COMARES-UL, passará a fluir o prazo para 

rr, ircn 

§ 21. A decisão referida no caput deste artigo será decretada pelo Prefeito Municipal e 

publicada na imprensa oficial do MUNICÍPIO, após decurso do prazo recursal não aproveitado 

pelo COMARES fl.-ou informação da negativa de provimento do recurso julgado pe'os Órgãos 

de Controle, em decisão irreconível. 

CpítuIo III 

DO RECURSO 

Art. 18. Os procedimentos previstos neste Capítulo destinam-se tanto para as decisões 

proferidas nos processos de aplicação de penalidades, quanto para o Processo Administrativo 

de Inadimplência, ambos previstos neste Título. 

lo 



Art. 19. O prazo para interposição de recurso será de 15 (quinze) dias, contados do 

recebimento do Auto de Infração que aplicou penalídade ou da intimação da dcisão que julgou 

procedente a inadimplência contratual do COMARES-UL. 

Parágrafo Único - O recurso deverá ser dirigido ao Prefeito Municipal, que o receberá com 

efeito suspensivo, podendo reconsiderar a decisão recorrida ou remeter aos órgãos de 

Controle para julgamento, tudo no prazo de 05 (cinco) dias. 

Art. 20. Os Órgãos de Controle receberão o recurso interposto e poderá, por decisão do 

Conselho Superior, confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente a decisão 

recorrida. 

§ 1 0 . Se da aplicação do disposto no "caput" deste artigo puder decorrer gravame à situação da 

recorrente, esta deverá ser cientificada para que formule suas alegações no prazo de dez dias, 

contado da juntada do aviso de recebimento da notificação. 

§ 20. Na tramitação do recurso serão observados os procedimentos estabelecidos em 

Resolução dos órgãos de Controle. 

§ 30. No caso de aplicação da penalidade de multa, a recorrente terá o prazo de 30 (trinta) dias 

para efetuar o respectivo recolhimento, nos termos deste Regulamento, contado da data da 

publicação da decisão dos órgãos de Controle acerca do recurso. 

Art. 21. A critério dos órgãos de Controle, poderão ser realizadas novas diligências 

processuais. 

TÍTULO IV 

DO TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTE DE CONDUTA 

Art. 22. Durante a tramitação do processo  administrativo, poderá o MUNICÍPIO, 

alternativamente à imposição de penalidade ou declaração de caducidade, firmar com o 

COMARES-UL termo de compromisso de ajuste de conduta, visando a adequação da conduta 

irregular às disposições regulamentares e/oJ contratuais aplicáveis. 

§ 1 0. As metas e Compromissos objeto do termo referido neste artigo deverão, no seu conjunto, 

ser compatíveis cm -as obrigações previstas no Contrato de Programa firmado entre o 

MUNICÍPIO e o COMARES-UL. 

§ 20. Do termo de compromisso de ajuste de conduta constará, necessariamente, o 

estabelecimento de multa pelo seu descumpnmento. Em caso de processo administrativo de 

aplicação de penalidade de multa, o valor será correspondente ao montante da penalidade que 

seria aplicada, acrescido de 20% (vinte por cento). 

- 



CONTRATO DE PROGRAMA 

CELEBRADO ENTRE: 

- "MUNICÍPIO DE TABULEIRO 
DO NORTE" 

- "COMARES-UL" 

cí- 



CONTRATO DE PROGRAMA N°01 1I2009!COARES-UL 

CONTRATO DE PROGRAMA QUE ENTRE Si 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO 
NORTE, ENTE FEDERADO CONSORCIADO, E O 
CONSÓRCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS -. UNIDADE LIMOEIRO - 
COMARES - UL, PARA OS FINS QUE NELE SE 
DECLARAM: 

Pelo presente instrumento de contrato, e em conformidade com o inciso 1 e § 2 0  do inciso V 

da Cláusula Sétima e incisos 1 e II da Cláusula Trigésima do Contrato de Constituição do 

Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Limoeiro, devidamente 

ratifkdo por Lei Municipal de n° 1021, datada de 30/01 12009, o Município de TABULEIRO 

DO NORTE, através da sua Prefeitura Municipal, pessoa jurídica de direito público, 

inscrita rio CNPJ/MF sob o n 1 07.891.68210001-19, sito a rua Pe. Clicério n 11 4605, CEP: 

62.960-000, neste ato representado por seu gestor, o Sr. RAIMUNDO DINARDO DA 

SILVA MAIA, brasileiro, casado, motorista, portador do CPF/MF n° 258.512.143-49, 

doravante denominado de MUMCÍPIO, e de outro lado o CONSÓRCIO MUNICIPAL 

PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE LIMOEIRO - COMARES-UL, 

pessoa jurídica de direito público, do tipo associação pública, inscrita no CNPJ!MF sob 

o n° , com sede na cidade de Limoeiro, Estado do Ceará, sito a 

rua Cel. Antônio Joaquim n° 2121, CEP: 62.930-000, neste ato representado, na forma 

estatutária, por seu Presidente, Sr. JOÃO DILMAR DA SILVA, brasileiro, casado, 

dentista, portador do CPF/MF n° 041.258.433-68, doravante denominado COMARES-

UL, tem entre si, justo e contratado a prestação de serviços relativos à destinação final 

dos resíduos sólidos produzidos no âmbito do território do MUNICÍPIO, mediante as 

seguintes cláusulas e condições, observada toda a legislação aplicável à matéria. 

CAPÍTULO 1 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

CLÁUSULA PRIMEIRA - No que não contrariar a legislação federal, estadual e 

municipal afeta ao objeto deste contrato, aplica-se, em especial, as Leis Federais de n.° 

8.429192, de n° 8.66611993; de n° 8.98711995 e suas alterações posteriores; de n° 
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11.107/2005; e de n° 11.44512007; o Decreto Federal de n.° 6.01712007; a respectiva 

Lei Municipal de Ratificação n° 102112009 e demais legislação em vigor; 

CLÁUSULA SEGUNDA - A celebração do presente Contrato de programa se dá por 

dispensa de licitação em conformidade com o art. 24, inciso XXVI, da Lei Federal n.° 

8.666193, observados os procedimentos previstos no art. 26 da mesma Lei. 

CAPITULO II 

DAS DEFINIÇÕES 

CLÁUSULA TERCEIRA - Para os efeitos deste Contrato, considera-se: 

- Gestão Associada: ato de promover ações para a prestação de serviço público 

com o objetivo de alcançar níveis de satisfação das necessidades básicas e essenciais 

do ser humano, visando à universalização desta prestação no âmbito de atuação do 

COMARES-UL; 

II - Serviços: prestação de serviços públicos diretamente relacionados à destinação 

final dos resíduos sólidos, objeto do presente Contrato; 

- Plano de Gerenciamento Ambiental: conjunto de estudos, diretrizes, programas, 

prioridades, metas, atos normativos e procedimentos capazes de avaliar e fornecer 

subsídios para soluções viáveis no que concerne a destinação final de resíduos 

sólidos; 

IV - Plano Municipal de Saneamento Básico: instrumento da política de saneamento 

do MUNICÍPIO que deverá abranger o diagnóstico da situação local e seus impactos 

nas condições de vida, os objetivos e metas a serem atingidos através da gestão 

associada; 

V - Atividade de planejamento: identificação, qualificação, quantificação, organização 

e orientação de todas as ações por meio das quais o serviço deva ser prestado 

alcançando metas e resultados pretendidos; 

VI - Atividade de Regulação: todo e qualquer ato, normativo ou não, que discipline ou 

organize a prestação de um determinado serviço; 

VII - Atividade de Fiscalização: acompanhamento, monitoramento, controle e 

avaliação da prestação de um serviço público; e 

VIU - Controle Social: mecanismos e procedimentos que garantam informações a 

sociedade sobre a prestação de um serviço. 
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CAPÍTULO III 

DA FINALIDADE E DO OBJETO 

CLÁUSULA QUARTA - Este Contrato de Programa tem por finalidade constituir e 

regular as obrigações a serem assumidas pelas partes, no âmbito da gestão associada 

estabelecida e autorizada no Caput da Cláusula Nona do Contrato de Constituição do 

Consórcio. 

CLÁUSULA QUINTA - Este Contrato de Programa tem por objeto a outorga através 

da gestão associada a ser exercida pelõ COMARES-UL, com a transferência total da 

prestação de serviço para destinação final dos resíduos sólidos bem como com a 

transferência parcial de encargos, pessoal e bens que se fizerem necessários a sua 

realização, podendo para tanto promover ações e desenvolver melhorias para a 

prestação do serviço público ora transferido de forma a alcançar níveis de satisfação 

das necessidades básicas e essenciais dos munícipes no tocante a educação, saúde e 

preservação ambiental, maximizando qualidade de vida, tanto na área urbana como em 

áreas rurais continuas dentro do território do MUNICÍPIO. 

§ 10 - Ainda com a finalidade de destinação final dos resíduos sólidos produzidos no 

MUNICÍPO, o COMARES-UL poderá implantar, ampliar, melhorar, buscar novas 

tecnologias e soluções para construção e opera cionalização do Aterro de forma a 

promover a coleta nas estações, o transporte, o condicionamento e o tratamento dos 

resíduos e seus derivados dentro das normas legais e índices ecologicamente 

aceitáveis, podendo também para obtenção de seus objetivos: 

- realizar cobrança e arrecadação de tarifas e outros preços públicos, sendo 

calculados com base nos critérios definidos no Contrato de Constituição do Consórcio e 

legalmente previstos em regulamentos; 

-- medir, faturar e entregar contas aos usuários do sistema; 

-- realizar investimentos econômico e financeiramente compatíveis com as receitas 

oriundas de arrecadação, de transferências voluntárias de outras esferas de governo 

ou com recursos devidamente previstos em contrato de rateio; 

promover estudos a pesquisas na busca por soluções e aproveitamento de 

resíduos transformando-os em recursos renováveis; 

V - manter atualizados indicadores (dados, índices e estatísticas) de modo a conhecer 

as variações nas quantidades produzidas de resíduos e os efeitos alcançados com 

base nas diretrizes e diagnósticos estabelecidos nos planos de Gerencíarnento 

Ambiental e Municipal de Saneamento Básico; 
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VI - elaborar planos de investimentos para expansão, reposição e modernização 

tecnológica do Aterro, bem como planos de recuperação dos custos sem, contudo, 

comprometer a qualidade do serviço prestado; 

VII - notificar previamente o MUNICÍPIO em inadimplência das obrigações assumidas, 

adotando medidas de restrição de acesso ou de suspensão do serviço caso a 

inadimplência não seja sanada; e 

VII! - exercer o poder de polícia para fiscalizar e multar no caso de comprovado 

descumprimento da legislação e de grave ameaça a saúde e ao meio ambiente. 

§ 2° - Para execução da gestão associada prevista neste Contrato, fica vedado ao 

COMARESUL atribuir a terceiros o exercício dos poderes outorgados no tocante a 

planejamento, fisca!ização e regulação, poderes estes de competência exclusiva da 

administração pública, sob pena de nulidade. 

CAPITULO IV 

DA ÁREA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

CLÁUSULA SEXTA A delegação dos serviços ora outorgados abrangerá a área 

urbana e áreas rurais contínuas à zona urbana por toda a extensão do território do 

MUNICÍPIO. 

Parágrafo Único - A área de atuação poderá, também, contemplar aglomerados 

urbanos da área rural, nos termos definidos em aditivo contratual. 

CAPITULO V 

DO PRAZO DA GESTÃO ASSOCIADA 

CLÁUSULA SÉTIMA - Este Contrato vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos, a contar 

da data de sua assinatura. 

Parágrafo Único O presente Contrato poderá ser prorrogado por igual e sucessivos 

perodos de 20 (vinte) anos, por intermédio de Termo Aditivo, mediante manifestação 

expressa das partes com 01 (um) ano de antecedência. 

CAPITULO VI 

DO MODO, FORMA E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

CLÁUSULA OITAVA - Na prestação dos serviços, o COMARES-UL deverá: 



- estabelecer, através de negociação com o MUNICÍPIO, sempre de forma compatível 

com os planos de Gerenciamento Ambiental e Municipal de Saneamento Básico, as 

ações de investimentos, definindo necessidades e prioridades, a serem consideradas; 

ii - operar e manter os serviços de controle da coleta dos resíduos nas estações, o 

condicionamento, tratamento medição e controle de qualidade na prestação do serviço 

nos termas da legislação ambiental e das normas reguladoras próprias a serem 

definidas no prazo máximo previsto na Cláusula Octogésima-Sexta do Contrato de 

Constituição do Consórcio; 

III - operar e manter os serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final dos 

resíduos sólidos, nos termos definidos do Contrato de Constituição do Consórcio; 

IV - executar direta ou indiretamente estudos )  projetos, obras e serviços, sempre de 

forma compatível com os procedimentos estabelecidos no Contrato de Constituição do 

Consórcio, objetivando o adequado funcionamento dos serviços e o pleno atendimento 

dos usuários, observados os limites previstas em orçamento anual, plurianual ou em 

Contrato de Rateio; 

V - equacionar e solucionar, de forma satisfatória, eventuais problemas no 

funcionamento dos serviços, de acordo com o regulamento do Consórcio; 

Vi - melhorar o nível de qualidade dos serviços, de acordo com a legislação atual e 

superveniente; 

-- garantir a continuidade dos serviços; 

VHHE -  atender ao crescimento vegetativo populacional, promovendo as ampliações 

:ecessárias, de acordo com os objetivos e normas gerais do Consórcio; 

- adotar tecnologia adequada e empregar materiais, equipamentos, instalações e 

métodos operativos que )  atendidas as normas técnicas pertinentes, garantam a 

prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários; 

X executar ações visando à manutenção e conservação dos equipamentos e das 

instalações; 

X - programar e informar ao MUNICÍPIO, por escrito, as condições técnicas e 

financeiras, o prazo de início e de conclusão das obras. 

CLÁUSULA NONA Só será admitida a interrupção dos serviços nas seguintes 
hipóteses: 

- situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens; 

- necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias nas instalações do 

Aterro que se não realizadas )  possam comprometer a prestação do serviço, a saúde ou 

o meio -ambiente; 
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111 - manipulação indevida de qualquer equipamento ou em suas instalações que 

possam acarretar riscos ou prejuízos a Administração Pública; 

inadimplemento do MUNICÍPIO do pagamento das tarifas, após ter sido 

formalmente notificado. 

Parágrafo único - As disposições contidas no "caput" serão aplicadas observada a 

legislação específica, no estabelecido em Contrato de Constituição do Consórcio, seu 

Estatuto, Regimento Interno e normas de Regulação. 

CAPITULO VII 

DOS CRITÉRIOS, INDICADORES, FÓRMULAS E PARÂMETROS DEFINIDORES DA 

lIJ IIs7s1 PI.I 	4 [s 

1. JSULA DÉCIL - As metas progressivas e graduais de expansão dos serviços, 

de qualidade, de eficiência e de tratamento dos resíduos, bem como a utilização de 

outros recursos naturais (água e energia), serão aferidos por meio dos indicadores 

definidos em indicadores oficiais e demais normas regulamentares. 

§ 1° -. O COMARES-UL deverá apresentar relatórios anuais de medição dos 

indicadores referentes a cada ente consorciado de modo a definir a participação 

individual do MUNICÍPIO na prestação de serviço; 

§ 2° O COMARES-UL deverá apresentar Relatório Anual de Prestação de Serviço - 

R4PS, de forma a verificar a efetividade das ações executadas, bem como os 

indicadores (critérios, índices, parâmetros e prazos) adotados no desempenho da 

prestação de serviço realizada pelo Consórcio; 

30  - Deverá também ser apresentado relatório com base em outras metas oriundas 

de indicadores estabelecidos em Contrato de Constituição ou em resoluções do 

Consórcio; 

§ 40 - Os relatórios previstos nos parágrafos anteriores deverão ser encaminhados ao 

UNCPO para conhecimento e análise, anualmente, até 31 de março do ano 

subseqüente ao do exercício a que se referirem; e 

§ 
50 - Os indicadores de qualidade deverão ser revistos nas mesmas datas das 

reuniões Ordinárias da Assembléia Geral, ocasião em que poderão ser submetidas a 

prévia análise do Conselho de Regulação, composto por membros da Diretoria 

Executiva e de representantes da sociedade legalmente designados. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O cumprimento das normas relativas à qualidade 

dos serviços, estabelecidas neste contrato e demais disposições regulamentares, será 

aferido pelo MUNICÍPIO através de seus órgãos ambientais e de saúde. 

Parágrafo Único - Os resultados da verificação prevista nesta cláusula serão 

amplamente divulgados na rede mundial de computadores. 

CAPITULO VIII 

DA POLÍTICA TARIFÁRIA DO 

PREÇO DO SERVIÇO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Pela prestação dos serviços que lhe são delegados 

por este Contrato, o COMARES-111 cobrará as tarifas discriminadas na Planilha de 

Estrutura Tarifária do Sistema (Anexo ii), sendo implementadas pelo COMARES-UL, 

de forma universal, em todos os entes integrantes do Consórcio. 

§ 10 ..- A tarifa pela prestação do serviço deve cobrir os custos operacionais eficientes, 

segundo o nível de qualidade dos serviços ofertados e assegurar a obtenção de um 

retorno justo e adequado dos investimentos e ainda a necessária provisão das 

depreciações dos equipamentos e instalações, observadas as condições do Contrato 

de Constituição do Consórcio e a legislação aplicada a matéria; e 

§ 20  - Para entrarem em vigor e serem cobradas, as tarifas e suas alterações deverão 

submetidas ao Conselho de Regulação e homologadas em Assembléia Geral. 

CAPÍTULO IX 

DO REAJUSTE TARIFÁRIO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os valores das tarifas serão reajustados em 

conrormidade com as seguintes condições: 

- o reajuste ocorrerá sempre em 1 °  de junho de cada ano e será aplicado no 

faturamento da competência Junho; e 

IR - os reajustes serão concedidos pelo índice setorial, apurado em relação ao período 

anusi de maio a abril. 

CAPITULO X 

DA REVISÃO TARIFÁRIA 

CL&USUL.A DÉCIMA QUARTA - O Conselho de Regulação, de acordo com o previsto 

no contrato de Constituição do Consórcio, procederá as revisões dos valores das 
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tarifas, considerando as alterações na estrutura de custos da prestação de serviço, os 

estímulos à eficiência e à modicidade das tarifas, ouvindo o MUNICÍPIO, os demais 

entes consorciados e os representantes dos usuários. 

§ 1 0 _ As revisões tarifárias serão realizadas a cada 02 (dois) anos, sempre no mês em 

que realizar a segunda reunião Ordinária da Assembléia Geral prevista em Contrato de 

Constituição do Consórcio. 

§ 20 No ano seguinte em que ocorrer revisão dos valores da tarifa, o reajuste previsto 

na Cláusula Décima Terceira será substituído pela revisão. 

§ 3° - Os pedidos de revisões ordinárias das tarifas, acompanhados de todos os 

elementos e informações necessárias, serão encaminhados pelo COARES-UL ao 

Conselho de Regulação, com pelo menos 90 dias de antecedência à data de sua 

vigência, a qual procederá aos trâmites para sua análise e elaboração de parecer 

quanto a sua aprovação ou denegação, de forma integral ou parcial. 

§ 
40 

- Por sugestão de qualquer uma das partes, poderá ser realizada a readequação 

da estrutura tarifária. 

CAPITULO XI 

DA REVISÃO TARIFÁRIA EXTRAORDINÁRIA 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - As partes reconhecem que as tarifas indicadas na 

Planilha de Estrutura Tarifária (Anexo II), em conjunto com as regras de reajuste e 

revisão descritas nas cláusulas anteriores, serão suficientes para a adequada 

prestação dos serviços concedidos e a manutenção do seu equilíbrio econômico-

financeiro. 

§ 10 
- Sempre que forem atendidas as condições para a prestação do serviço, 

considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. 

CLÁUSULA DÉClA SEXTA - Sem prejuízo dos reajustes e revisões a que se 

referem às cláusulas anteriores, caso haja alterações significativas nos custos da 

prestação do serviço, por solicitação do COMARES-UL ou de seus entes consorciados, 

devidamente comprovadas por documentos, a Assembléia Geral poderá, a qualquer 

tempo, requerer à revisão extraordinária das tarifas, visando manter o equilíbrio 

econômico-financeiro para prestação do serviço, nas seguintes hipóteses: 

9 	
G~_ 



- quando houver necessidade de alterações significativas nas metas de investimentos, 

previstas em Piano Plurianual de Investimentos, ou para atender demandas 

extraordinárias que afetem a estrutura tarifária, acarretando variações acima de 02 % 

(dois por cento), negativas ou positivas, dos valores das tarifas necessárias para a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do serviço prestado; 

II - quando houver a extinção do contrato por caducidade, rescisão, anulação, 

referentes aos municípios integrantes do Consórcio; 

em decorrência de fatos extraordinários fora do controle do MUNlCPlO ou do 

COMARES-UL, em razão de: 

a) atos da natureza que afetem significativamente os custos da prestação dos serviços; 

b) alterações na política tributária ou fiscal; 

c) em decorrência de decisões judiciais que repercutam, direta ou indiretamente, nos 

custos de prestação dos serviços concedidos provocando variações positivas ou 

negativas superiores a 2 % (dois por cento); 

d) ocorrência de outros fatos extraordinários admitidos e reconhecidos pelas partes 

que afetem significativamente os custos da prestação dos serviços; 

e) extinção do contrato de algum dos municípios cuja receita anual seja equivalente a 

mais de 2 % do total do arrecadado; 

f) ingresso de município ou grupo de municípios cujo somatório da receita anual seja 

superior a 2 % do total do arrecadado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As fontes provenientes de receitas alternativas, 

complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, 

com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, serão obrigatoriamente consideradas 

para a aferição do equilíbrio econômico-financeiro do serviço prestado. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Na exploração do serviço público objeto deste 

Contrato, o COMARES-UL não poderá dispensar tratamento diferenciado, inclusive 

tarifário, entre os entes consorciados e nas mesmas condições de atendimento, exceto 

nos casos previstos na legislação federal, estadual e regulamento do COMARES-UL. 

Parágrafo Único - Será vedada a concessão de isenção de pagamento de tarifas, 

tanto aos entes consorciados como aos demais setores do Poder Público, visando 

garantir a manutenção da adequada prestação dos serviços e o tratamento isonômico 

previsto no Contrato de Constituição do Consórcio. 

CLAUSULA DECIMA NONA - Ressalvados os impostos incidentes sobre a renda, a 

criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a 
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assinatura deste Contrato, quando comprovado seu impacto, implicará na revisão das 

tarifas, para mais ou para menos, conforme o caso. 

CLÁUSULA JiGÉS1A - Para assegurar maior transparência na gestão associada o 

COMARES-UL deverá prestar contas através de relatórios econômicos e financeiros 

do serviço prestado em relação ao MUNICÍPIO, especialmente no tocante ao montante 

arrecadado e investido em seu território. 

CAPÍTULO XII 

DOS DIREITOS, GARANTIAS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

SEÇÃO! 

DAS OBRIGAÇÕES  DO MUNICÍPIO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA Compete ao MUN!CÍPIO, na qualidade de ente 

consorciado, as seguintes obrigações: 

- contribuir para a regulamentação da prestação do serviço; 

- fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços; 

- fazer cumprir a aplicação das penalidades regulamentares e contratuais; 

IV - homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma da lei, das normas 

pertinentes e deste contrato; 

V - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do COMARES-UL e as 

cláusulas contratuais do Contrato de Constituição, Estatuto, Regimento Interno e 

Regulamentos; 

VI - zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e buscar soluções para as 

queixas e reclamações dos munícipes, encaminhando-as ao COMARES-UL para 

serem cientificados, em até 30 (trinta) dias, das providências tomadas; 

VII - declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra 

pública, outorgando poderes ao COMARES-UL para promoção das desapropriações e 

para a instituição das servidões administrativas, a qual assumirá a responsabilidade 

pelas indenizações cabíveis; 

VIII - estimular o aumento da qualidade e produtividade dos serviços; 

IX - estimular a educação ambiental dos munícipes no sentido de promover a 

separação e coleta de materiais recicláveis e de reuso dos resíduos sólidos; 

X - consultar ao COMARES-UL sobre a capacidade técnica do Aterro para a 

destinação final de resíduos antes de aprovar novos segmentos produtores 

populacionais ou industriais; 
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XC - comunicar previamente ao COMARES-UL a execução de obras e serviços nas vias 

públicas em que se localizam estações de coleta ou nas de acesso ao aterro; 

Xil - zelar pelo cumprimenta da legislação federal, estadual e municipal de proteção 

ambiente! e de saúde pública, respondendo pelas eventuais conseqüências de seu 

descumprirnento, no que couber, visando à preservação e a conservação do meio 

ambiente e da saúde pública; 

X!l - zelar pelo cumprimento da legislação vigente relacionada ao desenvolvimento de 

fontes alternativas de energia ecologicamente viáveis, produzidas a partir dos resíduos 

sódos para aproveitamento racional de seus benefícios; 

- exigir a prestação do serviço de forma obrigatória a todas as áreas de seu 

território, excetuando-se apenas as áreas com justificável impossibilidade técnica; e 

XV - estabelecer planos e políticas ambientais, de saneamento, de urbanização e 

desenvolvimento industrial, com a participação do COMARS-UL de modo a permitir o 

estabelecimento de Metas de Investimentos; 

W. - Arcar com os ônus e passivos dos servidores municipais transferidos para 

prestarem serviços ao Consórcio; e 

XV - responder subsidiariamente em relação a todas as obrigações fiscais, 

trabalhistas e previdenciárias, bem assim a quaisquer outras obrigações e encargos 

relacionados ou decorrentes da exploração dos serviços transferidos; 

SEÇÃO II 

DOS DIREITOS E GARANTIAS DO MUNICÍPIO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - Ao MUNICÍPIO são assegurados os seguintes 

direitos e garantias: 

- estabelecer, juntamente com o COMARES-UL, as prioridades, os objetivos e as 

condições para a prestação dos serviços, considerando as Metas de Investimentos e 

de forma compatível com o Plano do MUNICÍPIO de Saneamento Básico; 

II - receber do COMARES-111— a prestação de serviços adequados nos termos deste 

contrato e da legislação aplicável; 

- a realização, pelo COMARES-UL, dos investimentos necessários à expansão e à 

modernização dos serviços, dos equipamentos e das instalações, nos termos previstos 

no planejamento orçamentário do MUNICÍPIO e no Orçamento Plurianual de 

Investimento do Consórcio; 

IV - conhecer, prévia e expressamente, as obras que o COMARES-11.11— pretenda 

executar próximos ou em vias e logradouros públicos; 
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V - estar isento de qualquer ônus de solidariedade com o COMARES-UL no caso de 

falta ou insuficiência de sinalização nas obras por ele realizadas nas vias públicas, 

durante toda a execução das mesmas; 

VI - receber, do COMARES-UL, no primeiro trimestre de cada ano, prestação de 

contas na forma da Cláusula Trigésima Sétima; 

VII - ser ressarcido de todos os prejuízos que lhe forem causados em decorrência da 

indevida execução dos serviços, conforme processo administrativo prévio e especifico; 

VIU - ter assegurada a aplicação dos recursos financeiros captados pelo COMARES-

UL ou pelo MUNICIPIO, destinados a prestação do serviço outorgado; 

IX - ser informado, prévia e expressamente, pelo COMARES-UL de qualquer operação 

financeira ou judicial em que faça recair garantia sobre os bens vinculados à prestação 

do serviço, que possam comprometer a operacionalização e a continuidade da 

prestação dos serviços; 

X -- receber, em quaisquer das casos de extinção do contrato, cópia do acervo técnico 

da prestação dos serviços, em meio digital; 

Xl - ter livre acesso dos técnicos e agentes de fiscalização do MUNICÍPIO, 

especialmente designados, em qualquer época, às obras, equipamentos e instalações 

utilizados na prestação dos serviços, bem como aos dados e registros administrativos, 

contábeis, técnicos, econômicos e financeiros realizados pelo COMARES-UL, relativos 

ou pertinentes ao contrato; 

aplicar as penalidades previstas neste contrato; 

- receber os bens reversíveis, nos termos deste contrato, em quaisquer das 

hipóteses de sua extinção. 

CAPÍTULO Xlii 

DOS DIREITOS, GARANTIAS E OBRIGACOES DO COMARES-UL 

SEÇÃO! 
DAS OBRIGAÇÕES DO COMARES-UL 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - Compete ao COMARES-UL as seguintes 

obrigações: 

- elaborar e executar direta ou indiretamente, estudos, projetos e obras, obedecendo 

às prioridades, os objetivos e as condições estabelecidas neste contrato em Contrato 

de Rateio ou em Plano Plurianual de Investimentos; 

II - garantir a prestação de serviços adequados nos termos deste contrato e da 

legislação aplicável; 
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dar ciência prévia e expressa ao MUNICÍPIO das obras que pretenda executar 

próximas ou em vias e logradouros públicos; 

IV - sinalizar as obras nas vias públicas durante toda a sua execução, sendo que 

qualquer dano causado a terceiro, em virtude de falta ou insuficiência de sinalização 

serão da inteira responsabilidade do COMARES-UL; 

V - apresentar ao MUNICÍPIO, no primeiro trimestre de cada ano, prestação de contas 

na forma da Cláusula Trigésima Sétima; 

VI - publicar, anualmente, as demonstrações financeiras referentes a prestação do 

serviço na forma da legislação específica; 

-- a execução do serviço, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados 

ao uidpio, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo 

MUNICÍPIO, ou a quem este delegar, exclua ou atenue essa responsabilidade, exceto 

nos casos legais; 

VIII - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço, as cláusulas contratuais e a 

legislação relativa à prestação dos serviços; 

IX - captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço; 

X - organizar e manter registro e inventário dos bens vinculados à prestação dos 

serviços e zelar pela sua integridade, segurando-os adequadamente, e informar o 

MUNICÍPIO, prévia e expressamente, de qualquer operação financeira ou judicial em 

que faça recair garantia sobre os bens vinculados aos serviços, que possam 

comprometer a operacionalização e a continuidade da sua prestação; 

Xl - organizar e manter, permanentemente atualizado, os arquivos com dados e 

informações sobre a prestação do serviço; 

XII - cumprir e fazer cumprir as normas legais e regulamentares do serviço, 

respondendo pelos eventuais danos causados em decorrência da incorreta prestação 

do serviço; 

XIII - atender a todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária e 

encargos decorrentes das obrigações relacionadas à prestação do serviço, incluesive 

quando se referirem aos empregados celetistas do Consórcio; 

XiV - permitir aos técnicos e agentes de fiscalização do MUNICÍPIO, especialmente 

designados, livre acesso, em qualquer época, às obras, equipamentos e instalações 

utilizados na prestação do serviço, bem como a seus dados e registros administrativos, 

contábeis, técnicos, econômicos e financeiros; 

XV - zelar pelo cumprimento da legislação federal, estadual e municipal, de proteção 

ambienta! e de saúde pública, em especial, respondendo pelas eventuais 

conseqüências de seu descumprimento; e 
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XVi - Elaborar Piano Plurianual de Investimentos, e disponibilizá-lo ao MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA VGÉSMA QUARTA - O COMARES-UL deverá manter, gratuitamente, 

serviço de atendimento aos usuários para registro protocolado das suas solicitações, 

sugestões e reclamações, bem como das soluções e respostas apresentadas, de 

acordo com os prazos legais e regulamentares, devendo sempre fornecer ao usuário 

protocolo comprobatório da comunicação, com os correspondentes dia e horário. 

SEÇÃO ii 

DOS DIREITOS E GARANTIAS DO COMARES-UL 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Na exploração do Serviço para destinação dos 

resíduos sólidos, o COMARES-UL poderá: 

- utilizar-se de vias públicas, estradas, caminhos e terrenos de domínio municipal, 

para o fim específico de execução do objeto do presente Contrato, competindo ao 

UiC!PlO, observando e respeitando o objeto deste contrato, estabelecer as 

condições de sua utilização, bem como a sujeição das obras aos regulamentos 

específicos vigentes no Município; 

II - restringir ou suspender a prestação do serviço quando o MUNICÍPIO estiver na 

condição de inadimplente das obrigações assumidas observada uma previa notificação 

e assegurado o direito de defesa; 

VI - aplicar o disposto no Contrato de Constituição do Consórcio, no Estatuto, 

Regimento Interno e regulamentos na prestação do serviço para destinação dos 

resíduos sólidos; e 

IV - nos contratos de financiamento, poderá oferecer em garantia os direitos 

emergentes pela prestação do serviço, até o limite que não comprometa a 

operacionalização e a continuidade de sua realização. 

CLÁUSULJ. VIGÉSIMA SEXTA - Sem prejuízo das responsabilidades referidas neste 

Contrato, o COPdARES-UL poderá contratar terceiros para o desenvolvimento de 

atividades administrativas, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem 

corno a implementação de projetos associados. 

§ 10 - Os contratos celebrados entre o COMARES-UL e os terceiros reger-se-ão pelas 

normas da Administração Pública, não se estabelecendo qualquer relação jurídica 

entre os terceiros e o MUNICÍPIO; e 

§ 2 - A execução das atividades contratadas por terceiros pressupõe o acatamento e 

cumprimento das normas regulamentares editadas pelo COMARES-UL. 
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CAPITULO XIV 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável a 

matéria, objeto da prestação de serviço, aos princípios e normas que regem a 

Administração Pública, e ao Código de Defesa do Consumidor, são direitos dos 

usuários na qualidade de munícipes: 

- receber serviço adequado; 

lil - receber do MUNICÍPIO e do COMARES-UL informações para a defesa de 

interesses individuais ou coletivos; 

iii - atendimento, pelo COMARES-UL, dos pedidos de seu interesse, nos prazos e 

condições fixados neste contrato e nas normas e regulamentos editados pelo 

MUNICÍPIO, sendo-lhe garantida a prestação do serviço, independentemente do 

pagamento de valores não previstos nas normas do serviço ou de débito não imputável 

ao solicitante; 

IV - receber o ressarcimento dos danos que, porventura, lhe sejam comprovadamente 

causados em função do serviço concedido, ressalvadas os danos decorrentes de: 

a) deficiências técnicas em equipamentos ou nas instalações internas do Aterro; 

b) coletas em locais não determinados e fora dos horários previstos; 

c) caso fortuito ou força maior. 

V - prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem 

estar sujeitos; 

VI - acesso a informações nos termos deste contrato; e 

- acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - Sem prejuízo do disposto no Código de Defesa do 

Consumidor, são deveres dos usuários: 

- !evar ao conhecimento do MUNICÍPIO e do COMARES-UL as irregularidades de 

que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado; 

- comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pelo COMARES 

UL ou por terceiros referentes a prestação do serviço; 

III - contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos 

quais lhes são prestados os serviços; e 

IV - colaborar com a coleta seletiva do lixo doméstico de modo que os resíduos 

direcionados ao Aterro sejam as menores quantidades possíveis. 
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CAPÍTULO XV 

DA FISCALIZAÇÃO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - A fiscalização periódica da execução dos serviços 

cabe ao MUí1ICÍP!O, através de comissão de agentes de fiscalização especialmente 

designada para este fim, ao Conselho Fiscal e de Regulação e aos Órgãos de Controle 

Social, nos termos do Contrato de Constituição do Consórcio e de norma regulamentar. 

§ 
jO - No exercício da fiscalização, a comissão referida no caput terá acesso aos dados 

relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros 

do COMARES-UL e poderá acompanhar os serviços de controle de qualidade e a 

execução das obras e serviços; e 

§ 2° - A fiscalização prevista no Caput desta Cláusula deverá ocorrer trimestralmente 

em conformidade com o previsto no Contrato de Constituição do Consórcio e para 

cumprir o disposto no art. 30, parágrafo único, da Lei n° 8987195. 

CAPÍTULO XV! 

DAS PENALIDADES CONTRATUAIS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA 	Pelo descumprimento das disposições contratuais, o 

GOMARES-UL estará sujeito às seguintes penalidades: 

- advertência para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à adequação do serviço 

prestado aos parâmetros definidos neste Contrato ou em instrumentos 

complementares; 

- em caso de inobservância da advertência, multa de até 2% (dois por cento), 

proporcional à gravidade da infração, sobre o valor arrecadado pelo Consórcio, no 

Município, nos últimos 03 (três) meses anteriores à notificação; 

III contrapropaganda, quando o COMARES-UL incorrer na prática de publicidade 

enganosa ou abusiva, nos termos do artigo 37 e seus parágrafos do Código de Defesa 

do Consumidor (Lei n° 8.078190); 

§ 1 1  - Nos casos de reincidência em mesma prática infratora, julgada em última 

instância, durante o intervalo de 05 (cinco) anos, contado da data do recebimento do 

Termo de Notificação - TN, a penalidade a ser aplicada será de multa, observado o 

limite estabelecido no inciso II dessa Cláusula, a ser fixada considerando-se: 

a) as situações agravantes e atenuantes; 

b) a extensão do dano causado ao MUNICÍPIO ou a terceiros; 
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c) a vantagem eventualmente auferida com a infração; e 

d) a condição econômica do infrator. 

§ 21  - As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo previsto 

em regulamento, em que se assegure à parte inadimplente amplo direito de defesa e o 

contraditório. 

§ 30  - O COMARES-UL não estará sujeito às penalidades previstas no Contrato se 

comprovado que a não realização da obrigação específica decorreu de fato, ato ou 

circunstância imputada unicamente ao MUNICÍPIO, a terceiros, ou ainda em 

decorrência de caso fortuito ou de força maior. 

CAPÍTULO XV!! 

DA EXTINÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - A delegação da prestação de serviços extingue-

se nos termos da Lei Federal n° 11.107/05, do artigo 35 e parágrafos da Lei Federal n° 

8.987195, e suas alterações posteriores, por: 

- advento do termo contratual ou de sua prorrogação; 

lli' -  acordo formal entre o MUNICÍPIO e o COMARES-UL; 

- caducidade; 

- rescisão; 

V - anulação; 

- extinção do COMARES-UL; e 

VII - o COMARE-UL deixar de integrar a Administração Indireta do MUNICPIO. 

§ 1 1  - A extinção somente se efetivará com a conseqüente entrega ao M, UNCÍPIO de 

todas as instalações, móveis e equipamentos relativos aos serviços, considerados 

como bens e direitos a ele reversíveis pela outorga; 

§ 20  - Extinta a delegação da prestação de serviços haverá a imediata assunção dos 

mesmos pelo MUNlCPIO; 

§ 31  - A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo 

MUNICÍPIO, de todos os bens a ele reversíveis; e 

§ 40  - Com a extinção da outorga da prestação de serviços, apurado o quantum 

indenizatório, caberá ao MUNICÍPIO indenizar ao COMARES-UL, nos termos da lei e 

deste contrato. 

18 



CAPÍTULO XVIII 

DOS BENS QUE INTEGRAM A DELEGAÇÃO 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - Havendo necessidade, na outorga da 

prestação de serviços poderá ser integrado bens tangíveis e intangíveis que lhe sejam 

afetos na data de assinatura deste contrato, ou que a eia venham a ser posteriormente 

se integrar, mediante prévio inventário de bens, a serem atualizados anualmente. 

§ 10 - Na assinatura deste contrato, os bens de propriedade do MUNICÍPIO destinados 

à execução dos serviços, serão transferidos parcialmente ao patrimônio do COMARES-

UL, mediante prévio inventário e avaliação; 

§ 21  - Os bens deverão ser recuperados, conservados, mantidos e operados em 

condições normais de uso de forma que, quando revertidos ao MUNICIPIO, se 

encontrem em estado normal de uso, exceto pelo desgaste natural de sua utilização; 

§ 
30 - Os bens reversíveis que por ventura venham a ser objeto de amortizações 

através de receitas oriundas de tarifas ou de outros preços públicos, deverão ser 

previamente levantados, cadastrados em ordem alfabética e por ente consorciado, bem 

corno avaliados com base em seu preço de mercado, considerado a depreciação do 

tempo de uso e seu estado de conservação; e 

§ 4 - Os bens transferidos pelo MUNICPIO ou adquirido pelo COMARES—UL não 

poderão ser objeto de alienação entre as partes. 

CAPÍTULO XIX 

DA REVERSÃO DOS BENS INTEGRANTES DA DELEGAÇÃO 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - A reversão dos bens far-se-á com o 

pagamento, pelo MUMCIPIO, das parcelas dos investimentos vinculados aos bens 

adquiridos pelo COMARES -UL, ainda não amortizados ou depreciados, observadas as 

respectivas competências e proporcionalidades. 

Parágrafo Único - Na extinção do contrato, após o procedimento dos levantamentos e 

avaliações previstos na Cláusula Trigésima Segunda, será lavrado termo de devolução 

e reversão dos bens, a serem devidamente identificados. 

CAPÍTULO XX 

DAS INDENIZAÇÕES DEVIDAS AO COMARES-UL 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer das hipóteses de extinção da 

outorga da prestação dos serviços será apurado se o MUNICÍPIO deverá indenizar ao 

COMARES-UL, observadas as condições estabelecidas nesta cláusula. 

§ 1° - Serão procedidos os levantamentos e avaliações necessários visando apurar os 

valores eventualmente devidos; 

§ 20 - Os critérios a serem utilizados como parâmetros para o cálculo da indenização, a 

ser elaborado por perito, serão: 

os registros contábeis apropriados, nos quais constarão os registros dos bens e dos 

investimentos realizados no Aterro; 

II - o valor de mercado dos bens patrimoniais, apurado através de avaliação, 

consideradas a depreciação ou amortização contábil e as reais condições de uso e/ou 

operacionadade dos bens existentes; 

111 - os bens públicos móveis e imóveis destinados à execução dos serviços, existentes 

quando da outorga destes e transferidos ao COMARES-UL, terão seus valores 

depreciados e descontados do montante apurado a título de indenização; 

IV incidência da indenização sobre as parcelas dos investimentos vinculados a bens 

reversíveis, ainda não depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de 

garantir a continuidade e a atualidade dos serviços concedidos; e 

V - não serão computados os valores referentes aos investimentos realizados pelo 

MUNICÍPIO, inclusive os investimentos oriundos de recursos não onerosos, por 

proprietários ou incorporadoras de lotearnentos, conforme estabelecido no presente 

Contrato, a partir de sua vigência. 

§ 
30 A atualização monetária será calculada pelos mesmos índices aplicados ao 

reajuste tarifário; 

§ 40  No caso de decretação da caducidade, o pagamento da indenização não será 

prévio, podendo este ser calculado no decurso do processo; 

§ 50 - O pagamento da indenização será parcelado em tantas vezes quantas forem 

necessárias para permitir o cumprimento da obrigação pelo MUNICÍPIO, segundo suas 

reais possibilidades financeiras, nos seguintes casos de extinção do contrato: 

1 rescisão pelo C011IARES-UL; 

II - por caducidade; 

111 - por transferência da outorga dos serviços do COMARES-UL a outro órgão; 

IV - por extinção do COMARES-UL; 

V - por deixar o COMARES-UL de integrar a administração indireta do MUNICÍPIO; e 

Vi - por anulação do Contrato. 
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§ 60 - Nos demais casos de extinção previstos no caput da Cláusula Trigésima 

Primeira, a indenização será prévia; 

§ 70 - Do valor apurado, a título de eventual indenização, poderão ser descontados os 

créditos decorrentes de multas contratuais e danos provocados pelo COMARES-UL, 

até o limite dos prejuízos causados ao MUNICÍPIO; e 

§ 80 - O não pagamento da indenização prevista no caput desta Cláusula, inclusive 

quando houver controvérsia de seu valor , não impede o MUNICÍPIO de retomar os 

serviços ou adotar outras medidas para garantir a continuidade da prestação adequada 

do serviço público 

CAPITULO XXI 

DOS INVESTIMENTOS E DOS RECURSOS EXTRAORDINÁROS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - Quaisquer valores ou bens que entidades públicas 

ou privadas, nacionais ou internacionais, destinarem ao MUNICÍPIO para aplicação nos 

serviços, objeto deste contrato, poderão ser recebidos diretamente pelo COMARES-

UL, nos termos da Lei. 

§ 1° - Os investimentos realizados pelas partes contratantes serão contabilizados em 

favor de quem suportou seu pagamento; e 

§ 20 - Os investimentos realizados com recursos não onerosos obtidos pelos 

contratantes não serão remunerados. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - Caberá ao COMARES-LJL executar diretamente ou 

a contratar de terceiros a execução dos projetos e obras referentes a construção do 

Aterro para destinação dos resíduos sólidos. 

§ 1 0  Na hipótese de terceirização, os projetos e as obras referidos no "caput" deverão 

ter aprovação e fiscalização do COMARES-UL; e 

§ 20  - Os serviços nesta cláusula até serem concluídos, não serão considerados como 

investimentos para fins de remuneração e indenização. 

CAPÍTULO XXII 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

CLÁUSULA 

 

TRIGÉSIMA SÉTIMA - Anualmente, até o final do terceiro mês do 

exercício civil, o COFARES-UL, obrigatoriamente, prestará contas ao MUNICÍPIO e 

aos órgãos de Controle da gestão dos serviços concedidos, mediante apresentação de: 
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- relatórios, expedidos na forma a ser estabelecida pelos órgãos de controle e 

segundo as prescrições legais o regulamentares específicas, relativos: 

a) à execução dos estudos, projetos e obras previstos em Plano Plurianual de 

Investimentos; 

b) ao Desempenho Operacional da outorga transferida que contenha informações 

específicas sobre os níveis de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade, cortesia na prestação dos serviços e modicidade das tarifas; 

o) ao registro e inventário dos bens vinculados à prestação dos serviços; e 

d) ao desempenho operacional, econômico e financeiro. 

II - demonstrações financeiras do Consórcio e as individualizadas em nome do 

MUNICPiO; 

111 - demonstrativo da aplicação dos recursos financeiros captados pelo COMARES-UL 

ou pela Administração Municipal, vinculados ao MUNICÍPIO. 

Parágrafo Único - A cada três meses, o COMARES-UL deverá publicar 

demonstração financeira parcial relativa à gestão associada de forma específica e 

segregada das demais demonstrações normais do Consórcio 

CAPÍTULO XXIII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - O início da transferência dos serviços se dará por 

ocasião da assinatura do presente contrato, sendo da responsabilidade de ambas as 

partes a satisfação nas necessidades atinentes a destinação dos resíduos sólidos 

produzidos no âmbito do MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - O índice setorial de reajuste deverá ser estabelecido 

em conjunto entre as partes, sendo que, enquanto o índice setorial não for definido, os 

reajustes serão concedidos pela variação do IGP-M, calculado pela Fundação Getúlio 

Vargas ou outro índice que vier a substituí-Ia, apurado em relação ao período anual de 

maio a abril. 

Parágrafo Única - Na hipótese do IGP-M ser definitivamente extinto, os órgãos de 

controle e o COARES-UL, de comum acordo, devem escolher outro índice que 

retrate a variação dos preços dos principais componentes de custos. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - A primeira definição dos valores das tarifas a serem 

cobrados, bem como dos primeiros indicadores de qualidade, serão estabelecidos 30 

(trinta) dias antes do efetivo funcionamento do Aterro. 

22 



CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - O COMARES-UL deverá apresentar 

juntamente com os primeiros valores das tarifas, metas de investimentos a serem 

adotadas. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSMA SEGUNDA - Visando consolidar os valores 

remanescentes e a situação patrimonial dos bens reversíveis relativos a esse Contrato 

de Programa, o COMARES-UL deverá apresentar até 30 (trinta) dias do ato de 

assinatura deste contrato, inventário do bens patrimoniais afetos ao MUNICÍPIO e 

necessários à prestação dos serviços. 

§ 1 0  - Acordam as partes ora contratantes que aos bens inventariados serão aplicadas 

as regras contidas na Cláusula Trigésima Terceira deste Contrato de Programa, em 

ocorrendo quaisquer dos eventos futuros previstos na Cláusula Trigésima Primeira; e 

§ r A atualização patrimonial deverá ser realizada em até 05 (cinco) anos, a partir da 

assinatura do contrato, identificando os bens aportados por cada uma das partes, 

ressalvado o direito de contestação do MUNICÍPIO, no prazo de 06 (seis) meses, 

contados a partir de sua dentificação. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - O presente Contrato poderá ser aditado, 

visando adequá-lo às necessidades dos serviços e atender o interesse das partes e à 

legislação federal, estadual e municipal incidente sobre o serviço de destinação final 

dos resíduos sólidos, objeto de outorga do presente contrato. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - As normas reguladoras para a prestação 

do serviço, bem como os critérios e as metas dos Indicadores de Qualidade e demais 

disposições não previstas no presente Contrato, serão definidas pelas partes e 

aprovadas em Assembléia Geral da Consórcio, após prévio pronunciamento de seus 

técnicos e árgãos consultivos. 

Parágrafo único - Até a edição dos instrumentos previstos nesta cláusula será 

aplicada a legislação referenciada na Cláusula Primeira deste Contrato. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - Fica eleito o foro da Comarca do Município 

sede do COMARES-UL, para dirimir quaisquer questões entre as partes, oriundas do 

presente Contrato, que não possam ser solucionadas amigavelmente através da 

mediação e decisão em Assembléia Geral do Consórcio. 
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E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 04 

(quatro) vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, abaixo 

identificadas. 

PALHANO - CE, em 30 de Março de 2009. 

Pelo MUNflCFPIO rbE TABULEIRO DO NORTE 

Prefeito RAIMUNDO DINARDO DA SILVA MAIA 

COMARES-UL 

JOÃO DILMAR DA SILVA 

(fl- 
Visto:  - 

Procurador do MUNICIPIO 

TESTEMUNHAS: 

CPF: 	O13,23.1- n 
RG: 

2 - NOME: '4J 	('200&u cr) 
Q. 	tdi-ü-üI€ 

CPF: 

RG: 	0-9J34. 3 
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ANEXO 1 

INDICADORES DE DESEMPENHO - COMARES-UL 

Os indicadores de desempenho serão agrupados conforme a seguir: 

1. Indicadores de Universalização dos Serviços 

2. Indicadores de Continuidade dos Serviços 

3. indicadores de Qualidade dos Serviços 

4. Indicadores Econômico-Financeiros 

5. Indicadores de Produtividade. 

CONCEITOS E EXPRESSÕES DE CÁLCULO 

1. UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NUS - NÍVEL DE UNJVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NUS =PAx 100 
PT 

PA = População do Município. É o valor da quantidade de resíduos residenciais, no último mês do ano, 
ala taxa média de habitantes por domicílio dos municípios com contrato de programa 

PT = População urbana total dos municípios com contrato de programa 

2. INDICADORES DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS 

2.1 TAC - TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE QUANDO DA AUSENCIA 
DE COLETA DO LIXO 

[TAc= *(tij 

Onde: 

n = Número total de interrupções na coleta 

ti = Tempo decorrido para correção do fato gerador da falta de coleta para a i-ésima interrupção do 

recolhimento. 



2.2 NRP - íNDICE DE RECLAMAÇÕES PROCEDENTES POR FALTA DE COLETA 
POR 1.000 ECONOMIAS 

NRP 
NRP= 	xl.000I 

NE 

Onde: 

NRP = Número de reclamações procedentes no mês no conjunto 

NE = Número de economias do conjunto 

3. QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

3.1 ISC - NDICE DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

Jsc = x 1O0 
PT 

Onde 

PS = Parcela da população da amostra satisfeita (soma dos conceitos bons e ótimos ou soma dos 
conceitos satisfeito e muito satisfeito) com os serviços prestados pelo GOMARES-IJL 

PT = População total da amostragem 

4. ECONÔMICO-FINANCEROS 

4.1 ROP (S/DEPREC.) - RAZÃO OPERACIONAL SEM DEPRECIAÇÃO 

ROP(s/deprec.) = DESP(s / deprec.)  x100 
ROL 

Onde 

DESP (s/deprec.) = Despesa operacional total excluída a depreciação 

ROL = Receita operacional líquida 

4.2 DCP - DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO 

DCP= 
DP 

 xlOO 
L 	ROL 

Onde 

DP = Despesa com pessoal próprio 

ROL = Receita operacional líquida 
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S. PRODUTIVIDADE 

5.1 IPP1 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL -1 

IPPI=RF 

L NE 

Onde: 

RF = Resíduo coletado e faturado pelo Consórcio em toneladas 

NE = Número total de empregados do Aterro 

5.2 IPP2 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL -2 

IPP2=ER+EO 
NE 

Onde: 

ER = Número de economias com reciclagem 

EO = Número de economias com resíduos orgânicos 

NE = Número total de empregados no Aterro 
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ANEXO II 

ESTRUTURA TARIFÁRIA 

TARIFA CATEGORIA PREÇO SERVIÇO 	TARIFA 
BASE COLETA 	COMPOSTA 
(PB) (SB) 	MÍNIMA 

RESÍDUO Urbano X(u) 
ORGANICO Y 	 T(1) 
URBANO E Rural X(r) i 

RURAL 

Igual ou inferior a 
RESIDUO 	10 ton/mês. X(h) Y 	 T(2) 

HOSPITALAR  

Comercial X(c) Y 	 T(3) 

RESÍDUO 
EMPRESARIAL X(i) Y 	 T(4) 

Industrial 

Municipal X(m) 1(5) 

(Igual ou inferior a 
lüton./mês) 

OUTROS Acima de io X(o) Y 	 T(6) 

ton.Imês  

Observações: 

- A Fórmula para cálculo do Preço Base (PB), considerará a correspondência de 1 hab = 1 k. 
resíduo/dia (urbano) e de 1 hab = 0,.89 k. resíduo/dia (rural) 
- A Fórmula do Serviço Básico (SB) corresponde ao Preço Básico ± Custos do Serviços de 
Coleta/dia 
- A Fórmula para cálculo dos custos do Serviço de Coleta (SC) será considerado o somatório das 
despesas de combustível x quilometragem 1-  depreciação veículo + homem/hora + despesa 
variável 

Nas categorias Empresarial e Hospitalar cuja coleta exceda a 10 ton/mes, o Preço Base do 
excedente será calculado de acordo com o Preço Base da categoria "Outros" 
- Considerar os preços base das categorias resíduos hospitalar (Xh) = resíduos comercial (Xc) 
=1.5 da categoria Urbano (Xu) - situação de igual ou inferior a produção de 10 ton/mês; 

Considerar categoria Municipal (Xm) = a Categoria rural (Xr); 
- Considerar a categoria Industrial (Xi) = 1.8 da Categoria Urbano (Xu) 

- Considerar a categoria Outros (Xo) = 2.1 da Categoria Urbano (Xu) 
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ANEXO II! 

REGULAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE E DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE, 

EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, PARTE 

INTEGRANTE DO CONTRATO DE PROGRAMA CELEBRADO ENTRE MUNICÍPIO E O 

COMARES-UL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO:. 

CONSIDERANDO o disposto na Cláusula Vigésima Nona do Contrato de Programa; 

CONSIDERANDO o disposto na Cláusula Trigésima do Contrato de Programa e na Lei Federal 

n.° 8987195; 

CONSIDERANDO que é obrigação do MUNICÍPIO aplicar as penalidades regulamentares e 

antratuais, nos termos da Cláusula Vigésima Primeira, inciso III, do Contrato de Programa, 

observados os princípios constitucionais que devem ser obedecidos pela administração 

pública, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988. 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 13 da Lei Federal n.° 11107105 e as disposições das 

Leis Federais de n.° 8.987/95, n.° 8.666193, e de n° 11.445107, no que couber; 

CONSIDERANDO a necessidade de disposição regulamentar atribuindo aos órgãos de 

Controle competência para atuar como instância administrativa recursal única; 

FICA APROVADO O PRESENTE REGULAMENTO NOS SEGUINTES TERMOS: 

TÍTULO 1 

DAS CLÁUSULAS PASSÍVEIS DE PENALIDADES 

Art. l. O presente Regulamento tem por finalidade especificar as disposições contratuais que, 

uma vez descumpndas, são passíveis de aplicação das penalidades previstas na Cláusula 

Trigésima do Contrato de Programa, celebrado entre MUNICÍPIO e o COMARES-UL, assim 

como, os procedimentos a serem seguidos pelo MUNICÍPIO. 

Art. 2 11 . As penalidades previstas contratualmente são: 

1. 	advertência para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à adequação do 

serviço prestado aos parâmetros definidos no Contrato ou em instrumentos 

complementares; 

fl. 	em caso de inobservância da advertência, multa de até 2% (dois por cento), 

proporcional à gravidade da infração, sobre o valor arrecadado pelo COMARES-

UL, no MUNICiPO, nos últimos 03 (três) meses anteriores à notificação; e 
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M. 	contra propaganda, quando o COMARES-UL incorrer na prática de publicidade 

enganosa ou abusiva, nos termos do artigo 37 e seus parágrafos do Código de 

Defesa do Consumidor (Lei n.° 8.078190). 

§ 1 0 . Nos casos de reincidência em mesma prática infratora, julgada em última instância, 

durante o intervalo de 5 (cinco) anos, contado da data do recebimento do Termo de Notificação 

- TN, a penalidade a ser aplicada será de multa, observado o limite estabelecido no inciso II da 

Cláusula Trigésima do Contrato de Programa, a ser fixada considerando-se: 

L 	as situações agravantes e atenuantes; 

II. a extensão do dano causado ao MUMCP)O ou a terceiros; 

III. a vantagem eventualmente auferida com a infração; e, 

iV. 	P,,  condição econômica do infrator. 

§ 2°. Consideram-se circunstâncias atenuantes: 

1. 	a ação do autuado não ter sido fundamenta) para a consecução do fato gerador; 

II. 	ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou, de imediato, 

reparar os efeitos do seu ato de não conformidade ou descumpnmento 

contratual. 

§ 30, Consideram-se circunstâncias agravantes: 

ter o infrator, comprovadamente, cometido a infração para obter vantagem além 

da legal, contratual e legitimamente permitida; 

II. 	a infração trazer conseqüências lesivas ao MUNICÍPIO e a terceiros; 

W. 	deixar o autuado de tomar as providências para evitar ou mitigar as 

conseqüências da infração; 

('1. 	ter o autuado agido com dolo; 

V. 	a infração ter ocasionado dano coletivo. 

41. Nos casos de reincidência continuada, poderá ocorrer a extinção do contrato pela 

declaração de caducidade, na forma prevista na Cláusula Trigésima Primeira do Contrato e 

neste Regulamento. 

Art. 30 . O COMARES-UL não estará sujeito às penalidades estipuladas contratualmente 

quando a não viabilização de obrigação específica decorrer de fatos ou circunstâncias 

imputáveis unicamente ao MUNICÍPIO, a terceiros ou a caso fortuito, ou de força maior alheio 

a vontade do infrator. 

Art. 4°. Será passível de aplicação da penalidade de contra propaganda, prevista no inciso II), 

da Cláusula Trigésima do Contrato de Programa e neste Regulamento, a propaganda abusiva 

e/ou enganosa que chegar ao conhecimento, de forma notória, pelos veículos de imprensa ou 

que gerar reclamações reiteradas dos usuários por intermédio do órgão municipal de proteção 

ao consumidor e dos Orgãos de Controle. 
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Parágrafo Único - A contrapropaganda será custeada integralmente pela autuada e deverá ser 

divulgada da mesma forma, freqüência e dimensão e, preferencialmente, nos mesmos veículos 

de comunicação, local, espaço e horário, a fim de ser capaz de desfazer o malefício produzido 

pela publicidade julgada enganosa ou abusiva. 

TÍTULO li 

DA AÇÃO FISCALIZADORA 

Art. 5°. A ação fiscalizadora, prevista no inciso II da Cláusula Vigésima Primeira do Contrato de 

Programa será executada pelo MUNICÍPIO, por secretaria ou órgão designado pelo Prefeito 

Municipal, que será consubstanciada em Relatório de Fiscalização, do qual será feito Termo de 

Notificação - TN, emitido em duas vias, contendo - 

1. 

 

identificação do órgão ou secretaria representante do MUNICÍPIO e respectivo 

endereço; 

II. 	nome e endereço do notificado; 

Ul. 	descrição dos fatos levantados; 

IV. indicação de não conformidade(s) e/ou determinação de ações a serem 

empreendidas pelo COMARES-UL, se for o caso; 

V. identificação do representante do MUNICÍPIO, com seu cargo, função, número 

da matrícula e assinatura; 

VL 	local e data da lavratura. 

Parágrafo 	ice . Uma via do TN será entregue, ou enviada mediante registro postal com 

Aviso de Recebimento (AR), ao representante legal do COMARES-UL ou ao seu procurador 

habilitado, na sede do notificado, para conhecimento e manifestação, se for o caso, sempre 

acompanhado, se existir, do respectivo relatório de fiscalização- 

" ii -1 60 . O COMARES-UL terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento do TN, para 

nder o notificado, adequando-se ao fato apontado como de não conformidade ou 

manifestar-se sobre o objeto do mesmo, inclusive juntando os elementos de informação que 

julgar convenientes. 

§ 1 °  Quando da análise da manifestação do notificado, poderão ser solicitadas outras 

informações julgadas necessárias ao melhor esclarecimento dos fatos relatados; e 

§ 20 . O representante do MUNICÍPIO responsável pela ação fiscalizadora poderá, 

excepcionalmente, conceder prorrogação do prazo, desde que solicitada tem pestivarnente e 

devidamente justificada pela notificada. 

§ 3°. O TN será arquivado quando: 

1. 	não comprovada a conformidade apontada; ou, 

li. 	consideradas procedentes as alegações do COMARES-UL; ou, 

111. 	o COMARES4J1_ acolhe o apontamento e atende no prazo estabelecido as 

determinações da fiscalização contidas no relatório. 
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TÍTULO 111 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Capítulo 1 

DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CONSTANTES NO CONTRATO DE PROGRAMA 

Art. 7 ° . Será lavrado Auto de Infração - AI, nos casos de: 

1. 	comprovação da não conformidade; 

li. 	não serem atendidas, no prazo, as determinações do MUMCPO; 

W. 	ausência de manifestação tempestiva do interessado ou prestada de forma 

insatisfatória. 

Art. 80  O Auto de Infração, emitido por funcionário de hierarquia superior ao responsável pela 

ação fiscalizadora, será instruído com o Relatório de Fiscalização, o TN e a respectiva 

manifestação da notificada, se houver, assim como a exposição de motivos da autuação e 

outros documentos a esta relacionados, que não implique duplicidade da documentação 

constante do processo de fiscalização correspondente. 

Parágrafo Único - O AI, quando eivado de vício ou incorreção, poderá ser retificado de ofício 

pelo responsável pela sua emissão. Neste caso, abrir-se-á novo prazo ao autuado para 

apresentação de recurso. 

Art 21 . O AI será emitido em duas vias, contendo: 

1. 	o local e a data da lavratura; 

o nome, o endereço e a qualificação do autuado; 

W. 	a descrição do(s) fato(s) ou do(s) ato(s) constitutivo(s) da(s) infração(ões); 

IV. a indicação dos dispositivos legais, regulamentares, ou contratuais infringidos e 

as respectivas penalidades; 

V. a imposição da penalidade nos termos deste Regulamento e do Contrato; 

VI. possibilidade de apresentação de recurso; 

VII. a identificação do responsável do MUNICÍPIO pela autuação, sua assinatura, a 

indicação do seu cargo ou função e o número de sua matrícula. 

Parágrafo único - Uma via do AI será remetida, ou entregue, para efeito de notificação, ao 

representante legal do autuado, ou ao seu procurador habilitado, na sede do autuado, 

mediante registro postal com Aviso de Recebimento (AR) ou outro documento que comprove o 

respectivo recebimento. 

ArLIO. O valor da multa será atualizado pela taxa SELIC ou outro indicador que o venha 

substituir, conforme previsto no § 50 do art. 17 do Anexo 1 do Decreto no 2.335, de 6 de outubro 

de 1997, e observado o disposto no parágrafo único deste artigo. 
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Parágrafo Único - Será considerada a variação acumulada pro rata die da taxa SEUC no 

período compreendido entre o segundo dia anterior ao término do prazo estabelecido no AI e o 

segundo dia anterior à data do efetivo pagamento da multa 

ArL 1. Havendo o recolhimento da multa e observado, quando couber, o disposto no artigo 

antecedente, o autuado deverá encaminhar ao MUNCPIO uma via do respectivo 

comprovante, devidamente autenticado e sem rasuras. 

Parágrafo Único - As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas previstas 

neste Regulamento e no Contrato de Programa deverão reverter a Fundo Municipal de Meio 

Ambiente, que deverá ter a destinação dos valores vinculada à melhoria dos serviços de 

proteção e recuperação do Meio Ambiente do Município. 

Art. 12. O não recolhimento da multa no prazo estipulado no Al, sem interposição de recurso, 

u no prazo estabelecido em decisão irrecorrivel na esfera administrativa, acarretará o imediato 

encaminhamento do processo administrativo à Procuradoria Municipal, para a inscrição do 

valor correspondente na Dívida Ativa do Município e respectiva cobrança, nos termos da Lei. 

Capítulo II 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INADIMPLÉNCIA 

Art. 13. Poderá o MUCPO declarar a caducidade, por meio de decreto municipal, 

rescindindo o Contrato de Programa, constatando reiteradas e continuadas práticas infrativas 

que possam, de per si ou conjuntamente, caracterizar a inadimplênda contratual, como previsto 

na Cláusula Trigésima do Contrato e neste Regulamento. 

Art. 14. Como condição de validade e eficácia do processo, o mesmo deverá ser precedido de 

.omunicação ao COMARES-IJL, por intermédio de Notificação, devidamente autorizada ou 

emitida pelo Prefeito Municipal, quanto ao(s) descumprimento(s) contratual(is) praticados, 

apurados em Relatórios de Fiscalização anteriormente realizados, com a fixação de prazo para 

a sua regularização definitiva 

§1°. A Notificação deverá ser enviada mediante registro postal com Aviso de Recebimento 

(AR), ao representante legal da notificada ou ao seu procurador habilitado, na sede, para 

conhecimento e providências pertinentes. 

§ 20. Cumprido o requisito anterior e decorrido o prazo concedido em notificação, o Sr Prefeito 

Municipal autorizará a instauração de processo administrativo de inadimplência. 

Art. 15. O COMARES-(JL será intimado da instauração do processo administrativo de 

inadimplência e terá o prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar defesa quanto aos 

fatos imputados ou a manifestação quanto à adequação de não conformidade e/ou 
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cumprimento das determinações. Mediante justificativa do intimado, o MUNICÍPIO poderá 

prorrogar o prazo previsto. 

único. O Termo de Intimação deverá ser lavrado em três vias e conterá, necessariamente: 

1. 	nome, endereço e qualificação do notificado; 

II. indicação das cláusulas contratuais violadas; 

III. descrição resumida dos fatos levantados; 

IV. identificação da autoridade a quem será dirigida a defesa- 

V. identificação do órgão ou secretaria emitente, com nome e assinatura do 

responsável; 

VI. local e data da lavratura. 

Art. 16. O processo administrativo deverá ser instruído com as seguintes peças: 

a Notificação e comprovante de entrega; 

II. manifestação do COMARES-UL, se houver; 

III. autorização do Prefeito Municipal de instauração do processo; 

IV. Termo de Intimação ao COMARES-UL, com comprovante de entrega; 

V. o histórico dos relatórios de fiscalização e/ou processos administrativos de 

aplicação de penalidades; 

VI. parecer técnico contendo as transgressões à legislação e ao contrato de 

programa; 

VII. defesa do COMARES-UL, se apresentada; 

Art. 17. A decisão acerca da declaração de caducidade será proferida pelo Prefeito Municipal, 

com base nos elementos constantes no processo, com a devida intimação de seu inteiro teor 

ao GOMARES-UL, no prazo de 30 (trinta) dias. 

§1 1 . A partir do recebimento da notificação pelo COMARES-UL, passará a fluir o prazo para 

recurso. 

§ 21. A decisão referida no "caput" deste artigo será decretada pelo Prefeito Municipal e 

publicada na imprensa oficial do MUNICÍPIO, após decurso do prazo recursal não aproveitado 

pelo COMARES-UL ou informação da negativa de provimento do recurso julgado pelos Órgãos 

de Controle, em decisão irrecorrível. 

Capítulo III 

DO RECURSO 

Art. 18. Os procedimentos previstos neste Capítulo destinam-se tanto para as decisões 

proferidas nos processos de aplicação de penalidades, quanto para o Processo Administrativo 

de lnadimplência, ambos previstos neste Título. 
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Art. 19. O prazo para interposição de recurso será de 15 (quinze) dias, contados do 

recebimento do Auto de Infração que aplicou penalidade ou da intimação da decisão que julgou 

procedente a inadimplência contratual do COMARES-UL. 

Parágrafo Único - O recurso deverá ser dirigido ao Prefeito Municipal, que o receberá com 

efeito suspensivo, podendo reconsiderar a decisão recorrida ou remeter aos árgãos de 

Controle para julgamento, tudo no prazo de 05 (cinco) dias. 

Art. 20. Os Órgãos de Controle receberão o recurso interposto e poderá, por decisão do 

Conselho Superior, confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente a decisão 

recorrida 

§ 1 1. Se da aplicação do disposto no ucaput  deste artigo puder decorrer gravame à situação da 

recorrente, esta deverá ser cientificada para que formule suas alegações no prazo de dez dias, 

contado da juntada do aviso de recebimento da notificação. 

§ 21. Na tramitação do recurso serão observados os procedimentos estabelecidos em 

Resolução dos Órgãos de Controle. 

§ 31 No caso de aplicação da penalidade de multa, a recorrente terá o prazo de 30 (trinta) dias 

para efetuar o respectivo recolhimento, nos termos deste Regulamento, contado da data da 

publicação da decisão dos Órgãos de Controle acerca do recurso. 

Art. 21. A critério dos Órgãos de Controle, poderão ser realizadas novas diligências 

processuais. 

TÍTULO IV 

DO TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTE DE CONDUTA 

Art. 22. Durante a tramitação do processo administrativo, poderá o MUNICÍPIO, 

alternativamente à imposição de penalidade ou declaração de caducidade, firmar com o 

COMARES-UL termo de compromisso de ajuste de conduta, visando a adequação da conduta 

irregular às disposições regulamentares e/ou contratuais aplicáveis. 

§ 1°. As metas e compromissos objeto do termo referido neste artigo deverão, no seu conjunto, 

ser compatíveis com as obrigações previstas no Contrato de Programa firmado entre o 

MUNICÍPiO e o COMARES-UL. 

§ 2°. Do termo de compromisso de ajuste de conduta constará, necessariamente, o 

estabelecimento de multa pelo seu descumprimento. Em caso de processo administrativo de 

aplicação de penalidade de multa, o valor será correspondente ao montante da penalidade que 

seria aplicada, acrescido de 20% (vinte por cento) 
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CONTRATO DE PROGRAMA QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO 
JAGUARIBE, ENTE FEDERADO 
CONSORCIADO, E O CONSÓRCIO MUNICIPAL 
PARA ATERRO DE RESI DUOS SÓLIDOS - 
UNIDADE LIMOEIRO - COMARES - UL, PARA 
OS FINS QUE NELE SE DECLARAM: 

Pelo presente instrumento de contrato, e em conformidade com o inciso 1 e § 2 0  do inciso V 

da Cláusula Sétima e incisos l e II da Cláusula Trigésima do Contrato de Constituição do 

Ccrsórcio Municipal para Aterro  de Resíduos Sólidos - Unidade Limoeiro, devidamente 

atificado por Lei Municipal de n 11  558, datada de 16112 Q008, o Município de SÃO JOÃO DO 

JAGUARIBE, através da sua Prefeitura Municipal, pessoa jurídica de direito público, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.891.69010001-65, sito a rua Cônego Climário Chaves 

r° 307, CEP: 62.965-000, neste ato representado por seu gestor, o Sr. JOSÉ CARLOS 

NOBRE FREIRE, brasileiro, casado, funcionário público, portador do CPF/MF no 

418.234.437-53, doravante denominado de MUNICÍPIO, e de outro lado o 

CONSÓRCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE 

LIMOEIRO - COMARES-UL, pessoa jurídica de direito público, do tipo associação 

pública, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , com sede na cidade de 

Limoeiro, Estado do Ceará, sito a rua Cel. Antônio Joaquim n1 2121, CEP: 62.930-000, 

neste ato representado, na forma estatutária, por seu Presidente, Sr. JOÃO DILMAR 

DA SILVA, brasileiro, casado, dentista, portador do CPF/MF n° 041.258.433-68, 

doravante denominado COMARES-UL, tem entre si, justo e contratado a prestação de 

serviços relativos à destinação final dos resíduos sólidos produzidos no âmbito do 

território do MUNICÍPIO, mediante as seguintes cláusulas e condições, observada toda 

a legislação aplicável à matéria. 

CAPÍTULO 1 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

CLÁUSULA PRIMEIRA 	No que não contrariar a legislação federal, estadual e 

municipal afeta ao objeto deste contrato, aplica-se, em especial, as Leis Federais de n.° 

8.429192, de n° 8.66611993; de n° 8.98711995 e suas alterações posteriores; de n° 
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11.10712005; e de n° 11.44512007; o Decreto Federal de n.° 6.01712007; a respectiva 

Lei Municipal de Ratificação n° 558 12008 e demais legislação em vigor; 

CLÁUSULA SEGUNDA - A celebração do presente Contrato de programa se dá por 

dispensa de licitação em conformidade com o art. 24, inciso XXVI, da Lei Federal n.° 

8.666193. observados os procedimentos previstos no art. 26 da mesma Lei. 

CAPÍTULO!! 

DAS DEFINIÇÕES 

CLÁUSULA TERCEIRA Para os efeitos deste Contrato, considera-se: 

Gestão Associada: ato de promover ações para a prestação de serviço público 

com o objetivo de alcançar níveis de satisfação das necessidades básicas e essenciais 

do ser humano, visando à universalização desta prestação no âmbito de atuação do 

COMARES-UL; 

II - Serviços: prestação de serviços públicos diretamente relacionados à destinação 

final dos resíduos sólidos, objeto do presente Contrato; 

III - Plano de Gerenciamento Ambiental: conjunto de estudos, diretrizes, programas, 

prioridades, metas, atos normativos e procedimentos capazes de avaliar e fornecer 

subsídios para soluções viáveis no que concerne a destinação final de resíduos 

sólidos; 

IV - Plano Municipal de Saneamento Básico: instrumento da política de saneamento 

do MUNICÍPIO que deverá abranger o diagnóstico da situação local e seus impactos 

nas condições de vida, os objetivos  e metas a serem atingidos através da gestão 

associada; 

V - Atividade de planejamento: identificação, qualificação, quantificação, organização 

e orientação de todas as ações por meio das quais o serviço deva ser prestado 

alcançando metas e resultados pretendidos; 

Vil - Atividade de Regulação: todo e qualquer ato, normativo ou não, que discipline ou 

organize a prestação de um determinado serviço; 

Atividade de Fiscalização: acompanhamento, monitoramento, controle e 

avaliação da prestação de um serviço público; e 

- Controle Social: mecanismos e procedimentos que garantam informações a 

sociedade sobre a prestação de um serviço. 
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CAPÍTULO III 

ilIP1 ,]*iS1.i:J*tsJ 

CLÁUSULA QUARTA - Este Contrato de Programa tem por finalidade constituir e 

regular as obrigações a serem assumidas pelas partes, no âmbito da gestão associada 

estabelecida e autorizada na Caput da Cláusula Nona do Contrato de Constituição do 

Consórcio. 

CLÁUSULA QUINTA Este Contrato de Programa tem por objeto a outorga através 

da gestão associada a ser exercida pelo COMARES-UL, com a transferência total da 

prestação de serviço para destinação final dos resíduos sólidos bem como com a 

transferência parcial de encargos, pessoal e bens que se fizerem necessários a sua 

realização, podendo para tanto promover ações e desenvolver melhorias para a 

prestação do serviço público ora transferido de forma a alcançar níveis de satisfação 

das necessidades básicas e essenciais dos munícipes no tocante a educação, saúde e 

preservação ambiental, maximizando qualidade de vida, tanto na área urbana como em 

áreas rurais continuas dentro do território do MUNICÍPIO. 

§ 10 - Ainda com a finalidade de destinação final dos resíduos sólidos produzidos no 

MUNICP!O, o COMARES-UL poderá implantar, ampliar, melhorar, buscar novas 

tecnologias e soluções para construção e operacionalização do Aterro de forma a 

promover a coleta nas estações, o transporte, o condicionamento e o tratamento dos 

resíduos e seus derivados dentro das normas legais e índices ecologicamente 

aceitáveis, podendo também para obtenção de seus objetivos: 

- realizar cobrança e arrecadação de tarifas e outros preços públicos, sendo 

calculados com base nos critérios definidos no Contrato de Constituição do Consórcio e 

legalmente previstos em regulamentos; 

- medir, faturar e entregar contas aos usuários do sistema; 

III - realizar investimentos econômico e financeiramente compatíveis com as receitas 

oriundas de arrecadação, de transferências voluntárias de outras esferas de governo 

ou com recursos devidamente previstos em contrato de rateio; 

IV - promover estudos e pesquisas na busca por soluções e aproveitamento de 

resíduos transformando-os em recursos renováveis; 

V - manter atualizados indicadores (dados, índices e estatísticas) de modo a conhecer 

as variações nas quantidades produzidas de resíduos e os efeitos alcançados com 

base nas diretrizes e diagnósticos estabelecidos nos planos de Gerenciamento 

Ambientai e Municipal de Saneamento Básico; 
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Vi - elaborar planos de investimentos para expansão, reposição e modernização 

tecnológica do Aterro, bem como planos de recuperação dos custos sem, contudo, 

comprometer a qualidade do serviço prestado; 

- notificar previamente o NUNIC1PIO em inadimplência das obrigações assumidas, 

adotando medidas de restrição de acesso ou de suspensão do serviço caso a 

nadimplência não seja sanada; e 

VIII - exercer o poder de polícia para fiscalizar e multar no caso de comprovado 

descumprimento da legislação e de grave ameaça a saúde e ao meio ambiente. 

§ 2 	Para execução da gestão associada prevista neste Contrato, fica vedado ao 

COMARES-111— atribuir a terceiros o exercício dos poderes outorgados no tocante a 

planejamento, fiscalização e regulação, poderes estes de competência exclusiva da 

drn.Hstração pública, sob pena de nulidade. 

CAPÍTULO IV 

DA ÁREA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

CLÁUSULA SEXTA - A delegação dos serviços ora outorgados abrangerá a área 

urbana e áreas rurais contínuas à zona urbana por toda a extensão do território do 

UN!CPIO. 

Parágrafo Único - A área de atuação poderá, também, contemplar aglomerados 

urbanos da área rural, nos termos definidos em aditivo contratual. 

CAPÍTULO V 

DO PRAZO DA GESTÃO ASSOCIADA 

CLÁUSULA SÉTIMA - Este Contrato vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos, a contar 

da data de sua assinatura. 

Parágrafo Único O presente Contrato poderá ser prorrogado por igual e sucessivos 

períodos de 20 (vinte) anos, por intermédio de Termo Aditivo, mediante manifestação 

expressa das partes com 01 (um) ano de antecedência. 

CAPÍTULO VI 

DO MODO, FORMA E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

CLÁUSULA OITAVA - Na prestação dos serviços, o COMARES-UL deverá: 
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- estabelecer, através de negociação com o MUNICÍPIO, sempre de forma compatível 

com os planos de Gerenciamento Ambiental e Municipal de Saneamento Básico, as 

ações de investimentos, definindo necessidades e prioridades, a serem consideradas; 

II - operar e manter os serviços de controle da coleta dos resíduos nas estações, o 

condicionamento, tratamento medição e controle de qualidade na prestação do serviço 

nos termos da legislação ambiental e das normas reguladoras próprias a serem 

definidas no prazo máximo previsto na Cláusula Octogésima-Sexta do Contrato de 

Constituição do Consórcio; 

III - operar e manter os serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final dos 

resíduos sólidos, nos termos definidos do Contrato de Constituição do Consórcio; 

W executar direta ou indiretamente estudos, projetos, obras e serviços, sempre de 

forma compatível com os procedimentos estabelecidos no Contrato de Constituição do 

Consórcio, objetivando o adequado funcionamento dos serviços e o pleno atendimento 

dos usuários, observados os limites previstos em orçamento anual, plurianual ou em 

Contrato de Rateio; 

V - equacionar e soucioaar, de forma satisfatória, eventuais problemas no 

funcionamento dos ser-Jiços, de acordo com o regulamento do Consórcio; 

- melhorar o nível de qualidade dos serviços, de acordo com a legislação atual e 

superveniente; 

Vii - garantir a continuidade dos serviços: 

Viii atender ao crescimento vegetativo populacional, promovendo as ampliações 

necessárias, de acordo com os objetivos e normas gerais do Consórcio; 

fX - adotar tecnologia adequada e empregar materiais, equipamentos, instalações e 

métodos operativos que, atendidas as normas técnicas pertinentes, garantam a 

prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários; 

X - executar ações visando à manutenção e conservação dos equipamentos e das 

instalações; 

Xl - programar e informar ao MUNICÍPIO, por escrito, as condições técnicas e 

financeiras, o prazo de início e de conclusão das obras. 

CLÁUSULA NONA - Só será admitida a interrupção dos serviços rias seguintes 
hipóteses: 

situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens; 

II - necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias nas instalações do 

Aterro que se não realizadas, possam comprometer a prestação do serviço, a saúde ou 

o meio ambiente; 
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manipulação indevida de qualquer equipamento ou em suas instalações que 

possam acarretar riscos ou prejuízos a Administração Pública; 

liv 	inadimplernento do MUNCPIO do pagamento das tarifas, após ter sido 

formalmente notificado. 

Parágrafo Único - As disposições contidas no 'caput" serão aplicadas observada a 

legislação específica, no estabelecido em Contrato de Constituição do Consórcio, seu 

Estatuto, Regimento Interno e normas de Regulação. 

CAPÍTULO VII 

DOS CRITÉRIOS, INDICADORES, FÓRMULAS E PARÂMETROS DEFINIDORES DA 

QUALIDADE DO SERVIÇO 

CLÁUSULA DÉCIMA - As metas progressivas e graduais de expansão dos serviços, 

de qualidade, de eficiência e de tratamento dos resíduos, bem como a utilização de 

outros recursos naturais (água e energia), serão aferidos por meio dos indicadores 

definidos em indicadores oficiais e demais normas regulamentares. 

& 1 1' - O COMARES.UL deverá apresentar relatórios anuais de medição dos 

indicadores referentes a cada ente consorciado de modo a definir a participação 

individual do MUMICíPIO na prestação de serviço; 

§ 20 - O COMARES.-UL deverá apresentar Relatório Anual de Prestação de Serviço - 

RPPS, de forma o verificar a efetividade das ações executadas, bem como os 

indicadores (critérios, índices, parâmetros e prazos) adotados no desempenho da 

prestação de serviço realizada pelo Consórcio; 

§ 30 - Deverá também ser apresentado relatório com base em outras metas oriundas 

de indicadores estabelecidos em Contrato de Constituição ou em resoluções do 

Consórcio; 

§ 41 - Os relatórios previstos nos parágrafos anteriores deverão ser encaminhados ao 

MUNCPO para conhecimento e análise, anualmente, até 31 de março do ano 

subseqüente ao do exercício a que se referirem; e 

§ 51  - Os indicadores de qualidade deverão ser revistos nas mesmas datas das 

reuniões Ordinárias da Assembléia Geral, ocasião em que poderão ser submetidas a 

prévia análise do Conselho de Regulação, composto por membros da Diretoria 

Executiva e de representantes da sociedade legalmente designados. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O cumprimento das normas relativas à qualidade 

dos serviços, estabelecidas neste contrato e demais disposições regulamentares, será 

aferido pelo MUNICÍPIO através de seus órgãos ambientais e de saúde. 

Parágrafo Único - Os resultados da verificação prevista nesta cláusula serão 

amplamente divulgados na rede mundial de computadores. 

CAPÍTULO VII! 

DA POLÍTICA TARIFÁRIA DO 

PREÇO DO SERVIÇO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Pela prestação dos serviços que lhe são delegados 

por este Contrato, o COMARES-UL cobrará as tarifas discriminadas na Planilha de 

Estrutura Tarifária do Sistema (Anexo II), sendo implementadas pelo COMARES-UL, 

de forma universal, em todos os entes integrantes do Consórcio. 

1° - A tarifa pela prestação do serviço deve cobrir os custos operacionais eficientes, 

segundo o nível de qualidade dos serviços ofertados e assegurar a obtenção de um 

retorno justo e adequado dos investimentos e ainda a necessária provisão das 

depreciações dos equipamentos e instalações, observadas as condições do Contrato 

de Constituição do Consórcio e a legislação aplicada a matéria; e 

§ 20 -- Para entrarem em vigor e serem cobradas, as tarifas e suas alterações deverão 

submetidas ao Conselho de Regulação e homologadas em Assembléia Geral. 

CAPÍTULO IX 

DO REAJUSTE TARIFÁRIO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os valores das tarifas serão reajustados em 

conformidade com as seguintes condições: 

- o reajuste ocorrerá sempre em 1 °  de junho de cada ano e será aplicado no 

faturamento da competência Junho; e 

II - os reajustes serão concedidos pelo índice setorial, apurado em relação ao período 

anual de maio a abril. 

CAPITULO X 

DA REVISÃO TARIFÁRIA 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O Conselho de Regulação, de acordo com o previsto 

no contrato de Constituição do Consórcio, procederá as revisões dos valores das 
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tarifas, considerando as alterações na estrutura de custos da prestação de serviço, os 

estímulos à eficiência e à modicidade das tarifas, ouvindo o MUNICÍPIO, os demais 

entes consorciados e os representantes dos usuários. 

§ 1°— As revisões tarifárias serão realizadas a cada 02 (dois) anos, sempre no mês em 

que realizar a segunda reunião Ordinária da Assembléia Geral prevista em Contrato de 

Constituição do Consórcio. 

§ 20 -• No ano seguinte em que ocorrer revisão dos valores da tarifa, o reajuste previsto 

na Cláusula Décima Terceira será substituído pela revisão. 

Os pedidos de revisões ordinárias das tarifas, acompanhados de todos os 

elementos e informações necessárias, serão encaminhados pelo COMARES-UL ao 

Conselho de Regulação, com pelo menos 90 dias de antecedência à data de sua 

vigência, a qual procederá aos trâmites para sua análise e elaboração de parecer 

quanto a sus aorovação ou denegação, de forma integral ou parciaL 

§ 4° - Por sugestão de qualquer uma das partes, poderá ser realizada a readequação 

da estrutura tarifária. 

CAPÍTULO XI 

A REVISÃO TARIFÁRIA EXTRAORDINÁRIA 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - As partes reconhecem que as tarifas indicadas na 

Planilha de Estrutura Tarifária (Anexo II), em conjunto com as regras de reajuste e 

revisão descritas nas cláusulas anteriores, serão suficientes para a adequada 

prestação dos serviços concedidos e a manutenção do seu equilíbrio econômico-

financeiro. 

§ 1 1  - Sempre que forem atendidas as condições para a prestação do serviço, 

considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. 

CLÁUSULA DÉCMA SEXTA - Sem prejuízo dos reajustes e revisões a que se 

referem às cláusulas anteriores, caso haja alterações significativas nos custos da 

prestação do serviço, por solicitação do COMARES-UL ou de seus entes consorciados, 

devidamente comprovadas por documentos, a Assembléia Geral poderá, a qualquer 

tempo, requerer à revisão extraordinária das tarifas, visando manter o equilíbrio 

econômico-financeiro para prestação do serviço, nas seguintes hipóteses- 
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- quando houver necessidade de alterações significativas nas metas de investimentos, 

previstas em Plano Plurianual de Investimentos, ou para atender demandas 

extraordinárias que afetem a estrutura tarifária, acarretando variações acima de 02 % 

(dois por cento), negativas ou positivas, dos valores das tarifas necessárias para a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do serviço prestado; 

II - quando houver a extinção do contrato por caducidade, rescisão, anulação, 

referentes aos municípios integrantes do Consórcio; 

- em decorrência de fatos extraordinários fora do controle do MUNICÍPIO ou do 

COMARESUL, em razão de: 

a) atos da natureza que afetem significativamente os custos da prestação dos serviços; 

b) alterações na política tributária ou fiscal; 

c) em decorrência de decisões judiciais que repercutam, direta ou indiretamente, nos 

custos de prestação dos serviços concedidos provocando variações positivas ou 

negativas superiores a 2 % (dois por cento); 

d) ocorrência de outros fatos extraordinários admitidos e reconhecidos pelas partes 

que afetem significativamente os custos da prestação dos serviços; 

e) extinção do contrato de algum dos municípios cuja receita anual seja equivalente a 

mais de 2 % do total do arrecadado; 

f) ingresso de município ou grupo de municípios cujo somatório da receita anual seja 

superior a 2 % do total do arrecadado. 

CLÁUSULA DECIMA SETIMA - As fontes provenientes de receitas alternativas, 

complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, 

com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, serão obrigatoriamente consideradas 

para a aferição do equilíbrio econômico-financeiro do serviço prestado. 

CLJ5ULA DÉCIMA OITAVA - Na exploração do serviço público objeto deste 

Contrato, o COMARES-UL não poderá dispensar tratamento diferenciado, inclusive 

tarifário, entre os entes consorciados e nas mesmas condições de atendimento, exceto 

nos casos previstos na legislação federal, estadual e regulamento do COMARES-UL. 

Prao úfflco Será vedada a concessão de isenção de pagamento de tarifas, 

tanto aos entes consorciados como aos demais setores do Poder Público, visando 

garantir a manutenção da adequada prestação dos serviços e o tratamento isonômico 

previsto no Contrato de Constituição do Consórcio. 

CLÁUSULA DÉCA NONA - Ressalvados os impostos incidentes sobre a renda, a 

criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a 
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assinatura deste Contrato, quando comprovado seu impacto, implicará na revisão das 

tarifas, para mais ou para menos, conforme o caso. 

CLÁUSULA \/GÉSA - Para assegurar maior transparência na gestão associada o 

COMARES-UL deverá prestar contas através de relatórios econômicos e financeiros 

do serviço prestado em relação ao MUNICÍPIO, especialmente no tocante ao montante 

arrecadado e investido em seu território. 

CAPÍTULO XII 

EOS DIRDTO-S. GARANTIAS E OBRiGAÇÕES DO MUNiCiPIO 

SEÇÃO 1 

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

CLÁUSULA VIGÉSIIA PRIMEIRA - Compete ao MUNICÍPIO, na qualidade de ente 

consorciado, as seguintes obrigações: 

- contribuir para a regulamentação da prestação do serviço; 

II - fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços; 

fazer cumprir a aplicação das penalidades regulamentares e contratuais; 

IV - homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma da lei, das normas 

pertinentes e deste contrato; 

V - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do COMARES-UL e as 

cláusulas contratuais do Contrato de Constituição, Estatuto, Regimento Interno e 

Regulamentos; 

VI - zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e buscar souções para as 

queixas e reclamações dos munícipes, encaminhando-as ao COMARES-UL para 

serem cientificados, em até 30 (trinta) dias, das providências tomadas; 

Vil - declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra 

pública, outorgando poderes ao COARES-UL para promoção das desapropriações e 

para a instftuição das servidões administrativas, a qual assumirá a responsabilidade 

pelas indenizações cabíveis; 

VIR - estimular o aumento da qualidade e produtividade dos serviços; 

IX - estimular a educação ambiental dos munícipes no sentido de promover a 

separação e coleta de materiais recicláveis e de reuso dos resíduos sólidos; 

consultar ao COMARES-UL sobre a capacidade técnica do Aterro para a 

destinação final de resíduos antes de aprovar novos segmentos produtores 

populacionais ou industriais; 

(í 



Xi - comunicar previamente ao COMARES-UL a execução de obras e serviços nas vias 

públicas em que se localizam estações de coleta ou nas de acesso ao aterro; 

- zelar pelo cumprimento da legislação federal, estadual e municipal de proteção 

ar-nibiental e de saúde pública, respondendo pelas eventuais conseqüências de seu 

descumprimento, no que couber, visando à preservação e a conservação do meio 

ambiente e da saúde pública; 

Xlii - zelar pelo cumprimento da legislação vigente relacionada ao desenvolvimento de 

fontes afternativas de energia ecologicamente viáveis, produzidas a partir dos resíduos 

s5Udos para aproveitamento racional de seus benefícios; 

XíV - exigir a prestação do serviço de forma obrigatória a todas as áreas de seu 

território, excetuando-se apenas as áreas com justificável impossibilidade técnica; e 

XV - estabelecer planos e políticas ambientais, de saneamento, de urbanização e 

desenvolvimento industrial, com a participação do COPMRES-UL de modo a permitir o 

estabelecimento de Metas de Investimentos; 

XV - Arcar com os ônus e passivos dos servidores municipais transferidos para 

prestarem serviços ao Consórcio; e 

XVI! - responder subsidiariarnente em relação a todas as obrigações liscais, 

trabalhistas e previdenciárias, bem assim a quaisquer outras obrigações e encargos 

relacionados ou decorrentes da exploração dos serviços transferidos; 

SEÇÃO 1! 

DOS DIREITOS E GARANTIAS DO MUNICÍPIO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - Ao MUNICÍPIO são assegurados os seguintes 

direitos e garantias: 

- estabelecer, juntamente com o COMARES-UL, as prioridades, os objetivos e as 

condições para a prestação dos serviços, considerando as Metas de Investimentos e 

de forma compatível com o Plano do MUNICÍPIO de Saneamento Básico; 

- receber do COMARES-UL a prestação de serviços adequados nos termos deste 

contrato e da legislação aplicável; 

ID - a realização, pelo COMARES-UL, dos investimentos necessários à expansão e à 

modernização dos serviços, dos equipamentos e das instalações, nos termos previstos 

no planejamento orçamentário do MUNICÍPIO e no Orçamento Plurianual de 

Investimento do Consórcio; 

IV - conhecer, prévia e expressamente, as obras que o COMARES-UL pretenda 

executar próximos ou em vias e logradouros públicos; 
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V -- estar isento de qualquer ônus de solidariedade com o COMARES-1.11— no caso de 

falta ou insuficiência de sinalização nas obras por ele realizadas nas vias públicas, 

durante toda a execução das mesmas; 

VI - receber, do COMARES-UL, no primeiro trimestre de cada ano, prestação de 

cantas na forma da Cláusula Trigésima Sétima; 

VII - ser ressarcido de todos os prejuízos que lhe forem causados em decorrência da 

indevida execução dos serviços, conforme processo administrativo prévio e especifico; 

- ter assegurada a aplicação dos recursos financeiros captados pelo COMARES-

UL ou pelo MUN!CPO, destinados a prçstação do serviço outorgado; 

IX - ser informado, prévia e expressamente, pelo COMARES-1.11— de qualquer operação 

financeira ou judicial em que faça recair garantia sobre os bens vinculados à prestação 

do serviço, que possam comprometer a operacionalização e a continuidade da 

prestação dos serviços; 

X - receber, em quaisquer dos casos de extinção do contrato, cópia do acervo técnico 

da prestação dos serviços, em meio digital; 

Xi - teï livre acesso dos técnicos e agentes de fiscalização do MUNICÍPIO, 

especialmente designados, em qualquer época, às obras, equipamentos e instalações 

utilizados na prestação dos serviços, bem como aos dados e registros administrativos, 

contábeis, técnicos, econômicos e financeiros realizados pelo COMARES-UL, relativos 

ou pertinentes ao contrato; 

Xii aplicar as penalidades previstas neste contrato; 

XIII - receber os bens reversíveis, nos termos deste contrato, em quaisquer das 

hipóteses de sua extinção. 

CAPÍTULO XIII 

DOS DIRElTOS, GARANTIAS E OBRIGAC0ES DO COMARES-UL 

SEÇÃO 1 
DAS OBRIGAÇÕES DO COMARES-111— 

CLÁUu. 

 

VIGÉSIMA TERCEIRA 	Compete ao COMARES-111— as seguintes 

obrigações: 

- elaborar o executar direta ou indiretamente, estudos, projetos e obras, obedecendo 

às prioridades, os objetivos e as condições estabelecidas neste contrato em Contrato 

de Rateio ou em Plano Plurianual de Investimentos; 

II - garantir a prestação de serviços adequados nos termos deste contrato e da 

legislação aplicável; 
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lil - dar ciência prévia e expressa ao MUNICÍPIO das obras que pretenda executar 

próximas ou em vias e logradouros públicos; 

IV - sinalizar as obras nas vias públicas durante toda a sua execução, sendo que 

qualquer dano causado a terceiro, em virtude de falta ou insuficiência de sinalização 

serão da inteira responsabilidade do COMARES-UL; 

V - apresentar ao MUNICÍPIO, no primeiro trimestre de cada ano, prestação de contas 

na forma da Cláusula Trigésima Sétima; 

Vi - publicar, anualmente, as demonstrações financeiras referentes a prestação do 

serviço na forma da legislação específica; 

VII - a execução do serviço, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados 

ao MUNPCPIO, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo 

MUNICÍPIO, ou a quem este delegar, exclua ou atenue essa responsabilidade, exceto 

nos casos legais; 

VIU - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço, as cláusulas contratuais e a 

legislação relativa à prestação dos serviços; 

IX - captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço; 

X - organizar e manter registro e inventário dos bens vinculados à prestação dos 

serviços e zelar pela sua integridade, segurando-os adequadamente, e informar o 

UNCPO, prévia e expressamente, de qualquer operação financeira ou judicial em 

que faça recair garantia sobre os bens vinculados aos serviços, que possam 

comprometer a opera cionalização e a continuidade da sua prestação; 

Xi - organizar e manter, permanentemente atualizado, os arquivos com dados e 

riormações sobre a prestação do serviço; 

XII - cumprir e fazer cumprir as normas legais e regulamentares do serviço, 

respondendo pelos eventuais danos causados em decorrência da incorreta prestação 

do serviço; 

XIII - atender a todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária e 

encargos decorrentes das obrigações relacionadas à prestação do serviço, inclusive 

quando se referirem aos empregados celetistas do Consórcio; 

XV - permitir aos técnicos e agentes de fiscalização do MUNICÍPIO, especialmente 

designados, livre acesso, em qualquer época, às obras, equipamentos e instalações 

utilizados na prestação do serviço, bem como a seus dados e registros administrativos, 

contábeis, técnicos, econômicos e financeiros; 

XV - zelar pelo cumprimento da legislação federal, estadual e municipal, de proteção 

ambientai e de saúde pública, em especial, respondendo pelas eventuais 

conseqüências de seu descumprimento; e 
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XVI - Elaborar Plano Plurianual de Investimentos, e dísponibilizá-lo ao MUNICPIO. 

C1,ÂUSUL4 VKSA QUARTA O COMARES-UL deverá manter, gratuitamente, 

serviço de atendimento aos usuários para registro protocolado das suas solicitações, 

sugestões e reclamações, bem corno das soluções e respostas apresentadas, de 

acordo com os prazos legais e regulamentares, devendo sempre fornecer ao usuário 

protocolo comprobatório da comunicação, com os correspondentes dia e horário. 

SEÇÃO II 

DOS DIREITOS E GARANTIAS DO COMARES-UL 

CLÁUSULA V;GEsMA QUINTA - Na exploração do Serviço para destinação dos 

resíduos sólidos, o COMARES-UI poderá: 

- utilizar-se de vias públicas, estradas, caminhos e terrenos de domínio municipal, 

para o fim específico de execução do objeto do presente Contrato, competindo ao 

MUICPO, observando e respeitando o objeto deste contrato, estabelecer as 

condições de sua utilização, bem como a sujeição das obras aos regulamentos 

específicos vigentes no Município; 

II - restringir ou suspender a prestação do serviço quando o MUNICÍPIO estiver na 

condição de inadimplente das obrigações assumidas observada uma previa notificação 

assegurado o direito de defesa; 

- aplicar o disposto no Contrato de Constituição do Consórcio, no Estatuto, 

Regimento Interno e regulamentos na prestação do serviço para destinação dos 

resíduos sólidos: e 

IV - nos contratos de financiamento, poderá oferecer em garantia os direitos 

emergentes pela prestação do serviço, até o limite que não comprometa a 

operacionalização e a continuidade de sua realização. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA Sem prejuízo das responsabilidades referidas neste 

Contrato :  o COMARES-UL poderá contratar terceiros para o desenvolvimento de 

atividades administrativas, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem 

como a implementação de projetos associados. 

§ 1 0  - Os contratos celebrados entre o COMARES-UL e os terceiros reger-se-ao pelas 

normas da Administração Pública, não se estabelecendo qualquer relação jurídica 

entre os terceiros e o MUNICÍPIO; e 

§ 20 - A execução das atividades contratadas por terceiros pressupõe o acatamento e 

cumprimento das normas regulamentares editadas pelo COMARES-UL. 



CAPITULO XIV 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável a 

matéria, objeto da prestação de serviço, aos princípios e normas que regem a 

Administração Pública, e ao Código de Defesa do Consumidor, são direitos dos 

usuáros na qualidade de munícipes: 

- receber serviço adequado; 

receber do MUNICÍPIO e do COMARES-UL informações para a defesa de 

interesses individuais ou coletivos; 

III - atendimento, pelo COMARES-UL, dos pedidos de seu interesse, nos prazos e 

condições fixados neste contrato e nas normas e regulamentos editados pelo 

MUNICÍPIO, sendo-lhe garantida a prestação do serviço, independentemente do 

pagamento de valores não previstos nas normas do serviço ou de débito não imputável 

ao solicitante; 

IV - receber o ressarcimento dos danos que, porventura, lhe sejam comprovadamente 

causados em função do serviço concedido, ressalvados os danos decorrentes de: 

a) deficiências técnicas em equipamentos ou nas instalações internas do Aterro; 

b) coletas em locais não determinados e fora dos horários previstos; 

c) caso fortuito ou força maior. 

V - prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem 

estar sujeitos; 

VI - acesso a informações nos termos deste contrato; e 

VII - acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - Sem prejuízo do disposto no Código de Defesa do 

Consumidor, são deveres dos usuários: 

- levar ao conhecimento do MUNICíPIO e do COMARES-UL as irregularidades de 

que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado; 

II - comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pelo COMARES-

UL ou por terceiros referentes a prestação do serviço; 

contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos 

quais lhes são prestados os serviços; e 

IV - colaborar com a coleta seletiva do lixo doméstico de modo que os resíduos 

direcioriados ao Aterro sejam as menores quantidades possíveis. 
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CAPÍTULO XV 

DA FISCALIZAÇÃO 

CLÁUSULA V!GÉSIMA NONA - A fiscalização periódica da execução dos serviços 

cabe ao MUNICÍPIO, através de comissão de agentes de fiscalização especialmente 

designada para este fim, ao Conselho Fiscal e de Regulação e aos órgãos de Controle 

Social, nos termos do Contrato de Constituição do Consórcio e de norma regulamentar. 

§ 1' - No exercício da fiscalização, a comissão referida no caput terá acesso aos dados 

relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros 

do COARESUL e poderá acompanhar os serviços de controle de qualidade e a 

execução das obras e serviços; e 

§ 20 - A fiscalização prevista no Caput desta Cláusula deverá ocorrer trimestralmente 

em conformidade com o previsto no Contrato de Constituição do Consórcio e para 

cumprir o disposto no art. 30, parágrafo único, da Lei n° 8,987195. 

CAPÍTULO XVI 

DAS PENALIDADES CONTRATUAIS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA 	Pelo descumprirnento das disposições contratuais, o 

CORES-UL estará sujeito às seguintes penalidades: 

advertência para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à adequação do serviço 

prestado aos parâmetros definidos neste Contrato ou em instrumentos 

complementares; 

II em caso de inobservância da advertência, multa de até 2% (dois por cento), 

proporcional à gravidade da infração, sobre o valor arrecadado pelo Consórcio, no 

Município, nos últimos 03 (três) meses anteriores à notificação; 

IV - contrapropaganda, quando o COMARES-UL incorrer na prática de publicidade 

enganosa ou abusiva, nos termos do artigo 37 e seus parágrafos do Código de Defesa 

do Consumidor (Lei n° 8.078/90); 

§ 1 0  Nos casos de reincidência em mesma prática infratora, julgada em última 

instância, durante o intervalo de 05 (cinco) anos, contado da data do recebimento do 

Termo de Notificação -- TN, a penalidade a ser aplicada será de multa, observado o 

limite estabelecido no inciso II dessa Cláusula, a ser fixada considerando-se - 

a) as situações agravantes e atenuantes; 

b) a extensão do dano causado ao MUNICÍPIO ou a terceiros; 



c) a vantagem eventualmente auferida com a infração; e 

d) a condição econômica do infrator. 

§ r - AS penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo previsto 

em regulamento, em que se assegure à parte inadimplente amplo direito de defesa e o 

contraditório. 

§ 3° - O COMARES -UL não estará sujeito às penalidades previstas no Contrato se 

comprovado que a não realização da obrigação específica decorreu de fato, ato ou 

circunstância imputada unicamente ao MUNICÍPIO, a terceiros, ou ainda em 

decorrência de caso fortuito ou de força maior. 

CAPÍTULO XVII 

DA EXTINÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - A delegação da prestação de serviços extingue-

se nos termos da Lei Federal n° 11.107/05, do artigo 35 e parágrafos da Lei Federal n° 

8.987/95, e suas alterações posteriores, por: 

* advento do termo contratual ou de sua prorrogação; 

O - acordo formal entre o MUNICÍPIO e o COMARES-UL; 

111 - caducidade; 

IV- rescisão; 

V - anulação,-  

V - extinção do COMARES-UL; e 

Vil - o COMARES-UL deixar de integrar a Administração Indireta do MUNICÍPIO. 

§ 10 A extinção somente se efetivará com a conseqüente entrega ao MUNICÍPIO de 

todas as instalações, móveis e equipamentos relativos aos serviços, considerados 

como bens e direitos a ele reversíveis pela outorga; 

§ 20  - Extinta a delegação da prestação de serviços haverá a imediata assunção dos 

mesmos pelo MUNICÍPIO; 

§ 30  - A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo 

MUNICÍPIO, de todos os bens a ele reversíveis; e 

§ 
40 

- Com a extinção da outorga da prestação de serviços, apurado o quantum 

indenizatório, caberá ao MUNICÍPIO indenizar ao COMARES -UL, nos termos da lei e 

deste contrato. 
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CAPÍTULO XVIII 

DOS BENS QUE INTEGRAM A DELEGAÇÃO 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - Havendo necessidade, na outorga da 

prestação de serviços poderá ser integrado bens tangíveis e intangíveis que lhe sejam 

afetos na data de assinatura deste contrato, ou que a ela venham a ser posteriormente 

se integrar, mediante prévio inventário de bens, a serem atualizados anualmente. 

§ 1 0  * Na assinatura deste contrato, os bens de propriedade do MUNICÍPIO destinados 

à execução dos serviços, serão transferidos parcialmente ao patrimônio do COMARES-

UL, mediante prévio inventário e avaliação; 

§ 21  - Os bens deverão ser recuperados, conservados, mantidos e operados em 

condições normais de uso de forma que, quando revertidos ao MUNICÍPIO, se 

encontrem em estado normal de uso, exceto pelo desgaste natural de sua utilização; 

§ 3 1  - Os bens reversíveis que por ventura venham a ser objeto de amortizações 

através de receitas oriundas de tarifas ou de outros preços públicos, deverão ser 

previamente levantados, cadastrados em ordem alfabética e por ente consorciado, bem 

corno avaliados com base em seu preço de mercado, considerado a depreciação do 

tempo de uso e seu estado de conservação; e 

§ 41  - Os bens transferidos pelo MUNICÍPIO ou adquirido pelo COMARES—UL não 

poderão ser objeto de alienação entre as partes. 

CAPÍTULO XIX 

DA REVERSÃO DOS BENS INTEGRANTES DA DELEGAÇÃO 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - A reversão dos bens far-se-á com o 

pagamento, pelo MUNICÍPIO, das parcelas dos investimentos vinculados aos bens 

adquiridos pelo COMARES-UL, ainda não amortizados ou depreciados, observadas as 

respectivas competências e proporcionalidades. 

Parágrafo Único Na extinção do contrato, após o procedimento dos levantamentos e 

avaliações previstos na Cláusula Trigésima Segunda, será lavrado termo de devolução 

e reversão dos bens, a serem devidamente identificados. 

CAPÍTULO XX 

DAZi ÍNDENIZAÇõES DEVIDAS AO COMARES-UL 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA Em qualquer das hipóteses de extinção da 

outorga da prestação dos serviços será apurado se o MUNICÍPIO deverá indenizar ao 

COMARESUL, observadas as condições estabelecidas nesta cláusula. 

§ 1 1  - Serão procedidos os levantamentos e avaliações necessários visando apurar os 

valores eventualmente devidos; 

§ 20 - Os critérios a serem utilizados como paràmetros para o cálculo da indenização, a 

ser elaborado por perito, serão: 

- os registros contábeis apropriados, nos quais constarão os registros dos bens e dos 

investimentos realizados no Aterro; 

II - o valor de mercado dos bens patrimoniais, apurado através de avaliação, 

consideradas a depreciação ou amortização contábil e as reais condições de uso e/ou 

operacionalidade dos bens existentes; 

W - os bens públicos móveis e imóveis destinados à execução dos serviços, existentes 

quando da outorga destes e transferidos ao COMARES-UL, terão seus valores 

depreciados e descontados do montante apurado a título de indenização; 

incidência da indenização sobre as parcelas dos investimentos vinculados a bens 

reversíveis, ainda não depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de 

garantir a continuidade e a atualidade dos serviços concedidos; e 

V - não serão computados os valores referentes aos investimentos realizados pelo 

JNICÍPIO, inclusive os investimentos oriundos de recursos não onerosos, por 

pioprietários ou incorporadoras de loteamentos, conforme estabelecido no presente 

Contrato, a partir de sua vigência. 

§ 30  - A atualização monetária será calculada pelos mesmos índices aplicados ao 

reajuste tarifário; 

§ 4° - No caso de decretação da caducidade, o pagamento da indenização não será 

prévio, podendo este ser calculado no decurso do processo; 

§ 50 - O pagamento da indenização será parcelado em tantas vezes quantas forem 

necessárias para permitir o cumprimento da obrigação pelo MUNICÍPIO, segundo suas 

reais possibilidades financeiras, nos seguintes casos de extinção do contrato: 

- rescisão pelo COMARES-UL; 

II - por caducidade; 

III por transferência da outorga dos serviços do COMARES-UL a outro órgão; 

IV - por extinção do COMARES-UL; 

V - por deixar o COMARES-UL de integrar a administração indireta do MUNICÍPIO; e 

VI - por anulação do Contrato. 
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§ 60  - Nos demais casos de extinção previstos no caput da Cláusula Trigésima 

Primeira, a indenização será prévia; 

§ 
70 

- Do valor apurado, a título de eventual indenização, poderão ser descontados os 

créditos decorrentes de multas contratuais e danos provocados pelo COMARES-UL, 

até o limite dos prejuizos causados ao MUNICÍPIO; e 

§ 81  - O não pagamento da indenização prevista no caput desta Cláusula, inclusive 

quando houver controvérsia de seu valor, não impede o MUNICÍPIO de retornar os 

serviços ou adotar outras medidas para garantir a continuidade da prestação adequada 

do serviço público. 

CAPÍTULO XX! 

DOS INVESTIMENTOS E DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 

CLÁUSULA TRIGÉS I MA QUINTA - Quaisquer valores ou bens que entidades públicas 

ou privadas, nacionais ou internacionais, destinarem ao MUNICÍPIO para aplicação nos 

serviços, objeto deste contrato, poderão ser recebidos diretamente pelo COMARES-

UL, nos termos da Lei. 

§ 10 
- Os investimentos realizados pelas partes contratantes serão contabilizados em 

favor de quem suportou seu pagamento; e 

§ 21  - Os investimentos realizados com recursos não onerosos obtidos pelos 

contratantes não serão remunerados. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - Caberá ao COMARES-UL executar diretamente ou 

a contratar de terceiros a execução dos projetos e obras referentes a construção do 

Aterro para destinação dos resíduos sólidos. 

§ 1 0  - Na hipótese de terceirização, os projetos e as obras referidos no "cepuf' deverão 

ter aprovação e fiscalização do COMARES-UL; e 

§ 20 Os serviços nesta cláusula até serem concluídos, não serão considerados como 

investimentos para fins de remuneração e indenização. 

CAPITULO XXII 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - Anualmente, até o final do terceiro mês do 

exercício civil, o COMARES-1.11, obrigatoriamente, prestará contas ao MUNICÍPIO e 

aos órgãos de Controle da gestão dos serviços concedidos, mediante apresentação de: 
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- relatórios, expedidos na forma a ser estabelecida pelos órgãos de controle e 

segundo as prescrições legais e regulamentares específicas, relativos: 

a) à execução dos estudos, projetos e obras previstos em Plano Plurianual de 

Investimentos; 

b) ao Desempenho Operacional da outorga transferida que contenha informações 

específicas sobre os níveis de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade, cortesia na prestação dos serviços e modicidade das tarifas; 

e) ao registro e inventário dos bens vinculados à prestação dos serviços; e 

d) ao desempenho operacional, econômico e financeiro. 

II - demonstrações financeiras do Consórcio e as individualizadas em nome do 

MUNICÍPIO; 

III - demonstrativo da aplicação dos recursos financeiros captados pelo COMARES-UL 

ou pela Administração Municipal, vinculados ao MUNICíPIO. 

Parágrafo Único - A cada três meses, o COMARES-UL deverá publicar 

demonstração financeira parcial relativa à gestão associada de forma específica e 

segregada das demais demonstrações normais do Consórcio 

CAPÍTULO XXIII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - O início da transferência dos serviços se dará por 

ocasião da assinatura do presente contrato, sendo da responsabilidade de ambas as 

partes a satisfação nas necessidades atinentes a destinação dos resíduos sólidos 

produzidos no âmbito do MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - O índice setorial de reajuste deverá ser estabelecido 

em conjunto entre as partes, sendo que, enquanto o índice setorial não for definido, os 

reajustes serão concedidos pela variação do IGP-M, calculado pela Fundação Getúlio 

Vargas ou outro índice que vier a substituí-lo, apurado em relação ao período anual de 

maio a abril. 

Parágrafo Único - Na hipótese do IGP-M ser definitivamente extinto, os órgãos de 

controle e o COMARES-UL, de comum acordo, devem escolher outro índice que 

retrate a variação dos preços dos principais componentes de custos. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - A primeira definição dos valores das tarifas a serem 

cobrados, bem como dos primeiros indicadores de qualidade, serão estabelecidos 30 

(trinta) dias antes do efetivo funcionamento do Aterro. 
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CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - O COMARES-UL deverá apresentar 

juntamente com os primeiros valores das tarifas, metas de investimentos a serem 

adotadas. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - Visando consolidar os valores 

remanescentes e a situação patrimonial dos bens reversíveis relativos a esse Contrato 

de Programa, o COMARES-UL deverá apresentar até 30 (trinta) dias do ato de 

assinatura deste contrato, inventário dos bens patrimoniais afetos ao MUNICÍPIO e 

necessários à prestação dos serviços. 

§ 1 0  - Acordam as partes ora contratantes que aos bens inventariados serão aplicadas 

as regras contidas na Cláusula Trigésima Terceira deste Contrato de Programa, em 

ocorrendo quaisquer dos eventos futuros previstos na Cláusula Trigésima Primeira; e 

§ 20  - A atualização patrimonial deverá ser realizada em até 05 (cinco) anos, a partir da 

assinatura do contrato, identificando os bens aportados por cada uma das partes, 

ressalvado o direito de contestação do MUNICÍPIO, no prazo de 06 (seis) meses, 

contados a partir de sua cientificação. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - O presente Contrato poderá ser aditado, 

visando adequá-lo às necessidades dos serviços e atender o interesse das partes e à 

legislação federal, estadual e municipal incidente sobre o serviço de destinação final 

dos resíduos sólidos, objeto de outorga do presente contrato. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - As normas reguladoras para a prestação 

do serviço, bem como os critérios e as metas dos Indicadores de Qualidade e demais 

disposições não previstas no presente Contrato, serão definidas pelas partes e 

aprovadas em Assembléia Geral do Consórcio, após prévio pronunciamento de seus 

técnicos e órgãos consultivos. 

Parágrafo Único - Até a edição dos instrumentos previstos nesta cláusula será 

aplicada a legislação referenciada na Cláusula Primeira deste Contrato. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - Fica eleito o foro da Comarca do Município 

sede do COMARES-UL, para dirimir quaisquer questões entre as partes, oriundas do 

presente Contrato, que não possam ser solucionadas amigavelmente através da 

mediação e decisão em Assembléia Geral do Consórcio. 
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E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 04 

(quatro) vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, abaixo 

identificadas. 

PALHANO - CE, em 30 de Março de 2009. 

Pelo MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE 

Prefeito JOSÉ CARLOS NOBRE FREIRE 

(Po COM RES-UL 

Presidente JOAO DLMAR DA SELVA 

Visto: 

rador do MUN1CIPIO 

TESTEMUNHAS: 

1- 

0FF:  

RG: 

2- NOME: 	TO'yO 	 k 	d-d-t 
CPF: Od.53. 	a3.jc1 

RG: kOf- 9. f3J.. 	5e1Q2... 
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ANEXO 

iNDICADORES DE DESEMPENHO - COMARES-1.11 

Os indicadores de desempenho serão agrupados conforme a seguir: 

1. Indicadores de Universalização dos Serviços 

2. Indicadores de Continuidade dos Serviços 

3. Indicadores de Qualidade dos Serviços 

4. Indicadores Econômico-Financeiros 

5. Indicadores de Produtividade. 

CONCEITOS E EXPRESSÕES DE CÁLCULO 

1. UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NUS - NÍVEL DE UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

ATUSx lOO 
_PTj 

Onde: 

PA = População do Município. É o valor da quantidade de resíduos residenciais, no último mês do ano, 
pela taxa média de habitantes por domicílio dos municípios com contrato de programa 

PT = População urbana total dos municípios com contrato de programa 

2. INDICADORES DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS 

2.1 TAC - TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE QUANDO DA AUSENCIA 
DE COLETA DO LIXO 

TAC = Yti 
fl i=i 

Onde: 

n = Número total de interrupções na coleta 

ti = Tempo decorrido para correção do fato gerador da falta de coleta para a i-ésima interrupção do 

recolhimento. 



2.2 NRP - INDICE DE RECLAMAÇÕES PROCEDENTES POR FALTA DE COLETA 
POR 1.000 ECONOMIAS 

NRP 
xl.000I 

NE 

Onde: 

NRP = Número de reclamações procedentes no mês no conjunto 

NE = Número de economias do conjunto 

3. QUAUDADE DOS SERVIÇOS 

3.1 ISC - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

r = 
PS 

 X100 
1 	PT 

Onde: 

PS = Parcela da população da amostra satisfeita (soma dos conceitos bons e Ótimos ou soma dos 
conceitos satisfeito e muito satisfeito) com os serviços prestados pelo COMARES-UL 

PT = População total da amostragem 

4. ECONÔMICO-FINANCEIROS 

4.1 ROP (S/DEPREC.) - RAZÃO OPERACIONAL SEM DEPRECIAÇÃO 

(s / deprec.) 
ROP(s/deprec.)= DESP 

	
xlOOl 

ROL 

Onde: 

DESP (s/deprec.) = Despesa operacional total excluída a depreciação 

ROL = Receita operacional líquida 

4.2 DCP - DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO 

DCP= DP xlOO 
ROL 

Onde: 

DP = Despesa com pessoal próprio 

ROL = Receita operacional líquida 
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S. PRODUTIVIDADE 

5.1 IPP1 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL - 1 

IPPJ RF 
NE 

Onde: 

RF = Resíduo coletado e faturado pelo Consórcio em toneladas 

NE = Número total de empregados do Aterro 

5.2 IPP2 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL -2 

IPP2=ER + EO 
NE 

Onde: 

ER = Número de economias com reciclagem 

EO = Número de economias com resíduos orgânicos 

NE = Número total de empregados no Aterro 
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ANEXO O 

ESTRUTURA TARIFÁRIA 

TARIFA CATEGORIA PREÇO SERVIÇO 1 	TARIFA 
BASE COLETA 1 

COMPOSTA 
(PB) (SB) 

MÍNIMA 

RESÍDUO Urbano X(u) 
ORGANICO Y 	 T(1) 
URBANO E Rural X(r) 

RURAL 

Igual ou inferior a 
RESÍDUO 10 ton/mês. X(h) Y 1 (2) 

HOSPITALAR  

Comercial X(c) Y T(3) 

RESDUO 
EMPRESARIAL X(i) Y T(4) 

Industrial 

Municipal X(m) T(5) 

(Igual ou 	inferior a 
lOton.Imês) 

X(o) OUTROS Acima de 10 Y T(6)  

tonímês 

Observações: 

- A Fórmula para cálculo do Preço Base (PB), considerará a correspondência de 1 hab = 1 k. 
resíduo/dia (urbano) e de 1 hab = 0,89 k. resíduo/dia (rural) 
- A Fórmula do Serviço Básico (SB) corresponde ao Preço Básico -t-  Custos do Serviços de 

Coleta/dia 
- A Fórmula para cálculo dos custos do Serviço de Coleta (SC) será considerado o somatório das 
despesas de combustível x quilometragem 1-  depreciação veiculo ± homem/hora + despesa 
variável 
- Nas categorias Empresarial e Hospitalar cuja coleta exceda a 10 ton/mes, o Preço Base do 
excedente será calculado de acordo com o Preço Base da categoria "Outros' 
- Considerar os preços base das categorias resíduos hospitalar (Xh) = resíduos comercial (Xc) 
=1.5 da categoria Urbano (Xu) - situação de igual ou inferior a produção de 10 ton/mês; 
- Considerar categoria Municipal (Xm) = a Categoria rural (Xr); 
- Considerar a categoria Industrial (Xi) = 1.8 da Categoria Urbano (Xu) 

- Considerar a categoria Outros (Xo) = 2.1 da Categoria Urbano (Xu) 
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ANEXO ID 

REGULAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE E DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE, 

EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, PARTE 

INTEGRANTE DO CONTRATO DE PROGRAMA CELEBRADO ENTRE MUNICÍPIO E O 

COIMARES-UL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO:. 

CONSIDERANDO o disposto na Cláusula Vigésima Nona do Contrato de Programa; 

CONSDERANDO o disposto na Cláusula Trigésima do Contrato de Programa e na Lei Federal 

n.° 8987195; 

CONSIDERANDO que é obrigação do MUNICÍPIO aplicar as penalidades regulamentares e 

contratuais, nos termos da Cláusula Vigésima Primeira, inciso III, do Contrato de Programa, 

observados os princípios constitucionais que devem ser obedecidos pela administração 

pública, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988. 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 13 da Lei Federal n.° 11.107105 e as disposições das 

Leis Federais de n.° 8.987195, n.° 8.666/93, e de n° 11.445107, no que couber; 

CONSIDERANDO a necessidade de disposição regulamentar atribuindo aos Órgãos de 

Controle competência para atuar como instância administrativa recursal única; 

F!- CA APROVADO O PRESENTE REGULAMENTO NOS SEGUINTES TERMOS: 

TÍTULO 1 

DAS CLÁUSULAS PASSÍVEIS DE PENALIDADES 

Art. O  Q presente Regulamento tem por finalidade especificar as disposições contratuais que, 

uma vez descumpridas, são passíveis de aplicação das penalidades previstas na Cláusula 

Trigésima do Contrato de Programa, celebrado entre MUNICÍPIO e o COMARES-UL, assim 

como, os procedimentos a serem seguidos pelo MUNICÍPIO. 

Art. 20. As penalidades previstas contratualmente são: 

advertência para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à adequação do 

serviço prestado aos parâmetros definidos no Contrato ou em instrumentos 

complementares; 

em caso de inobservância da advertência, multa de até 2% (dois por cento), 

proporcional à gravidade da infração, sobre o valor arrecadado pelo COMARES-

UL, no MUNICÍPIO, nos últimos 03 (três) meses anteriores à notificação; e 



111. 	-ontrapropaganda, quando o COMARES-UL incorrer na prática de publicidade 

enganosa ou abusiva, nos termos do artigo 37 e seus parágrafos do Código de 

Defesa do Consumidor (Lei n.° 8.078190). 

§ 1°. Nos casos de reincidência em mesma prática infratora, julgada em última instância, 

durante o intervalo de 5 (cinco) anos, contado da data do recebimento do Termo de Notificação 

- TN, a penalidade a ser aplicada será de multa, observado o limite estabelecido no inciso Ii da 

Cláusula Trigésima do Contrato de Programa, a ser fixada considerando-se - 

as situações agravantes e atenuantes; 

lI. 	a extensão do dano causado ao MUNICíPIO ou a terceiros; 

(lI. 	a vantagem eventualmente auferida com a infração; e, 

lv. 	a condição econômica do infrator. 

§ 2°. Consideram-se circunstâncias atenuantes: 

1. 	a ação do autuado não ter sido fundamental para a consecução do fato gerador; 

II. 	ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou, de imediato, 

reparar os efeitos do seu ato de não conformidade ou descumprimento 

contratual. 

§ 3 1'. Consideram-se circunstâncias agravantes: 

ter o infrator, comprovadamente, cometido a infração para obter vantagem além 

da legal, contratual e legitimamente permitida; 

a infração trazer conseqüências lesivas ao MUNICÍPIO e a terceiros; 

IU. 

	

	deixar o autuado de tomar as providências para evitar ou mitigar as 

conseqüências da infração; 

IV. ter o autuado agido com dolo- 

V. a iníraçãoter ocasionado dano coletivo. 

§ 41. Nos casos de reincidência continuada, poderá ocorrer a extinção do contrato pela 

declaração de caducidade, na forma prevista na Cláusula Trigésima Primeira do Contrato e 

neste Regulamento. 

Art. 31 . O COMARES-UL não estará sujeito às penalidades estipuladas contratualmente 

quando a não viabilização de obrigação específica decorrer de fatos ou circunstâncias 

imputáveis unicamente ao MUNICÍPIO, a terceiros ou a caso fortuito, ou de força maior alheio 

a vontade do infrator. 

Are. 41. Será passível de aplicação da penalidade de contrapropaganda, prevista no inciso lii, 

da Cláusula Trigésima do Contrato de Programa e neste Regulamento, a propaganda abusiva 

e/ou enganosa que chegar ao conhecimento, de forma notória, pelos veículos de imprensa ou 

que gerar reclamações reiteradas dos usuários por intermédio do órgão municipal de proteção 

ao consumidor e dos órgãos de Controle. 
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Parágrafo Único - A contra propaganda será custeada integralmente pela autuada e deverá ser 

divulgada da mesma forma, freqüência e dimensão e, preferencialmente, nos mesmos veículos 

de comunicação, local, espaço e horário, a fim de ser capaz de desfazer o malefício produzido 

pela publicidade julgada enganosa ou abusiva. 

TÍTULO II 

DA AÇÃO FISCALIZADORA 

Art. 50  A ação fiscalizadora, prevista no inciso li da Cláusula Vigésima Primeira do Contrato de 

Programa será executada pelo MUNICÍPIO, por secretaria ou órgão designado pelo Prefeito 

Municipal, que será consubstanciada em Relatório de Fiscalização, do qual será feito Termo de 

Notificação - TN, emitido em duas vias, contendo - 

1. 

 

identificação do órgão ou secretaria representante do MUNICÍPIO e respectivo 

endereço; 

1. 	nome e endereço do notificado; 

III. descrição dos fatos levantados; 

IV. indicação de não conformidade(s) e/ou determinação de ações a serem 

empreendidas pelo COMARES-UL, se for o caso; 

V. identificação do representante do MUNICÍPIO, com seu cargo, função, número 

da matrícula e assinatura; 

VI. local e data da lavratura. 

Parágrafo Único. Uma via do TN será entregue, ou enviada mediante registro postal com 

Aviso de Recebimento (AR), ao representante legal do COMARES-UL ou ao seu procurador 

habilitado, na sede do notificado, para conhecimento e manifestação, se for o caso, sempre 

acompanhado, se existir, do respectivo relatório de fiscalização. 

Art. 6°. O COMARES-UL terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento do TN, para 

atender o notificado, adequando-se ao fato apontado como de não conformidade ou 

manifestar-se sobre o objeto do mesmo, inclusive juntando os elementos de informação que 

julgar convenientes. 

§ 1 °  Quando da análise da manifestação do notificado, poderão ser solicitadas outras 

informações julgadas necessárias ao melhor esclarecimento dos fatos relatados; e 

§ 2 °. O representante do MUNICÍPIO responsável pela ação fiscalizadora poderá, 

excepcionalmente, conceder prorrogação do prazo, desde que solicitada tempestivamente e 

devidamente justificada pela notificada. 

§ 3°. O TN será arquivado quando: 

1. 	não comprovada a conformidade apontada; ou, 

consideradas procedentes as alegações do COMARES-UL; ou, 

III. 	o COMARES-UL acolhe o apontamento e atende no prazo estabelecido as 

determinações da fiscalização contidas no relatório. 
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TÍTULO III 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Capítulo / 

DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CONSTANTES NO CONTRATO DE PROGRAMA 

Ar. 70,  Será lavrado Auto de Infração - AI, nos casos de: 

comprovação da não conformidade; 

1. 	não serem atendidas, no prazo, as determinações do MUNICÍPIO; 

III. 	ausência de manifestação tempestiva do interessado ou prestada de forma 

insatisfatória. 

Art. 80.  O Auto de Infração, emitido por funcionário de hierarquia superior ao responsável pela 

ação fiscalizadora, será instruído com o Relatório de Fiscalização, o TN e a respectiva 

manifestação da notificada, se houver, assim como a exposição de motivos da autuação e 

outros documentos a esta relacionados, que não implique duplicidade da documentação 

constante do processo de fiscalização correspondente. 

Parágrafo Único - O Ai, quando eivado de vício ou incorreção, poderá ser retificado de ofício 

pelo responsável pela sua emissão. Neste caso, abrir-se-á novo prazo ao autuado para 

apresentação de recurso. 

Art. 90,  O AI será emitido em duas vias, contendo: 

o local e a data da lavratura; 

11. 	o nome, o endereço e a qualificação do autuado; 

III. a descrição do(s) fato(s) ou do(s) ato(s) constitutivo(s) da(s) infração(ões); 

IV. a indicação dos dispositivos legais, regulamentares, ou contratuais infringidos e 

as respectivas penalidades; 

V. a imposição da penalidade nos termos deste Regulamento e do Contrato; 

Vi. 	possibilidade de apresentação de recurso; 

VII. 	a identificação do responsável do MUNICÍPIO pela autuação, sua assinatura, a 

indicação do seu cargo ou função e o número de sua matrícula. 

Parágrafo Único - Uma via do AI será remetida, ou entregue, para efeito de notificação, ao 

representante legal do autuado, ou ao seu procurador habilitado, na sede do autuado, 

mediante registro postal com Aviso de Recebimento (AR) ou outro documento que comprove o 

respectivo recebimento. 

Art.10. O valor da multa será atualizado pela taxa SELJC ou outro indicador que o venha 

substituir, conforme previsto no § 50 do art. 17 do Anexo 1 do Decreto no 2.335, de 6 de outubro 

de 1997, e observado o disposto no parágrafo único deste artigo. 
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Parágrafo Único - Será considerada a variação acumulada pro rata die da taxa SELIC no 

período compreendido entre o segundo dia anterior ao término do prazo estabelecido no AI e o 

segundo dia anterior à data do efetivo pagamento da multa. 

Art. 11. Havendo o recolhimento da multa e observado, quando couber, o disposto no artigo 

antecedente, o autuado deverá encaminhar ao MUNICÍPIO uma via do respectivo 

comprovante, devidamente autenticado e sem rasuras. 

Parágrafo Único - As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas previstas 

neste Regulamento e no Contrato de Programa deverão reverter a Fundo Municipal de Meio 

Ambiente, que deverá ter a destinação dos valores vinculada à melhoria dos serviços de 

proteção e recuperação do Meio Ambiente do Município. 

Art. 12. O não recolhimento da multa no prazo estipulado no AI, sem interposição de recurso, 

ou no prazo estabelecido em decisão ir -recorrível na esfera administrativa, acarretará o imediato 

encaminhamento do processo administrativo à Procuradoria Municipal, para a inscrição do 

valor correspondente na Dívida Ativa do Município e respectiva cobrança, nos termos da Lei. 

Capítulo Ii 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INADIMPLÊNCIA 

ArL 13. Poderá o MUNiC!PIO declarar a caducidade, por meio de decreto municipal, 

rescindindo o Contrato de Programa, constatando reiteradas e continuadas práticas infrativas 

que possam, de per si ou conjuntamente, caracterizar a inadimplência contratual, como previsto 

na Cláusula Trigésima do Contrato e neste Regulamento. 

Art, 14. Como condição de validade e eficácia do processo, o mesmo deverá ser precedido de 

comunicação ao COPAARES-UL, por intermédio de Notificação, devidamente autorizada ou 

emitida pelo Prefeito Municipal, quanto ao(s) descumprimento(s) contratual(is) praticados, 

apurados em Relatórios de Fiscalização anteriormente realizados, com a fixação de prazo para 

a sua regularização definitiva. 

§1 0. A Notificação deverá ser enviada mediante registro postal com Aviso de Recebimento 

(AR), ao representante legal da notificada ou ao seu procurador habilitado, na sede, para 

conhecimento e providências pertinentes. 

§ 20. Cumprido o requisito anterior e decorrido o prazo concedido em notificação, o Sr. Prefeito 

Municipal autorizará a instauração de processo administrativo de inadimplência. 

Art. 15. O COMARES-UL será intimado da instauração do processo administrativo de 

inadimplência e terá o prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar defesa quanto aos 

fatos imputados ou a manifestação quanto à adequação de não conformidade e/ou 
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cumprimento das determinações. Mediante justificativa do intimado, o MUNICÍPIO poderá 

prorrogar o prazo previsto. 

§ único. O Termo de Intimação deverá ser lavrado em três vias e conterá, necessariamente: 

1. 	nome, endereço e qualificação do notificado; 

II. indicação das cláusulas contratuais violadas; 

III. descrição resumida dos fatos levantados; 

IV. identificação da autoridade a quem será dirigida a defesa- 

V. identificação do órgão ou secretaria emitente, com nome e assinatura do 

responsável; 

Vi. 	local e data da lavratura. 

Are. 16. O processo administrativo deverá ser instruído com as seguintes peças: 

1. 	a Notificação e comprovante de entrega; 

li. 	manifestação do COMARES-UL, se houver; 

III. 	autorização do Prefeito Municipal de instauração do processo; 

lv. 	Termo de Intimação ao COMARES-UL, com comprovante de entrega; 

V. 	o histórico dos relatórios de fiscalização e/ou processos administrativos de 

aplicação de penalidades; 

parecer técnico contendo as transgressões à legislação e ao contrato de 

programa; 

VII. 	defesa do COMARES-UL, se apresentada; 

Art. 17. A decisão acerca da declaração de caducidade será proferida pelo Prefeito Municipal, 

com base nos elementos constantes no processo, com a devida intimação de seu inteiro teor 

ao COMARES-UL, no prazo de 30 (trinta) dias. 

§o. A partir do recebimento da notificação pelo COMARES-UL, passará a fluir o prazo para 

recurso. 

§ 20. A decisão referida no caput" deste artigo será decretada pelo Prefeito Municipal e 

publicada na imprensa oficial do MUNICÍPIO, após decurso do prazo recursal não aproveitado 

pelo COMARES-UL ou informação da negativa de provimento do recurso julgado pelos Órgãos 

de Controle, em decisão irrecorrível. 

Capítulo III 

DO RECURSO 

Art. 18 Os procedimentos previstos neste Capítulo destinam-se tanto para as decisões 

proferidas nos processos de aplicação de penalidades, quanto para o Processo Administrativo 

de lnadimplência, ambos previstos neste Título. 

-,. 
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Art. 19. O prazo para interposição de recurso será de 15 (quinze) dias, contados do 

recebimento do Auto de Infração que aplicou penalidade ou da intimação da decisão que julgou 

procedente a inadimplência contratual do COMARES-U L. 

Parágrafo Único - O recurso deverá ser dirigido ao Prefeito Municipal, que o receberá com 

efeito suspensivo, podendo reconsiderar a decisão recorrida ou remeter aos órgãos de 

Controle para julgamento, tudo no prazo de 05 (cinco) dias. 

Art. 20. Os Órgãos de Controle receberão o recurso interposto e poderá, por decisão do 

Conselho Superior, confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente a decisão 

recorrida. 

10. Se da aplicação do disposto no "caput" deste artigo puder decorrer gravame à situação da 

recorrente, esta deverá ser cientificada para que formule suas alegações no prazo de dez dias, 

contado da juntada do aviso de recebimento da notificação. 

§ 20. Na tramitação do recurso serão observados os procedimentos estabelecidos em 

Resolução dos Órgãos de Controle. 

§ 31. No caso de aplicação da penalidade de multa, a recorrente terá o prazo de 30 (trinta) dias 

para efetuar o respectivo recolhimento, nos termos deste Regulamento, contado da data da 

publicação da decisão dos Órgãos de Controle acerca do recurso. 

Art. 21. A critério dos Órgãos de Controle, poderão ser realizadas novas diligências 

processuais. 

TÍTULO IV 

DO TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTE DE CONDUTA 

Art. 22. Durante a tramitação do processo administrativo, poderá o MUNICÍPIO, 

alternativamente à imposição de penalidade ou declaração de caducidade, firmar com o 

COMARES-UL termo de compromisso de ajuste de conduta, visando a adequação da conduta 

irregular às disposições regulamentares e/ou contratuais aplicáveis. 

§ 1 0 . As metas e compromissos objeto do termo referido neste artigo deverão, no seu conjunto, 

ser compatíveis com as obrigações previstas no Contrato de Programa firmado entre o 

MUNICÍPIO e o COMARES-UL. 

§ 21. Do termo de compromisso de ajuste de conduta constará, necessariamente, o 

estabelecimento de multa pelo seu descumprimento. Em caso de processo administrativo de 

aplicação de penalidade de multa, o valor será correspondente ao montante da penalidade que 

seria aplicada, acrescido de 20% (vinte por cento). 
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CONTRATO DE PROGRAMA N° 009/2009ICOMARES-UL 

..-ONTRATO DE PROGRAMA QUE ENTRE Si 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RUSSAS, ENTE 
FEDERADO CONSORCIADO, E O CONSúo 
MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS - UNIDADE LIMOEIRO - COMARES - 
UL, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARAM: 

Pelo presente instírurnento de contrato, eem conformidade com o inciso 1 e § 2 1  do inciso V 

da Cláusula Sétima e incisos 1 e II da Cláusula Trigésima do Contrato de Constituição do 

Corsórco Muncipai pa -a Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Limoeiro, devidamente 

ratificado por Lei Municipal de n° 1195, datada de 03/12 P2008, o Município de RUSSAS, 

através da sua Prefeitura Municipal, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n°07.53544610001-60, sito a Av. Dom Uno n°831, CEP: 62.900-000, 

neste ato representado por seu gestor, o Sr. RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS, 

brasileiro, divorciado, empresário, portador do CPF/MF n° 103.000.403-00, doravante 

denominado de MUNICPO, e de outro lado o CONSÓRCIO MUNICIPAL PARA 

ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE LIMOEIRO COMARES-UL, pessoa 

jurídica de direito público, do tipo associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

com sede na cidade de Limoeiro, Estado do Ceará, sito a rua 

Cel. Antônio Joaquim n° 2121, CEP: 62.930-000, neste ato representado, na forma 

estatutária, por seu Presidente, Sr. JOÃO DILMAR DA SILVA, brasileiro, casado, 

dentista, portador do CPF/MF n° 041.258.433-68, doravante denominado COMARES-

UL, tem entre si, justo e contratado a prestação de serviços relativos à destinação final 

dos resíduos sólidos produzidos no âmbito do território do MUNICÍPIO, mediante as 

seguintes cláusulas e condições, observada toda a legislação aplicável à matéria. 

CAPÍTULO 1 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

CLÁUSULA PRIMEIRA. 	No que não contrariar a legislação federal, estadual e 

municipal afeta ao objeto deste contrato, aplica-se, em especial, as Leis Federais de n. °  

8.429192, de n° 8.66611993; de n 0  8.98711995 e suas alterações posteriores; de n° 

11.10712005; e de n° 11.44512007; o Decreto Federal de n.° 6.01712007; a respectiva 

Lei Municipal de Ratificação n° 1195 /2008 e demais legislação em vigor; 
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CLÁUSULA SEGUNDA - A celebração do presente Contrato de programa se dá por 

dispensa de licitação em conformidade com o art. 24, inciso XXVI, da Lei Federal n.° 

8.666193, observados os procedimentos previstos no art. 26 da mesma Lei. 

CAPITULO Ii 

DAS DEFNIÇÕES 

cLÁUSULA TERCEíRA -. Para os efeitos deste Contrato, considera-se: 

Gestão Associada; ato de promover ações para a prestação de serviço público 

com o objetivo de alcançar níveis de satisfação das necessidades básicas e essenciais 

do ser humano, visando à universaização desta prestação r m::: c açào Co 

COMARES-UL; 

li - Serviços: prestação de serviços públicos diretamente relacionados destinação 

final dos resíduos sólidos, objeto do presente Contrato; 

Piano de Gerecianiento Ambiental: conjunto de estudos, diretrizes, programas, 

pnoidades, metas, atos normativos e procedimentos capazes de avaliar e fornecer 

subsídios para soluções viáveis no que concerne a destinação final de resíduos 

sólidos; 

IV - Plano Municipal de Saneamento Básico: instrumento da política de saneamento 

do UNIC!P!O que deverá abranger o diagnóstico da situação local e seus impactos 

nas condições de vida, os objetivos e metas a serem atingidos através da gestão 

associada; 

V - Atividade de planejamento: identificação, qualificação, quantificação, organização 

e orientação de todas as ações por meio das quais o serviço deva ser prestado 

carçando metas e resultados pretendidos; 

Vi - Ativdade de Regulação: todo e qualquer ato, normativo ou não, que discipline ou 

organize a prestação de um determinado serviço; 

VII - Atividade de Fiscalização: acompanhamento, monitoramento, controle e 

avaliação da prestação de um serviço público; e 

Controlo Social: mecanismos e procedimentos que garantam informações a 

sociedade sobre a prestação de um serviço. 

CAPÍTULO III 

DA FiNALIDADE E DO OBJETO 

CLÁUSULA QUARTA Este Contrato de Programa tem por finalidade constituir e 

regular as obrigações a serem assumidas pelas partes, no âmbito da gestão associada 
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estabelecida e autorizada no Caput da Cláusula Nona do Contrato de Constituição do 

Consórcio. 

CLÁUSULA QUINTA - Este Contrato de Programa tem por objeto a outorga através 

da gestão associada a ser exercida pelo COMARES-UL, com a transferência total da 

prestação de serviço para destinação final dos resíduos sólidos bern como com a 

transferência parcial de encargos, pessoal e bens que se fizerem necessários a sua 

realização, podendo para tanto promover ações e desenvolver melhorias para a 

prestação do serviço público ora transferido de forma a alcançar níveis de satisfação 

das necessidades básicas e essenciais dos munícipes no tocante a educação, saúde e 

preservação ambiental, maximizando qua lidade de vida, tanto na área urbana como em 

áreas rurais contínuas dentro do território do MUNC!PiO. 

§ 	Ainda com a naiidade de destinação final dos resíduos sólidos produzidos no 

- MUNICÍPIO, o COMARES -UL podera impianzar. ampliar. m.ehorar, buscar novas 

tecnologias e soluções para construção e operacionalização do Aterro de forma a 

promover a coleta nas estações, o transpo rte, o condicionamento e o tratamento dos 

resducs e seus derivados dentro das normas legais e índices ecologicamente 

aceitáveis, podendo também para obtenção de seus obletivcr ,  

- realizar cobrança e arrecadação de tarifas e outros preços públicos, sendo 

calculados com base nos critérios definidos no Contrato de Constituiç ão do Consorcio e 

legalmente previstos em regulamentos; 

II medir, faturar e entregar contas aos usuários do sistema; 

::zar nvestmentos econômico e financeiramente compatíveis com as receitas 

oriundas de arrecadação, de transferências voir' d outras esferas de governo 

ou com recursos devidamente previstos em contrato de rateio; 

IV - promover estudos e pesquisas na busca porsoluçoes e aproveitamento de 

resíduos transformando-os em recursos renováveis; 

V - manter atualizados indicadores (dados, ina i ces e estats!cas) de moio a ooneoar 

vor• - s nas Quanucades produzidas de resíduos e os efeitos alcançaaos com 

oase nas diretrizes e diaqnosucos estacetecidos nos pianos de Gercamento 

Ambiental e Municipal de Saneamento Básico; 

VI - elaborar planos de investimentos para expansão, reposição e modernizarão 

nonotoqca ao Aterro, bem corno ptanos de recuperação dos custos sem, contudo, 

comprometer a quaudaae ao serviço presraao; 

_w 

4 	— ' (~_ 



-- notificar previamente o MUNICÍPIO em inadimplência das obrigações assumidas, 

adotando medidas de restrição de acesso ou de suspensão do serviço caso a 

nadimplência não seja sanada; e 

VIII - exercer o poder de polícia para fiscalizar e multar no caso de comprovado 

descumprimento da legislação e de grave ameaça a saúde e ao meio ambiente. 

§ 2 -, Para execução da gestão associada prevista neste Contrato, fica vedado ao 

COMARES-UL atribuir a terceiros o exercício dos poderes outorgados no tocante a 

planejamento, fiscalização e regulação, poderes estes de competência exclusiva da 

administração pública, sob pena de nulidade- 

CAPÍTULO IV 

DA ÁREA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

CLÁUSULA SEXTA - A delegação dos serviços ora outorgados abrangerá a área 

urbana e áreas rurais contínuas à zona urbana por toda a extensão do território do 

U N C PíC. 

Parágrafo Único - A área de atuação poderá, também, contemplar aglomerados 

urbanos da área rural, nos termos definidos em aditivo contratual. 

CAPÍTULO V 

CLÁUSULA SÉTIMA - Este Contrato vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos, a contar 

da data de sua assinatura. 

Palio Único - O presente Contrato poderá ser prorrogado por igual e sucessivos 

períodos de 20 (vinte) anos, por intermédio de Termo Aditivo, mediante manifestação 

expressa das partes com 01 (um) ano de antecedência. 

CAPÍTULO VI 

:T ODO, FORMA E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

CLÁUSULA O!TAVA - Na prestação dos serviços, oCOMARES-UL deverá: 

- estabelecer, através de negociação com o MUNICÍPIO, sempre de forma compatível 

com os planos de Gerenciamento Ambiental e Municipal de Saneamento Básico, as 

ações de investimentos, definindo necessidades e prioridades, a serem consideradas; 

II - operar e manter os serviços de controle da coleta dos resíduos nas estações, o 

condicionamento, tratamento medição e controle de qualidade na prestação do serviço 
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nos termos da legislação ambiental e das normas reguladoras próprias a serem 

definidas no prazo máximo previsto na Cláusula Octogésima-Sexta do Contrato de 

Constituição do Consórcio; 

- operar e manter os serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final dos 

íesíduos sólidos, nos termos definidos do Contrato de Constituição do Consórcio; 

IV -• executar direta ou indiretamente estudos, projetos, obras e serviços, sempre de 

forma compatível com os procedimentos estabelecidos no Contrato de Constituição do 

Consórcio, objetivando o adequado funcionamento dos serviços e o pleno atendimento 

dos usuários, observados os imites previstos em orçamento anual, plurianual ou em 

Contrato de Rateio; 

V - equacionar e solucionar, de forma satisfatória, eventuais problemas no 

funcionamento dos serviços, de acordo com o regulamento do Consórcio; 

- melhorar o nível de qualidade dos serviços, de acordo com a legislação atual e 

superveniente; 

VII - garantir a continuidade dos serviços; 

VIII - atender ao crescimento vegetativo populacional, promovendo as ampliações 

necessárias, de acordo com os objetivos e normas gerais do Consórcio; 

IX - adotar tecnologia adequada e empregar materiais, equipamentos, instalações e 

métodos operativos que, atendidas as normas técnicas pertinentes, garantam a 

prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários; 

X - executar ações visando à manutenção e conservação dos equipamentos e das 

instalações; 

-- programar e informar ao UNCíPIO, por escrito, as condições técnicas e 

financeiras, o prazo de início e de conclusão das obras. 

CLÁUSULA NONA - Só será admitida a interrupção dos serviços nas seguintes 
hipóteses: 

-. situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens; 

II - necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias nas instalações do 

Aterro que se não realizadas, possam comprometer a prestação do serviço, a saúde ou 

o meio ambiente; 

manipulação indevida de qualquer equipamento ou em suas instalações que 

possam acarretar riscos ou prejuízos a Administração Pública; 

IV - inadimplemento do MUNICÍPIO do pagamento das tarifas, após ter sido 

formalmente notificado. 
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Parágrafo Único - As disposições contidas no "caput" serão aplicadas observada a 

ieqisação específica, no estabelecido em Contrato de Constituição do Consórcio, seu 

Estatuto, Regimento Interno e normas de Regulação. 

CAPITULO VI! 

DOS CRTÉRIOS, INDICADORES, FÓRMULAS E PARÂMETROS DEFINIDORES DA 

QUALIDADE DO SERVIÇO 

CLÁUSULA DÉCIMA - As metas progressivas e graduais de expansão dos serviços, 

de qualidade, de eficiência e de tratamento dos resíduos, bem como a utilização de 

outros recursos naturais (água e energia), serão aferidos por meio dos indicadores 

definidos em indicadores oficiais e demais normas regulamentares 

§ 1° - O COMARES-UL deverá apresentar relatórios anuais de medição dos 

indicadores referentes a cada ente consorciado de modo a definir a participação 

individual do MUNICÍPIO na prestação de serviço; 

O COIARES-UL deverá apresentar Relatório Anual de Prestação de Serviço 

RAPS, de forma a verificar a efetividade das ações executadas, bem como os 

indicadores (critérios, índices, parâmetros e prazos) adotados no desempenho da 

prestação de serviço realizada pelo Consórcio; 

§ 31  - Deverá também ser apresentado relatório com base em outras metas oriundas 

de indicadores estabelecidos em Contrato de Constituição ou em resoluções do 

Consórcio; 

§ 40  - Os relatórios previstos nos parágrafos anteriores deverão ser encaminhados ao 

MIJ!CiPIO para conhecimento e análise, anualmente, até 31 de março do ano 

subseqüente ao do exercício a que se referirem; e 

§ 
50 - Os indicadores de qualidade deverão ser revistos nas mesmas datas das 

reuniões Ordinárias da Assembléia Geral, ocasião em que poderão ser submetidas a 

prévia análise do Conselho de Regulação, composto por membros da Diretoria 

Executiva e de representantes da sociedade legalmente designados. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O cumprimento das normas relativas à qualidade 

dos serviços, estabelecidas neste contrato e demais disposições regulamentares, será 

aferido pelo MUNICÍPIO através de seus órgãos ambientais e de saúde. 

Parárao Único - Os resultados da verificação prevista nesta cláusula serão 

amplamente divulgados na rede mundial de computadores. 

7 



CAPÍTULO VII! 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Pela prestação dos serviços que lhe são delegados 

por este Contrato, o COIARESUL cobrará as tarifas discriminadas na Planilha de 

Estrutura Tarifária do Sistema (Anexo II), sendo implementadas pelo COMARES-UL, 

deforma universal, em todos os entes integrantes do Consórcio. 

§ 10 - A tarifa pela prestação do serviço deve cobrir os custos operacionais eficientes, 

segundo o nível de qualidade dos serviços ofertados e assegurar a obtenção de um 

retorna justo e adequado dos investimentos e ainda a necessária provisão das 

depreciações dos equipamentos e instalações, observadas as condições do Contrato 

de Constituição do Consórcio e a legislação aplicada a matéria; e 

§ 20 - Para entrarem em vigor e serem cobradas, as tarifas e suas alterações deverão 

submetidas ao Conselho de Regulação e homologadas em Assembléia Geral. 

CAPÍTULO IX 

)C REAJUSTE TARIFÁRIO 

CLÁUSULA DÉCiMA TERCEIRA - Os valores das tarifas serão reajustados em 

conformidade com as seguintes condições: 

li - o reajuste ocorrerá sempre em l de junho de cada ano e será aplicado no 

faturamento da competência Junho; e 

li - os reajustes serão concedidos pelo índice setorial, apurado em relação ao período 

anual de maio a abril. 

CAPITULO X 

DA REVISÃO TARIFÁRIA 

CLÁUSULA DÉCIA QUARTA - O Conselho de Regulação, de acordo com o previsto 

no contrato de Constituição do Consórcio, procederá as revisões dos valores das 

tarifas, considerando as alterações na estrutura de custos da prestação de serviço, os 

estímulos à eficiência e à modicidade das tarifas, ouvindo o MUNICÍPO, os demais 

entes consorciados e os representantes dos usuários. 
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§ 10 As revisões tarifárias serão realizadas a cada 02 (dois) anos, sempre no mês em 

que rsazar a segunda reunião Ordinária da Assemb!éia Geral prevista em Contrato de 

Constituição do Consórcio. 

§ 2 - No ano seguinte em que ocorrer revisão dos valores da tarifa, o reajuste previsto 

na Cláusula Décima Terceira será substituído pela revisão. 

§ 
30 - Os pedidos de revisões ordinárias das tarifas, acompanhados de todos os 

elementos e informações necessárias, serão encaminhados pelo COMARES-UL ao 

Conse!ho de Regulação, com pelo menos 90 dias de antecedência à data de sua 

vigência, a qual procederá aos trâmites para sua análise e elaboração de parecer 

quanto a sua aprovação ou denegação, de forma integral ou parcial. 

§ 40 Por sugestão de qualquer uma das partes, poderá ser realizada a readequação 

da estrutura tarifária. 

CAPÍTULO XI 

DA REVISÃO TARIFÁRIA EXTRAORDINÁRIA 

CLÁUSULA IDÉCÂMA QUINTA - As partes reconhecem que as tarifas indicadas na 

Planilha de Estrutura Tarifária (Anexo II), em conjunto com as regras de reajuste e 

revisão descritas nas cláusulas anteriores, serão suficientes para a adequada 

prestação dos serviços concedidos e a manutenção do seu equilíbrio econômico-

financeiro. 

§ 1° - Sempre que forem atendidas as condições para a prestação do serviço, 

considera--se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. 

CLJSULA DÉCIA SEXTA - Sem prejuízo dos reajustes e revisões a que se 

referem às cláusulas anteriores, caso haja alterações significativas nos custos da 

prestação do serviço, por solicitação do COMARES-UL ou de seus entes consorciados, 

devidamente comprovadas por documentos, a Assembléia Geral poderá, a qualquer 

tempo, requerer à revisão extraordinária das tarifas, visando manter o equilíbrio 

econômico-financeiro para prestação do serviço, nas seguintes hipóteses: 

- quando houver necessidade de alterações significativas nas metas de investimentos, 

previstas em Plano Plurianual de Investimentos, ou para atender demandas 

extraordinárias que afetem a estrutura tarifária, acarretando variações acima de 02 % 

(dois por cento), negativas ou positivas, dos valores das tarifas necessárias para a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do serviço prestado; 
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- quando houver a extinção do contrato por caducidade, rescisão, anulação, 

referentes aos municípios integrantes do Consórcio; 

111 - em decorrência de fatos extraordinários fora do controle do MUNICÍPIO ou do 

COARES-UL, em razão de: 

a) atos da natureza que afetem significativamente os custos da prestação dos serviços; 

b) alterações na poRtica tributária ou fiscal; 

o) em decorrência de decisões judiciais que repercutam, direta ou indiretamente, nos 

custos de prestação dos serviços concedidos provocando variações positivas ou 

negativas superiores a 2 % (dois por cento); 

d) ocorrência de outros fatos extraordinários admitidos e reconhecidos pelas partes 

que afetem significativamente os custos da prestação dos serviços; 

e) extinção do contrato de algum dos municípios cuja receita anual seja equivalente a 

mais de 2 °ib do total do arrecadado; 

f) ingresso de município ou grupo de municípios cujo somatório da receita anual seja 

superior a 2 % do total do arrecadado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As fontes provenientes de receitas alternativas, 

complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, 

com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, serão obrigatoriamente consideradas 

para a aferição do equilíbrio econômico-financeiro do serviço prestado. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Na exploração do serviço público objeto deste 

Contrato, o COMARES-UL não poderá dispensar tratamento diferenciado, inclusive 

tarifário, entre os entes consorciados e nas mesmas condições de atendimento, exceto 

nos casos previstos na legislação federal, estadual e regulamento do COMARES-UL. 

Parágrafo único - Será vedada a concessão de isenção de pagamento de tarifas, 

tanto aos entes consorciados como aos demais setores do Poder Público, visando 

garantir a manutenção da adequada prestação dos serviços e o tratamento isonômico 

previsto no Contrato de Constituição do Consórcio. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Ressalvados os impostos incidentes sobre a renda, a 

criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a 

assinatura deste Contrato, quando comprovado seu impacto, implicará na revisão das 

tarifas, para mais ou para menos, conforme o caso. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Para assegurar maior transparência na gestão associada o 

CO1iIARES..UL deverá prestar contas através de relatórios econômicos e financeiros 



do serviço prestado em relação ao MUNICÍPIO, especialmente no tocante ao montante 

arrecadado e investido em seu território. 

CAPÍTULO XII 

DOS DIREITOS, GARANTIAS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

SEÇÃO! 

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

CLÁUSULA VGSA PRIMEIRA - Compete ao MUNICPlO, na qualidade de ente 

consorciado, as seguintes obrigações: 

-- contribuir para a regulamentação da prestação do serviço; 

li - fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços; 

fazer cumprir a aplicação das penalidades regulamentares e contratuais; 

IV homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma da lei, das normas 

pertinentes e deste contrato; 

V - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do COMARESUL e as 

cláusulas contratuais do Contrato de Constituição, Estatuto, Regimento Interno e 

Regularneni:os; 

VI - zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e buscar soluções para as 

queixas e reclamações dos munícipes, encaminhando-as ao COMARES-UL para 

serem cientificados, em até 30 (trinta) dias, das providências tomadas; 

Vil - declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra 

pública, outorgando poderes ao COMARESUL para promoção das desapropriações e 

para a instituição das servidões administrativas, a qual assumirá a responsabilidade 

pelas indenizações cabíveis; 

VIII - estimular o aumento da qualidade e produtividade dos serviços; 

- estimular a educação ambiental dos munícipes no sentido de promover a 

separação e coleta de materiais recicláveis e de reuso dos resíduos sólidos; 

X - consultar ao COl'iIARES-UL sobre a capacidade técnica do Aterro para a 

destinação final de resíduos antes de aprovar novos segmentos produtores 

populacionais ou industriais; 

Xi comunicar previamente ao COMARES-UL a execução de obras e serviços nas vias 

públicas em que se localizam estações de coleta ou nas de acesso ao aterro; 

XII - zelar pelo cumprimento da legislação federal, estadual e municipal de proteção 

ambiental e de saúde pública, respondendo pelas eventuais conseqüências de seu 

descumprirnento, no que couber, visando à preservação e a conservação do meio 

ambiente e da saúde pública; 
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Xill - zeiar pelo cumprimento da legislação vigente relacionada ao desenvolvimento de 

fontes alternativas de energia ecologicamente viáveis, produzidas a partir dos resíduos 

sólidos para aproveitamento racional de seus benefícios; 

XIV exigir a prestação do serviço de forma obrigatória a todas as áreas de seu 

território, excetuando-se apenas as áreas com justificável impossibilidade técnica; e 

XV - estabelecer planos e políticas ambientais, de saneamento, de urbanização e 

desenvolvimento industrial, com a participação do COMARESUL de modo a permitir o 

estabelecimento de Metas de Investimentos; 

XVI - Arcar com os ônus e passivos dos servidores municipais transferidos para 

prestarem serviços ao Consórcio; e 

XVII - responder subsidiariamente em relação a todas as obrigações fiscais, 

trabalhistas e previdenciárias, bem assim a quaisquer outras obrigações e encargos 

relacionados ou decorrentes da exploração dos serviços transferidos; 

SEÇÃO II 

DOS DIREITOS E GARANTIAS DO MUNICÍPIO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - Ao MUNICÍPIO são assegurados os seguintes 

direitos e garantias: 

estabelecer, juntamente com o COMARES-UL, as prioridades, os objetivos e as 

condições para a prestação dos serviços, considerando as Metas de Investimentos e 

de forma compatível com o Plano do MUNICÍPIO de Saneamento Básico; 

II - receber do COIARES-UL a prestação de serviços adequados nos termos deste 

contrato e da legisiação aplicável; 

ffi - a realização, peio COARES-UL, dos investimentos necessários à expansão e à 

modernização dos serviços, dos equipamentos e das instalações, nos termos previstos 

no planejamento orçamentário do MUNICÍPIO e no Orçamento Plurianual de 

Investimento do Consórcio; 

conhecer, prévia e expressamente, as obras que o COMARES-íJL pretenda 

executar próximos ou em vias e logradouros públicos; 

V - -estar isento de qualquer ônus de solidariedade com o COMARESUL no caso de 

falta ou insuficiência de sinalização nas obras por ele realizadas nas vias públicas, 

durante toda a execução das mesmas: 

receber, do COMARES-UL, no primeiro trimestre de cada ano, prestação de 

contas na forma da Cláusula Trigésima Sétima; 

VII - ser ressarcido de todos os prejuízos que lhe forem causados em decorrência da 

indevida execução dos serviços, conforme processo administrativo prévio e especifico: 
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VIU - ter assegurada a aplicação dos recursos financeiros captados pelo COMARES-

UL ou pelo MUNICÍPIO, destinados a prestação do serviço outorgado; 

- ser informado, prévia e expressamente, pelo COMARES-UL de qualquer operação 

financeira ou judicial em que faça recair garantia sobre os bens vinculados à prestação 

do serviço, que possam comprometer a operacionalização e a continuidade da 

prostação dos serviços; 

X -- receber em quaisquer dos casos de extinção do contrato, cópia do acervo técnico 

da prestação dos serviços, em meio digital; 

XI - ter livre acesso dos técnicos e agentes de fiscalização do MUNICÍPIO, 

especialmente designados, em qualquer época, às obras, equipamentos e instalações 

utilizados na prestação dos serviços, bem corno aos dados e registros administrativos, 

contábeis, técnicos, econômicos e financeiros realizados pelo COMARES-LJL, relativos 

ou pertinentes ao contrato; 

XV - aplicar as penalidades previstas neste contrato; 

XVI - receber os bens reversíveis, nos termos deste contrato, em quaisquer das 

hipóteses de sua extinção. 

CAPÍTULO XIII 

111 1*.J]zUCY II *iI.i.] 	i*!IiU 

SEÇÃO! 
DAS OBRIGAÇÕES DO COMARES-UL 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - Compete ao COMARES-UL as seguintes 

obrigações: 

- elaborar e executar direta ou indiretamente, estudos, projetos e obras, obedecendo 

às prioridades, os objetivos e as condições estabelecidas neste contrato em Contrato 

de Rateio ou em Pano Plurianual de Investimentos; 

II - garantir a prestação de serviços adequados nos termos deste contrato e da 

legislação aplicável; 

- daí ciência prévia e expressa ao MUNICÍPIO das obras que pretenda executar 

próximas ou em vias e logradouros públicos; 

IV - sinalizar as obras nas vias públicas durante toda a sua execução, sendo que 

qualquer dano causado a terceiro, em virtude de falta ou insuficiência de sinalização 

serão da inteira responsabilidade do COMARES-UL; 

V - apresentar ao MUNICÍPIO, no primeiro trimestre de cada ano, prestação de contas 

na forma da Cláusula Trigésima Sétima; 



publicar, anualmente, as demonstrações financeiras referentes a prestação do 

serviço na forma da legislação específica; 

Vl - a execução do serviço, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados 

ao MUNICÍPIO, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo 

MUNICÍPIO, ou a quem este delegar, exclua ou atenue essa responsabilidade, exceto 

nos cosos legais: 

Vli - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço, as cláusulas contratuais e a 

legislação relativa à prestação dos serviços; 

IX - captar, aplicar e gerir os recursos fiflanceiros necessários à prestação do serviço; 

X - organizar e manter registro e inventário dos bens vinculados à prestação dos 

serviços e zelar pela sua integridade, segurando-os adequadamente, e informar o 

MUNICÍPIO, prévia e expressamente, de qualquer operação financeira ou judicial em 

que faça recair garantia sobre os bens vinculados aos serviços, que possam 

comprometer a operacionalização e a continuidade da sua prestação; 

X - organizar e manter, permanentemente atualizado, os arquivos com dados e 

informações sobre a prestação do serviço; 

XII - cumprir e fazer cumprir as normas legais e regulamentares do serviço, 

respondendo pelos eventuais danos causados em decorrência da incorreta prestação 

do serviço; 

Xffl atender a todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária e 

encargos decorrentes das obrigações relacionadas à prestação do serviço, inclusive 

quando se referirem aos empregados celetistas do Consórcio; 

XIV - permitir aos técnicos e agentes de fiscalização do MUNICÍPIO, especialmente 

designados, livre acesso, em qualquer época, às obras, equipamentos e instalações 

utilizados na prestação do serviço, bem como a seus dados e registros administrativos, 

contábeis, técnicos, econômicos e financeiros; 

XV - zelar pelo cumprimento da legislação federal, estadual e municipal, de proteção 

ambiental e de saúde pública, em especial, respondendo pelas eventuais 

conseqüências de seu descumprimento; e 

XVI - Elaborar Plano Plurianual de Investimentos, e disponibilizá-lo ao MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA ViGÉSA QUARTA - O COMARES-UL deverá manter, gratuitamente, 

serviço de atendimento aos usuários para registro protocolado das suas solicitações, 

sugestões e reclamações, bem como das soluções e respostas apresentadas, de 

acordo com os prazos legais e regulamentares, devendo sempre fornecer ao usuário 

protocolo comprobatório da comunicação, com os correspondentes dia e horário. 
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SEÇÃO II 

DOS DIREITOS E GARANTIAS DO COMARES.UL 

CLÁUSULA vir, ËSr\ QUINTA Na exploração do Serviço para destinação dos 

resíduos sólidos, o COLARES-UL poderá: 

-. utilizar-se de vias públicas, estradas, caminhos e terrenos de domínio municipal, 

para o fim específico de execução do objeto do presente Contrato, competindo ao 

íUNECPO. observando e respeitando o objeto deste contrato, estabelecer as 

;ondições de sua utilização, bem como a sujeição das obras aos regulamentos 

especificas vigentes no Município; 

II - restringir ou suspender a prestação do serviço quando o MUNICÍPIO estiver na 

condição de inadimplente das obrigações assumidas observada uma previa notificação 

e assegurado o direito de defesa; 

fih - ap'icar o disposto no Contrato de Constituição do Consórcio, no Estatuto, 

Regimento Interno e regulamentos na prestação do serviço para destinação dos 

resíduos sólidos; e 

nos contratos de financiamento, poderá oferecer em garantia os direitos 

emergentes pela prestação do serviço, até o limite que não comprometa a 

operacionalização e a continuidade de sua realização. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Sem prejuízo das responsabilidades referidas neste 

Contrato, o COMARES-UL poderá contratar terceiros para o desenvolvimento de 

atividades administrativas, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem 

corno a implementação de projetos associados. 

1 1  - Os contratos celebrados entre o COMARES-UL e os terceiros reger-se-ão pelas 

normas da Administração Pública, não se estabelecendo qualquer relação jurídica 

entre os terceiros e o MUN!CPIO; e 

§ r - A execução das atividades contratadas por terceiros pressupõe o acatamento e 

cumprimento das normas regulamentares editadas pelo COMARES-UL. 

CAPITULO XIV 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável a 

matéria, objeto da prestação de serviço, aos princípios e normas que regem a 

Administração Pública, e ao Código de Defesa do Consumidor, são direitos dos 

usuários na qualidade de munícipes: 
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receber serviço adequado; 

- receber do MUNICíPIO e do COMARES-UL informações para a defesa de 

interesses individuais ou coletivos; 

- atendimento, pelo COMARES-UL, dos pedidos de seu interesse, nos prazos e 

condições fixados neste contrato e nas normas e regulamentos editados pelo 

MUNICÍPIO, sendo-lhe garantida a prestação do serviço, independentemente do 

pagamento de valores não previstos nas normas do serviço ou de débito não imputável 

ao solicitante; 

IV - receber o ressarcimento dos danos .que, porventura, lhe sejam comprovadamente 

causados em função do serviço concedido, ressalvados os danos decorrentes de: 

a) deficiências técnicas em equipamentos ou nas instalações internas do Aterro; 

b) coletas ern locais não determinados e fora dos horários previstos; 

o) caso fortuito ou força maior. 

V - prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem 

estar sujeitos; 

Vi - acesso a informações nos termos deste contrato; e 

VII - acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - Sem prejuízo do disposto no Código de Defesa do 

Consumidor, são deveres dos usuários: 

- levar ao conhecimento do MUNICÍPIO e do COMARES-UL as irregularidades de 

que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado; 

II - comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pelo COMARES-

UL ou por terceiros referentes a prestação do serviço; 

- contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos 

quais lhes são prestados os serviços; e 

IV - colaborar com a coleta seletiva do lixo doméstico de modo que os resíduos 

direcionados ao Aterro sejam as menores quantidades possíveis. 

CAPÍTULO XV 

DA FISCALIZAÇÃO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - A fiscalização periódica da execução dos serviços 

cabe ao MUNICÍPIO, através de comissão de agentes de fiscalização especialmente 

designada para este fim, ao Conselho Fiscal e de Regulação e aos Órgãos de Controle 

Social, nos termos do Contrato de Constituição do Consórcio e de norma regulamentar. 
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§ 1 1  - No exercício da fiscalização, a comissão referida no caput terá acesso aos dados 

relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros 

do COMARESJL e poderá acompanhar os serviços de controle de qualidade e a 

execução das obras e serviços, e 

§ r A fiscalização prevista no Caput desta Cláusula deverá ocorrer trimestralmente 

em conformidade com o previsto no Contrato de Constituição do Consórcio e para 

cumprir o disposto no art. 30, parágrafo único, da Lei n° 8.987195. 

CAPÍTULO XVI 

DAS PENALIDADES CONTRATUAIS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - Pelo descumprimento das disposições contratuais, o 

COMARES-UL estará sujeito ás seguintes penalidades: 

advertência para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à adequação do serviço 

prestado aos parâmetros definidos neste Contrato ou em instrumentos 

complementares; 

II - em caso de inobservância da advertência, multa de até 2% (dois por cento), 

proporcional à gravidade da infração, sobre o valor arrecadado pelo Consórcio, no 

Município, nos últimos 03 (três) meses anteriores à notificação; 

III - contrapropaganda, quando o COMARESUL incorrer na prática de publicidade 

enganosa ou abusiva, nos termos do artigo 37 e seus parágrafos do Código de Defesa 

do Consumidor (Lei n° 8.078/90); 

1° - Nos casos de reincidência em mesma prática infratora, julgada em última 

instância, durante o intervalo de 05 (cinco) anos, contado da data do recebimento do 

Termo de Notificação - TN, a penalidade a ser aplicada será de multa, observado o 

limite estabelecido no inciso li dessa Cláusula, a ser fixada considerando-se: 

a) as situações agravantes e atenuantes; 

b) a extensão do dano causado ao MUNICIPIO ou a terceiros; 

c) a vantagem eventualmente auferida com a infração; e 

d) a condição econômica do infrator. 

§ 20 - As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo previsto 

em regulamento, em que se assegure à parte inadimplente amplo direito de defesa e o 

contraditório. 



§ 
30 

- o COMARES-UL não estará sujeito às penalidades previstas no Contrato se 

comprovado que a não realização da obrigação específica decorreu de fato, ato ou 

circunstância imputada unicamente ao MUMCPIO, a terceiros, ou ainda em 

decorrência de caso fortuito ou de força maior. 

CAPÍTULO XVII 

DA EXTINÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CLÁUSULA TRiGÉSIMA PRIMEIRA - A delegação da prestação de serviços extingue-

se nos termos da Lei Federal n° 11.107/05, do artigo 35 e parágrafos da Lei Federal n° 

8.987195, e suas alterações posteriores, por: 

- advento do termo contratual ou de sua prorrogação; 

- acordo ormai entre o MUNiCÍPIO e o COMARES-UL; 

caducidade; 

IV - rescisão; 

V anulação; 

extinção do COMARES-UL; e 

- o COMARES-UL deixar de integrar a Administração Indireta do MUNICÍPIO. 

§ - A extinção somente se efetivará com a conseqüente entrega ao MUNICÍPIO de 

todas as instalações, móveis e equipamentos relativos aos serviços, considerados 

como bens e direitos a ele reversíveis pela outorga; 

§ 20  - Extinta a delegação da prestação de serviços haverá a imediata assunção dos 

mesmos pelo MUNICíPO; 

§ 31  - A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo 

MUJ1CÍPIO, de todos os bens a ele reversíveis; e 

4° Com a extinção da outorga da prestação de serviços, apurado o quantum 

indenizatório, caberá ao MUNICÍPIO indenizar ao COMARES-UL, nos termos da lei e 

deste contrato. 

CAPÍTULO XVII! 

DOS BENS QUE INTEGRAM A DELEGAÇÃO 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - Havendo necessidade, na outorga da 

prestação de serviços poderá ser integrado bens tangíveis e intangíveis que lhe sejam 

afetos na data de assinatura deste contrato, ou que a eia venham a ser posteriormente 

se integrar, mediante prévio inventário de bens, a serem atualizados anualmente. 
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a assinatura deste contrato, os bens de propriedade do MUNICÍPIO destinados 

à execução dos serviços, serão transferidos parcialmente ao patrimônio do COMARES-

UL, mediante prévio inventário e avaliação; 

§ 20  - Os bens deverão ser recuperados, conservados, mantidos e operados em 

condições normais de uso de forma que, quando revertidos ao MUNICÍPIO, se 

encontrem em estado normal de uso, exceto pelo desgaste natural de sua utilização; 

§ 31  - Os bens reversíveis que por ventura venham a ser objeto de amortizações 

através de receitas oriundas de tarifas ou de outros preços públicos, deverão ser 

previamente levantados, cadastrados em ordem alfabética e por ente consorciado, bem 

corno avaliados com base ern seu preço de mercado, considerado a depreciação do 

tempo de uso e seu estado de conservação; e 

§ 41  - Os bens transferidos pelo MUNICíPIO ou adquirido pelo COMARES—UL não 

poderão ser objeto de alienação entre as partes. 

CAPÍTULO XIX 

DA REVERSÃO DOS BENS INTEGRANTES DA DELEGAÇÃO 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA 	A reversão dos bens far-se-ã com o 

pagamento, pelo MUNZCJPiO, das parcelas dos investimentos vinculados aos bens 

adquiridos pelo COMARES-UL, ainda não amortizados ou depreciados, observadas as 

respectivas competências e proporcionalidades. 

Pfo Úfflco - Na extinção do contrato, após o procedimento dos levantamentos e 

avaliações previstos na Cláusula Trigésima Segunda, será lavrado termo de devolução 

e reversão dos bens, a serem devidamente identificados. 

CAPÍTULO XX 

AS DENiZAÇÕES DEVIDAS AO COMARES-UL 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer das hipóteses de extinção da 

outorga da prestação dos serviços será apurado se o MUNICÍPIO deverá indenizar ao 

COftARES-UL, observadas as condições estabelecidas nesta cláusula. 

§ V - Serão procedidos os levantamentos e avaliações necessários visando apurar os 

valores eventualmente devidos; 

§ 20 - Os critérios a serem utilizados como parâmetros para o cálculo da indenização, a 

ser elaborado por perito, serão: 

1) 



os registros contábeis apropriados, nos quais constarão os registros dos bens e dos 

investimentos realizados no Aterro; 

o valor de mercado dos bens patrimoniais, apurado através de avaliação, 

consideradas a depreciação ou amortização contãbil e as reais condições de LISO e/ou 

operacionalidade dos bens existentes; 

Hi - os bens públicos móveis e imóveis destinados à execução dos serviços, existentes 

quando da outorga destes e transferidos ao COMARES-UL, terão seus valores 

depreciados e descontados do montante apurado a título de indenização; 

incidência da indenização sobre as, parcelas dos investimentos vinculados a bens 

reversíveis, ainda não depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de 

garantir a continuidade e a atualidade dos serviços concedidos; e 

V não serão computados os valores referentes aos investimentos realizados pelo 

MUNCPO, inclusive os investimentos oriundos de recursos não onerosos, por 

proprietários ou incorporadoras de loteamentos, conforme estabelecido no presente 

Contrato, a partir de sua vigência. 

30 A atualização monetária será calculada pelos mesmos índices aplicados ao 

reajuste tarifário; 

§ 
40 

- No caso de decretação da caducidade, o pagamento da indenização não será 

prévio, podendo este ser calculado no decurso do processo; 

50 
- o pagamento da indenização será parcelado em tantas vezes quantas forem 

necessárias para permitir o cumprimento da obrigação pelo MUNICPO, segundo suas 

reais possibiidades financeiras, nos seguintes casos de extinção do contrato; 

- rescisão pelo COARES-UL; 

- por caducidade; 

II! - por transferência da outorga dos serviços do GOMARES-UL a outro órgão; 

- por extinção do COMARES-UL; 

V -- por deixar o COARES-UL de integrar a administração indireta do MUN!CPlO; e 

VI - por anulação do Contrato. 

§ 60  Nos demais casos de extinção previstos no caput da Cláusula Trigésima 

Primeira, a indenização será prévia; 

§ 
70 

- Do valor apurado, a titulo de eventual indenização, poderão ser descontados os 

créditos decorrentes de multas contratuais e danos provocados pelo COMARES-UL, 

até o limite dos prejuízos causados ao MUMCPlO; e 

à, 80 
- O não pagamento da indenização prevista no caput desta Cláusula, inclusive 

quando houver controvérsia de seu valor , não impede o MUNICP1O de retomar os 
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serviços ou adotar outras medidas para garantir a continuidade da prestação adequada 

do serviço público. 

CAPÍTULO XXI 

DOS INVESTIMENTOS E DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 

CLÁUSULA TJGS{í%JA QUINTA - Quaisquer valores ou bens que entidades públicas 

ou privadas, nacionais ou internacionais, destinarem ao MUNICÍPIO para aplicação nos 

serviços, objeto deste contrato, poderão ser recebidos diretamente pelo COMARES-

UL, nos termos da LeL 

§ l - Os investimentos realizados pelas partes contratantes serão contabilizados em 

favor de quem suportou seu pagamento; e 

§ 20 - Os investimentos realizados com recursos não onerosos obtidas pelos 

contratantes não serão remunerados. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - Caberá ao COMARES-111— executar diretamente ou 

a contratar de terceiros a execução dos projetos e obras referentes a construção do 

Aterro para destinação dos resíduos sólidos. 

§ 1 1  - Na hipótese de terceirização, os projetos e as obras referidos no "caput" deverão 

ter aprovação e fiscalização do COMARES-UL: e 

§ 20 - Os serviços nesta cláusula até serem concluídos, não serão considerados como 

investimentos para fins de remuneração e indenização. 

CAPÍTULO XXII 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - Anualmente, até o final do terceiro mês do 

exercício civil, o COMARES-UL, obrigatoriamente, prestará contas ao MUNICÍPIO e 

aos órgãos de Controle da gestão dos serviços concedidos, mediante apresentação de: 

- relatórios, expedidos na forma a ser estabelecida pelos Órgãos de controle e 

segunao as prescrições legais e regulamentares especificas, relativos: 

a) à execução dos estudos, projetos e obras previstos em Plano Plurianual de 

Investimentos; 

b) ao Desempenho Operacional da outorga transferida que contenha informações 

especificas sobre os níveis de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade, cortesia na prestação dos serviços e modicidade das tarifas; 

c) ao registro e inventário dos bens vinculados à prestação dos serviços; e 
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d) ao desempenho operacional, econômico e financeiro. 

lí - demonstrações financeiras do Consórcio e as individualizadas em nome do 

MUNICÍPIO; 

- demonstrativo da aplicação dos recursos financeiros captados pelo COARES-UL 

ou pela Administração MunicipaL vinculados ao MUNICÍPIO 

Parágrafo Único - A cada três meses, o COMARES-UL deverá publicar 

demonstração financeira parcial relativa à gestão associada de forma específica e 

segregada das demais demonstrações normais do Consórcio 

CAPITULO XXIII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - O inicio da transferência dos serviços se dará por 

ocasião da assinatura do presente contrato, sendo da responsabilidade de ambas as 

partes a satisfação nas necessidades atinentes a destinação dos resíduos sólidos 

produzidos no âmbito do MUNICP1O. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA O índice setorial de reajuste deverá ser estabelecido 

emonjunto ente as partes, sendo que, enquanto o índice setorial não for definido, os 

reajustes serão concedidos pela variação do IGP.-M, calculado pela Fundação Getúlio 

Vargas ou outro índice que vier a substituí-Io, apurado em relação ao período anual de 

maio a abril. 

Parágrafo Único - Na hipótese do IGP-M ser definitivamente extinto, os órgãos de 

controie e o COiARES4JL, de comum acordo, devem escolher outro índice que 

retrate a variação dos preços dos principais componentes de custos. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - A primeira definição dos valores das tarifas a serem 

cobrados, bem corno dos primeiros indicadores de qualidade, serão estabelecidos 30 

(mria) dias antes do efetivo funcionamento do Aterro. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - O COMARES-UL deverá apresentar 

juntamente com os primeiros valores das tarifas, metas de investimentos a serem 

adotadas 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - Visando consolidar os valores 

remanescentes e a situação patrimonial dos bens reversíveis relativos a esse Contrato 

de Programa, o COMARES-UL deverá apresentar até 30 (trinta) dias do ato de 
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assinatura deste contrato, inventário dos bens patrimoniais afetos ao MUNICÍPIO e 

necessários à prestação dos serviços. 

§ v - Acordam as partes ora contratantes que aos bens inventariados serão aplicadas 

as regras contidas na Cláusula Trigésima Terceira deste Contrato de Programa, em 

ocorrendo quaisquer dos eventos futuros previstos na Cláusula Trigésima Primeira; e 

§ 20 - A atualização patrimonial deverá ser realizada em até 05 (cinco) anos, a partir da 

assinatura do contrato, identificando os bens aportados por cada uma das partes, 

ressalvado o direito de contestação do MUNICÍPIO, no prazo de 06 (seis) meses, 

contados a partir de sua cientificação. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - O presente Contrato poderá ser aditado, 

visdc cdequá.-lo às necessidades dos serviços e atender o interesse das partes e à 

legtsiação federal, estadual e municipal incidente sobre o serviço de destinação final 

dos resíduos sólidos, objeto de outorga do presente contrato. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - As normas reguladoras para a prestação 

do serviço, bem como os critérios e as metas dos Indicadores de Qualidade e demais 

disposições não previstas no presente Contrato, serão definidas pelas partes e 

aprovadas em Assembléia Geral do Consórcio, após prévio pronunciamento de seus 

técnicos e órgãos consultivos. 

arágrac Único - Até a edição dos instrumentos previstos nesta cláusula será 

apiicada a iegisiação referenciada na Cláusula Primeira deste Contrato 

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUINTA - Fica eleito o foro da Comarca do Município 

sede do COMARES-UL, para dirimir quaisquer questões entre as partes, oriundas do 

presente Contrato, que não possam ser solucionadas amigavelmente através da 

mediação e decisão em Assembléia Geral do Consórcio. 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 04 

(quatro) vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, abaixo 

identificadas. 
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PALHANO - CE, em 30 de Março de 2009. 

7.J 

Pelo MUNICÍPIO DE RUSSAS 

Prefeito RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS 

idente JOÃO DILMAR DA SILVA 

Visto:  

Procurador do MUNICIPIO 

TESTEMUNHAS: 

1—NOM 

RG: 

2 - NOME: • 	 1Udu 

CPF: 	
•gjf 	

5::33. •Jjc2 

RG:  
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ANEXO 

INDICADORES DE DESEMPENHO - COMARES-UL 

Os indicadores de desempenho serão agrupados conforme a seguir: 

1. Indicadores de Universalização dos Serviços 

2. indicadores de Continuidade dos Serviços 

3. Indicadores de Qualidade dos Serviços 

4. Indicadores Econômico-Financeiros 

S. Indicadores de Produtividade. 

CONCEITOS E EXPRESSÕES DE CÁLCULO 

1. UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NUS - NÍVEL DE UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PN~
u=PAx 100 

PT 

Onde: 

PA = População do Município. É o valor da quantidade de resíduos residenciais, no último mês do ano, 
pela taxa média de habitantes por domicílio dos municípios com contrato de programa 

PT = População urbana total dos municípios com contrato de programa 

2. INDICADORES DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS 

2.1 TAC - TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE QUANDO DA AUSENCIA 
DE COLETA DO LIXO 

TA C = -ÈiiIJ 
1=1 

Onde: 

n = Número total de interrupções na coleta 

ti = Tempo decorrido para correção do fato gerador da falta de coleta para a i-ésima interrupção do 

(7 
recolhimento. 

 



2.2 NRP - íNDICE DE RECLAMAÇÕES PROCEDENTES POR FALTA DE COLETA 
POR 1.000 ECONOMIAS 

Onde: 

NRP = Número de reclamações procedentes no mês no conjunto 

NE = Número de economias do conjunto 

3. QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

3.1 !SC - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

fSC=xlOO 
_ PT 

Onde: 

PS = Parcela da população da amostra satisfeita (soma dos conceitos bons e ótimos ou soma dos 
conceitos satisfeito e muito satisfeito) com os serviços prestados pelo COMARES-UL 

PT = População total da amostragem 

4. ECONÔMCO-FINANCEIROS 

4.1 ROP (S/DEPREC.) - RAZÃO OPERACIONAL SEM DEPRECIAÇÃO 

DESP(s / deprec.) 
ROP(sldeprec.)= 	 x100 

ROL 

Onde: 

DESP (s/deprec.) = Despesa operacional total excluída a depreciação 

ROL = Receita operacional líquida 

4.2 DCP - DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO 

DCP = DP x100 
ROL 

Onde: 

DP = Despesa com pessoal próprio 

ROL = Receita operacional líquida 
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5. PRODUTIVIDADE 

5.1 IPP1 - íNDICE DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL - 

IPPJ =RF 
IV E 

Onde: 

RF = Resíduo coletado e faturado pelo Consórcio em toneladas 

NE = Número total de empregados do Aterro 

5.2 IPP2 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL -2 

fIPP2=ER+E0 

L NE 

Onde: 

ER = Número de economias com reciclagem 

EO = Número de economias com resíduos orgânicos 

NE = Número total de empregados no Aterro 
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ANEXO H 

ESTRUTURA TARIFÁRIA 

TARIFA CATEGORIA PREÇO SERVIÇO TARIFA 
BASE COLETA 

COMPOSTA (PB) (SB) 
MÍNIMA 

RESDUO Urbano X(u) 
ORGANICO Y 	 T(1) 
URBANO E Rural X(r) 

R 'AL 

Igual ou inferior a 
RESÍDUO 10 ton/mês. X(h) Y 	 T(2) 

HOSPITALAR  

Comercial X' 
' 	/ 13 

RESÍDUO 
EMPRESARIAL . X(i) 1(4) 

Industrial 

Municipal X(m) Y 	 T(5) 

(igual ou 	inferior a 
lütonhmês) 

X(o) (JTROS Acima de 10 Y 	 T(6) 

ton./mês  

Observações: 

- A Fórmula para cálculo do Preço Base (PB), considerará a correspondência de 1 hab = 1 k. 
resíduo/dia (urbano) e de 1 hab = 0,89 k. resíduo/dia (rural) 
- A Fórmula do Serviço Básico (SB) corresponde ao Preço Básico + Custos do Serviços de 
Coleta/dia 
- A Fórmula para cálculo dos custos do Serviço de Coleta (SC) será considerado o somatório das 
despesas de combustível x quilometragem + depreciação veículo + homem/hora + despesa 
variável 
- Nas categorias Empresarial e Hospitalar cuja coleta exceda a 10 ton/mes, o Preço Base do 
excedente será calculado de acordo com o Preço Base da categoria "Outros" 
- Considerar os preços base das categorias resíduos hospitalar (Xh) = resíduos comercial (Xc) 

1.5 da categoria Urbano (Xu) - situação de igual ou inferior a produção de 10 ton/mês; 
- Considerar categoria Municipal (Xm) = a Categoria rural (Xr); 
- Considerar a categoria industrial (Xi) = 1.8 da Categoria Urbano (Xu) 

- Considerar a categoria Outros (Xo) = 2.1 da Categoria Urbano (Xu) 
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ANEXO III 

REGULAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE E DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE, 

EM RAZÃO DO DESCUMPR1MENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, PARTE 

INTEGRANTE DO CONTRATO DE PROGRAMA CELEBRADO ENTRE MUNICÍPIO E O 

COMARES -UL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO:. 

CONSIDERANDO o disposto na Cláusula Vigésima Nona do Contrato de Programa; 

CONSIDERANDO o disposto na Cláusula Trigésima do Contrato de Programa e na Lei Federal 

n.° 8.987195; 

CONSIDERANDO que é obrigação do MUNICÍPIO aplicar as penalidades regulamentares e 

contratuais, nos termos da Cláusula Vigésima Primeira, inciso III, do Contrato de Programa, 

observados os princípios constitucionais que devem ser obedecidos pela administração 

pública, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988. 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 13 da Lei Federal n.° 11.107105 e as disposições das 

Leis Federais de n.° 8.987195, n. °  8.666193, e de n o  11.445107, no que couber; 

CONSIDERANDO a necessidade de disposição regulamentar atribuindo aos Órgãos de 

Controle competência para atuar como instância administrativa recursal única; 

FCA APROVADO O PRESENTE REGULAMENTO NOS SEGUINTES TERMOS: 

TÍTULO 1 

DAS CLÁUSULAS PASSÍVEIS DE PENALIDADES 

Art. 1 0 . O presente Regulamento tem por finalidade especificar as disposições contratuais que, 

uma vez descumpridas, são passíveis de aplicação das penalidades previstas na Cláusula 

Trigésima do Contrato de Programa, celebrado entre MUNICÍPIO e o COMARES-UL, assim 

como, os procedimentos a serem seguidos pelo MUNICÍPIO. 

Art. 21. As penalidades previstas contratualmente são: 

advertência para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à adequação do 

serviço prestado aos parâmetros definidos no Contrato ou em instrumentos 

complementares; 

II. 	em caso de inobservância da advertência, muita de até 2% (dois por cento), 

proporcional à gravidade da infração, sobre o valor arrecadado pelo COMARES-

UL, no MUNICíPIO, nos últimos 03 (três) meses anteriores à notificação; e 
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III. 	contra propaganda, quando o COMARES-UL incorrer na prática de publicidade 

enganosa ou abusiva, nos termos do artigo 37 e seus parágrafos do Código de 

Defesa do Consumidor (Lei n. °  8.078190). 

§ 1° Nos casos de reincidência em mesma prática infratora, julgada em última instância, 

durante o intervalo de 5 (cinco) anos, contado da data do recebimento do Termo de Notificação 

TN, a penalidade a ser aplicada será de multa, observado o limite estabelecido no inciso ti da 

Cláusula Trigésima do Contrato de Programa, a ser fixada considerando-se: 

as situações agravantes e atenuantes; 

II. a extensão do dano causado ao MUNICíPIO ou a terceiros; 

III. a vantagem eventualmente auferida com a infração; e, 

IV. a condição econômica do infrator. 

§ 2°. Consideram-se circunstâncias atenuantes: 

1. 	a ação do autuado não ter sido fundamental para a consecução do fato gerador; 

ii. 	ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou, de imediato, 

reparar os efeitos do seu ato de não conformidade ou descumprimento 

contratual. 

§ 31. Consideram-se circunstâncias agravantes: 

1. 	ter o infrator, comprovada mente, cometido a infração para obter vantagem além 

da legal, contratual e legitimamente permitida; 

ii. 	a infração trazer conseqüências lesivas ao MUNICÍPIO e a terceiros; 

M. 	deixar o autuado de tomar as providências para evitar ou mitigar as 

conseqüências da infração; 

IV. 	ter o autuado agido com dolo; 

V. a infração ter ocasionado dano coletivo. 

§ 40. Nos casos de reincidência continuada, poderá ocorrer a extinção do contrato pela 

declaração de caducidade, na forma prevista na Cláusula Trigésima Primeira do Contrato e 

neste Regulamento. 

Art. 30 . O COMARES-UL não estará sujeito às penalidades estipuladas contratualmente 

quando a não viabilização de obrigação específica decorrer de fatos ou circunstâncias 

imputáveis unicamente ao MUNICÍPIO, a terceiros ou a caso fortuito, ou de força maior alheio 

a vontade do infrator. 

Art. 40. Será passível de aplicação da penalidade de contra propaganda, prevista no inciso III, 

da Cláusula Trigésima do Contrato de Programa e neste Regulamento, a propaganda abusiva 

e/ou enganosa que chegar ao conhecimento, de forma notória, pelos veículos de imprensa ou 

que gerar reclamações reiteradas dos usuários por intermédio do órgão municipal de proteção 

ao consumidor e dos Órgãos de Controle. 
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Parágrafo Único - A contrapropaganda será custeada integralmente pela autuada e deverá ser 

divulgada da mesma forma, freqüência e dimensão e, preferencialmente, nos mesmos veículos 

de comunicação, local, espaço e horário, a fim de ser capaz de desfazer o malefício produzido 

pela publicidade julgada enganosa ou abusiva. 

TÍTULO l 

DA AÇÃO FISCALIZADORA 

Art. 5°. A ação fiscalizadora, prevista no inciso II da Cláusula Vigésima Primeira do Contrato de 

Programa será executada pelo MUNICÍPIO, por secretaria ou órgão designado pelo Prefeito 

Municipal, que será consubstanciada em Relatório de Fiscalização, do qual será feito Termo de 

Notificação - TN, emitido em duas vias, contendo: 

1. 	identificação do órgão ou secretaria representante do MUNICÍPIO e respectivo 

endereço; 

li. 	nome e endereço do notificado; 

(li. 	descrição dos fatos levantados; 

IV. indicação de não conformidade(s) e/ou determinação de ações a serem 

empreendidas pelo COMARES-UL, se for o caso; 

V. identificação do representante do MUNICÍPIO, com seu cargo, função, número 

da matrícula e assinatura; 

VI. local e data da lavratura. 

Parágrafo Único Uma via do TN será entregue, ou enviada mediante registro postal com 

Aviso de Recebimento (AR), ao representante legal do COMARES-UL ou ao seu procurador 

habilitado, na sede do notificado, para conhecimento e manifestação, se for o caso, sempre 

acompanhado, se existir, do respectivo relatório de fiscalização. 

Art. W. O COMARES-(JL terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento do TN, para 

atender o notificado, adequando-se ao fato apontado como de não conformidade ou 

manifestar-se sobre o objeto do mesmo, inclusive juntando os elementos de informação que 

julgar convenientes. 

§ 1 °  Quando da análise da manifestação do notificado, poderão ser solicitadas outras 

infoímações julgadas necessárias ao melhor esclarecimento dos fatos relatados; e 

§ 2. O representante do MUNlCPIO responsável pela ação fiscalizadora poderá, 

excepcionalmente, conceder prorrogação do prazo, desde que solicitada tempestivamente e 

devidamente justificada pela notificada. 

§ Y. O TN será arquivado quando: 

1. 	não comprovada a conformidade apontada; ou, 

II. 	consideradas procedentes as alegações do COMARES-UL; ou, 

lii. 	o COMARES-UL acolhe o apontamento e atende no prazo estabelecido as 

determinações da fiscalização contidas no relatório. 
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TÍTULO 111 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Capítulo 1 

DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CONSTANTES NO CONTRATO DE PROGRAMA 

Art. 7°. Será lavrado Auto de Infração - AI, nos casos de: 

1. 	comprovação da não conformidade; 

II. não serem atendidas, no prazo, as determinações do MUNICÍPIO; 

III. ausência de manifestação tempestiva do interessado ou prestada de forma 

insatisfatória. 

Ar- S°. O Auto de Infração, emitido por funcionário de hierarquia superior ao responsável pela 

ação fiscalizadora, será instruído com o Relatório de Fiscalização, o TN e a respectiva 

manifestação da notificada, se houver, assim como a exposição de motivos da autuação e 

outros documentos a esta relacionados, que não implique duplicidade da documentação 

constante do processo de fiscalização correspondente. 

Parágrafo Único O AI, quando eivado de vício ou incorreção, poderá ser retificado de ofício 

pelo responsável pela sua emissão. Neste caso, abrir-se-á novo prazo ao autuado para 

apresentação de recurso. 

Ari 90•  O AI será emitido em duas vias, contendo: 

i. 	o local e a data da lavratura; 

o nome, o endereço e a qualificação do autuado; 

III. 	a descrição do(s) fato(s) ou do(s) ato(s) constitutivo(s) da(s) infração(ões); 

IV, 	a indicação dos dispositivos legais, regulamentares, ou contratuais infringidos e 

as respectivas penalidades; 

V. a imposição da penalidade nos termos deste Regulamento e do Contrato; 

VI. possibilidade de apresentação de recurso; 

VII. a identificação do responsável do MUNICÍPIO pela autuação, sua assinatura, a 

indicação do seu cargo ou função e o número de sua matrícula. 

Parágrafo Único - Uma via do AI será remetida, ou entregue, para efeito de notificação, ao 

representante legal do autuado, ou ao seu procurador habilitado, na sede do autuado, 

mediante registro postal com Aviso de Recebimento (AR) ou outro documento que comprove o 

respectivo recebimento. 

Art.10. O valor da multa será atualizado pela taxa SELIC ou outro indicador que o venha 

substituir, conforme previsto no § 5° do art. 17 do Anexo 1 do Decreto no 2.335, de 6 de outubro 

de 1997, e observado o disposto no parágrafo único deste artigo. 

o o 



Parágrafo Único - Será considerada a variação acumulada pro rata die da taxa SELIC no 

período compreendido entre o segundo dia anterior ao término do prazo estabelecido no AI e o 

segundo dia anterior à data do efetivo pagamento da multa. 

Art. i. Havendo o recolhimento da multa e observado, quando couber, o disposto no artigo 

antecedente, o autuado deverá encaminhar ao MUNICÍPIO uma via do respectivo 

comprovante, devidamente autenticado e sem rasuras. 

Parágrafo Único - As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas previstas 

ste Regulamento e no Contrato de Programa deverão reverter a Fundo Municipal de Meio 

Ambiente, que deverá ter a destinação dos valores vinculada à melhoria dos serviços de 

proteção e recuperação do Meio Ambiente do Município. 

Art. 12. O não recolhimento da multa no prazo estipulado no AI, sem interposição de recurso, 

ou no prazo estabelecido em decisão irrecorrível na esfera administrativa, acarretará o imediato 

encaminhamento do processo administrativo à Procuradoria Municipal, para a inscrição do 

valor correspondente na Dívida Ativa do Município e respectiva cobrança, nos termos da Lei. 

Capítulo II 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INADIMPLÉNCIA 

Art. 13. Poderá o 	UNIC!PIO declarar a caducidade, por meio de decreto municipal, 

rescindindo o Contrato de Programa, constatando reiteradas e continuadas práticas infrativas 

que possam, de per si ou conjuntamente, caracterizar a inadimplência contratual, como previsto 

na Cláusula Trigésima do Contrato e neste Regulamento. 

Art. 14. Como condição de validade e eficácia do processo, o mesmo deverá ser precedido de 

comunicação ao COMARES-UL, por intermédio de Notificação, devidamente autorizada ou 

emitida pelo Prefeito Municipal, quanto ao(s) descumprimento(s) contratual(is) praticados, 

apurados em Relatórios de Fiscalização anteriormente realizados, com a fixação de prazo para 

a sua regularização definitiva. 

§10 .  A Notificação deverá ser enviada mediante registro postal com Aviso de Recebimento 

(AR), ao representante legal da notificada ou ao seu procurador habilitado, na sede, para 

conhecimento e providências pertinentes. 

§ 2 1. Cumprido o requisito anterior e decorrido o prazo concedido em notificação, o Sr. Prefeito 

Municipal autorizará a instauração de processo administrativo de inadimplência. 

Art. 15. O COMARES-UL será intimado da instauração do processo administrativo de 

inadimplência e terá o prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar defesa quanto aos 

fatos imputados ou a manifestação quanto à adequação de não conformidade e/ou 
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cumprimento das determinações. Mediante justificativa do intimado, o MUNICÍPIO poderá 

prorrogar o prazo previsto. 

§ único. O Termo de Intimação deverá ser lavrado em três vias e conterá, necessariamente: 

1. 	nome, endereço e qualificação do notificado; 

II. indicação das cláusulas contratuais violadas; 

III. descrição resumida dos fatos levantados; 

IV. identificação da autoridade a quem será dirigida a defesa- 

V. identificação do órgão ou secretaria emitente, com nome e assinatura do 

responsável; 

VI. local e data da lavratura. 

Art. 16. O processo administrativo deverá ser instruído com as seguintes peças: 

Í. 	a Notificação e comprovante de entrega; 

II. manifestação do COMARES-UL, se houver; 

III. autorização do Prefeito Municipal de instauração do processo; 

IV. Termo de Intimação ao COMARES-UL, com comprovante de entrega- 

V. o histórico dos relatórios de fiscalização e/ou processos administrativos de 

aplicação de penalidades; 

VI. parecer técnico contendo as transgressões à legislação e ao contrato de 

programa; 

VII. defesa do COMARES-UL, se apresentada; 

Art. 17. A decisão acerca da declaração de caducidade será proferida pelo Prefeito Municipal, 

com base nos elementos constantes no processo, com a devida intimação de seu inteiro teor 

ao COMARES-UL, no prazo de 30 (trinta) dias. 

§1 1. A partir do recebimento da notificação pelo COMARES-UL, passará a fluir o prazo para 

recurso. 

§ 21. A decisão referida no "caput" deste artigo será decretada pelo Prefeito Municipal e 

publicada na imprensa oficial do MUNCÍPIO, após decurso do prazo recursal não aproveitado 

pelo COMARES-UL ou informação da negativa de provimento do recurso julgado pelos Órgãos 

de Controle, em decisão irrecorrível. 

Capítulo III 

DO RECURSO 

Art. 18. Os procedimentos previstos neste Capítulo destinam-se tanto para as decisões 

proferidas nos processos de aplicação de penalidades, quanto para o Processo Administrativo 

de Inadimplência, ambos previstos neste Título. 
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Art. 19. O prazo para interposição de recurso será de 15 (quinze) dias, contados do 

recebimento do Auto de Infração que aplicou penalidade ou da intimação da decisão que julgou 

procedente a inadimplência contratual do COMARES-UL. 

Parágrafo Único - O recurso deverá ser dirigido ao Prefeito Municipal, que o receberá com 

efeito suspensivo, podendo reconsiderar a decisão recorrida ou remeter aos órgãos de 

Controle para julgamento, tudo no prazo de 05 (cinco) dias. 

Art. 20. Os Órgãos de Controle receberão o recurso interposto e poderá, por decisão do 

Conselho Superior, confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente a decisão 

recorrida. 

§ 1 0. Se da aplicação do disposto no "caput" deste artigo puder decorrer gravame à situação da 

recorrente, esta deverá ser cientificada para que formule suas alegações no prazo de dez dias, 

contado da juntada do aviso de recebimento da notificação. 

§ 20. Na tramitação do recurso serão observados os procedimentos estabelecidos em 

Resolução dos Órgãos de Controle. 
§ 30• No caso de aplicação da penalidade de multa, a recorrente terá o prazo de 30 (trinta) dias 

para efetuar o respectivo recolhimento, nos termos deste Regulamento, contado da data da 

publicação da decisão dos órgãos de Controle acerca do recurso. 

Art. 21. A critério dos Órgãos de Controle, poderão ser realizadas novas diligências 

processuais. 

TÍTULO IV 

DO TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTE DE CONDUTA 

Art. 22. Durante a tramitação do processo administrativo, poderá o MUNICÍPIO, 

alternativamente à imposição de penalidade ou declaração de caducidade, firmar com o 

COMARES-UL termo de compromisso de ajuste de conduta, visando a adequação da conduta 

irregular às disposições regulamentares e/ou contratuais aplicáveis. 

§ 1 0. As metas e compromissos objeto do termo referido neste artigo deverão, no seu conjunto, 

ser compatíveis com as obrigações previstas no Contrato de Programa firmado entre o 

MUNICÍPIO e o COMARES-UL. 

§ 20. Do termo de compromisso de ajuste de conduta constará, necessariamente, o 

estabelecimento de multa pelo seu descumprimento. Em caso de processo administrativo de 

aplicação de penalidade de multa, o valor será correspondente ao montante da penalidade que 

seria aplicada, acrescido de 20% (vinte por cento). 
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CONTRATO DE PROGRAMA N° 008/2009/COMARES-UL 

CONTRATO DE PROGRAMA QUE ENTRE Si 
CELEBRAM, O flUCÍPO DE QUIXERÉ, E 
FEDERADO CONSORCIADO, E O CONSÓRCIO 
MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS - UNIDADE LQEO - COARES 
UL, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARAM: 

Pelo presente instrumento de contrato, e ema  conformidade com o inciso 1 e § 21  do inciso V 

da Cláusula Sétima e iricsos 1 e II da Cláusula Trigésima do Contrato de Constituição do 

Consórcio uca para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Limoeiro, devidamente 

ratiftado por Lei Municipal de no 520, datada de 16112 12008, o Município de QUIXERÉ, 

através da sus Prefeitura Municipal, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 07.807.19110001-47, sito a rua João Zacarias n° 332, CEP: 62.920-

000, neste ato representado por seu gestor, o Sr. RAIMUNDO NONATO GUIMARÃES 

MALA, brasileiro, divorciado, fotógrafo, portador do CPF/MF n° 112.810.778-36, 

doravante denominado de MUNICÍPIO, e de outro lado o CONSÓRCIO MUNICiPAL 

ATEPO DE RESÍDUOS SÓLIDOS UNIDADE LIMOEIRO - COMARES.-UL, 

pessoa jurídica de direito público, do tipo associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob 

o n° , com sede na cidade de Limoeiro, Estado do Ceará, sito a 

rua Cel. Antônio Joaquim n° 2121, CEP: 62.930-000, neste ato representado, na forma 

estatutária, por seu Presidente, Sr. JOÃO DILMAR DA SILVA, brasileiro, casado, 

dentista, portador do CPF/MF n° 041 .258.433-68, doravante denominado COMARES-

UL, tem entre si, justo e contratado a prestação de serviços relativos à destinação final 

dos resíduos sólidos produzidos no âmbito do território do MUNCÍPIO, mediante as 

seguintes cláusulas e condições, observada toda a legislação aplicável à matéria. 

CAPÍTULO 1 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

CLÁUSULA PRIE1RA - No que não contrariar a legislação federal, estadual e 

municipal afeta ao objeto deste contrato, aplica-se, em especial, as Leis Federais de n.° 

8.429192, de n° 8.66611993; de n° 8.98711995 e suas alterações posteriores; de n° 

11.10712005; e de n° 11.44512007; o Decreto Federal de n.° 6.01712007; a respectiva 

Lei Municipal de Ratificação n° 520 12008 e demais legislação em vigor; 
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CLÁUSULA SEGUNDA - A celebração do presente Contrato de programa se dá por 

dispensa de licitação em conformidade com o art. 24, inciso XXVI, da Lei Federal n.° 

8.666193, observados os procedimentos previstos no art. 26 da mesma Lei. 

CAPÍTULO II 

DAS DEFíIÇÕE 

CLÁUSULA TERCFJ - Para os efeitos deste Contrato, considera-se: 

li - estão Associada: ato de promover ações para a prestação de serviço público 

com o objetivo de alcançar níveis de satisfação das necessidades básicas e essenciais 

do ser humano, visando à universalização desta prestação no âmbito de atuação do 

- SeMços: prestação de serviços públicos diretamente relacionados à destinação 

final dos resíduos sólidos, objeto do presente Contrato; 

HI - Pilano de Gereno nenc Amhient: conjunto de estudos, diretrizes, programas, 

prioridades, metas, atos normativos e procedimentos capazes de avaliar e fornecer 

subsídios para soluções viáveis no que concerne a destinação final de resíduos 

sólidos; 

IV - Plano tiunicipa de Saneamento Básico: instrumento da política de saneamento 

do UCPO que deverá abranger o diagnóstico da situação local e seus impactos 

nas condições de vida, os objetivos e metes a serem atingidos através da gestão 

associada; 

V - AtMdade de planejamento: identificação, qualificação, quantificação, organização 

e orientação de todas as ações por meio das quais o serviço deva ser prestado 

alcançando metas e resultados pretendidos; 

- AtMdade de Regulação: todo e qualquer ato, normativo ou não, que discipline ou 

organize e prestação de um determinado serviço; 

Atividade de Fiscalização: acompanhamento, monitoramento, controle e 

avaliação da prestação de um serviço público; e 

Conroe oca: mecanismos e procedimentos que garantam informações a 

sociedade sobre a prestação de um serviço. 

CIITULO liii 

DA FALDADE E DO OBJETO 

CLÁUSULA QUARTA - Este Contrato de Programa tem por finalidade constituir e 

regular as obrigações a serem assumidas pelas partes, no âmbito da gestão associada 
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estabelecida e autorizada no Capuf da Cláusula Nona do Contrato de Constituição do 

Consórcio. 

CLÁUSULA QUTA - Este Contrato de Programa tem por objeto a outorga através 

da gestão associada a ser exercida pelo COARES-UL, com a transferência total da 

prestação de serviço para destinação final dos resíduos sólidos bem como com a 

transferência parcial de encargos, pessoal e bens que se fizerem necessários a sua 

realização, podendo para tanto promover ações e desenvolver melhorias para a 

prestação do serviço público ora transferido de forma a alcançar níveis de satisfação 

das necessidades básicas e essenciais dos munícipes no tocante a educação, saúde e 

preservação ambiental, maximizando qualidade de vida, tanto na área urbana como em 

ïC5S rurais contínuas dentro do território do MUNICÍPIO. 

§ 10 - Ainda com a finalidade de destinação final dos resíduos sólidos produzidos no 

o CO!ARES-UL poderá implantar, ampliar, melhorar, buscar novas 

tecnologias e soluções para construção e operacionalização do Aterro de forma a 

promover a coleta nas estações, o transporte, o condicionamento e o tratamento dos 

reíduos e seus derivados dentro das normas legais e índices ecologicamente 

aceitáveis, podendo também para obtenção de seus objetivos: 

1 - realizar cobrança e arrecadação de tarifes e outros preços públicos, sendo 

caiculados com base nos critérios definidos no Contrato de Constituição do Consórcio e 

legalmente previstos em regulamentos; 

- medir, faturar e entregar contas aos usuários do cisterna; 

1111 realizar investimentos econômico e financeiramente compatíveis com as receitas 

oriundas de arrecadação, de transferências voluntárias de outras esferas de governo 

ou com recursos devidamente previstos em contrato de rateio; 

- promover estudos e pesquisas na busca por soluções e aproveitamento de 

resíduos transformando-os em recursos renováveis; 

V - manter atualizados indicadores (dados, índices e estatísticas) de modo a conhecer 

as variações nas quantidades produzidas de resíduos e os efeitos alcançados com 

base nas diretrizes e diagnósticos estabelecidos nos planos de Gerenciamento 

Ambientai e Municipal de Saneamento Básica; 

VI - elaborar planos de investimentos para expansão, reposição e modernização 

tecnológica do Aterro, bem corno planos de recuperação dos custos sem, contudo, 

comprometer a qualidade do serviço prestado; 
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- notificar previamente o MUNICP1O em inadimplência das obrigações assumidas, 

adotando medidas de restrição de acesso ou de suspensão do serviço caso a 

inadimplência não seja sanada; e 

- exercer o poder de polícia para fiscalizar e multar no caso de comprovado 

descumprimento da legislação e de grave ameaça a saúde e ao meio ambiente. 

§ 20  Para execução da gestão associada prevista neste Contrato, fica vedado ao 

COMARES-LJL atribuir a terceiros o exercício dos poderes outorgados no tocante a 

planejamento, fiscalização e regulação, poderes estes de competência exclusiva da 

administração pública, sob pena de nulidade. 

CAPITULO IV 

DA ÁREA DA [RESTAÇÃO DOS SERViÇOS 

CLÁUSULA SEXTA - A delegação dos ssniços ora outorgados abrangerá a área 

urbana e áreas rurais contínuas à zona urbana por toda a extensão do território do 

t}UN iC PIO. 

ivàgçcafo Único - A área de atuação poderá, também, contemplar aglomerados 

urbanos cia área rural, nos termos definidos em aditivo contratual. 

CAPÍTULO V 

DO PRAZO DA GESTÃO ASSOCDA 

CLÁUSULA STíA - Este Contrato vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos, a contar 

da data de sua assinatura. 

Parágrafo Único - O presente Contrato poderá ser prorrogado por igual e sucessivos 

períodos de 20 (vinte) anos, por intermédio de Termo Aditivo, mediante manifestação 

expressa das partes com 01 (um) ano de antecedência. 

CAPÍTULO VI 

O MODO, FORMA E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

CLÁUSULA OiTAVA - Na prestação dos serviços, o COPJARES-UL deverá: 

- estabelecer, através de negociação com o JU1iCPIO, sempre de forma compatível 

com os planos de Gerenciamento Ambiental e Municipal de Saneamento Básico, as 

ações de investimentos, definindo necessidades e prioridades, a serem consideradas; 

II - operar e manter os serviços de controle da coleta dos resíduos nas estações, o 

condicionamento, tratamento medição e controle de qualidade na prestação do serviço 
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rmos da legislação ambiental e das normas reguladoras próprias a serem 

definidas no prazo máximo previsto na Cláusula Octogésima-Sexta do Contrato de 

Constituição do Consórcio; 

Pilí - operar e manter os serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final dos 

resíduos sólidos, nos termos definidos do Contrato de Constituição do Consórcio; 

cutar direta ou indiretamente estudos, projetos, obras e serviços, sempre de 

forma compatível com os procedimentos estabelecidos no Contrato de Constituição do 

Consórcio, objetivando o adequado funcionamento dos serviços e o pleno atendimento 

doe usuários, observados os limites previstos em orçamento anual, plurianual ou em 

Contrato de Rateio; 

- equacionar e solucionar, de forma satisfatória, eventuais problemas no 

funcionamento dos serviços, de acordo com o regulamento do Consórcio; 

Vi - melhorar o nível de qualidade dos serviços, de acordo com a legislação atual e 

superveniente; 

-• ga atr a continuidade dos servços; 

- atender ao crescimento vegetativo populacional, promovendo as ampliações 

necessárias, de acordo com os objetivos e normas gerais do Consórcio; 

IX - adotar tecnologia adequada e empregar materiais, equipamentos, instalações e 

métodos operativos que, atendidas as normas técnicas pertinentes, garantam a 

prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários; 

X - executar ações visando à manutenção e conservação dos equipamentos e das 

instalações; 

XI - programar e informar ao ftUNICPIO, por escrito, as condições técnicas e 

financeiras, o prazo de início e de conclusão das obras. 

CLÁUSULA NOí\3A - Só será admitida a interrupção dos serviços nas seguintes 
hipóteses: 

-- situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens; 

necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias nas instalações do 

Aterro que se não realizadas, possam comprometer a prestação do serviço, a saúde ou 

o meio ambiente; 

manipulação indevida de qualquer equipamento ou em suas instalações que 

possam acarretar riscos ou prejuízos a Administração Pública; 

- inadimplemento do UUCPIO do pagamento das tarifas, após ter sido 

formalmente notificado. 
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Parágrafo único - As disposições contidas no "caput" serão aplicadas observada a 

legislação específica, no estabelecido em Contrato de Constituição do Consórcio, seu 

Estetutc, Regimento Interno e normas de Regulação. 

CAPÍTULC VI! 

DOS C[ïiROS, ri,  DiCADORES, ó-ÍRUM 	E PARÂMETiOS DEFNI DOR ES DA 

QUAUDADE DO SE-[-,,VIÇO 

CLÁUSULA OCiM - As metas progressivas e graduais de expansão dos serviços, 

de qualidade, de eficiência e de tratamento dos resíduos, bem como a utilização de 

outros recursos naturais (água e energia), serão aferidos por meio dos indicadores 

definidos em indicadores oficiais e demais normas regulamentares. 

O COARESUL deverá apresentar relatórios anuais de medição dos 

indicadores referentes a cada ente consorciado de modo a definir a participação 

individual do UNCPEO na prestação de serviço: 

§ 2 - O COMARES-UL deverá apresentar Relatório Anual de Prestação de Serviço - 

RAPS, de forma a verificar a efetividade das ações executadas, bem como os 

indicadores (critérios, índices, parâmetros e prazos) adotados no desempenho de 

prestação de serviço realizada pelo Consórcio; 

§ 311  - Deverá também ser apresentado relatório com base em outras metas oriundas 

de indicadores estabelecidos em Contrato de Constituição ou em resoluções do 

Consórcio; 

§ 4° - Os relatórios previstos nos parágrafos anteriores deverão ser encaminhados ao 

RUiCPFO para conhecimento e análise, anualmente, até 31 de março do ano 

subseqüente ao do exercício a que se referirem; e 

§ 50  - Os indicadores de qualidade deverão ser revistos nas mesmas datas das 

reuniões Ordinárias da Assembléia Geral, ocasião em que poderão ser submetidas a 

prévia análise do Conselho de Regulação, composto por membros da Diretoria 

Executiva e de representantes da sociedade legalmente designados. 

CLiSULA DFC}A PRMEIRA - O cumprimento das normas relativas à qualidade 

dos serviços, estabelecidas neste contrato e demais disposições regulamentares, será,  

aferido pelo UlCPO através de seus órgãos ambientais e de saúde. 

erágrao ÚrJGO - Os resultados da verificação prevista nesta cláusula serão 

amplamente divulgados na rede mundial de computadores. 
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CAPÍTULO VIII 

DA POLÍTICA TARIFÁRIA DO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Pela prestação dos serviços que lhe são delegados 

por este Contrato, o COMARES-UL cobrará as tarifas discriminadas na Planilha de 

Estrutura Tarifária do Sistema (Anexo II), sendo implementadas pelo COMARES-UL, 

de forma universal, em todos os entes integrantes do Consórcio. 

§ 10 - A tarifa pela prestação do serviço deve cobrir os custos operacionais eficientes, 

segundo o nível de qualidade dos serviços ofertados e assegurar a obtenção de um 

retorno justo e adequado dos investimentos e ainda a necessária provisão das 

depreciações dos equipamentos e instalações, observadas as condições do Contrato 

de Constituição do Consórcio e a legislação aplicada a matéria; e 

2 - Para entrarem em vigor e serem cobradas, as tarifas e suas alterações deverão 

submetidas ao Conselho de Regulação e homologadas em Assembléia Geral. 

CAPÍTULO IX 

DO REAJUSTE TARIFÁRIO 

CLÁUSULA DÉCA TERCEIRA - Os valores das tarifas serão reajustados em 

conformidade com as seguintes condições: 

- o reajuste ocorrerá sempre em 1 °  de junho de cada ano e será aplicado no 

faturamento da competência Junho; e 

II - os reajustes serão concedidos pelo índice setorial, apurado em relação ao período 

anuai de maio a abril. 

CAPITULO X 

DA REVISÃO TARIFÁRIA 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O Conselho de Regulação, de acordo com o previsto 

no contrato de Constituição do Consórcio, procederá as revisões dos valores das 

tarifas, considerando as alterações na estrutura de custos da prestação de serviço, os 

estímulos à eficiência e à modicidade das tarifas, ouvindo o MUNICPIO, os demais 

entes consorciados e os representantes dos usuários. 
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§ 1 0  As revisões tarifárias serão realizadas a cada 02 (dois) anos, sempre no mês em 

que reazar a segunda reunião Ordinária da Assembléia Geral prevista em Contrato de 

Constituição do Consórcio. 

§ 20 No ano seguinte em que ocorrer revisão dos valores da tarifa, o reajuste previsto 

na Cláusula Décima Terceira será substituído pela revisão. 

§ 3 	Os pedidos de revisões ordinárias das tarifas, acompanhados de todos os 

ementos e informações necessárias, serão encaminhados pelo COMARES-UL ao 

Conselho de Regulação, com pelo menos 90 dias de antecedência à data de sua 

vigência, a qual procederá aos trâmites para sua análise e elaboração de parecer 

quanto a sua aprovação ou denegação, de forma integral ou parcial. 

41  Por sugestão de qualquer uma das partes, poderá ser realizada a readequação 

da estrutura tarifária. 

CAPÍTULO XI 

DA REVISÃO TARIFÁRIA EXTRAORDINÁRIA 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - As partes reconhecem que as tarifas indicadas na 

Planilha de Estrutura Tarifária (Anexo II), em conjunto com as regras de reajuste e 

revisão descritas nas cláusulas anteriores, serão suficientes para a adequada 

prestação dos serviços concedidos e a manutenção do seu equilíbrio econômico-

financeiro. 

§ 1° - Sempre que forem atendidas as condições para a prestação do serviço, 

considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. 

CLÁUSULA DÉCA SEXTA - Sem prejuízo dos reajustes e revisões a que se 

referem às cláusulas anteriores, caso haja alterações significativas nos custos da 

prestação do serviço, por solicitação do COMARES-UL ou de seus entes consorciados, 

devidamente comprovadas por documentos, a Assembléia Geral poderá, a qualquer 

tempo, requerer à revisão extraordinária das tarifas, visando manter o equilíbrio 

econômico-financeiro para prestação do serviço, nas seguintes hipóteses: 

- quando houver necessidade de alterações significativas nas metas de investimentos, 

previstas em Plano Plurianual de Investimentos, ou para atender demandas 

extraordinárias que afetem a estrutura tarifária, acarretando variações acima de 02 % 

(dois por cento), negativas ou positivas, dos valores das tarifas necessárias para a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do serviço prestado; 
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II -• quando houver a extinção do contrato por caducidade, rescisão, anulação, 

referentes aos municípios integrantes do Consórcio; 

- em decorrência de fatos extraordinários fora do controle do MUNICÍPO ou do 

COÁRES-UL em razão de: 

a) atos da natureza que afetem significativamente os custos da prestação dos serviços; 

b) alterações na política tributária ou fiscal; 

c) em decorrência de decisões judiciais que repercutam, direta ou indiretamente, nos 

custos de prestação dos serviços concedidos provocando variações positivas ou 

negativas superiores a 2 % (dois por cento); 

d) ocorrência de outros fatos extraordinários admitidos e reconhecidos pelas partes 

que afetem significativamente os custos da prestação dos serviços; 

e) extinção do contrato de algum dos municípios cuja receita anual seja equivalente a 

mais de 2 % do total do arrecadado; 

f) ingresso de município ou grupo de municípios cujo somatório da receita anual seja 

superior a 2 % do total do arrecadado. 

CLÁUSULA DÊ=CiMA SÉTIMA - As fontes provenientes de receitas alternativas, 

complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, 

com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, serão obrigatoriamente consideradas 

para a aferição do equilíbrio econômico-financeiro do serviço prestado. 

CLÁUSULA DÉCA OITAVA Na exploração do serviço público objeto deste 

Contrato, o COMARESUL não poderá dispensar tratamento diferenciado, inclusive 

tarifário, entre os entes consorciados e nas mesmas condições de atendimento, exceto 

nos casos previstos na legislação federal, estadual e regulamento do COARES-UL. 

Parágrafo Único - Será vedada a concessão de isenção de pagamento de tarifas, 

tanto aos entes consorciados como aos demais setores do Poder Público, visando 

garantir a manutenção da adequada prestação dos serviços e o tratamento isonômico 

previsto no Contrato de Constituição do Consórcio. 

CLÁUSULA DÉCA NONA - Ressalvados os impostos incidentes sobre a renda, a 

criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a 

assinatura deste Contrato, quando comprovado seu impacto, implicará na revisão das 

tarifas, para mais ou para menos, conforme o caso. 

CLÁUSULA VGÉSIA - Para assegurar maior transparência na gestão associada o 

COARES-UL deverá prestar contas através de relatórios econômicos e financeiros 
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do serviço prestado em relação ao MUNICPIO, especialmente no tocante ao montante 

arrecadado e investido em seu território. 

CAPÍTULO Xi! 

DOS DRETOS, GARANTIAS E OBRIGAÇÕES DO MUMICíPIO 

SEÇÃO! 

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

CLÁUSULA VGÉSA PRIMEiRA - Compete ao MUNICÍPIO, na qualidade de ente 

consorciado, as seguintes obrigações: 

- contribuir para a regulamentação da prestação do serviço; 

II - fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços; 

lH - fazer cumprir a aplicação das penalidades regulamentares e contratuais; 

IV homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma da lei, das normas 

pertinentes e deste contrato; 

V - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do COMARES -UL e as 

cláusulas contratuais do Contrato de Constituição, Estatuto, Regimento Interno e 

Regulamentos; 

VI zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e buscar soluções para as 

queixas e reclamações dos munícipes, encaminhando-as ao COMARES-UL para 

serem cientificados, em até 30 (trinta) dias, das providências tomadas; 

Vii * declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra 

pública, outorgando poderes ao COARES-UL para promoção das desapropriações e 

cera a instituição das servidões administrativas, a qual assumirá a responsabilidade 

pelas indenizações cabíveis; 

VIU - estimular o aumento da qualidade e produtividade dos serviços; 

IX - estimular a educação ambiental dos munícipes no sentido de promover a 

separação e coleta de materiais recicláveis e de reuso dos resíduos sólidos; 

X - consultar ao COMARES-UL sobre a capacidade técnica do Aterro para a 

destinação final de resíduos antes de aprovar novos segmentos produtores 

populacionais ou industriais; 

Xl - comunicar previamente ao COMARES-UL a execução de obras e serviços nas vias 

públicas em que se localizam estações de coleta ou nas de acesso ao aterro; 

XII - Zelar pelo cumprimento da legislação federal, estadual e municipal de proteção 

ambiental e de saúde pública, respondendo pelas eventuais conseqüências de seu 

descumprimento, no que couber, visando à preservação e a conservação do meio 

ambiente e da saúde pública; 



Xlii - zelar pelo cumprimento da legislação vigente relacionada ao desenvolvimento de 

fontes alternativas de energia ecologicamente viáveis, produzidas a partir dos resíduos 

sólidos para aproveitamento racionai de seus beneficios; 

Xfl! - exigir a prestação do serviço de forma obrigatória a todas as áreas de seu 

À erritório, excetuando-se apenas as áreas com justificável impossibilidade técnica; e 

XV estabelecer planos e políticas ambientais, de saneamento, de urbanização e 

deSefl volvi mento industrial, com a participação do COMARES-UL de modo a permitir o 

estabelecimento de Metas de Investimentos; 

XVI - Arcar com os ônus e passivos dos servidores municipais transferidos para 

prestarem serviços ao Consórcio; e 

XVI - responder subsidiariamente em relação a todas as obrigações fiscais, 

trabalhistas e previdenciá rias, bem assim a quaisquer outras obrigações e encargos 

relacionados ou decorrentes da exploração dos serviços transferidos; 

SEÇÃO!! 

DOS DIREITOS E GARANTIAS DO MUNICÍPIO 

CLÁUSULA VIGÊS!A SEGUNDA - Ao MUNICÍPIO são assegurados os seguintes 

direitos e garantias: 

il -. estabelecer, juntamente com o COMARES-UL, as prioridades, os objetivos e as 

condições para a prestação dos serviços, considerando as Metas de Investimentos e 

de forma compatível com o Plano do MUNICÍPIO de Saneamento Básico; 

- receber do COMARES-UL a prestação de serviços adequados nos termos deste 

contrato e da legislação aplicável; 

111 - a realização, pelo COMARES-UL, dos investimentos necessários à expansão e à 

modernização dos serviços, dos equipamentos e das instalações, nos termos previstos 

no planejamento orçamentário do MUNICIPIO e no Orçamento Plurianual de 

Investimento do Consórcio; 

IV - conhecer, prévia e expressarnente, as obras que o COMARES-UL pretenda 

executar próximos ou em vias e logradouros públicos; 

V -• estar isento de qualquer ônus de solidariedade com o COMARES-UL no caso de 

falta ou insuficiência de sinalização nas obras por ele realizadas nas vias públicas, 

durante toda a execução das mesmas; 

VI - receber, do COMARES-UL, no primeiro trimestre de cada ano, prestação de 

contas na forma da Cláusula Trigésima Sétima; 

- ser ressarcido de todos os prejuízos que lhe forem causados em decorrência da 

indevida execução dos serviços, conforme processo administrativo prévio e especifico; 
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- ter assegurada a aplicação dos recursos financeiros captados pelo COARES-

JL ou pelo MUNICÍPIO, destinados a prestação do serviço outorgado; 

- ser informado, prévia e expressamente, pelo COMARES-UL de qualquer operação 

finenceia ou judicial em que faça recair garantia sobre os bens vinculados à prestação 

do seviço, que possam comprometer a operacionalização e a continuidade da 

prestação dos serviços; 

X receber, em quaisquer dos casos de extinção do contrato, cópia do acervo técnico 

da prestação dos serviços, em meio digital; 

- ter livre acesso dos técnicos e agentes de fiscalização do MUNICÍPIO, 

especialmente designados, em qualquer época, às obras, equipamentos e instalações 

utilizados na prestação dos serviços, bem como aos dados e registros administrativos, 

contábeis, técnicos, econômicos e financeiros realizados pelo COMARES-UL, relativos 

ou pertinentes ao contrato; 

- aplicar as penalidades previstas neste contrato; 

xm - receber os bens reversíveis, nos termos deste contrato, em quaisquer das 

hipóteses de sua extinção. 

CAPÍTULO XI!! 

DOS DIREI TZOS, GARANTIAS E OBRIGACOES DO COMARES-UL 

SEÇÃO! 
DAS OBRIGAÇÕES DO COMARES-UL 

CLÁUSULA VGÉSiA TERCEIRA - Compete ao COMARES-UL as seguintes 

obrigações: 

- elaborar e executar direta ou indiretamente, estudos, projetos e obras, obedecendo 

às prioridades, os objetivos e as condições estabelecidas neste contrato em Contrato 

de Rateio ou em Plano Plurianual de Investimentos; 

II - garantir a prestação de serviços adequados nos termos deste contrato e da 

legislação aplicável; 

III - dar ciência prévia e expressa ao MUNICÍPIO das obras que pretenda executar 

próximas ou em vias e logradouros públicos; 

IV - sinalizar as obras nas vias públicas durante toda a sua execução, sendo que 

qualquer dano causado a terceiro, em virtude de falta ou insuficiência de sinalização 

serão da inteira responsabilidade do COMARES-UL; 

V - apresentar ao MUNICÍPIO, no primeiro trimestre de cada ano, prestação de contas 

na forma da Cláusula Trigésima Sétima; 
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publicar, anualmente, as demonstrações financeiras referentes a prestação do 

serviço na torma da legislação específica; 

VII - a execução do serviço, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados 

ao MUNlCO, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo 

UNICPIO, ou a quem este delegar, exclua ou atenue essa responsabilidade, exceto 

LOS casos legais; 

- cumprir e fazer cumprir as normas do serviço, as cláusulas contratuais e a 

legislação relativa à prestação dos serviços; 

IX •- captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço; 

X - organizar e manter registro e inventário dos bens vinculados à prestação dos 

serviços e zelar pela sua integridade, segurando-os adequadamente, e informar o 

MUNICÍPIO, prévia e expressamente, de qualquer operação financeira ou judicial em 

que faça recair garantia sobre os bens vinculados aos serviços, que possam 

comprometer a operacionalização e a continuidade da sua prestação; 

Xl - organizar e manter, permanentemente atualizado, os arquivos com dados e 

informações sobre a prestação do serviço; 

Xil - cumprir e fazer cumprir as normas legais e regulamentares do serviço, 

respondendo pelos eventuais danos causados em decorrência da incorreta prestação 

do serviço; 

XUll - atender a todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária e 

encargos decorrentes das obrigações relacionadas à prestação do serviço, inclusive 

quando se referirem aos empregados celetistas do Consórcio; 

XIV - permitir aos técnicos e agentes de fiscalização do MUNICÍPIO, especialmente 

designados, livre acesso, em qualquer época, às obras, equipamentos e instalações 

utilizados na prestação do serviço, bem como a seus dados e registros administrativos, 

contábeis, técnicos, econômicos e financeiros; 

XV zelar pelo cumprimento da legislação federal, estadual e municipal, de proteção 

ambiental e de saúde pública, em especial, respondendo pelas eventuais 

conseqüências de seu descumprimento; e 

XVË - Elaborar Plana Plurianual de Investimentos, e disponibilizá-lo ao MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - O COMARES-UL deverá manter, gratuitamente, 

serviço de atendimento aos usuários para registro protocolado das suas solicitações, 

sugestões e reclamações, bem como das soluções e respostas apresentadas, de 

acordo com os prazos legais e regulamentares, devendo sempre fornecer ao usuário 

protocolo comprobatório da comunicação, com os correspondentes dia e horário. 

14 



SEÇÃO II 

DOS DIREITOS E GARANTIAS DO COMARES-UL 

CLÁUSULA VGÉSIMA QUINTA - Na exploração do Serviço para destinação dos 

resíduos sólidos, o CO1ARES-UL poderá: 

- utilizar-se de vias públicas, estradas, caminhos e terrenos de domínio municipal, 

para o fim específico de execução do objeto do presente Contrato, competindo ao 

MUNICPiO, observando e respeitando o objeto deste contrato, estabelecer as 

condições de sua utilização, bem como a sujeição das obras aos regulamentos 

específicos vigentes no Município; 

- restringir ou suspender a prestação do serviço quando o MUIMICO. 1 0 estiver na 

condição de inadimplente das obrigações assumidas observada urna previa notificação 

e assegurado o direito de defesa; 

DI 	aplicar o disposto no Contrato de Constituição do Consórcio, no Estatuto, 

Regimento Interno e regulamentos na prestação do serviço para destinação dos 

resíduos sólidos; e 

IV - nos contratos de financiamento, poderá oferecer em garantia os direitos 

emergentes pela prestação do serviço, até o limite que não comprometa a 

operacionalização e a continuidade de sua realização. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Sem prejuízo das responsabilidades referidas neste 

Contrato, o COMARES-UL poderá contratar terceiros para o desenvolvimento de 

atividades administrativas, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem 

como a implementação de projetos associados. 

§ •r Os contratos celebrados entre o COMARES-UL e os terceiros reger-se-ão pelas 

normas da Administração Pública, não se estabelecendo qualquer relação jurídica 

entre os terceiros e o MUNICÍPIO; e 

§ 20 . A execução das atividades contratadas por terceiros pressupõe o acatamento e 

cumprimento das normas regulamentares editadas pelo COMARES-UL. 

CAPITULO XIV 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável a 

matéria, objeto da prestação de serviço, aos princípios e normas que regem a 

Administração Pública, e ao Código de Defesa do Consumidor, são direitos dos 

usuários na qualidade de munícipes: 
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receber serviço adequado; 

II - receber do MUNICÍPIO e do COMARES-UL informações para a defesa de 

interesses individuais ou coletivos; 

- atendimento, pelo COMARES-UL, dos pedidos de seu interesse, nos prazos e 

condições fixados neste contrato e nas normas e regulamentos editados pelo 

MUNICÍPIO, sendo-lhe garantida a prestação do serviço, independentemente do 

pagamento de valores não previstos nas normas do serviço ou de débito não imputável 

ao solicitante; 

IV - receber o ressarcimento dos danos que, porventura, lhe sejam comprovadamente 

causados em função do serviço concedido, ressalvados os danos decorrentes de: 

a) deficiências técnicas em equipamentos ou nas instalações internas do Aterro; 

b) coletas em locais não determinados e fora dos horários previstos; 

c) caso fortuito ou força maior. 

V - prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem 

estar sujeitos; 

- acesso a informações nos termos deste contrato; e 

VII acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - Sem prejuízo do disposto no Código de Defesa do 

Consumidor, são deveres dos usuários: 

- levar ao conhecimento do MUNICÍPIO e do COMARES-UL as irregularidades de 

que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado; 

II - comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pelo COMARES-

UL ou por terceiros referentes a prestação do serviço; 

III - contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos 

quais lhes são prestados os serviços; e 

IV - colaborar com a coleta seletiva do lixo doméstico de modo que os resíduos 

direcionados ao Aterro sejam as menores quantidades possíveis. 

CAPÍTULO XV 

DA FISCALIZAÇÃO 

CLÁU:SUt.A VIGSIMA NONA - A fiscalização periódica da execução dos serviços 

cabe ao MUNICÍPIO, através de comissão de agentes de fiscalização especialmente 

designada para este fim, ao Conselho Fiscal e de Regulação e aos Órgãos de Controle 

Social, nos termos do Contrato de Constituição do Consórcio e de norma regulamentar. 



§ 10 No exercício da fiscalização, a comissão referida no caput terá acesso aos dados 

relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros 

do COMARE-UL e poderá acompanhar os serviços de controle de qualidade e a 

execução das obras e serviços; e 

§ 2° - A fiscalização prevista no Capvt desta Cláusula deverá ocorrer trimestralmente 

em conformidade com o previsto no Contrato de Constituição do Consórcio e para 

cumprir o disposto no art. 30, parágrafo único, da Lei n° 8.987195. 

CAPITULO XV 

DAS PE4ALIDADES CONTRATUAS 

CLÁUSULA TRGÉSIIA - Pelo descumprimento das disposições contratuais, o 

COMARES-UL estará sujeito às seguintes penalidades: 

- advertência para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à adequação do serviço 

prestado aos parâmetros definidos neste Contrato ou em instrumentos 

complementares; 

- em caso de inobservância da advertência, multa de até 2% (dois por cento), 

proporcional à gravidade da infração, sobre o valor arrecadado pelo Consórcio, no 

Município, nos últimos 03 (três) meses anteriores à notificação; 

1111 - contrapropaganda, quando o COiARES-UI incorrer na prática de publicidade 

enganosa ou abusiva, nos termos do artigo 37 e seus parágrafos do Código de Defesa 

do Consumidor (Lei a° 8.078190); 

§ 1 11  - Nos casos de reincidência em mesma prática infratora, julgada em última 

instância, durante o interveio de 05 (cinco) anos, contado de dai ,,-?, dc recebimento do 

Termo de Notificação - TN, a penalidade a ser aplicada será de multa, observado o 

limite estabelecido no inciso II dessa Cláusula, a ser fixada considerando-se: 

a) as situações agravantes e atenuantes; 

b) a extensão do dano causado ao iiUflCPiO ou a terceiros: 

c) a vantagem eventualmente auferida com a infração; e 

d) a condição econômica do infrator. 

§ 2° - As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo previsto 

em regulamento, em que se assegure à parte inadimpiente amplo direito de defesa e o 

contraditório. 



§ 3) a COARES-UL não estará sujeito às penalidades previstas no Contrato se 

comprovado que a não realização da obrigação específica decorreu de fato, ato ou 

circunstância imputada unicamente ao MUNICI1F10, a terceiros, ou ainda em 

decorrência de caso fortuito ou de força maior. 

CAPÍTULO XVII 

DA EXTINÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CLÁUSULA TRGÉSA PRIMEIRA A delegação da prestação de serviços extingue-

se nos termos da Lei Federal n° 11.107105, do artigo 35 e parágrafos da Lei Federal n° 

8.987195, e suas alterações posteriores, por: 

H- 1dvento do termo contratual ou de sua prorrogação; 

- acordo formal entre o MUNICÍPIO e o COMARES-UL; 

ÉII - caducidade; 

IV - rescisão; 

V anulação; 

VI - extinção do COMARES-UL; e 

VII - o COMARES-UL deixar de integrar a Administração Indireta do MUNICÍPIO. 

§ 1 0  - A extinção somente se efetivará com a conseqüente entrega ao MUNICÍPIO de 

todas as instalações, móveis e equipamentos relativos aos serviços, considerados 

.orno bens e direitos a ele reversíveis pela outorga; 

§ 2 - Extinta a delegação da prestação de serviços haverá a imediata assunção dos 

mesmos pelo UNlCÍPíO; 

§ 3° A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo 

JCPIO, de todos os bens a ele reversíveis; e 

§ 411  - Com a extinção da outorga da prestação de serviços, apurado o quantum 

indenizatório, caberá ao MUNICÍPIO indenizar ao COMARES-UL, nos termos da lei e 

deste contrato. 

CAPÍTULO XVIII 

DOS BENS QUE INTEGRAM A DELEGAÇÃO 

CLÁUSULA TRÉSA SEGUNDA - Havendo necessidade, na outorga da 

prestação de serviços poderá ser integrado bens tangíveis e intangíveis que lhe sejam 

afetos na data de assinatura deste contrato, ou que a ela venham a ser posteriormente 

se integrar, mediante prévio inventário de bens, a serem atualizados anualmente. 
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1 1  - Na assinatura deste contrato, os bens de propriedade do MUNICÍPIO destinados 

à execução dos serviços, serão transferidos parcialmente ao patrimônio do COMARES-

UL, mediante prévio inventário e avaliação; 

§ 20  - Os bens deverão ser recuperados, conservados, mantidos e operados em 

condições normais de uso de forma que, quando revertidos ao MUNICÍPIO, se 

encontrem em estado normal de uso, exceto pelo desgaste natural de sua utilização; 

§ 3° - Os bens reversíveis que por ventura venham a ser objeto de amortizações 

através de receitas oriundas de tarifas ou de outros preços públicos, deverão ser 

previamente levantados, cadastrados em ordem alfabética e por ente consorciado, bem 

como avaliados com base em seu preço de mercado, considerado a depreciação do 

tempo de uso e seu estado de conservação; e 

§ 40 - Os bens transferidos pelo MUNICÍPIO ou adquirido pelo COMARES—UL não 

poderão ser objeto de alienação entre as partes. 

CAPÍTULO XIX 

DA REVERSÃO DOS BENS INTEGRANTES DA DELEGAÇÃO 

CLÁUSULA TRiGÉSIMA TERCEIRA - A reversão dos bens far-se-á com o 

pagamento, pelo MUNICÍPIO, das parcelas dos investimentos vinculados aos bens 

adquiridos pelo COiARES-UL, ainda não amortizados ou depreciados, observadas as 

respectivas competências e proporcionalidades. 

ao único - Na extinção do contrato, após o procedimento dos levantamentos e 

avaliações previstos na Cláusula Trigésima Segunda, será lavrado termo de devolução 

e reversão dos bens, a serem devidamente identificados. 

CAPÍTULO XX 

DAS INDENIZAÇÕES DEVIDAS AO COMARES-UL 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer das hipóteses de extinção da 

outorga da prestação dos serviços será apurado se o MUNICÍPIO deverá indenizar ao 

COMARE S-UL, observadas as condições estabelecidas nesta cláusula. 

§ 1° - Serão procedidos os levantamentos e avaliações necessários visando apurar os 

valores eventualmente devidos; 

§ 20 - Os critérios a serem utilizados corno parâmetros para o cálculo da indenização, a 

ser elaborado por perito, serão: 
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- os registros contábeis apropriados, nos quais constarão os registros dos bens e dos 

investimentos realizados no Aterro, 

- o valor de mercado dos bens patrimoniais, apurado através de avaliação, 

consideradas a depreciação ou amortização contábil e as reais condições de uso e/ou 

operacionadade dos bens existentes; 

m - os bens públicos móveis e imóveis destinados à execução dos serviços, existentes 

quando da outorga destes e transferidos ao COMARES-UL, terão seus valores 

depreciados e descontados do montante apurado a título de indenização; 

incidência da indenização sobre as parcelas dos investimentos vinculados a bens 

reversíveis, ainda não depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de 

garantir a continuidade e a atualidade dos serviços concedidos; e 

V - não serão computados os valores referentes aos investimentos realizados pelo 

UíCPiO, inclusive os investimentos oriundos de recursos não onerosos, por 

proprietários ou incorporadoras de loteamentos, conforme estabelecido no presente 

Contrato, a partir de sua vigência. 

§ 30 - A atualização monetária será calculada pelos mesmos índices aplicados ao 

reajuste tarifário; 

§ 40  - No caso de decretação da caducidade, o pagamento da indenização não será 

prévio, podendo este ser calculado no decurso do processo; 

O pagamento da indenização será parcelado em tantas vezes quantas forem 

necessárias para permitir o cumprimento da obrigação pelo MUNlCPIO, segundo suas 

reais possibilidades financeiras, nos seguintes casos de extinção do contrato: 

- rescisão pelo COARES-UL; 

iIII - por caducidade; 

III - por transferência da outorga dos serviços do COMARES-UL a outro órgão; 

IV - por extinção do COMARES-UL; 

V - por deixar o COMARES-UL de integrar a administração indireta do MUNICÍPIO; e 

Vi - por anulação do Contrato. 

§ 60 - Nos demais casos de extinção previstos no caput da Cláusula Trigésima 

Primeira, a indenização será prévia; 

§ 70 - Do valor apurado, a título de eventual indenização, poderão ser descontados os 

créditos decorrentes de multas contratuais e danos provocados pelo COMARES-UL, 

até o limite dos prejuízos causados ao MUNICÍPIO; e 

§ 80 - O não pagamento da indenização prevista no caput desta Cláusula, inclusive 

quando houver controvérsia de seu valor , não impede o MUNCÍPiO de retomar os 
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serviços ou adotar outras medidas para garantir a continuidade da prestação adequada 

do serviço púbico 

CAPÍTULO XXI 

DOS INVESTIMENTOS E DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 

CLÁUSULA ISA QUINTA - Quaisquer valores ou bens que entidades públicas 

ou privadas, nacionais ou internacionais, destinarem ao MUNICÍPIO para aplicação nos 

serviços, objeto deste contrato, poderão ser recebidos diretamente pelo COMARES-

UL,, nos termos da Lei. 

C) investimentos realizados pelas partes contratantes serão contabilizados em 

favoi de quem suportou seu pagamento; e 

§ 20 - Os investimentos realizados com recursos não onerosos obtidos pelos 

contratantes não serão remunerados. 

CLÁUSULA TRIGÉSA SEXTA - Caberá ao COMARES-UL executar diretamente ou 

a contratar de terceiros a execução dos projetos e obras referentes a construção do 

Aterro para destinação dos resíduos sólidos. 

§ i - Na hipótese de terceirização, os projetos e as obras referidos no "capuf' deverão 

ter aprovação e fiscalização do COMARES-UL: e 

§ 21  - Os serviços nesta cláusula até serem concluídos, não serão considerados como 

investimentos para fins de remuneração e indenização. 

CAPÍTULO XXII 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

CLÁUSULA TRIGÉSMA SÉTIMA - Anualmente, até o final do terceiro mês do 

exercício civil, o COARES-UL, obrigatoriamente, prestará contas ao MUNICÍPIO e 

aos órgãos de Controle da gestão dos serviços concedidos, mediante apresentação de: 

relatórios, expedidos na forma a ser estabelecida pelos órgãos de controle e 

segundo as prescrições legais e regulamentares específicas, relativos: 

a) à execução dos estudos, projetos e obras previstos em Plano Plurianual de 

Investimentos; 

b) ao Desempenho Operacional da outorga transferida que contenha informações 

específicas sobre os níveis de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade, cortesia na prestação dos serviços e modicidade das tarifas; 

c) ao registro e inventário dos bens vinculados à prestação dos serviços; e 
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d) ao desempenho operacional, econômico e financeiro. 

- demonstrações financeiras do Consórcio e as individualizadas em nome do 

MUNICÍPIO; 

- demonstrativo da aplicação dos recursos financeiros captados pelo COARES-UL 

ou pela Administração Municipal, vinculados ao MUNICÍPIO. 

Pafo Único - A cada três meses, o COMARES-UL deverá publicar 

demonstração financeira parcial relativa à gestão associada de forma específica e 

segregada das demais demonstrações normais do Consórcio 

CAPÍTULO )011I 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - O início da transferência dos serviços se dará por 

ocasião da assinatura do presente contrato, sendo da responsabilidade de ambas as 

partes a satisfação nas necessidades atinentes a destinação dos resíduos sólidos 

produzidos no âmbito do MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - O índice setorial de reajuste deverá ser estabelecido 

em conjunto entre as partes, sendo que, enquanto o índice setoria não for definido, os 

reajustes serão concedidos pela variação do IGP-M, calculado pela Fundação Getúlio 

Vargas ou outro índice que vier a substitui-lo, apurado em relação ao período anual de 

maio a abril. 

Parárao Úríco - Na hipótese do IGP-M ser definitivamente extinto, os órgãos de 

controle e o COMARES-UL, de comum acordo, devem escolher outro índice que 

retrate a variação dos preços dos principais componentes de custos. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - A primeira definição dos valores das tarifas a serem 

cobrados, bem corno dos primeiros indicadores de qualidade, serão estabelecidos 30 

(trinta) dias antes do efetivo funcionamento do Aterro. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - O COMARES-UL deverá apresentar 

juntamente com os primeiros valores das tarifas, metas de investimentos a serem 
$ 	 ..,-! auO4 

 cuaS. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - Visando consolidar os valores 

remanescentes e a situação patrimonial dos bens reversíveis relativos a esse Contrato 

de Programa, o COMARES-UL deverá apresentar até 30 (trinta) dias do ato de 
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assinatura deste contrato, inventário dos bens patrimoniais afetos ao MUNICÍPIO e 

necessários à prestação dos serviços. 

§ 1 0  Acordam as partes ora contratantes que aos bens inventariados serão aplicadas 

as regras contidas na Cláusula Trigésima Terceira deste Contrato de Programa, em 

ocorrendo quaisquer dos eventos futuros previstos na Cláusula Trigésima Primeira; e 

§ 20  - A atualização patrimonial deverá ser realizada em até 05 (cinco) anos, a partir da 

assinatura do contrato, identificando os bens aportados por cada uma das partes, 

ressalvado o direito de contestação do MUNICÍPIO, no prazo de 06 (seis) meses, 

contados a partir de sua cientificação. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - O presente Contrato poderá ser aditado, 

visando adequálo às necessidades dos serviços e atender o interesse das partes e à 

legislação federal, estadual e municipal incidente sobre o serviço de destinação final 

dos resduos sólidos, objeto de outorga do presente contrato. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - As normas reguladoras para a prestação 

do sen.ço, bem como os critérios e as metas dos Indicadores de Qualidade e demais 

disposições não previstas no presente Contrato, serão definidas pelas partes e 

aprovadas em Assembléia Geral do Consórcio, após prévio pronunciamento de seus 

técnicos e órgãos consultivos. 

Parágraft úicc -. Até a edição dos instrumentos previstos nesta cláusula será 

aplicada a legislação referenciada na Cláusula Primeira deste Contrato. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - Fica eleito o foro da Comarca do Município 

sede do COMARES-UL, para dirimir quaisquer questões entre as partes, oriundas do 

presente Contrato, que não possam ser solucionadas amigavelmente através da 

mediação e decisão em Assembléia Geral do Consórcio. 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 04 

(quatro) vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, abaixo 

identificadas. 
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PALHANO - CE, em 30 de Março de 2009. 

Pelo MUNICÍPIO DE QUIXERÉ 

Prefeito RAIMUNDO NONTO GUIMARÃES MAIA 

RES-UL 

JOÃO DILMAR DA SILVA 

Visto 

, ura'ordMUNCIPIO 

TESTEMUNHAS: 

1— NOM E 	 r 
CPF: 	 ( 

RG: 

2 - NOME:  ~,JÁ 	 1P octrLe 	te 

CPF: 	 cj 33. •• 

RG: 
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ANEXO 1 

INDICADORES DE DESEMPENHO - COMARES-UL 

Os indicadores de desempenho serão agrupados conforme a seguir: 

1. lndcadores de Universalização dos Serviços 

2. indicadores de Continuidade dos Serviços 

1 indicadores de Qualidade dos Serviços 

4. Indicadores Econômico-Financeiros 

5. Indicadores de Produtividade. 

CONCEITOS E EXPRESSÕES DE CÁLCULO 

1. UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NUS - NÍVEL DE UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NUS =PAx 100 
PT 

Onde 

PA = População do Município É o valor da quantidade de resíduos residenciais, no último mês do ano, 
pela taxa média de habitantes por domicílio dos municípios com contrato de programa 

PT = População urbana total dos municípios com contrato de programa 

2. INDICADORES DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS 

2.1 TAC - TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE QUANDO DA AUSENCIA 
DE COLETA DO LIXO 

TAC= 
	

2" 

1=1 

Onde: 

n = Número total de interrupções na coleta 

ti = Tempo decorrido para correção do fato gerador da falta de coleta para a i-ésima interrupção do 

recolhimento. 
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2.2 NRP - 'NDICE DE RECLAMAÇÕES PROCEDENTES POR FALTA DE COLETA 
POR 1.000 ECONOMIAS 

NJ?P 
NRP

= 	x1.00O 
NE 

Onde: 

NRP = Número de reclamações procedentes no mês no conjunto 

NE = Número de economias do conjunto 

3. QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

3.1 ISC - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

JSC= 
PS

t_x 100 
PT 

Onde: 

PS = Parcela da população da amostra satisfeita (soma dos conceitos bons e ótimos ou soma dos 
conceitos satisfeito e muito satisfeito) com os serviços prestados pelo COMARES-UL 

PT = População total da amostragem 

4. ECONÔMICO-FINANCEIROS 

4.1 ROP (S/DEPREC.) - RAZÃO OPERACIONAL SEM DEPRECIAÇÃO 

ROP(s / deprec.) = 
DESP(s / deprec.) >< o] 

ROL 

Onde: 

DESP (s/deprec.) = Despesa operacional total excluída a depreciação 

ROL = Receita operacional líquida 

4.2 DCP - DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO 

DCP= --- x1O0 
ROL 

Onde: 

DP = Despesa com pessoal próprio 

ROL = Receita operacional líquida 
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S. PRODUTIVIDADE 

5.1 IPP1 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL -1 

IPPI =RF 
NE 

Onde: 

RF = Resíduo coletado e faturado pelo Consórcio em toneladas 

NE = Número total de empregados do Aterro 

5.2 IPP2 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL -2 

Í1PP2=ER +EO 

L NE 

Onde: 

ER = Número de economias com reciclagem 

EO = Número de economias com resíduos orgânicos 

NE = Número total de empregados no Aterro 
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ANEXO II 

ESTRUTURA TARIFÁRIA 

TARIFA 	CATEGORIA PREÇO SERVIÇO TARIFA 
BASE COLETA 

COMPOSTA 
(PB) (SB) 

MÍNIMA 

RESÍDUO 	Urbano X(u) 
ORGANICO 	i Y T(1)  
URBANO E 	Rural X(r) 

RURAL 

Igual ou inferior a 
RESÍDUO 	10 ton/mês. X(h) Y T(2)  

HOSPITALAR  

Comercial X(c) Y T(3) 

RESÍDUO 
EMPRESARIAL X(i) Y T(4)  

Industrial 

Municipal X(m) Y T(5)  

(igual ou inferior a 
10 ton.Imês) 

OUTROS 	Acima de 10 X(o) Y T(6) 

1 	ton./mês 

Observações: 

- A Fórmula para cálculo do Preço Base (PB), considerará a correspondência de 1 hab = 1 k. 
resíduo/dia (urbano) e de 1 hab = 0,89 k. resíduo/dia (rural) 
- A Fórmula do Serviço Básico (SB) corresponde ao Preço Básico + Custos do Serviços de 
Coleta/dia 
- A Fórmula para cálculo dos custos do Serviço de Coleta (SC) será considerado o somatório das 
despesas de combustível x quilometragem + depreciação veiculo + homem/hora + despesa 
variável 
- Nas categorias Empresarial e Hospitalar cuja coleta exceda a 10 ton/mes, o Preço Base do 
excedente será calculado de acordo com o Preço Base cia categoria uO utros ; 

- Considerar os preços base das categorias resíduos hospitalar (Xh) = resíduos comercial (Xc) 
=1.5 da categoria Urbano (Xu) - situação de igual ou inferior a produção de 10 ton/mês; 
- Considerar categoria Municipal (Xm) = a Categoria rural (Xr); 
- Considerar a categoria Industrial (Xi) = 1.8 da Categoria Urbano (Xu) 

- Considerar a categoria Outros (Xo) = 2.1 da Categoria Urbano (Xu) 
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ANEXO III 

REGULAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE E DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE, 

EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, PARTE 

INTEGRANTE DO CONTRATO DE PROGRAMA CELEBRADO ENTRE MUNICÍPIO E O 
COMARES-UL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO:. 

CONSIDERANDO o disposto na Cláusula Vigésima Nona do Contrato de Programa; 

CONSIDERANDO o disposto na Cláusula Trigésima do Contrato de Programa e na Lei Federal 

n.° 8. 987/95; 

CONSIDERANDO que é obrigação do MUNICÍPIO aplicar as penalidades regulamentares e 

ontratuais, nos termos da Cláusula Vigésima Primeira, inciso til, do Contrato de Programa, 

observados os princípios constitucionais que devem ser obedecidos pela administração 

pública, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988. 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 13 da Lei Federal n.° 11.107105 e as disposições das 

Leis Federais de n.° 8.987195, n.° 8.666193, e de n° 11.445/07, no que couber; 

CONSIDERANDO a necessidade de disposição regulamentar atribuindo aos órgãos de 

Controle competência para atuar como instância administrativa recursal única; 

FICA APROVADO O PRESENTE REGULAMENTO NOS SEGUINTES TERMOS: 

TÍTULO 1 

DAS CLÁUSULAS PASSÍVEIS DE PENALIDADES 

ArL 1.  O presente Regulamento tem por finalidade especificar as disposições contratuais que, 

uma vez descumpridas, são passíveis de aplicação das penalidades previstas na Cláusula 

Trigésima do Contrato de Programa, celebrado entre MUNICÍPIO e o COMARES-UL, assim 

como, os procedimentos a serem seguidos pelo MUNICÍPIO- 

Art. 21. As penalidades previstas contratualmente são: 

1. 	advertência para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda â adequação do 

serviço prestado aos parâmetros definidos no Contrato ou em instrumentos 

complementares: 

ii. 	em caso de inobservância da advertência, multa de até 2% (dois por cento), 

proporcional á gravidade da infração, sobre o valor arrecadado pelo COMARES-

UL, no MUNICíPIO, nos últimos 03 (três) meses anteriores à notificação; e 



LIL 	contra propaganda, quando o COMARES-UL incorrer na prática de publicidade 

enganosa ou abusiva, nos termos do artigo 37 e seus parágrafos do Código de 

Defesa do Consumidor (Lei n.° 8.078190). 

§ 1°. Nos casos de reincidência em mesma prática infratora, julgada em última instância, 

durante o intervalo de 5 (cinco) anos, contado da data do recebimento do Termo de Notificação 

- TN, a penalidade a ser aplicada será de multa, observado o limite estabelecido no inciso fl da 

Cláusula Trigésima do Contrato de Programa, a ser fixada considerando-se: 

1. 	as situações agravantes e atenuantes; 

II. 	a extensão do dano causado ao MUNICÍPIO ou a terceiros; 

til, 	a vantagem eventualmente auferida -com a infração; e, 

IV. 	a condição econômica do infrator. 

§ 2°. Consideram-se circunstâncias atenuantes: 

1. 	a ação do autuado não ter sido fundamenta) para a consecução do fato gerador, 

II. 	ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou, de imediato, 

reparar os efeitos do seu ato de não conformidade ou descumpnmento 

contratual. 

§ 30• Consideram-se circunstâncias agravantes: 

1. 	ter o infrator, comprovadamente, cometido a infração para obter vantagem além 

da legal, contratual e legitimamente permitida; 

II. 	a infração trazer conseqüências lesivas ao MUNICÍPIO e a terceiros; 

111. 	deixar o autuado de tomar as providências para evitar ou mitigar as 

conseqüências da infração; 

IV. ter o autuado agido com dolo; 

V. a infração ter ocasionado dano coletivo. 

4°. Nos casos de reincidência continuada, poderá ocorrer a extinção do contrato pela 

declaração de caducidade, na forma prevista na Cláusula Trigésima Primeira do Contrato e 

neste Regulamento. 

Art. 31 . O COMARES-UL não estará sujeito às penalidades estipuladas contratualmente 

quando a não viabilização de obrigação específica decorrer de fatos ou circunstâncias 

imputáveis unicamente ao MUNICÍPIO, a terceiros ou a caso fortuito, ou de força maior alheio 

a vontade do infrator- 

Art.  4°. Será passível de aplicação da penalidade de contrapropag anda, prevista no inciso II!, 

da Cláusula Trigésima do Contrato de Programa e neste Regulamento, a propaganda abusiva 

e/ou enganosa que chegar ao conhecimento, de forma notória, pelos veículos de imprensa ou 

que gerar reclamações reiteradas dos usuários por intermédio do órgão municipal de proteção 

ao consumidor e dos Órgãos de Controle. 
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Parágrafo Único - A contra propaganda será custeada integralmente pela autuada e deverá ser 

divulgada da mesma forma, freqüência e dimensão e, preferencialmente, nos mesmos veículos 

de comunicação, local, espaço e horário, a fim de ser capaz de desfazer o malefício produzido 

pela publicidade julgada enganosa ou abusiva. 

TÍTULO li 

DA AÇÃO FISCALIZADORA 

Art. 5°. A ação fiscalizadora, prevista no inciso II da Cláusula Vigésima Primeira do Contrato de 

Programa será executada pelo MUNICÍPIO, por secretaria ou órgão designado pelo Prefeito 

Municipal, que será consubstanciada em Relatório de Fiscalização, do qual será feito Termo de 

Notificação - TN, emitido em duas vias, contendo: 

1. 	identificação do órgão ou secretaria representante do MUNICÍPIO e respectivo 

endereço; 

II. 	nome e endereço do notificado; 

III, 	descrição dos fatos levantados; 

N. 	indicação de não conformidade(s) e/ou determinação de ações a serem 

empreendidas pelo COMARES-UL, se for o caso; 

V. identificação do representante do MUNICÍPIO, com seu cargo, função, número 

da matrícula e assinatura; 

VI. local e data da lavratura. 

Parágrafo Único. Uma via do TN será entregue, ou enviada mediante registro postal com 

Aviso de Recebimento (AR), ao representante legal do COMARES-UL ou ao seu procurador 

habilitado, na sede do notificado, para conhecimento e manifestação, se for o caso, sempre 

acompanhado, se existir, do respectivo relatório de fiscalização. 

Art. 6° O COMARES-UL terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento do TN, para 

tender o notificado, adequando-se ao fato apontado como de não conformidade ou 

manifestar-se sobre o objeto do mesmo, inclusive juntando os elementos de informação que 

julgar convenientes. 

§ 10 Quando da análise da manifestação do notificado, poderão ser solicitadas outras 

informações julgadas necessárias ao melhor esclarecimento dos fatos relatados; e 

§ 2. O representante do MUNICÍPIO responsável pela ação fiscalizadora poderá, 

excepcionalmente, conceder prorrogação do prazo, desde que solicitada tempestivamente e 

devidamente justificada pela notificada. 

§ 
30 O TN será arquivado quando: 

1. 	não comprovada a conformidade apontada; ou, 

lI. 	consideradas procedentes as alegações do COMARES-UL; ou, 

III. 	o COMARES-UL acolhe o apontamento e atende no prazo estabelecido as 

determinações da fiscalização contidas no relatório. 
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TÍTULO 111 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Capítulo / 

DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CONSTANTES NO CONTRATO DE PROGRAMA 

Art. 7°. Será lavrado Auto de Infração - AI, nos casos de: 

1. 	comprovação da não conformidade; 

II. não serem atendidas, no prazo, as determinações do MUNICÍPIO; 

III. ausência de manifestação tempestiva do interessado ou prestada de forma 

insatisfatória. 

Art. 80 . O Auto de Infração, emitido por funcionário de hierarquia superior ao responsável pela 

ação fiscalizadora, será instruído com o Relatório de Fiscalização, o TN e 2 respectiva 

manifestação da notificada, se houver, assim como a exposição de motivos da autuação e 

outros documentos a esta relacionados, que não implique duplicidade da documentação 

constante do processo de fiscalização correspondente. 

Parágrafo Único - O AI, quando eivado de vício ou incorreção, poderá ser retificado de ofício 

pelo responsável pela sua emissão. Neste caso, abrir-se-à novo prazo ao autuado para 

apresentação de recurso. 

O AI será emitido em duas vias, contendo: 

1. 	o local e a data da lavratura; 

II. o nome, o endereço e a qualificação do autuado; 

III. a descrição do(s) fato(s) ou do(s) ato(s) constitutivo(s) da(s) infração(ões); 

!V. 	a indicação dos dispositivos legais, regulamentares, ou contratuais infringidos e 

as respectivas penalidades; 

V. a imposição da penalidade nos termos deste Regulamento e do Contrato; 

VI. possibilidade de apresentação de recurso; 

VII. a identificação do responsável do MUNICÍPIO pela autuação, sua assinatura, a 

indicação do seu cargo ou função e o número de sua matrícula. 

Parágrafo Único - Uma via do AI será remetida, ou entregue, para efeito de notificação, ao 

representante legal do autuado, ou ao seu procurador habilitado, na sede do autuado, 

mediante registro postal com Aviso de Recebimento (AR) ou outro documento que comprove o 

respectivo recebimento. 

ArLIO. O valor da multa será atualizado pela taxa SELIC ou outro indicador que o venha 

substituir, conforme previsto no § 50 do ad 17 do Anexo (do Decreto no 2.335, de 6 de outubro 

de 1997, e observado o disposto no parágrafo único deste artigo. 
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Parágrafo Único - Será considerada a variação acumulada pro rata die da taxa SELIC no 

período compreendido entre o segundo dia anterior ao término do prazo estabelecido no AI e o 

segundo dia anterior à data do efetivo pagamento da multa. 

Ârt. 11. Havendo o íecolhimento da multa e observado, quando couber, o disposto no artigo 

antecedente, o autuado deverá encaminhar ao MUNICÍPIO uma via do respectivo 

comprovante, devidamente autenticado e sem rasuras. 

Parágrafo Único - As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas previstas 

neste Regulamento e no Contrato de Programa deverão reverter a Fundo Municipal de Meio 

Ambiente, que deverá ter a destinação dos valores vinculada à melhoria dos serviços de 

proteção e recuperação do Meio Ambiente do Município. 

Art. 12. O não recolhimento da multa no prazo estipulado no AI, sem interposição de recurso, 

ou no prazo estabelecido em decisão irrecorrível na esfera administrativa, acarretará o imediato 

encaminhamento do processo administrativo à Procuradoria Municipal, para a inscrição do 

valor correspondente na Dívida Ativa do Município e respectiva cobrança, nos termos da Lei. 

Capítulo II 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE FNADIMPLÊNCIA 

Art. 13. Poderá o MUNICÍPIO declarar a caducidade, por meio de decreto municipal, 

rescindindo o Contrato de Programa, constatando reiteradas e continuadas práticas infrativas 

que possam, de per si ou conjuntamente, caracterizar a inadimplência contratual, como previsto 

na Cláusula Trigésima do Contrato e neste Regulamento. 

Art. 14. Como condição de validade e eficácia do processo, o mesmo deverá ser precedido de 

comunicação ao COMARES-IJL, por intermédio de Notificação, devidamente autorizada ou 

emitida pelo Prefeito Municipal, quanto ao(s) descumprimento(s) contratual(is) praticados, 

apurados em Relatórios de Fiscalização anteriormente realizados, com a fixação de prazo para 

a sua regularização definitiva. 

§1 1. A Notificação deverá ser enviada mediante registro postal com Aviso de Recebimento 

(AR), ao representante lega) da notificada ou ao seu procurador habilitado, na sede, para 

conhecimento e providências pertinentes. 

§ 21. Cumprido o requisito anterior e decorrido o prazo concedido em notificação, o Sr. Prefeito 

Municipal autorizará a instauração de processo administrativo de inadimplência. 

Art. 15. O COMARES-UL será intimado da instauração do processo administrativo de 

nadimplência e terá o prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar defesa quanto aos 

fatos imputados ou a manifestação quanto à adequação de não conformidade e/ou 
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cumprimento das determinações. Mediante justificativa do intimado, o MUNICíPIO poderá 

prorrogar o prazo previsto. 

§ único. O Termo de Intimação deverá ser lavrado em três vias e conterá, necessariamente: 

1. 	nome, endereço e qualificação do notificado; 

II. indicação das cláusulas contratuais violadas; 

III. descrição resumida dos fatos levantados; 

IV. identificação da autoridade a quem será dirigida a defesa; 

V. identificação do órgão ou secretaria emitente, com nome e assinatura do 

responsável; 

Vi- 	local e data da iavratura. 

Art. 16. O processo administrativo deverá ser instruído com as seguintes peças: 

1. 	a Notificação e comprovante de entrega; 

ii. 	manifestação do COMARES-UL, se houver; 

III. autorização do Prefeito Municipal de instauração do processo; 

IV. Termo de Intimação ao COMARES-UL, com comprovante de entrega; 

V. o histórico dos relatórios de fiscalização e/ou processos administrativos de 

aplicação de penalidades; 

VI. parecer técnico contendo as transgressões à legislação e ao contrato de 

programa; 

VII. defesa do COMARES-UL, se apresentada; 

Art. 17. A decisão acerca da declaração de caducidade será proferida pelo Prefeito Municipal, 

com base nos elementos constantes no processo, com a devida intimação de seu inteiro teor 

ao GOMARES-UL, no prazo de 30 (trinta) dias. 

§1°. A partir do recebimento da notificação pelo COMARES-UL, passará a fluir o prazo para 

ecurso. 

§ 21. A decisão referida no "caput" deste artigo será decretada pelo Prefeito Municipal e 

publicada na imprensa oficial do MUNICÍPIO, após decurso do prazo recursal não aproveitado 

pelo COMARES-UL ou informação da negativa de provimento do recurso julgado pelos Órgãos 

de Controle, em decisão irrecorrível. 

Capítulo III 

DO RECURSO 

Art. 18. Os procedimentos previstos neste Capítulo destinam-se tanto para as decisões 

proferidas nos processos de aplicação de penalidades, quanto para o Processo Administrativo 

de Inadimplência, ambos previstos neste Título. 
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Art. 19. O prazo para interposição de recurso será de 15 (quinze) dias, contados do 

recebimento do Auto de Infração que aplicou penalidade ou da intimação da decisão que julgou 

procedente a inadimplência contratual do COMARES-UL. 

Parágrafo Único - O recurso deverá ser dirigido ao Prefeito Municipal, que o receberá com 

efeito suspensivo, podendo reconsiderar a decisão recorrida ou remeter aos órgãos de 

Controle para julgamento, tudo no prazo de 05 (cinco) dias. 

Art. 20. Os Órgãos de Controle receberão o recurso interposto e poderá, por decisão do 

Conselho Superior, confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente a decisão 

recorrida. 

§ 1 0 . Se da aplicação do disposto no "caput" deste artigo puder decorrer gravame à situação da 

recorrente, esta deverá ser cientificada para que formule suas alegações no prazo de dez dias, 

contado da juntada do aviso de recebimento da notificação. 

§ 2
0 . Na tramitação do recurso serão observados os procedimentos estabelecidos em 

Resolução dos Órgãos de Controle. 

§ 30 . No caso de aplicação da penalidade de multa, a recorrente terá o prazo de 30 (trinta) dias 

para efetuar o respectivo recolhimento, nos termos deste Regulamento, contado da data da 

publicação da decisão dos órgãos de Controle acerca do recurso. 

Art. 21. A critério dos Órgãos de Controle, poderão ser realizadas novas diligências 

processuais. 

TÍTULO IV 

DO TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTE DE CONDUTA 

Art. 22. Durante a tramitação do processo administrativo, poderá o MUNICÍPIO, 

alternativamente à imposição de penalidade ou declaração de caducidade, firmar com o 

COMARES-UL termo de compromisso de ajuste de conduta, visando a adequação da conduta 

irregular às disposições regulamentares e/ou contratuais aplicáveis. 

§ 1 0 . As metas e Compromissos objeto do termo referido neste artigo deverão, no seu conjunto, 

ser compatíveis com -as obrigações previstas no Contrato de Programa firmado entre o 

MUNICÍPIO e o COMARES-UL. 

§ 20. Do termo de compromisso de ajuste de conduta constará, necessariamente, o 

estabelecimento de multa pelo seu descumprimento. Em caso de processo administrativo de 

aplicação de penalidade de multa, o valor será correspondente ao montante da penalidade que 

seria aplicada, acrescido de 20% (vinte por .:ento). 
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CONTRATO DE PROGRAMA 

CELEBRADO ENTRE: 

- "MUNICÍPIO DE 
POTIRETAMASI 

- "COMARES-UL" 



CONTRATO DE PROGRAMA N° 00712009/COMARES-UL 

CONTRATO DE PROGRAMA QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE POTIRETAMA, 
ENTE FEDERADO CONSORCIADO, E O 
CONSÓRCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE LIMOEIRO - 
CQMARES - UL, PARA OS FINS QUE NELE SE 
DECLARAM: 

Pelo presente instrumento de contrato, e em conformidade com o inciso 1 e § 2 0  do inciso V 

da Cláusula Sétima e incisos 1 e II da Cláusula Trigésima do Contrato de Constituição do 

Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Limoeiro, devidamente 

ratificado por Lei Municipal de n° 000, datada de 00100 10000, o Município de POTIRETAMA, 

através da sua Prefeitura Municipal, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 12.461.65310001-57, sito a rua Expedito Leite Silva n° 33, CEP: 

62.990-000, neste ato representado por seu gestor, o Sr. FRANCISCO ADELMO 

NOGUEIRA QUEIROZ DE AQUINO, brasileiro, --- ----- ---------, portador do CPF/MF n° 

000.000.000-00, doravante denominado de MUNICÍPIO, e de outro lado o 

CONSÓRCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE 

LIMOEIRO - COMARES-UL, pessoa jurídica de direito público, do tipo associação 

pública, inscrita no CNPJ/MF sob o n° - , com sede na cidade de 

Limoeiro, Estado do Ceará, sito a rua Cel. Antônio Joaquim n°2121, CEP: 62.930-000, 

neste ato representado, na forma estatutária, por seu Presidente, Sr. JOÃO DILMAR 

DA SILVA, brasileiro, casado, dentista, portador do CPF/MF n° 041.258.433-68, 

doravante denominado COMARES-UL, tem entre si, justo e contratado a prestação de 

servos reIaivs destinação final dos resíduos sólidos produzidos no âmbito do 

território do MUNICÍPIO, mediante as seguintes cláusulas e condições, observada toda 

a legislação aplicável à matéria. 

CAPÍTULO! 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

CLÁUSULA PRIMEIRA - No que não contrariar a legislação federal, estadual e 

municipal afeta ao objeto deste contrato aplica-se, em especial, as Leis Federais de n.° 

8.429192, de n° 8.666/1993; de n° 8.98711995 e suas alterações posteriores; de n° 
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11.107/2005; e de n° 11.44512007; o Decreto Federal de n.° 6.017/2007; a respectiva 

Lei Municipal de Ratificação n° ---- 12009 e demais legislação em vigor; 

CLÁUSULA SEGUNDA - A celebração do presente Contrato de programa se dá por 

dispensa de licitação em conformidade com o art. 24, inciso XXVI, da Lei Federal n.° 

8.666193, observados os procedimentos previstos no art. 26 da mesma Lei. 

CAPÍTULO II 

DAS DEFINIÇÕES 

CLÁUSULA TERCEIRA - Para os efeitos deste Contrato, considera-se: 

- Gestão Associada: ato de promover ações para a prestação de serviço público 

com o objetivo de alcançar níveis de satisfação das necessidades básicas e essenciais 

do ser humano, visando à universalização desta prestação no âmbito de atuação do 

COMARES-UL; 

II - Serviços: prestação de serviços públicos diretamente relacionados à destinação 

final dos resíduos sólidos, objeto do presente Contrato; 

- Plano de Gerenciamento Ambiental: conjunto de estudos, diretrizes, programas, 

prioridades, metas, atos normativos e procedimentos capazes de avaliar e fornecer 

subsídios para soluções viáveis no que concerne a destinação final de resíduos 

sólidos; 

IV - Plano Municipal de Saneamento Básico: instrumento da política de saneamento 

do MUNICÍPIO que deverá abranger o diagnóstico da situação local e seus impactos 

nas condições de vida, os objetivos e metas a serem atingidos através da gestão 

associada; 

V - Atividade de planejamento: identificação, qualificação, quantificação, organização 

e orientação de todas as ações por meio das quais o serviço deva ser prestado 

alcançando metas e resultados pretendidos; 

VI - Atividade de Regulação: todo e qualquer ato, normativo ou não, que discipline ou 

organize a prestação de um determinado serviço; 

VII - Atividade de Fiscalização: acompanhamento, monitoramento, controle e 

avaliação da prestação de um serviço público; e 

VIII - Controle Social: mecanismos e procedimentos que garantam informações a 

sociedade sobre a prestação de um serviço. 
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CAPÍTULO III 

DA FINALIDADE E DO OBJETO 

CLÁUSULA QUARTA - Este Contrato de Programa tem por finalidade constituir e 

regular as obrigações a serem assumidas pelas partes, no âmbito da gestão associada 

estabelecida e autorizada no Caput da Cláusula Nona do Contrato de Constituição do 

Consórcio 

CLÁUSULA QUINTA - Este Contrato de Programa tem por objeto a outorga através 

da gestão associada a ser exercida pelo COMARES-UL, com a transferência total da 

prestação de serviço para destinação final dos resíduos sólidos bem como com a 

transferência parcial de encargos, pessoal e bens que se fizerem necessários a sua 

realização, podendo para tanto promover ações e desenvolver melhorias para a 

prestação do serviço público ora transferido de forma a alcançar níveis de satisfação 

das necessidades básicas e essenciais dos munícipes no tocante a educação, saúde e 

preservação ambiental, maximizando qualidade de vida, tanto na área urbana como em 

áreas rurais contínuas dentro do territóriD do MUNICÍPIO. 

§ 10 - Ainda com a finalidade de destinação final dos resíduos sólidos produzidos no 

MUNICÍPIO, o COMARES-UL poderá implantar, ampliar, melhorar, buscar novas 

tecnologias e soluções para construção e operacionalização do Aterro de forma a 

promover a coleta nas estações, o transporte, o condicionamento e o tratamento dos 

resíduos e seus derivados dentro d;s normas legais e índices ecologicamente 

aceitáveis, podendo também para obtenção de seus objetivos: 

- realizar cobrança e arrecadação de tarifas e outros preços públicos, sendo 

calculados com base nos critérios definidos no Contrato de Constituição do Consórcio e 

legalmente previstos em regulamentos; 

li - medir, faturar e entregar contas aos usuários do sistema; 

III - realizar in\h1entos econômico e financeiramente compatíveis com as receitas 

oriundas de arrecadação, de transferêrcias voluntárias de outras esferas de governo 

ou com recursos devidamente previstos em contrato de rateio: 

IV - promover estudos e pesquisas na busca por soluções e aproveitamento de 

resíduos transformando-os em recursos enováveis; 

V - manter atualizados indicadores (dados, índices e estatísticas) de modo a conhecer 

as variações nas quantidades produzidas de resíduos e os efeitos alcançados cDm 

base nas diretrizes e diagnósticos Estabelecidos nos planos de Gerenciamento 

Ambiental e Municipal de Saneamento Básico; 
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V - elaborar planos de investimentos para expansão, reposição e modernização 

tecnológica do Aterro, bem como planos de recuperação dos custos sem, contudo, 

comprometer a qualidade do serviço prestado; 

VII - notificar previamente o MUNICÍPIO em inadimplência das obrigações assumidas, 

adotando medidas de restrição de acesso ou de suspensão do serviço caso a 

nadimplência não seja sanada; e 

VIU - exercer o poder de polícia para fiscalizar e multar no caso de comprovado 

descumprimento da legislação e de grave ameaça a saúde e ao meio ambiente. 

§ 20  - Para execução da gestão associada prevista neste Contrato, fica vedado ao 

COMARES-UL atribuir a terceiros o exercício dos poderes outorgados no tocante a 

planejamento, fiscalização e regulação, poderes estes de competência exclusiva da 

administração pública, sob pena de nulidade. 

CAPÍTULO IV 

DA ÁREA DA PRE3TAÇÃO DOS SERVIÇOS 

CLÁUSULA SEXTA - A delegação dcs serviços ora outorgados abrangerá a área 

urbana e áreas rurais contínuas à zona urbana por toda a extensão do território do 

MUNICÍPIO. 

Parágrafo Único - A área de atuação poderá, também, contemplar aglomerados 

urbanos da área rural, nos termos definidos em aditivo contratual. 

CAPÍTULO V 

DO PRAZO DA GESTÃO ASSOCIADA 

CLÁUSULA SÉTIMA - Este Contrato vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos, a cortar 

da data de sua assinatura. 

Parágrafo ÚnicZÓ presente Contrato poderá ser prorrogado por igual e sucessivos 

períodos de 20 (vinte) anos, por intermédio de Termo Aditivo, mediante manifestação 

expressa das partes com 01 (um) ano de antecedência. 

CAPITULO VI 

DO MODO, FORMA E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

CLÁUSULA OITAVA - Na prestação dcs serviços, o COMARES-UL deverá: 
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- estabelecer, através de negociação com o MUNICÍPIO, sempre de forma compatível 

com os planos de Gerenciarnento Ambiental e Municipal de Saneamento Básico, as 

ações de investimentos, definindo necessidades e prioridades, a serem consideradas; 

li operar e manter os serviços de controle da coleta dos resíduos nas estações, o 

condicionamento, tratamento medição e controle de qualidade na prestação do serviço 

nos termos da legislação ambiental e das normas reguladoras próprias a serem 

definidas no prazo máximo previsto na Cláusula Octogésima-Sexta do Contrato de 

Constituição do Consórcio; 

III - operar e manter os serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final dos 

resíduos sólidos, nos termos definidos do Contrato de Constituição do Consórcio; 

Ri - executar direta ou indiretamente estudos, projetos, obras e serviços, sempre de 

forma compatível com os procedimentos estabelecidos no Contrato de Constituição do 

Consórcio, objetivando o adequado funcionamento dos serviços e o pleno atendimento 

dos usuários, observados os limites previstos em orçamento anual, plurianual ou em 

Contrato de Rateio; 

V - equacionar e solucionar, de 	satisfatória, eventuais problemas no 

funcionamento dos serviços, de acordo com o regulamento do Consórcio; 

Vi - melhorar o nível de qualidade dos serviços, de acordo com a legislação atual e 

superveniente; 

Vii - garantir a continuidade dos serviços; 

VIII - atender ao crescimento vegetativo populacional, promovendo as ampliações 

necessárias, de acordo com os objetivos e normas gerais do Consórcio; 

IX - adotar tecnologia adequada e em;wegar materiais, equipamentos, instalações e 

métodos operativos que, atendidas as normas técnicas pertinentes, garantam a 

prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários; 

X - executar ações visando à manutenção e conservação dos equipamentos e das 

instalações; 

XI - programa 	informar ao MUNICÍPIO, por escrito, as condições técnicas e 

financeiras, o prazo de início e de conclusão das obras. 

CLÁUSULA NONA - Só será admitiaa a interrupção dos serviços nas seguintes 
hipóteses: 

- situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens; 

II - necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias nas instalações do 

Aterro que se não realizadas, possam ccmprometer a prestação do serviço, a saúde ou 

o meio ambiente; 
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III - manipulação indevida de qualquer equipamento ou em suas instalações que 

possam acarretar riscos ou prejuízos a tdministração Pública; 

IV - inadimplemento do MUNICÍPIO do pagamento das tarifas, após ter sido 

formalmente notificado. 

Parágrafo Único - As disposições contidas no "caput" serão aplicadas observada a 

legislação especifica, no estabelecido em Contrato de Constituição do Consórcio, seu 

Estatuto, Regimento Interno e normas de Regulação. 

CAPITULO Vil 

DOS CRITÉRIOS, INDICADORES, FÓRMULAS E PARÂMETROS DEFINIDORES DA 

QUALIDADE DO SERVIÇO 

CLÁUSULA DÉCIMA - As metas progressivas e graduais de expansão dos serviços, 

de qualidade, de eficiência e de tratamento dos resíduos, bem como a utilização de 

outros recursos naturais (água e energia), serão aferidos por meio dos indicadores 

definidos em indicadores oficiais e demais normas regulamentares. 

§ l - O COMARES-UL deverá apresentar relatórios anuais de medição dos 

indicadores referentes a cada ente consorciado de modo a definir a participação 

individual do MUNICÍPIO na prestação cc serviço; 

§ 21 - O COMARES-UL deverá apresentar Relatório Anual de Prestação de Serviço - 

RAPS, de forma a verificar a efetividade das ações executadas, bem como os 

indicadores (critérios, índices, parâmeros e prazos) adotados no desempenho da 

prestação de serviço realizada pelo Consórcio; 

§ 31  - Deverá também ser apresentado relatório com base em outras metes oriundas 

de indicadores estabelecidos em Contrato de Constituição ou em resoluções do 

Consórcio; 

§ 4° - Os relat&Q'previstos nos parágrafos anteriores deverão ser encaminhados ao 

MUNICÍPIO para conhecimento e análise, anualmente, até 31 de março do ano 

subseqüente ao do exercício a que se referirem; e 

§ 50  - Os indicadores de qualidade deverão ser revistos nas mesmas datas das 

reuniões Ordinárias da Assembléia Geral, ocasião em que poderão ser submetidas a 

prévia análise do Conselho de Regulação, composto por membros da Diretoria 

Executiva e de representantes da sociedade legalmente designados. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O cumprimento das normas relativas à qualidade 

dos serviços, estabelecidas neste contrito e demais disposições regulamentares, será 

aferido pelo MUNICÍPIO através de seus órgãos ambientais e de saúde. 

Parágrafo Único - Os resultados ca verificação prevista nesta cláusula serão 

amplamente divulgados na rede mundial de computadores. 

CAPITULO VIII 

DA POLÍTICA TARIFÁRIA DO 

PREÇO DO SERVIÇO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Pela prestação dos serviços que lhe são delegados 

por este Contrato, o COMARES-UL cobrará as tarifas discriminadas na Planilha de 

Estrutura Tarifária do Sistema (Anexo H), sendo implementadas pelo COMARES-UL, 

de forma universal, em todos os entes integrantes do Consórcio. 

§ jO - A tarifa pela prestação do serviço deve cobrir os custos operacionais eficientes, 

segundo o nível de qualidade dos serviços ofertados e assegurar a obtenção de um 

retorno justo e adequado dos investimentos e ainda a necessária provisão das 

depreciações dos equipamentos e instalações, observadas as condições do Contrato 

de Constituição do Consórcio e a legislação aplicada a matéria; e 

§ 20 - Para entrarem em vigor e serem cobradas, as tarifas e suas alterações deverão 

submetidas ao Conselho de Regulação e homologadas em Assembléia Geral. 

CAPITULO IX 

DO REAJUSTE TARIFÁRIO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os valores das tarifas serão reajustados em 

conformidade com as seguintes condições: 

- o reajuste e3orrerá sempre em 1 °  de junho de cada ano e será aplicado no 

faturamento da competência Junho; e 

II os reajustes serão concedidos pelo indice setorial, apurado em relação ao período 

anual de maio a abril. 

CAPITULO X 

DA REVISÃO TARIFÁRIA 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O Co:iselho de Regulação, de acordo com o previsto 

no contrato de Constituição do Consórcio, procederá as revisões dos valores das 

8 	
(i 



tarifas, considerando as alterações na estrutura de custos da prestação de serviço, os 

estímulos à eficiência e à modicidade cas tarifas, ouvindo o MUNICÍPIO, os demais 

entes consorciados e os representantes dos usuários. 

§ l - As revisões tarifárias serão realizadas a cada 02 (dois) anos, sempre no mês em 

que realizar a segunda reunião Ordinária da Assembléia Geral prevista em Contrato de 

Constituição do Consórcio. 

§ 2° - No ano seguinte em que ocorrer revisão dos valores da tarifa, o reajuste previsto 

na Cláusula Décima Terceira será substituído pela revisão. 

§ 30 - Os pedidos de revisões ordinárias das tarifas, acompanhados de todos os 

elementos e informações necessárias, serão encaminhados pelo COMARES-UL ao 

Conselho de Regulação, com pelo menos 90 dias de antecedência à data de sua 

vigência, a qual procederá aos trâmites para sua análise e elaboração de parecer 

quanto a sua aprovação ou denegação, de forma integral ou parcial. 

§ 40  - Por sugestão de qualquer uma das partes, poderá ser realizada a readequação 

da estrutura tarifária. 

CAPÍTULO XI 

DA REVISÃO TARIFÁRIA EXTRAORDINÁRIA 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - As prtes reconhecem que as tarifas indicadas ia 

Planilha de Estrutura Tarifária (Anexo II), em conjunto com as regras de reajuste e 

revisão descritas nas cláusulas anteriores, serão suficientes para a adequada 

prestação dos serviços concedidos e a manutenção do seu equilíbrio econômico-

financeiro. 

§ 1 0  - Sempre que forem atendidas as condições para a prestação do serviço, 

considera-se mantidp seu equilíbrio ecor:ômico-financeiro. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Sem prejuízo dos reajustes e revisões a que se 

referem às cláusulas anteriores, caso haja alterações significativas nos custos da 

prestação do serviço, por solicitação do COMARES-UL ou de seus entes consorciados, 

devidamente comprovadas por documentos, a Assembléia Geral poderá, a qualquer 

tempo, requerer à revisão extraordinária das tarifas, visando manter o equilíbrio 

econômico-financeiro para prestação do serviço, nas seguintes hipóteses: 



quando houver necessidade de alterações significativas nas metas de investimentos, 

previstas em Plano Plurianual de Investimentos, ou para atender demandas 

extraordinárias que afetem a estrutura tarifária, acarretando variações acima de 02 % 

(dois por cento), negativas ou positivas, dos valores das tarifas necessárias para a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do serviço prestado; 

II - quando houver a extinção do contrato por caducidade, rescisão, anulação, 

referentes aos municípios integrantes do Consórcio; 

III - em decorrência de fatos extraordinários fora do controle do MUNICÍPIO ou do 

COiARES-UL, em razão de: 

a) atos da natureza que afetem significativamente os custos da prestação dos serviços; 

b) alterações na política tributária ou fiscal; 

c) em decorrência de decisões judiciais que repercutam, direta ou indiretamente, nos 

custos de prestação dos serviços concedidos provocando variações positivas ou 

negativas superiores a 2 % (dois por cento); 

d) ocorrência de outros fatos extraordinários admitidos e reconhecidos pelas partes 

que afetem significativamente os custos da prestação dos serviços; 

e) extinção do contrato de algum dos municípios cuja receita anual seja equivalente a 

mais de 2 % do total do arrecadado; 

f) ingresso de município ou grupo de municípios cujo somatório da receita anual seja 

superior a 2 % do total do arrecadado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As fontes provenientes de receitas alternativas, 

complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusivicade, 

com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, serão obrigatoriamente consideradas 

para a aferição do equilíbrio econômic:-financeiro do serviço prestado. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Na exploração do serviço público objeto deste 

Contrato, à CtMARES-UL não poderá dispensar tratamento diferenciado, inclusive 

tarifário, entre centes consorciados e nas mesmas condições de atendimento, exceto 

nos casos previstos na legislação federal, estadual e regulamento do COMARES-UL. 

Parágrafo Único - Será vedada a concessão de isenção de pagamento de tarifas, 

tanto aos entes consorciados como ;30S demais setores do Poder Público, visando 

garantir a manutenção da adequada prestação dos serviços e o tratamento isonômico 

previsto no Contrato de Constituição do Consórcio. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Ressalvados os impostos incidentes sobre a renda, a 

criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a 
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assinatura deste Contrato, quando comprovado seu impacto, implicará na revisão das 

tarifas, para mais ou para menos, conforme o caso. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Para assegurar maior transparência na gestão associada o 

COMARES-UL deverá prestar contas através de relatórios econômicos e financeiros 

do serviço prestado em relação ao MUNICÍPIO, especialmente no tocante ao montante 

arrecadado e investido em seu território. 

CAPÍTULO XII 

DOS DIREITOS, GARANTIAS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

SEÇÃO 1 

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Compete ao MUNICÍPIO, na qualidade de ente 

consorciado, as seguintes obrigações: 

- contribuir para a regulamentação da prestação do serviço; 

II fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços: 

ígi -- fazer cumprir a aplicação das penalidades regulamentares e contratuais; 

IV - homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma da lei, das normas 

pertinentes e deste contrato; 

V - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do COMARES-UL e as 

cláusulas contratuais do Contrato de Constituição, Estatuto, Regimento Interno e 

Regulamentos; 

VI - zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e buscar soluções para as 

queixas e reclamações dos munícipes, encaminhando-as ao COMARES-UL para 

serem cientificados, em até 30 (trinta) dias, das providências tomadas; 

Vii - declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra 

pública, outorgando -poderes ao COMARES-UL para promoção das desapropriações e 

para a instituiçã&-das servidões administrativas, a qual assumirá a responsabilidade 

pelas indenizações cabíveis; 

VIII - estimular o aumento da qualidade e produtividade dos serviços; 

- estimular a educação ambiental dos munícipes no sentido de promover a 

separação e coleta de materiais recicláveis e de reuso dos resíduos sólidos; 

X - consultar ao COMARES-UL sob -e a capacidade técnica do Aterro para a 

destinação final de resíduos antes de aprovar novos segmentos produtores 

populacionais ou industriais; 
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X - comunicar previamente ao COARES-UL a execução de obras e serviços nas vias 

públicas em que se localizam estações de coleta ou nas de acesso ao aterro; 

XI! - zelar pelo cumprimento da legislação federal, estadual e municipal de proteção 

ambiental e de saúde pública, respondendo pelas eventuais conseqüências de seu 

descumprimento, no que couber, visando à preservação e a conservação do meio 

ambiente e da saúde pública; 

XIII - zelar pelo cumprimento da legislação vigente relacionada ao desenvolvimento de 

fontes alternativas de energia ecologicamente viáveis, produzidas a partir dos resíduos 

sólidos para aproveitamento racional de seus benefícios; 

XIV - exigir a prestação do serviço de forma obrigatória a todas as áreas de seu 

território, excetuando-se apenas as áreas com justificável impossibilidade técnica; e 

XV - estabelecer planos e políticas ambientais, de saneamento, de urbanização e 

desenvolvimento industrial, com a participação do COMARES-UL de modo a permitir o 

estabelecimento de Metas de Investimentos; 

XVi - Arcar com os ônus e passivos dos servidores municipais transferidos para 

prestarem serviços ao Consórcio; e 

XVII - responder subsidiariamente em relação a todas as obrigações fiscais, 

trabalhistas e previdenciárias, bem assim a quaisquer outras obrigações e encargos 

relacionados ou decorrentes da exploracão dos serviços transferidos; 

SEÇÃO II 

DOS DIREITOS E GARANTIAS DO MUNICÍPIO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - Ao MUNICÍPIO são assegurados os seguintes 

direitos e garantias: 

- estabelecer, juntamente com o COMARES-UL, as prioridades, os objetivos e as 

condições para a prestação dos serviços, considerando as Metas de Investimentos e 

de forma ccmptivel com o Plano do MUNICÍPIO de Saneamento Básico; 

II - receber do ôMARES-UL a prestação de serviços adequados nos termos deste 

contrato e da legislação aplicável; 

lii - a realização, pelo COARES-UL, dos investimentos necessários à expansão e à 

modernização dos serviços, dos equipamentos e das instalações, nos termos previstos 

no planejamento orçamentário do I&ÍIUNICÍPIO e no Orçamento Plurianual de 

Investimento do Consórcio; 

ÍV - conhecer, prévia e expressamente, as obras que o COMARES-UL pretenda 

executar próximos ou em vias e logradouros públicos; 
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V - estar isento de qualquer õnus de solidariedade com o COMARES-UL no caso de 

falta ou insuficiência de sinalização nas obras por ele realizadas nas vias públicas, 

durante toda a execução das mesmas; 

Vi - receber, do COiARES-UL, no primeiro trimestre de cada ano, prestação de 

contas na forma da Cláusula Trigésima Sétima; 

VII - ser ressarcido de todos os prejuízos que lhe forem causados em decorrência da 

indevida execução dos serviços, conforme processo administrativo prévio e especifico; 

VIII - ter assegurada a aplicação dos recursos financeiros captados pelo COMARES-

UL ou pelo MUNICÍPIO, destinados a prestação do serviço outorgado; 

Jx - ser informado, prévia e expressamente, pelo COMARES-UL de qualquer operação 

financeira ou judicial em que faça recair garantia sobre os bens vinculados à prestação 

do serviço, que possam comprometer a ope racionalização e a continuidade da 

prestação dos serviços; 

X - receber, em quaisquer dos casos de extinção do contrato, cópia da acervo técnico 

da prestação dos serviços, em meio digital; 

Xl - ter livre acesso dos técnicos e agentes de fiscalização do MUNICÍPIO, 

especialmente designados, em qualquer época, às obras, equipamentos e instalações 

utilizados na prestação dos serviços, bem como aos dados e registros administrativos, 

contábeis, técnicos, econômicos e financeiros realizados pelo COMARES-UL, relativos 

ou pertinentes ao contrato; 

XII - aplicar as penalidades previstas neste contrato; 

XIII - receber os bens reversíveis, nos termos deste contrato, em quaisquer das 

hipóteses de sua extinção. 

CAPÍTULO XI!! 

DOS DIREITOS, GARANTIAS E OBRIGACOES DO COMARES-UL 

SEÇÃO! 
DAS OBRIGAÇÕES  DO COMARES-UL 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - Compete ao COMARES-UL as seguintes 

obrigações: 

- elaborar e executar direta ou indiretamente, estudos, projetos e obras, obedecendo 

às prioridades, os objetivos e as condições estabelecidas neste contrato em Contrato 

de Rateio ou em Plano Plurianual de Investimentos; 

li - garantir a prestação de serviços adequados nos termos deste contrato e da 

legislação aplicável; 
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Iii - dar ciência prévia e expressa ao MUNCÍP1O das obras que pretenda executar 

próximas ou em vias e logradouros públicos; 

IV - sinalizar as obras nas vias públicas durante toda a sua execução, sendo que 

qualquer dano causado a terceiro, em virtude de falta ou insuficiência de sinalização 

serão da inteira responsabilidade do COMARES-M; 

V - apresentar ao MUNICÍPIO, no primeiro trimestre de cada ano, prestação de contas 

na forma da Cláusula Trigésima Sétima; 

VI - publicar, anualmente, as demonstrações financeiras referentes a prestação do 

serviço na forma da legislação específica; 

VII - a execução do serviço, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados 

ao MUNICÍPIO, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo 

MUNICÍPIO, ou a quem este delegar, exclua ou atenue essa responsabilidade, exceto 

nos casos legais; 

VIII - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço, as cláusulas contratuais e a 

legislação relativa à prestação dos serviços; 

IX - captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço; 

X - organizar e manter registro e inventário dos bens vinculados à prestação dos 

serviços e zelar pela sua integridade, segurando-os adequadamente, e informar o 

MUNICÍPIO, prévia e expressamente, de qualquer operação financeira ou judicial em 

que faça recair garantia sobre os bens vinculados aos serviços, que possam 

comprometer a operacionalização e a continuidade da sua prestação; 

XI - organizar e manter, permanentemente atualizado, os arquivos com dados e 

informações sobre a prestação do serviço; 

XII - cumprir e fazer cumprir as normas legais e regulamentares do serviço, 

respondendo pelos eventuais danos causados em decorrência da incorreta prestação 

do serviço; 

Xill - atender a.todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária e 

encargos deçorFs das obrigações relacionadas à prestação do serviço, inclusive 

quando se referirem aos empregados celetistas do Consórcio; 

XV - permitir aos técnicos e agentes de fiscalização do MUNICÍPIO, especialmente 

designados, livre acesso, em qualquer época, às obras, equipamentos e instalações 

utilizados na prestação do serviço, bem como a seus dados e registros administrativos, 

contábeis, técnicos, econômicos e financeiros; 

XV - zelar pelo cumprimento da legislação federal, estadual e municipal, de proteção 

ambiental e de saúde pública, em especial, respondendo pelas eventuais 

conseqüências de seu descumprimento; e 
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XVI Elaborar Plano Plurianual de Investimentos, e disponibilizá-lo ao MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - O COMARES-UL deverá manter, gratuitamente, 

serviço de atendimento aos usuários para registro protocolado das suas solicitações, 

sugestões e reclamações, bem como das soluções e respostas apresentadas, de 

acordo com os prazos legais e regulamentares, devendo sempre fornecer ao usuário 

protocolo comprobatório da comunicação, com os correspondentes dia e horário. 

SEÇÃO 11 

DOS DIREITOS E GARANTIAS DO COMARES-UL 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUNTÂ - Na exploração do Serviço para destinação dos 

resíduos sólidos, o COMARES-UL poderá: 

- utilizar-se de vias públicas, estradas, caminhos e terrenos de domínio municipal, 

para o fim específico de execução dc objeto do presente Contrato, competindo ao 

UNICPIO, observando e respeitando o objeto deste contrato, estabelecer as 

condições de sua utilização, bem como a sujeição das obras aos regulamentos 

específicos vigentes no Município; 

II - restringir ou suspender a prestação do serviço quando o MUNICÍPIO estiver na 

condição de iriadimplente das obrigações assumidas observada uma previa notificação 

e assegurado o direito de defesa; 

III - aplicar o disposto no Contrato de Constituição do Consórcio, no Estatuto, 

Regimento Interno e regulamentos na prestação do serviço para destinação dos 

resíduos sólidos; e 

- nos contratos de financiamento, poderá oferecer em garantia os direitos 

emergentes pela prestação do serviço, até o limite que não comprometa a 

operacionalização e a continuidade de sua realização. 

CLÁU5ULÂVIGÉSLMA SEXTA - Sem prejuízo das responsabilidades referidas neste 

Contrato, o COMARES-UL poderá contratar terceiros para o desenvolvimento de 

atividades administrativas, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem 

como a implementação de projetos associados. 

§ 1 1  - Os contratos celebrados entre o COMARES-UL e os terceiros reger-se-ão pelas 

normas da Administração Pública, não se estabelecendo qualquer relação jurídica 

entre os terceiros e o MUNICÍPIO; e 

§ 20 - A execução das atividades contreadas por terceiros pressupõe o acatamento e 

cumprimento das normas regulamentares editadas pelo COMARES-UL. 
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CAPITULO XIV 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável a 

matéria, objeto da prestação de serviço, aos princípios e normas que regem a 

Administração Pública, e ao Código de Defesa do Consumidor, são direitos dos 

usuários na qualidade de munícipes: 

- receber serviço adequado; 

II - receber do MUNICÍPIO e do COMARES-UL informações para a defesa de 

interesses individuais ou coletivos; 

III - atendimento, pelo COMARES-UL, dos pedidos de seu interesse, nos prazos e 

condições fixados neste contrato e nas normas e regulamentos editados pelo 

MUNICÍPIO, sendo-lhe garantida a prestação do serviço, independentemente do 

pagamento de valores não previstos nas normas do serviço ou de débito não imputável 

ao solicitante; 

IV - receber o ressarcimento dos danos que, porventura, lhe sejam comprovadamente 

causados em função do serviço concedido, ressalvados os danos decorrentes de: 

a) deficiências técnicas em equipamentos ou nas instalações internas do Aterro; 

b) coletas em locais não determinados e fora dos horários previstos; 

c) caso fortuito ou força maior. 

V - prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem 

estar sujeitos; 

VI - acesso a informações nos termos deste contrato; e 

VII - acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - Sem prejuízo do disposto no Código de Defesa do 

Consumidor, são deveres dos usuários: 

- levar ao corectiiiento do MUNICÍPIO e do COMARES-UL as irregularidades de 

que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado; 

II - comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pelo COMARES-

UL ou por terceiros referentes a prestação do serviço; 

III - contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos 

quais lhes são prestados os serviços; e 

iV - colaborar com a coleta seletiva do lixo doméstico de modo que os resíduos 

direcionados ao Aterro sejam as menores quantidades possíveis. 
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CAPÍTULO XV 

DA FISCALIZAÇÃO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - A fiscalização periódica da execução dos serviços 

cabe ao MUNICÍPIO, através de comissão de agentes de fiscalização especialmente 

designada para este fim, ao Conselho Fiscal e de Regulação e aos Órgãos de Controle 

Social, nos termos do Contrato de Constituição do Consórcio e de norma regulamentar. 

§ 1 1  No exercício da fiscalização, a comissão referida no caput terá acesso aos dados 

relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros 

do COARES-UL e poderá acompanhar os serviços de controle de qualidade e a 

execução das obras e serviços; e 

§ 20 - A fiscalização prevista no Caput desta Cláusula deverá ocorrer trimestralmente 

em conformidade com o previsto no Contrato de Constituição do Consórcio e para 

cumprir o disposto no art. 30, parágrafo único, da Lei n° 8.987/95. 

CAPÍTULO XVI 

DAS PENALIDADES CONTRATUAIS 

CLÁUSULA TRGÉSIMA - Pelo descumprimento das disposições contratuais, o 

COMARES-UL estará sujeito às seguinles penalidades: 

- advertência para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à adequação do serviço 

prestado aos parâmetros definidos neste Contrato ou em instrumentos 

complementares; 

11 - em caso de inobservância da advertência, multa de até 2% (dois por cento), 

proporcional à gravidade da infração, sobre o valor arrecadado pelo Consórcio, no 

Município, nos últimos 03 (três) meses anteriores à notificação; 

III - contrap,ropaganda, quando o COMARES-UL incorrer na prática de publicidade 
(. 	.. .. 

enganosa ou ,abuva, nos termos do artigo 37 e seus parágrafos do Código de Defesa 

do Consumidor (Lei n° 8.078190); 

Nos casos de reincidência em mesma prática infratora, julgada em última 

instância, durante o intervalo de 05 (cinco) anos, contado da data do recebimento do 

Termo de Notificação - TN, a penalidade a ser aplicada será de multa, observado o 

limite estabelecido no inciso II dessa Cláusula, a ser fixada considerando-se: 

a) as situações agravantes e atenuantes 

b) a extensão do dano causado ao MUNICÍPIO ou a terceiros; 
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c) a vantagem eventualmente auferida com a infração; e 

d) a condição econômica do infrator. 

§ 20 - As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo previsto 

em regulamento, em que se assegure à parte inadimplente amplo direito de defesa e o 

contraditório. 

§ 30 - o COMARES-UL não estará sujeito às penalidades previstas no Contrato se 

comprovado que a não realização da obrigação específica decorreu de fato, ato ou 

circunstância imputada unicamente ao MUNICÍPIO, a terceiros, ou ainda em 

decorrência de caso fortuito ou de força maior. 

CAPÍTULO XVI! 

DA EXTINÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - A delegação da prestação de serviços extingue-

se nos termos da Lei Federal n° 11.1071'05, do artigo 35 e parágrafos da Lei Federal n° 

8.987/95, e suas alterações posteriores, por: 

- advento do termo contratual ou de sua prorrogação; 

II - acordo formal entre o MUNICÍPIO e o COMARES-UL; 

III - caducidade; 

IV - rescisão; 

V - anulação; 

VI - extinção do COMARES-UL; e 

Vil - o COMARES-UL deixar de integrar a Administração Indireta do MUNICÍPIO. 

§ 1 1  - A extinção somente se efetivará com a conseqüente entrega ao MUNICÍPIO de 

todas as instalações, móveis e equipamentos relativos aos serviços, considerados 

como bens e direitos a ele reversíveis pela outorga; 

§ 20 Extinta.atêgação da prestação de serviços haverá a imediata assunção dos 

mesmospelo MUNICÍPIO; 

§ 30 - A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo 

MUNICÍPIO, de todos os bens a ele reversíveis; e 

§ 40 - Com a extinção da outorga da prestação de serviços, apurado o quantum 

indenizatório, caberá ao MUNICÍPIO indenizar ao COMARES-UL, nos termos da lei e 

deste contrato. 
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CAPITULO XVII! 

DOS BENS QUE INTEGRAM A DELEGAÇÃO 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - Havendo necessidade, na outorga da 

prestação de serviços poderá ser integrado bens tangíveis e intangíveis que lhe sejam 

afetos na data de assinatura deste contrato, ou que a ela venham a ser posteriormente 

se integrar, mediante prévio inventário de bens, a serem atualizados anualmente. 

§ 10 - Na assinatura deste contrato, os bens de propriedade do MUNICÍPIO destinados 

à execução dos serviços, serão transferidos parcialmente ao patrimônio do COMARES-

UL, mediante prévio inventário e avaliação; 

§ 20 - Os bens deverão ser recuperados, conservados, mantidos e operados em 

condições normais de uso de forma que, quando revertidos ao MUNICÍPIO, se 

encontrem em estado normal de uso, exceto pelo desgaste natural de sua utilização; 

§ 
30 - Os bens reversíveis que por ventura venham a ser objeto de amortizações 

através de receitas oriundas de tarifas ou de outros preços públicos, deverão ser 

previamente levantados, cadastrados em ordem alfabética e por ente consorciado, bem 

como avaliados com base em seu preço de mercado, considerado a depreciação do 

tempo de uso e seu estado de conservação; e 

§ 41  - Os bens transferidos pelo MUNICÍPIO ou adquirido pelo COMARES—UL não 

poderão ser objeto de alienação entre as partes. 

CAPÍTULO XIX 

DA REVERSÃO DOS BENS INTEGRANTES DA DELEGAÇÃO 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - A reversão dos bens far-se-á com o 

pagamento, pelo. MUNICÍPIO, das parcelas dos investimentos vinculados aos bens 

adquiridos pelo ØMARES-UL, ainda não amortizados ou depreciados, observadas as 

respectivas competências e proporcionalidades. 

Parágrafo Único - Na extinção do contrato, após o procedimento dos levantamentos e 

avaliações previstos na Cláusula Trigésima Segunda, será lavrado termo de devolução 

e reversão dos bens, a serem devidamente identificados. 

CAPÍTULO XX 

DAS INDENIZAÇÕES DEVIDAS AO COMARES-UL 
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CLÁUSULA TRIGÉSUA QUARTA - Em qualquer das hipóteses de extinção da 

outorga da prestação dos serviços será apurado se o MUNICÍPIO deverá indenizar ao 

COMARESUL, observadas as condições estabelecidas nesta cláusula. 

§ 1 1  - Serão procedidos os levantamentos e avaliações necessários visando apurar os 

valores eventualmente devidos; 

§ 21  - Os critérios a serem utilizados corno parâmetros para o cálculo da indenização a 

ser elaborado por perito, serão: 

os registros contábeis apropriados, nos quais constarão os registros dos bens e dos 

investimentos realizados no Aterro; 

II - o valor de mercado dos bens patrimoniais, apurado através de avaliação, 

consideradas a depreciação ou amortização contábil e as reais condições de uso e/ou 

operacionalidade dos bens existentes; 

II! - os bens públicos móveis e imóveis destinados à execução dos serviços, existentes 

quando da outorga destes e transferidos ao COMARES-UL, terão seus valores 

depreciados e descontados do montante apurado a título de indenização; 

IV - incidência da indenização sobre as parcelas dos investimentos vinculados a bens 

reversíveis, ainda não depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de 

garantir a continuidade e a atualidade dos serviços concedidos; e 

V - não serão computados os valores referentes aos investimentos realizados pelo 

MUNICÍPIO, inclusive os investimentos oriundos de recursos não onerosos, por 

proprietários ou incorporadoras de loteamentos, conforme estabelecido no presente 

Contrato, a partir de sua vigência. 

§ 30  - A atualização monetária será calculada pelos mesmos índices aplicados ao 

reajuste tarifário; 

§ 41  - No caso de decretação da caducidade, o pagamento da indenização não será 

prévio, podendo este ser calculado no decurso do processo; 

§ 5° - O pagámtó da indenização será parcelado em tantas vezes quantas forem 

necessárias para permitir o cumprimento da obrigação pelo MUNICIPIO, segundo suas 

reais possibilidades financeiras, nos seguintes casos de extinção do contrato: 

- rescisão pelo COMARES-UL; 

II - por caducidade; 

III - por transferência da outorga dos serviços do COMARES-UL a outro órgão; 

IV - por extinção do COMARES-UL; 

V - por deixar o COMARES-UL de integrar a administração indireta do MUNICÍPIO; e 

VI - por anulação do Contrato. 
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§ 60 - Nos demais casos de extinção previstos no caput da Cláusula Trigésima 

Primeira, a indenização será prévia; 

§ 7° - Do valor apurado, a título de eventual indenização, poderão ser descontados os 

créditos decorrentes de multas contratuais e danos provocados pelo COMARES-UL, 

até o limite dos prejuízos causados ao MUNICÍPIO; e 

§ 80  - O não pagamento da indenização prevista no caput desta Cláusula, inclusive 

quando houver controvérsia de seu valor , não impede o MUNICÍPIO de retomar os 

serviços ou adotar outras medidas para garantir a continuidade da prestação adequada 

do serviço público 

CAPITULO XXI 

DOS INVESTIMENTOS E DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - Quaisquer valores ou bens que entidades públicas 

ou privadas, nacionais ou internacionais, destinarem ao MUNICÍPIO para aplicação nos 

serviços, objeto deste contrato, poderão ser recebidos diretamente pelo COMARES-

UL, nos termos da Lei. 

§ 1 11  - Os investimentos realizados pelas partes contratantes serão contabilizados em 

favor de quem suportou seu pagamento; e 

§ 21  - Os investimentos realizados com recursos não onerosos obtidos pelos 

contratantes não serão remunerados. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - Caberá ao COMARES-UL executar diretamente ou 

a contratar de terceiros a execução dos projetos e obras referentes a construção do 

Aterro para destinação dos resíduos sólidos. 

§ i° - Na hipótese de terceirização, os projetos e as obras referidos no "capu' deverão 

ter aprovação e'fiscalização do COMARES-UL; e 

§ 21  - Os serviços nesta cláusula até serem concluídos, não serão considerados como 

investimentos para fins de remuneração e indenização. 

CAPITULO XXI! 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - Anualmente, até o final do terceiro mês do 

exercício civil, o COMARES-UL, obrigatoriamente, prestará contas ao MUNICÍPIO e 

aos órgãos de Controle da gestão dos serviços concedidos, mediante apresentação de: 

- 



- relatórios, expedidos na forma a ser estabelecida pelos órgãos de controle e 

segundo as prescrições legais e regulamentares específicas, relativos: 

a) à execução dos estudos, projetos e obras previstos em Plano Plurianual de 

nve st i me ntos; 

b) ao Desempenho Operacional da outorga transferida que contenha informações 

específicas sobre os níveis de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade, cortesia na prestação dos serviços e modicidade das tarifas; 

c) ao registro e inventário dos bens vinculados à prestação dos serviços; e 

d) ao desempenho operacional, econômico e financeiro. 

II - demonstrações financeiras do Consórcio e as individualizadas em nome do 

MUNICÍPIO; 

III - demonstrativo da aplicação dos recursos financeiros captados pelo COMARES-UL 

ou pela Administração Municipal, vinculados ao MUNICÍPIO. 

Parágrafo Único - A cada três meses, o COMARES-UL deverá publicar 

demonstração financeira parcial relativa à gestão associada de forma específica e 

segregada das demais demonstrações normais do Consórcio 

CAPÍTULO XXIII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - O início da transferência dos serviços se dará por 

ocasião da assinatura do presente contrato, sendo da responsabilidade de ambas as 

partes a satisfação nas necessidades atinentes a destinação dos resíduos sólidos 

produzidos no âmbito do MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - O índice setenal de reajuste deverá ser estabelecido 

em conjunto entre as partes, sendo que, enquanto o índice setorial não for definido, os 

reajustes sérãocõncedidos pela variação do IGP-M, calculado pela Fundação Getúlio 

Vargas ou outro ice que vier a substitui-lo, apurado em relação ao período anual de 

maio a abril. 

Parágrafo Único - Na hipótese do IGP-M ser definitivamente extinto, os órgãos de 

controle e o COMARES-UL, de comum acordo, devem escolher outro índice que 

retrate a variação dos preços dos principais componentes de custos. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - A primeira definição dos valores das tarifas a serem 

cobrados, bem como dos primeiros indicadores de qualidade, serão estabelecidos 30 

(trinta) dias antes do efetivo funcionamento do Aterro. 
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CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PREIRA - O COMARES-UL deverá apresentar 

juntamente com os primeiros valores das tarifas, metas de investimentos a serem 

adotadas. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - Visando consolidar os valores 

remanescentes e a situação patrimonial dos bens reversíveis relativos a esse Contrato 

de Programa, o COMARES-UL deverá apresentar até 30 (trinta) dias do ato de 

assinatura deste contrato, inventário dos bens patrimoniais afetos ao MUNICÍPIO e 

necessários à prestação dos serviços, 

§ 1 0  - Acordam as partes ora contratantes que aos bens inventariados serão aplicadas 

as regras contidas na Cláusula Trigésima Terceira deste Contrato de Programa, em 

ocorrendo quaisquer dos eventos futuros previstos na Cláusula Trigésima Primeira; e 

§ 20 - A atualização patrimonial deverá ser realizada em até 05 (cinco) anos, a partir da 

assinatura do contrato, identificando os bens aportados por cada uma das partes, 

ressalvado o direito de contestação do MUNICÍPIO, no prazo de 06 (seis) meses, 

contados a partir de sua dentificação. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - O presente Contrato poderá ser aditado, 

visando adequá-lo às necessidades dos serviços e atender o interesse das partes e à 

legislação federal, estadual e municipal incidente sobre o serviço de destinação final 

dos resíduos sólidos, objeto de outorga do presente contrato. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - As normas reguladoras para a prestação 

do serviço, bem como os critérios e as metas dos Indicadores de Qualidade e demais 

disposições não previstas no presente Contrato, serão definidas pelas partes e 

aprovadas em Assembléia Geral do Consórcio, após prévio pronunciamento de seus 

técnicos e órgãos consultivos. 

Parágrafo Úriic 2  Até a edição dos instrumentos previstos nesta cláusula será 

aplicada a legislação referenciada na Cláusula Primeira deste Contrato. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - Fica eleito o foro da Comarca do Município 

sede do COMARES-UL, para dirimir quaisquer questões entre as partes, oriundas do 

presente Contrato, que não possam ser solucionadas amigavelmente através da 

mediação e decisão em Assembléia Geral do Consórcio. 
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E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 04 

(quatro) vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, abaixo 

identificadas. 

PALHANO - CE, em 30 de Março de 2009. 

L 1  
Pelo MUNICIPIO DEPOTIRETAMA 

Prefeito FRANCISCO ADEX.MO NOGUEIRA QUEIROZ DE AQUINO 

Pelo COrARESUL 
P residteOILKÃROASlLVA 

Visto: 

Procüador do MUNICIPIO 

TESTEMUNHÀZ? 

1 - NOME: 

CPF: 	O- 	3. 1 	3- 

RG: 	SU -t - 

2- NOME: á &D O 

CPF: oqf. -S3. 

RG: 	 SsPf€ 
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IOCADORES DE DESEMPENHO - GOMARES-U L 

Os indicadores de desempenho serão agrupados conforme a seguir: 

1. Indicadores de Universalização dos Serviços 

2. Indicadores de Continuidade dos Serviços 

3. Indicadores de Qualidade dos Serviços 

4 Indicadores Econômico-Financeiros 

5. indicadores de Produtividade. 

CONCEITOS E EXPRESSÕES DE CÁLCULO 

1. UIVERSAUZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NUS NíVEL DE UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

rü rEí x 100 
PT 

Onde: 

PA = População do Município É o valor da quantidade de resíduos residenciais, no último mês do ano, 
)ela taxa média de habitantes por domictUo dos municípios com contrato de programa 

PT = Poputacão urbana total dos municípios com contrato de programa 

2 UWDICADORES DN11NUDADE DOS SERVIÇOS 

21 TAC - TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE QUANDO DA AUSENCIA 
DE COLETA DO LIXO 

TÁC= -t >ti 
fl kj 1  

Onde: 

n Número tola) de interrupções na coleta 

ti = Tempo decorrido para correção do fato gerador da falta de coleta para a i-ésima interrupção do 

recolhimento. 

2 
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2.2 NRP - ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES PROCEDENTES POR FALTA DE COLETA 
POR 1.000 ECONOMIAS 

VRP = 
iVRP 

 x 1.0001 
NE 	J 

Onde: 

NRP = Número de reclamações procedentes no mês no conjunto 

NE = Número de economias do conjunto 

3. QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

3.1 ISC - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

IS 
JSC = 	x 1.0 

PT 

Onde: 

P3 = Parce da população da amostra satstta (soma dos eÜt1c-etos bons e ótimos ou soma dos 
conceitos satisfeito e muito satisfeito) com os serviços prestados peio COMARES4J1 

PT = População total da amostragem 

4. ECONÔMCO-FINANCE2ROS 

4.1 ROP (SI DEPREC) - RAZÃO OPERACIONAL SEM DEPRECIAÇÃO 

DESP(s / deprec.) 
ROP(s / deprec.) = 	 X100 

ROL 

Onde: 

DESP (s/deprcc.) =pespesa operacional total excluída a depreciação 

ROL = Receita opeçuial líquida 

4.2 DCP - DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRiO 

DP 
x100 

ROL 

Onde: 

DP = Despesa com pessoa! próprio 

ROL = Receita operacional líquida 
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S. PRODUTIVIDADE 

5.1 IPPI - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL - 1 

JPP/ RF 
NE 

O n de: 

RF = Resíduo coletado e faturado peto Consórcio em toneladas 

NE = Número total de empregados do Aterro 

5.2 IPP2 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL -2 

TTPP2=ER+E0 
NE 

Onde: 

ER = Número de economias com reciclagem 

EO = Número de economias com resíduos orgânicos 

NE = Número total de empregados no Aterro 

3 	
Gí~ 



ANEXO II 

ESTRUTURA TARIFÁRIA 

TARFA CATEGORIA PREÇO SERVIÇO TARIFA 
BASE COLETA 

COMPOSTA 
MINIA 

RESDUO Urbano X(u) 
ORGANICO Y 1(1) 
URBANO E Rural X(r) 

RURAL 

Igual ou inferior a 
RESÍDUO 10 tonlmê& X(h) Y T(2) 

HOSPITALAR  

comercial X(c) Y 	 1(3) 

RESÍDUO 
EM PRESAR1AL X() Y 	 1(4) 

Industriai 

Municipal X(m) (5) 

(igual ou inferior a 
lüton.írnês) 

OUTROS 	Acima de 10 
1(6) 

tonímês  

- 
Obsrvaçoes: •. 

- A Fórmula para cálculo do Preço Base (PB), considerará a correspondência de 1 hab = 1 k 

resíduo/dia (urbano) e de 1 hab = 0,.89 k. resíduo/dia (rural) 
- A Fórmula do Serviço Básico (SB) corresponde ao Preço Básico ± Custos do Serviços de 
Coletaldia 
- A Fórmula para cálculo dos custos do Serviço de Coleta (SC) será considerado o somatório das 
despesas de cornbustivel x quilometragem ~ depreciação veiculo + homem/hora + despesa 

variável 
Nas categorias Empresarial e Hospitalar cuja coleta exceda a 10 ton/mes, o Preço Base do 

excedente será calculado de acordo com o Preço Base da categoria Oufms" 
- Considerar os preços base das categorias resíduos hospitalar (Xli) = resíduos comercial (Xc) 
=1.5 da categoria Urbano (Xu) - situacão de igual ou inferior a produção de 10 ton/rnês; 
- Considerar categoria Municipal (Xm) = a Categoria rural (Xr); 
- Considerar a cateqoria industrial (Xi) = 1.8 da Categoria Urbano (Xu) 

- Considerar a categoria Oulros (Xo) = Zi da Categoria Urbano (Xu) 

(- 



ANEXO III 

REGULAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE E DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE, 

EM RAZÃO DO DESCUMPR1MENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRA11JAIS, PARTE 

INTEGRANTE DO CONTRATO DE PROGRAMA CELEBRADO ENTRE MUNICIPK) E O 

COiARES.1JL INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO:. 

CONSIDERANDO o disposto na Cláusula Vigésrna Nona do Contrato de Programa; 

COSiDENDC• o disposto na Cláusula Tngésima do Contrato de Programa e na Lei Federal 

n..° 8987195; 

CONSIDERANDO que é obrigação do MUNiCíPIO aplicar as penalidades regulementares e 

contratuais, nos termos da Cláusula Vigésima Primeira, inciso III, do Contrato de Programa, 

observados os princípios constitucionais que devem ser obedecidos pela administração 

p1b(ca, rios termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988. 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 13 da Lei Federal n° 11107/05 e as dlsposiçães das 

Leis Federais de n.° 8987195, n° 8-666t93, e de n°11.445/07, no que couber, 

Controle competência para atuar corno instància administrativa recursal única; 

FICA APROVADO O PRESENTE REGULAMENTO NOS SEGUINTES TERMOS: 

TITULO 1 

DAS CLÁUSULAS PASSÍVEIS DE PENALIDADES 

Aiit 1'. O presente Regulamento tem por finalidade especi~ as d~~ contratuais que, 

uma vez descump,içijo passíveis de aplkação das penalidades previstas na Cláusula 

Trigésima do Contrato de Programa, celebrado entre MUNICÍPIO e o COMARE&-UL, assim 

como, os procedimentos a serem segukios pelo LlUNiCíPIO. 

Art 2°. As penalidades previstas contratualmente são: 

complementares; 

II. 	em caso de inobservância da advertência, multa de até 2% (dois por cento), 

proporcional à gravidade da infração, sobre o valor arrecadado pelo COMARES-

UL, no MUNICÍPIO, nos últimos 03 (três) meses anteriores à notificação; e 



contrapropaganda, quando o MURES-UL incorrer na prática de publicidade 

enganosa ou abusiva, nos termos da artigo 37 e seus parágrafos do Código de 

Defesa do Consumidor (Lei n° 8078190) 

§ 1. Nos casos de reincidência em mesma prática infratora, jutgada em última instância, 

durante o intervalo de 5 (cinco) anos, contado da data do recebimento do Termo de Notificação 

- TN, a penalidade a ser aplicada será de multa, observado o limite estabelecido no inciso ti da 

Cláusula Trigésima do Contrato de Programa, a ser fixada considerando-se: 

1 	as situações agravantes e atenuantes; 

a extensão do dano causado ao UU 1,12CíPIO ou a terceiros; 

tIL 	a vantagem eventualmente auferida (X3 a infração; e, 

a condição econômica do infrator. 

§ W. Consideram-se circunstâncias atenuantes: 

L 	a ação do autuado não ter sido fundamental para a consecução do fato gerador; 

II. 	ter o infrator adotado as providências pertinentes para minirnzar ou, de imediato, 

reparar os efeitos do seu ato de não conformidade ou descumprimento 

contratuaL 

§ 
30 Consideram-se circunstãnaas agravantes: 

1 	ter o infrator, comprovadamente, conietido a infração para obter vantagem além 

da legal, contratual e legitimamente perniitida; 

fl 	a infração trazer conseq(iências lesivas ao MUNICíPIO e a terceiros; 

111 	deixar o autuado de tomar as providências para evitar ou mitigar as 

conseqüências da infração; 

IV. ter o autuado agido com dolo; 

V. a infração ter ocasionado dano coletivo. 

40. Nos casos de reincidência contInuada, poderá ocorrer a extinção do contrato pela 

declaração de caducidade, na forma prevista na Cláusula Trigésima Primeira do Contrato e 

neste Regulamento. 

!rL . O 	RES4;L não estará sujeito às penalidades estipuladas contratualmente 

quando a não viabilização de obrigação espealíca decorrer de fatos ou circunstâncias 

imputáveis unicamente ao UNICiPQO, a terceiros ou a caso fortuito, ou de forca maior alheio 

a vontade do infrator. 

40 Será passível de aplicação da penalidade de contrapropaganda, prevista no inciso ttl, 

da Cláusula Trigésima do Contrato de Programa e neste Regulamento, a propaganda abusiva 

e/ou enganosa que chegar ao conhecimento, de fcma notória, pelos veículos de imprensa ou 

que gerar reclamações reiferadas dos usuários por intermédio do órgão municipal de proteção 

ao consumidor e dos órgãos de Controle. 



Parágrafo Único -A contrapropaganda será custeada integralmente pela autuada e devera ser 

divulgada da mesma forma, freqüência e dimensão e, preferenciafrnente, nos mesmos veículos 

de comunicação, Local, espaço e horário, a fim de ser capaz de desfazer o maleficio produzido 

pela publicidade julgada enganosa ou abusiva. 

TÍTULO II 

DA AÇÃO FISCAUZADORA 

Art. 5° A ação fiscalizadora, prevista no inciso II da Cláusula Vigésima Primeira do Contrato de 

Programa será executada pelo MUNICÍPIO, por secretaria ou Órgão designado pelo Prefeito 

Municipal, que será consubstanciada em RelatóliÓ de Fiscalização, do qual será feito Termo  de 

Notificação - TN, emitido em duas vias, contendo: 

1. 	identificação do órgão ou secretaria representante do MUNICÍPIO e respectivo 

endereço; 

lJ 	nome e endereço do notificado; 

III. 	descrição dos fatos levantados; 

W. 	indicação de não conformidade(s) e/ou determinação de ações a serem 

empreendidas pelo COMARES-LJL, se for o caso; 

V. 	identificação do representante do MUNICÍPIO, com seu cargo, função, número 

da matrícula e assinatura; 

V1 	local e data da tavratura. 

Parágrafo Único - Uma via do TN será entregue, ou enviada mediante registro postal com 

Aviso de Recebimento (AR), ao representante legal do COMARES-UL ou ao seu procurador 

habilitado, na sede do notificado, para conhecimento e manifestação, se for o caso, sempre 

acompanhado, se existir, do respectivo relatório de fiscalização. 

4r1 60  O COARES-UL terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento do TN, para 

atender o notificado, adequando-se ao fato apontado como de não conformidade ou 

manifestar-se sobre o ojeto do mesmo, inclusive juntando os elementos de informação que 

Lá oar convenientes. "c?' 

§ 10 Quando da análise da manifestação do notificado, poderão ser solicitadas outras 

informações julgadas necessárias ao melhor esclarecimento dos fatos relatdos; e 

§ 20. O representante do MUNICÍPIO responsável pela ação fiscalizadora poderá, 

excepcionalmente, conceder prorrogação do prazo, desde que solicitada tempestivamente e 

devidamente justificada pela notificada 

§ 3°. O TN será arquivado quando: 

1. 	não comprovada a conformidade apontada; ou, 

li. 	consideradas procedentes as alegações do COMARES-UL ou, 

III. 	o COPIARES-UL acolhe o apontamento e atende no prazo estabelecido as 

determinações da fiscalização contidas no relatório. 



TITULO III 

DO PROCESSO AOálSTRATIVO 

Capítulo 1 

DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CONSTAL!TES NO CONTRATO DE PROGR.4iQi 

Art r. Será lavrado Auto de Infração - Ai, nos casos de: 

1 	comprovação da não conformidade; 

II 	não serem atendidas, no prazo, as determinações do MUNICÍPIO; 

IIL 	ausência de manifestação tempestiva do interessado ou prestada de forma 

insatisfatória 

Ar. W. O Auto de Infração, emitido por funcionário de hierarquia superior ao responsável pela 

acão fiscalizadora, será instruído com o Relatório de Fiscalização, o TN e a respectiva 

manifestação da notificada, se houver, assim como a exposição de motivos da autuação e 

outros documentos a esta relacionados, que não implique duplicidade da documentação 

constante do processo de fiscalização correspondente 

Parágrafo Único - O AI, quando eivado de vicio ou incorreção, poderá ser retificado de oficio 

pelo responsável pela sua emissão. Neste ceso, abrir-se--á novo prazo ao autuado para 

apresentação de recurso. 

Ast 90  O AI será emitido em duas vias, contendo 

1 	o local e a data da lawatura; 

II 	o nome, o endereço e a qualificação do autuada; 

III. a descrição do(s) fato(s) ou do(s) ato(s) constitutivo(s) da(s) infração(ões); 

IV. a indicação dos dispositivos legais, regulamentares, ou contratuais infringidos e 

as respectivas penalidades; 

V. a imposição da penalidade nos ternos deste Regulamento e do Contrato; 

VL 	possibilidáde de apresentação de recurso; 

VIL 	a ide tiulcãodo responsável do I1FLJIICÍPIO pela autuação, sua assinatura, a 

indicacão do seu cargo ou função e o número de sua matricula. 

Parágrafo Único - Urna via do AI será remetida, ou entregue, para efeito de notificação, ao 

representante legal do autuado, ou ao seu procurador habilitado, na sede do autuado, 

mediante registro postal com Aviso de Recebimento (AR) ou outro documento que comprove o 

respectivo recebirnenta 

AWtIIL O vaiar da muita será atualizado pela taxa SEIJC ou outro indicador que o venfla 

substituir, conforme previsto no § 5° do art. 17 do Anexo 1 do Decreto no 2..335. de 6 de outubro 

de 1997, e observado o disposto no parágrafo úniro deste artigo 



lirdco - Será considerada a variação acumulada pio rata die da taxa SEIJG no 

período compreendido entre o segundo dia anterior ao término do prazo estabelecido no AI e o 

segundo dia anterior à data do efetivo pagamento da multa 

Art. 11. Havendo o recolhimento da multa e observado, quando couber, o disposto no artigo 

afltCedeflte, o aulido deverá encaminhar ao E4UNICIPIO uma via do respectivo 

comprovante, devidamente autenticado e sem ra;uras - 

Parágrafo Único As importâncias pecuniárias; resultantes da aplicação das multas previstas 

neste Regulamento e no Contrato de Programa deverão reverter a Fundo Municipal de Meio 

Ambiente, que deverá ter a destinação dos valores vinculada à melhoria dos serviços de 

proteção e recuperação do Meio Ambiente do Município. 

Ait 12. O não recolhimento da multa no prazo estipulado no AI, sem interposição de recurso, 

)U no prazo estabelecido em decisão irrecorrível na esfera administrativa, acarretará o imediato 

encaminhamento do processo administrativo à Procuradoria Municipal, para a inscrição do 

valor correspondente na Dívida Ativa do Município e respectiva cobrança, nos termos da Lei. 

Capí&ifrill 

DO PROCESSO AIXãINZSTRótlWO DE INADIMPLÉNCIA 

I 	'lS Poderá o 1lJNICiPtO declarar a caducidade, por meio de decreto municipal,  

re cindindo o Contrato de Programa, constatando reiteradas e continuadas práticas infrativas 

que possam, cia per si ou conjuntamente, caracteizar a inadimplénda contratual, como previsto 

na Clausula Trigésima do Contrato e neste Regumento. 

Art 14. Como condição de validade e eficácia do processo, o mesmo deverá ser precedido de 

comunicação ao COMARES-tiL, por intermédiD de Notificação, devidamente autorizada ou 

emitida pelo Prefeito :Munhcipal, quanto ao(s) descumprirnento(s) contratual(is) praticados, 

apurados em Relatórios Fiscalização anteriorrriente realizados, com a fixação de prazo para 

a sua regularização definitiva. 

§1 12. A Notificação deverá ser enviada mediane registro postal com Aviso de Recebimento 

(AR), ao representante legal da notificada ou ao seu procurador habilitado, na sede, para 

conhecimento e providências pertinentes 

§ 20. Cumprido o requisito anterior e decorrido o prazo concedido em notificação, o Sr. Prefeito 

Municipal autorizará a instauração de processo administrativo de inadimp!ência 

1 O COMARES-4JL será intimado da instauração do processo administrativo de 

inadimpiência e terá o prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar defesa quanto aos 

fatos imputados ou a manifestação quanto à adequação de não conformidade e/ou 



cumprimento das determinações. Mediante justificativa do intimado, o MUNICÍPIO poderá 

prorrogar o prazo previsto. 

§ único. O Termo de Intimação deverá ser lavrado em três vias e conterá, necessaríamente - 

1. 

 

nome, endereço e qualificação do notificado; 

indicação das cláusulas contratuais violadas; 

III. descrição resumida dos fatos levantados; 

IV. identificação da autoridade a quem será dirigida a defesa; 

V. identificação do órgão ou secretaria emitente, com nome e assinatura do 

responsável; 

VL 	local e data da lavratura. 

Art. 16. O processo administrativo deverá ser instruído com as seguintes peças: 

1. 	a Notificação e comprovante de entrega; 

ii. 	manifestação do COMARES-LJL, se houver; 

II. 	autorização do Prefeito Municipal de instauração do processo; 

iv. 	Termo de Intimação ao COMARES-UL, com comprovante de entrega; 

V. 	o histórico dos relatórios de fiscalização e/ou processos administrativos de 

aplicação de penalidades; 

VI. parecer técnico contendo as transgressões á legislação e ao contrato de 

programa; 

VII. defesa do COWARES-UL, se apresentada; 

Art. 17. A decisão acerca da declaração de caducidade será proferida pelo Prefeito Municipal, 

r'rmInnen rt- 	lcmrrfrc r 	fri+ 	rir, rir, r'ccr - 	'rm 	r1irr 	 tc cri ír,firr, f - r,r 

ao COMARES-UL, no prazo de 30 (trinta) dias. 

§10. A partir do recebimento da notificação pelo COMARES-UL, passará a fluir o prazo para 

rtr'I tren  

§ 21. A decisão referida no ucaput  destE! artigo será decretada pelo Prefeito Municipal e 

publicada na imprensa oficial do MUNICÍPIO, após decurso do prazo recursal não aproveitado 

pelo COMARES-13VÕu informação da negativa de provimento do recurso julgado pelos Órgãos 

de Controle, em decisão irrecorrível. 

Capítulo III 

DO RECURSO 

Art. 18. Os procedimentos previstos neste Capítulo destinam-se tanto para as decisões 

proferidas nos processos de aplicação de penalidades, quanto para o Processo Administrativo 

de lnadimplência, ambos previstos neste Título. 

'o 
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Art. 19. O prazo para interposição de recurso será de 15 (quinze) dias, contados do 

recebimento do Auto de Infração que aplicou penalidade- ou da intimação da decisão que julgou 

procedente a inadimplência contratual do COMARES-UL. 

Parágrafo Único - O recurso deverá ser dirigido ao Prefeito Municipal, que o receberá com 

efeito suspensivo, podendo reconsiderar a decisão recorrida ou remeter aos órgãos de 

Controle para julgamento, tudo no prazo de 05 (cinco) dias. 

Art. 20. Os Órgãos de Controle receberão o recurso interposto e poderá, por decisão do 

Conselho Superior, confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente a decisão 

recorrida. 

§ 1°. Se da aplicação do disposto no "caput" deste artigo puder decorrer gravame à situação da 

recorrente, esta deverá ser cientificada para que formule suas alegações no prazo de dez dias, 

contado da juntada do aviso de recebimento da notificação. 

§ 20. Na tramitação do recurso serão observados os procedimentos estabelecidos em 

Resolução dos Órgãos de Controle. 

§ 3°. No caso de aplicação da penalidade de multa, a recorrente terá o prazo de 30 (trinta) dias 

para efetuar o respectivo recolhimento, nos termos deste Regulamento, contado da data da 

publicação da decisão dos Órgãos de Controle acerca do recurso. 

Art. 21. A critério dos órgãos de Ccntrole, poderão ser realizadas novas diligências 

processuais. 

TÍTULO IV 

DO TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTE DE CONDUTA 

Art. 22. Durante a tramitação do processo administrativo, poderá o MUNICÍPIO, 

alternativamente à imposição de penalidade ou declaração de caducidade, firmar com o 

COMARES-UL termo de compromisso de ajuste de conduta, visando a adequação da conduta 

irregular às disposições regulamentares e/ou contratuais aplicáveis. 

§ 1 0 . As metas e.dmpromissos objeto do termo referido neste artigo deverão, no seu conjunto, 

ser cornpatívei. .- as obrigações previstas no Contrato de Programa firmado entre o 

MUNICÍPIO e o COMARES-UL. 

§ 20. Do termo de compromisso de ajuste de conduta constará, necessariamente, o 

estabelecimento de multa pelo seu descumprimento. Em caso de processo administrativo de 

aplicação de penalidade de muita, o valor será correspondente ao montante da penalidade que 

seria aplicada, acrescido de 20% (vinte por,  cento). 
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CONTRATO DE PROGRAMA N° 00612009/COMARES-UL 

CONTRATO DE PROGRAMA QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PALHANO, ENTE 
FEDERADO CONSORCIADO, E O CONSÓRCIO 
MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS - UNIDADE LIMOEIRO - COMARES - 
UL, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARAM: 

Pelo presente instrumento de contrato, e em conformidade com o inciso 1 e § 2 0  do inciso V 

da Cláusula Sétima e incisos 1 e II da Cláusula Trigésima do Contrato de Constituição do 

Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólidos - Unidade Limoeiro, devidamente 

ratificado por Lei Municipal de no 354, datada de 12102 12009, o Município de PALHANO, 

através da sua Prefeitura Municipal, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 

CNPJIMF sob o no 07.488.67910001-59, sito a Av. Possidônio Barreto, no 330, CEP: 

62.910-000, neste ato representado por seu gestor, o Sr. FRANCISCO NILSON 

FREITAS, brasileiro, casado, funcionário publico, portador do CPF/MF n° 309.989.303-

00, doravante denominado de MUNICÍPIO, e de outro lado o CONSÓRCIO 

MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE LIMOEIRO - 

COMARES-UL, pessoa jurídica de direito público, do tipo associação pública, inscrita 

no CNPJ/MF sob o n° , com sede na cidade de Limoeiro, 

Estado do Ceará, sito a rua Cel. Antônio Joaquim n° 2121, CEP: 62.930-000, neste ato 

representado, na forma estatutária, por seu Presidente, Sr. JOÃO DILMAR DA SILVA, 

brasileiro, casado, dentista, portador do CPF/MF n° 041.258.433-68, doravante 

denominado COMARES-UL, tem entre si, justo e contratado a prestação de serviços 

relativos à destinação final dos resíduos sólidos produzidos no âmbito do território do 

MUNICÍPIO, mediante as seguintes cláusulas e condições, observada toda a legislação 

aplicável à matéria. 

CAPÍTULO 1 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

CLÁUSULA PRIMEIRA - No que não contrariar a legislação federal, estadual e 

municipal afeta ao objeto deste contrato, aplica-se, em especial, as Leis Federais de n.° 

8.429192, de n° 8.66611993; de n° 8.98711995 e suas alterações posteriores; de no 

11.10712005; e de n° 11.44512007; o Decreto Federal de n.° 6.01712007; a respectiva 

Lei Municipal de Ratificação n° 35412009 e demais legislação em vigor; 
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CLÁUSULA SEGUNDA - A celebração do presente Contrato de programa se dá por 

dispensa de licitação em conformidade com o art. 24, inciso )(XV1, da Lei Federal n.° 

8.666193, observados os procedimentos previstos no art. 26 da mesma Lei. 

CAPITLILOI! 

DAS DEFINIÇÕES 

CLÁUSULA TERCEIRA - Para os efeitos deste Contrato, considera-se: 

GstãO Associada: ato de promover ações para a prestação de serviço público 

com o objetivo de alcançar níveis de satisfação das necessidades básicas e essenciais 

do ser humano, visando à universalização desta prestação no âmbito de atuação do 

CO LI, ARES-UL; 

San,íos: prestação de serviços públicos diretamente relacionados à destinação 

final dos resíduos sólidos, objeto do presente Contrato; 

111 - Plano de Gerenciamento Ambiental: conjunto de estudos, diretrizes, programas, 

prioridades, metas, atos normativos e procedimentos capazes de avaliar e fornecer 

subsídios para soluções viáveis no que concerne a destinação final de resíduos 

sólidos; 

IV - Piano Municipal de Saneamento Básico: instrumento da política de saneamento 

do MUNICPiO que deverá abranger o diagnóstico da situação local e seus impactos 

nas condições de vida, os objetivos e metas a serem atingidos através da gestão 

associada; 

V .. Atividade de planejamento: identificação, qualificação, quantificação, organização 

e orientação de todas as ações por meio das quais o serviço deva ser prestado 

alcançando metas e resultados pretendidos; 

VI Atividade de Regulação: todo e qualquer ato, normativo ou não, que discipline ou 

organize a prestação de um determinado serviço; 

VI! - Atividade de Fiscalização: acompanhamento, monitoramento, controle e 

avaação da prestação de um serviço público; e 

Controle Social: mecanismos e procedimentos que garantam informações a 

sociedade sobre a prestação de um serviço. 

CAPÍTULO III 

DA FINALIDADE E DO OBJETO 

CLÁUSULA QUARTA - Este Contrato de Programa tem por finalidade constituir e 

regular as obrigações a serem assumidas pelas partes, no âmbito da gestão associada 
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estabelecida e autorizada no Caput da Cláusula Nona do Contrato de Constituição do 

Consórcio. 

CLÁUSULA QUINTA - Este Contrato de Programa tem por objeto a outorga através 

da gestão associada a ser exercida pelo COMARESUL, com a transferência total da 

prestação de serviço para destinação final dos resíduos sólidos bem como com a 

transferência parcial de encargos, pessoal e bens que se fizerem necessários a sua 

realização, podendo para tanto promover ações e desenvolver melhorias para a 

prestação do serviço público ora transferido de forma a alcançar níveis de satisfação 

das necessidades básicas e essenciais dos munícipes no tocante a educação, saúde e 

preservação ambiental, maximizando qualidade de vida, tanto na área urbana corno em 

áreas rurais contínuas dentro do território do MUNICÍPIO. 

v - Ainda com a finalidade de destinação final dos resíduos sólidos produzidos no 

MUNICÍPIO, o COMARES-UL poderá implantar, ampliar, melhorar, buscar novas 

tecnologias e soluções para construção e operacionalização do Aterro de forma a 

promover a coleta nas estações, o transporte, o condicionamento e o tratamento dos 

resíduos e seus derivados dentro das normas legais e índices ecologicamente 

aceitáveis, podendo também para obtenção de seus objetivos: 

- realizar cobrança e arrecadação de tarifas e outros preços públicos, sendo 

calculados com base nos critérios definidos no Contrato de Constituição do Consórcio e 

legalmente previstos em regulamentos; 

li - medir, faturar e entregar contas aos usuários do sistema; 

III - realizar investimentos econômico e financeiramente compatíveis com as receitas 

oriundas de arrecadação, de transferências voluntárias de outras esferas de governo 

ou com recursos devidamente previstos em contrato de rateio; 

IV - promover estudos e pesquisas na busca por soluções e aproveitamento de 

resíduos transformando-os em recursos renováveis; 

- manter atualizados indicadores (dados, índices e estatísticas) de modo a conhecer 

as variações nas quantidades produzidas de resíduos e os efeitos alcançados com 

base nas diretrizes e diagnósticos estabelecidos nos planos de Gerenciamento 

Ambiental e Municipal de Saneamento Básico; 

VI - elaborar pianos de investimentos para expansão, reposição e modernização 

tecnológica do Aterro, bem como planos de recuperação dos custos sem, contudo, 

comprometer a qualidade do serviço prestado; 
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Vil - notificar previamente o MUNCÍPO em inadimplência das obrigações assumidas, 

adotando medidas de restrição de acesso ou de suspensão do serviço caso a 

inadimplência não seja sanada; e 

VIII - exercer o poder de polícia para fiscalizar e multar no caso de comprovado 

descumprirnento da legislação e de grave ameaça a saúde e ao meio ambiente. 

§ 2 	Para execução da gestão associada prevista neste Contrato, fica vedado ao 

COIARESUL atribuir a terceiros o exercício dos poderes outorgados no tocante a 

planejamento, fiscalização e regulação, poderes estes de competência exclusiva da 

administração pública, sob pena de nulidade. 

CAPÍTULO IV 

CLÂU!3ULA SEXTA A delegação dos serviços ora outorgados abrangerá a área 

urbana e áreas rurais contínuas à zona urbana por toda a extensão do território do 

MUNICPíO. 

Parágrafo única - A área de atuação poderá, também, contemplar aglomerados 

urbanos da área rural, nos termos definidos em aditivo contratuaL 

CAPÍTULO V 

CLÁUSULA SÉTIMA - Este Contrato vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos, a contar 

da data de sua assinatura. 

ParÉU,grafe,  Único - O presente Contrato poderá ser prorrogado por igual e sucessivos 

períodos de 20 (vinte) anos, por intermédio de Termo Aditivo, mediante manifestação 

expressa das partes com 01 (um) ano de antecedência. 

CAPITULO Vi 

DO MODO, FORMA E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

CLÁUSULA CITAVA - Na prestação dos serviços, o COMARESUL deverá: 

- estabelecer, através de negociação com o MUNCPIO, sempre de forma compatível 

com os planos de Gerenciamento Ambiental e Municipal de Saneamento Básico, as 

ações de investimentos, definindo necessidades e prioridades, a serem consideradas; 

li - operar e manter os serviços de controle da coleta dos resíduos nas estações, o 

condicionamento, tratamento medição e controle de qualidade na prestação do serviço 
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nos termos da legislação ambiental e das normas reguladoras próprias a serem 

definidas no prazo máximo previsto na Cláusula Octogésima-Sexta do Contrato de 

Constituição do Consórcio: 

III - operar e manter os serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final dos 

resíduos sólidos, nos termos definidos do Contrato de Constituição do Consórcio; 

IV - executar direta ou indiretamente estudos, projetos, obras e serviços, sempre de 

forma compatível com os procedimentos estabelecidos no Contrato de Constituição do 

Consórcio,  objetivando o adequado funcionamento dos serviços e o pleno atendimento 

dos usuários, observados os limites previstos em orçamento anual, plurianual ou em 

Contrato de Rateio; 

V 	equacionar e solucionar, de forma satisfatória, eventuais problemas no 

funcionamento dos serviços, de acordo com o regulamento do Consórcio; 

VI - melhorar o nível de qualidade dos serviços, de acordo com a legislação atual e 

superveniente; 

VII - garantir a continuidade dos serviços; 

VIU - atender ao crescimento vegetativo populacional, promovendo as ampliações 

necessárias, de acordo com os objetivos e normas gerais do Consórcio; 

IX - adotar tecnologia adequada e empregar materiais, equipamentos, instalações e 

métodos operativos que, atendidas as normas técnicas pertinentes, garantam a 

prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários; 

X - executar ações visando à manutenção e conservação dos equipamentos e das 

instalações; 

XI - programar e informar ao MUNICÍPIO, por escrito, as condições técnicas e 

financeiras, o prazo de inicio e de conclusão das obras. 

CLÁUSULA OA - Só será admitida a interrupção dos serviços nas seguintes 
hipóteses: 

- situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens; 

II - necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias nas instalações do 

Aterro que se não realizadas, possam comprometer a prestação do serviço, a saúde ou 

o meio ambiente; 

fil - manipulação indevida de qualquer equipamento ou em suas instalações que 

possam acarretar riscos ou prejuízos a Administração Pública; 

RI - nadimplernento do MUNICÍPIO do pagamento das tarifas, após ter sido 

formalmente notificado. 
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Paáçrao Úníco - As disposições contidas no capufJ serão aplicadas observada a 

legislação específica, no estabelecido em Contrato de Constituição do Consórcio, seu 

Estatuto, Regimento Interno e normas de Regulação. 

CAPÍTULO VI! 

rO CR[TÉRIOS. DCADORES, FÓRMULAS E PARÂMETROS DEFINIDORES DA 

QUALIDADE DO SERVIÇO 

CLÁUSULA DÉCIMA - As metas progressivas e graduais de expansão dos serviços, 

de qualidade, de eticênca e de tratamento dos resíduos, bem como a utilização de 

ouiros recursos naturais (água e energia), serão aferidos por meio dos indicadores 

definidos em indicadores oficiais e demais normas regulamentares. 

§ 1 - O COMARES-UL deverá apresentar relatórios anuais de medição dos 

indicadores referentes a cada ente consorciado de modo a definir a participação 

individual do MMUNICÍPIO na prestação de serviço; 

§ 20  O COARES4JL deverá apresentar Relatório Anual de Prestação de Serviço - 

RAPS, de forma a verificar a efetividade das ações executadas, bem como os 

indicadores (critérios, índices, parâmetros e prazos) adotados no desempenho da 

prestação de serviço realizada pelo Consórcio; 

§ 3° - Deverá também ser apresentado relatório com base em outras metas oriundas 

de indicadores estabelecidos em Contrato de Constituição ou em resoluções do 

Consórcio; 

§ 41  - Os relatórios previstos nos parágrafos anteriores deverão ser encaminhados ao 

MUICPIO para conhecimento e análise, anualmente, até 31 de março do ano 

subseqüente ao do exercício a que se referirem; e 

§ 50 	Os indicadores de qualidade deverão ser revistos nas mesmas datas das 

reuniões Ordinárias da Assembléia Geral, ocasião em que poderão ser submetidas a 

prévia análise do Conselho de Regulação, composto por membros da Diretoria 

Executiva e de representantes da sociedade legalmente designados. 

CLÁUSULA LÉCíÂ PRIMEIRA - O cumprimento das normas relativas à qualidade 

dos serviços, estabelecidas neste contrato e demais disposições regulamentares, será 

aferido pelo MUNICÍPIO através de seus órgãos ambientais e de saúde. 

Parágrafo Único - Os resultados da verificação prevista nesta cláusula serão 

aniplamente divulgados na rede mundial de computadores. 

c;—  
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CAPÍTULO VIII 

DA POLÍTICA TARIFÁRIA DO 

PREÇO DO SERVIÇO 

ULA DÉCIMA SEGUNDA - Pela prestação dos serviços que lhe são delegados 

por este Contrato, o COMARES-UL cobrará as tarifas discriminadas na Planilha de 

Estrutura Tarifária do Sistema (Anexo II), sendo implementadas pelo COARESUL, 

de forma universal, em todos os entes integrantes do Consórcio. 

§ 1 0  - A tarifa pela prestação do serviço deve cobrir os custos operacionais eficientes, 

segundo o nível de qualidade dos serviços ofertados e assegurar a obtenção de um 

retorno justo e adequado dos investimentos e ainda a necessária provisão das 

depreciações dos equipamentos e instalações, observadas as condições do Contrato 

de Constituição do Consórcio e a legislação aplicada a matéria; e 

§ 20 - Para entrarem em vigor e serem cobradas, as tarifas e suas alterações deverão 

submetidas ao Conselho de Regulação e homologadas em Assembléia Geral. 

CAPÍTULO 1X 

DO REAJUSTE TARIFÁRIO 

CLÁUSULA DÊCA TERCEIRA - Os valores das tarifas serão reajustados em 

cuo -nidade com as seguintes condições: 

- o reajuste ocorrerá sempre em 1 °  de junho de cada ano e será aplicado no 

faturamento da competência Junho; e 

- os reajustes serão concedidos pelo índice setorial, apurado em relação ao período 

anual de maio a abril. 

CAPITULO X 

DA REVISÃO TARIFÁRIA 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O Conselho de Regulação, de acordo com o previsto 

no contrato de Constituição do Consórcio, procederá as revisões dos valores das 

tarifas, considerando as alterações na estrutura de custos da prestação de serviço, os 

estimulas à eficiência e à modicidade das tarifas, ouvindo o MUNICIPIO, os demais 

entes consorciados e os representantes dos usuários. 
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§ 1° - As revisões tarifárias serão realizadas a cada 02 (dois) anos, sempre no mês em 

que realizar a segunda reunião Ordinária da Assembléia Geral prevista em Contrato de 

Constituição do Consórcio. 

§ 20 - No ano seguinte em que ocorrer revisão dos valores da tarifa, o reajuste previsto 

na Cláusula Décima Terceira será substituído pela revisão. 

§ 30  - Os pedidos de revisões ordinárias das tarifas, acompanhados de todos os 

elementos e informações necessárias, serão encaminhados pelo COMARES-UL ao 

Conselho de Reguiação, com pelo menos 90 dias de antecedência à data de sua 

vigência, a qual procederá aos trâmits para sua análise e elaboração de parecer 

quanto a sua aprovação ou denegação, de forma integral ou parcial. 

§ 4 Por sugestão de qualquer uma das partes, poderá ser realizada a readequação 

da estrutura tarifária. 

CAPÍTULO XI 
i1 	S 	I41 ri 	 ri 

CLÁUSULA DÉCA QUINTA As partes reconhecem que as tarifas indicadas na 

Planilha de Estrutura Tarifária (Anexo II), em conjunto com as regras de reajuste e 

revisão descritas nas cláusulas anteriores, serão suficientes para a adequada 

prestação dos serviços concedidos e a manutenção do seu equilíbrio econômico-

financeiro. 

§ ° •- Sempre que forem atendidas as condições para a prestação do serviço, 

considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Sem prejuízo dos reajustes e revisões a que se 

referem às cláusulas anteriores, caso haja alterações significativas nos custos da 

prestação do serviço, por solicitação do COMARES-UL ou de seus entes consorciados, 

devidamente comprovadas por documentos, a Assembléia Geral poderá, a qualquer 

tempo, requerer à revisão extraordinária das tarifas, visando manter o equilíbrio 

econômico-financeiro para prestação do serviço, nas seguintes hipóteses: 

- quando houver necessidade de alterações significativas nas metas de investimentos, 

previstas em Plano Plurianual de Investimentos, ou para atender demandas 

extraordinárias que afetem a estrutura tarifária, acarretando variações acima de 02 % 

(dois por cento), negativas ou positivas, dos valores das tarifas necessárias para a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do serviço prestado; 
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- quando houver a extinção do contrato por caducidade, rescisão, anulação, 

referentes aos municípios integrantes do Consórcio; 

m - em decorrência de fatos extraordinários fora do controle do MUNICÍPIO ou do 

COMARESUL, em razão de: 

a) atos da natureza que afetem significativamente os custos da prestação dos serviços; 

b) alterações na poUtica tributária ou fiscal; 

o) em decorrência de decisões judiciais que repercutam, direta ou indiretamente, nos 

custos de prestação dos serviços concedidos provocando variações positivas ou 

negativas superiores a 2 % (dois por cento); 

d) ocorrência de outros fatos extraordinários admitidos e reconhecidos pelas partes 

que afetem significativamente os custos da prestação dos serviços; 

e) extinção do contrato de algum dos municípios cuja receita anual seja equivalente a 

mais de 2 % do total do arrecadado: 

ingresso de município ou grupo de municípios cujo somatório da receita anual seja 

superior a 2 % do totai do arrecadado. 

CLÁUSULA  DÉCIMA SÉTIMA - As fontes provenientes de receitas alternativas, 

complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, 

com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, serão obrigatoriamente consideradas 

para a aferição do equilíbrio econômico-financeiro do serviço prestado. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Na exploração do serviço público objeto deste 

Contrato, o COMARES-UL não poderá dispensar tratamento diferenciado, inclusive 

tarifário, entre os entes consorciados e nas mesmas condições de atendimento, exceto 

nos casos previstos na legislação federal, estadual e regulamento do COMARES-UL. 

Parágrafo Único - Será vedada a concessão de isenção de pagamento de tarifas, 

tanto aos entes consorciados como aos demais setores do Poder Público, visando 

garantir a manutenção da adequada prestação dos serviços e o tratamento isonômico 

previsto no Contrato de Constituição do Consórcio. 

CLAUSULA DÈCiA NONA - Ressalvados os impostos incidentes sobre a renda, a 

criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a 

assinatura deste Contrato, quando comprovado seu impacto, implicará na revisão das 

tarifas, para mais ou para menos, conforme o caso. 

CLÁUSULA VIGÉSMA - Para assegurar maior transparência na gestão associada o 

C)Et4ARESUL deverá prestar contas através de relatórios econômicos e financeiros 
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do serviço prestado em relação ao MUNICÍPIO, especialmente no tocante ao montante 

arrecadado e investido em seu território. 

CAPITULO Xh 

DOS DIREiTOS, GARANTiAS E OBRiGAÇÕES DO ÏIiUNICÍPIO 

SEÇÃO! 

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

CLÁUSULA V1GÉSMA PRIMEIRA - Compete ao MUNICÍPIO, na qualidade de ente 

consorciado, as seguintes obrigações: 

- contribuir para a regulamentação da prestação do serviço; 

fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços- H1 

 - fazer cumprir a aplicação das penalidades regulamentares e contratuais; 

IV homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma da lei, das normas 

pertinentes e deste contrato; 

'/ cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do COARES-UL e as 

cláusulas contratuais do Contrato de Constituição, Estatuto, Regimento Interno e 

Regulamentos; 

VI - zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e buscar soluções para as 

queixas e reclamações dos munícipes, encaminhando-as ao COMARESUL para 

serem cientificados, em até 30 (trinta) dias, das providências tomadas; 

VII declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra 

pública, outorgando poderes ao COMARES-UL para promoção das desapropriações e 

para a instituição das servidões administrativas, a qual assumirá a responsabilidade 

pelas indenizações cabíveis; 

VIII - estimular o aumento da qualidade e produtividade dos serviços; 

- estimular a educação ambiental dos munícipes no sentido de promover a 

separação e coleta de materiais recicláveis e de reuso dos resíduos sólidos; 

X consultar ao COMARES-UL sobre a capacidade técnica do Aterro para a 

destinação final de resíduos antes de aprovar novos segmentos produtores 

populacionais ou industriais; 

XI - comunicar previamente ao COMARES-UL a execução de obras e serviços nas vias 

públicas em que se localizam estações de coleta ou nas de acesso ao aterro; 

XII - zelar peb cumprimento da legislação federal, estadual e municipal de proteção 

ambiental e de saúde pública, respondendo pelas eventuais conseqüências de seu 

descumprimento, no que couber, visando à preservação e a conservação do meio 

ambiente e da saúde pública; 



XW - zelar pelo cumprimento da legislação vigente relacionada ao desenvolvimento de 

fontes alternativas de energia ecologicamente viáveis, produzidas a partir dos resíduos 

sódos para aproveitamento racional de seus benefícios; 

XIV - exigir a prestação do serviço de forma obrigatória a todas as áreas de seu 

território, excetuando-se apenas as áreas com justificável impossibilidade técnica; e 

XV estabelecer planos e políticas ambientais, de saneamento, de urbanização e 

desenvolvimento industrial, com a participação do COMARES-UL de modo a permitir o 

estabelecimento de Metas de Investimentos; 

XVI -- Arcar com os ônus e passivos dos servidores municipais transferidos para 

prestarem serviços ao Consórcio; e 

XVIi - responder subsidiariamente em relação a todas as obrigações fiscais, 

trabaihistas e previdenciárias, bem assim a quaisquer outras obrigações e encargos 

relacionados ou decorrentes da exploração dos serviços transferidos; 

SEÇÃO II 

DOS DIREITOS E GARANTIAS DO MUNICÍPIO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - Ao MUNICÍPIO são assegurados os seguintes 

direitos e garantias: 

• - estabelecer, juntamente com o COM ARES-UL, as prioridades, os objetivos e as 

condições para a prestação dos serviços, considerando as Metas de Investimentos e 

de forma compatível com o Plano do MJtCÍPIC de Saneamento Básico; 

II - receber do COMARES-UL a prestação de serviços adequados nos termos deste 

contrato e da legislação aplicável; 

III - a realização, pelo COMARES-UL, dos investimentos necessários à expansão e à 

modernização dos serviços, dos equipamentos e das instalações, nos termos previstos 

no planejamento orçamentário do MUNICÍPIO e no Orçamento Plurianual de 

Investimento do Consórcio; 

IV - conhecer, prévia e expressamente, as obras que o COMARES-UL pretenda 

executar próximos ou em vias e logradouros públicos; 

V - estar isento de qualquer ônus de solidariedade com o COMARES-UL no caso de 

falta ou insuficiência de sinalização nas obras por ele realizadas nas vias públicas, 

durante toda a execução das mesmas; 

- receber, do COMARES-UL, no primeiro trimestre de cada ano, prestação de 

contas na forma da Cláusula Trigésima Sétima; 

VII - ser ressarcido de todos os prejuízos que lhe forem causados em decorrência da 

indevida execução dos serviços, conforme processo administrativo prévio e especifico; 
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- ter assegurada a aplicação dos recursos financeiros captados pelo COMARES-

UL ou pelo MUNICÍPIO, destinados a prestação do serviço outorgado; 

ser informado, prévia e expressamente, pelo COMARES-UL de qualquer operação 

financeira ou judicial em que faça recair garantia sobre os bens vinculados à prestação 

do serviço, que possam comprometer a operacionalização e a continuidade da 

prestação dos serviços; 

X - receber, em quaisquer dos casos de extinção do contrato, cópia do acervo técnico 

da prestação dos serviços, em meio digital; 

Xi 	ter livre acesso dos técnicos e agentes de fiscalização do MUNICIPIO, 

especialmente designados, em qualquer época, ás obras, equipamentos e instalações 

utilizados na prestação dos serviços, bem como aos dados e registros administrativos, 

contábeis, técnicos, econômicos e financeiros realizados pelo COMARES-UL, relativos 

ou pertinentes ao contrato; 

XII aplicar as penalidades previstas neste contrato; 

XIII - receber os bens reversíveis, nos termos deste contrato, em quaisquer das 

hipóteses de sua extinção. 

CAPÍTULO Xlii 

DOS DIREITOS, GARANTIAS E OBRIGACOES DO COMARES-UL 

SEÇÃO! 
DAS OBRIGAÇÕES DO COMARES-UL 

LÁJt.ULA VGÉSIMA TERCEIRA - Compete ao COMARES-UL as seguintes 

obrigações: 

elaborar e executar direta ou indiretamente, estudos, projetos e obras, obedecendo 

às prioridades, os objetivos e as condições estabelecidas neste contrato em Contrato 

de Rateio ou em Plano Plurianual de investimentos; 

ii -• garantir a prestação de serviços adequados nos termos deste contrato e da 

legislação aplicável; 

- dar ciência prévia e expressa ao MUNICÍPIO das obras que pretenda executar 

próximas ou em vias e logradouros públicos; 

- sinalizar as obras nas vias públicas durante toda a sua execução, sendo que 

qualquer dano causado a terceiro, em virtude de falta ou insuficiência de sinalização 

serão da inteira responsabilidade do COMARES-UL; 

V apresentar ao MUNICIPIO, no primeiro trimestre de cada ano, prestação de contas 

na forma da Cláusula Trigésima Sétima; 
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Vi - publicar, anualmente, as demonstrações financeiras referentes a prestação do 

serviço na forma da legislação específica; 

Wf - a execução do serviço, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados 

J!CPO. aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo 

iUM CAÍ PO, ou a quem este delegar, exclua ou atenue essa responsabilidade, exceto 

nos casos legais; 

Viii - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço, as cláusulas contratuais e a 

egisIaçào relativa à prestação dos serviços; 

captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço; 

X organizar e manter registro e inventário dos bens vinculados à prestação dos 

serviços e zelar pela sua integridade, segurando--os adequadamente, e informar o 

uNicpc, prévia e expressamente, de qualquer operação financeira ou judicial em 

que faça recair garantia sobre os bens vinculados aos serviços, que possam 

comprometer a operacionalização e a continuidade da sua prestação; 

X - organizar e manter, permanentemente atualizado, os arquivos com dados e 

informações sobre a prestação do serviço; 

cumprir e fazer cumprir as normas legais e regulamentares do serviço, 

respondendo pelos eventuais danos causados em decorrência da incorreta prestação 

dc serviço; 

- atender a todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária e 

encargos decorrentes das obrigações relacionadas à prestação do serviço, inclusive 

quando se referirem aos empregados celetistas do Consórcio; 

XIV - permitir aos técnicos e agentes de fiscalização do MUNICÍPO, especialmente 

designados, livre acesso, em qualquer época, às obras, equipamentos e instalações 

utilizados na prestação do serviço, bem como a seus dados e registros administrativos, 

contábeis, técnicos, econômicos e financeiros; 

XV -. zelar pelo cumprimento da legislação federal, estadual e municipal, de proteção 

ambiental e de saúde pública, em especial, respondendo pelas eventuais 

conseqüências de seu descumprimento; e 

XVI Elaborar Plano Plurianual de Investimentos, e disponibilizá-lo ao MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA 	 QUARTA - O COMARES-UL deverá manter, gratuitamente, 

serviço de atendimento aos usuários para registro protocolado das suas solicitações, 

sugestões e reclamações, bem como das soluções e respostas apresentadas, de 

acordo com os prazos legais e regulamentares, devendo sempre fornecer ao usuário 

protocolo comprobatório da comunicação, com os correspondentes dia e horário. 
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SEÇÃO ii 

DOS DIREITOS E GARANTIAS DO COMARES-UL 

CLÁUSULA VíGÈSíMA QUINTA - Na exploração do Serviço para destinação dos 

resíduos sólidos, o COMARES-UL poderá: 

'jizsr-se de vias públicas, estradas, caminhos e terrenos de domínio municipal, 

para o fim específlco de execução do objeto do presente Contrato, competindo ao 

ftUCPO, observando e respeitando o objeto deste contrato, estabelecer as 

condições de sua utilização, bem como a sujeição das obras aos regulamentos 

específicos vigentes no Município; 

ÊJ - restringir ou suspender a prestação do serviço quando o MUNICÍPIO estiver na 

condição de inadimplente das obrigações assumidas observada uma previa notificação 

e assegurado o direito de defesa; 

111 - aplicar o disposto no Contrato de Constituição do Consórcio, no Estatuto, 

Regimento interno e regulamentos na prestação do serviço para destinação dos 

resíduos sólidos; e 

- nos contratos de financiamento, poderá oferecer em garantia os direitos 

emergentes pela prestação do serviço, até o limite que não comprometa a 

operacionalização e a continuidade de sua realização. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Sem prejuízo das responsabilidades referidas neste 

Contrato, o COMARES-UL poderá contratar terceiros para o desenvolvimento de 

atividades administrativas, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem 

corno a implementação de projetos associados. 

§ 1 0  - Os contratos celebrados entre o COMARES-UL e os terceiros reger-se-ão pelas 

normas da Administração Pública, não se estabelecendo qualquer relação jurídica 

entre os terceiros e o MUNICIPIO; e 

§ 21  - A execução das atividades contratadas por terceiros pressupõe o acatamento e 

cumprimento das normas regulamentares editadas pelo COMARES-UL. 

CAPITULO XIV 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável a 

matéria, objeto da prestação de serviço, aos princípios e normas que regem a 

Administração Pública, e ao Código de Defesa do Consumidor, são direitos dos 

usuários na qualidade de munícipes: 
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receber serviço adequado; 

receber do MUNICÍPIO e do COMARES-UL informações para a defesa de 

interesses individuais ou coletivos; 

liii atendimento, pelo COMARES-UL, dos pedidos de seu interesse, nos prazos e 

condições fixados neste contrato e nas normas e regulamentos editados pelo 

MUNICÍPIO, sendo-lhe garantida a prestação do serviço, independentemente do 

pagamento de valores não previstos nas normas do serviço ou de débito não imputável 

ao sohcitante; 

IV - receber o ressarcimento dos danos .que, porventura, lhe sejam comprovadamente 

causados em função do serviço concedido, ressalvados os danos decorrentes de: 

a) deficiências técnicas em equipamentos ou nas instalações internas do Aterro; 

b) coletas em locais não determinados e fora dos horários previstos; 

C) caso fortuito ou força maior. 

V - prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem 

estar sujeitos; 

Vi - acesso a informações nos termos deste contrato; e 

VII - acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - Sem prejuízo do disposto no Código de Defesa do 

Consumidor, são deveres dos usuários: 

- levar ao conhecimento do MUNICÍPIO e do COMARES-UL as irregularidades de 

que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado; 

- comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pelo COMARES-

UL ou por terceiros referentes a prestação do serviço; 

- contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos 

quais lhes são prestados os serviços; e 

IV - colaborar com a coleta seletiva do lixo doméstico de modo que os resíduos 

direcionados ao Aterro sejam as menores quantidades possíveis. 

CAPÍTULO XV 

DA FISCALIZAÇÃO 

CLÁUSULA VGÉSIMA NONA - A fiscalização periódica da execução dos serviços 

cabe ao RflUNICíPIO, através de comissão de agentes de fiscalização especialmente 

designada para este fim, ao Conselho Fiscal e de Regulação e aos Órgãos de Controle 

Social, nos termos do Contrato de Constituição do Consórcio e de norma regulamentar. \ 

16 



§ I No exercício da fiscalização, a comissão referida no caput terá acesso aos dados 

relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros 

do CO?'MRESUL e poderá acompanhar os serviços de controle de qualidade e a 

execução das obras e serviços; e 

§ 20 - A fiscalização prevista no Caput desta Cláusula deverá ocorrer trimestralmente 

em conformidade com o previsto no Contrato de Constituição do Consórcio e para 

cumprir o disposto no art. 30, parágrafo único, da Lei n° 8.987195. 

CAPITULO XVI 

DAS PENALIDADES CONTRATUAIS 

CLÁUSULA TRGÉSIMA Pelo descumprimento das disposições contratuais, o 

COTARES-UL estará sujeito às seguintes penalidades: 

advertência para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à adequação do serviço 

prestado aos parâmetros definidos neste Contrato ou em instrumentos 

complementares; 

- em caso de inobservância da advertência, multa de até 2% (dois por cento), 

proporcional à gravidade da infração, sobre o valor arrecadado pelo Consórcio, no 

Município, nos últimos 03 (três) meses anteriores à notificação; 

- contrapro paga nda, quando o COMARES-UL incorrer na prática de publicidade 

ganosa ou abusiva, nos termos do artigo 37 e seus parágrafos do Código de Defesa 

do Consumidor (Lei n° 8.078/90); 

§ i 	Nos casos de reincidência em mesma prática infratora, julgada em última 

instância, durante o intervalo de 05 (cinco) anos, contado da data do recebimento do 

Termo de Notificação TN, a penalidade a ser aplicada será de murta, observado o 

limite estabelecido no inciso II dessa Cláusula, a ser fixada considerando-se: 

a) as situações agravantes e atenuantes; 

b) a extensão do dano causado ao MUNICÍPIO ou a terceiros; 

c) a vantagem eventualmente auferida com a infração; e 

ci) a condição econômica do infrator. 

§ 2D As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo previsto 

em regulamento, em que se assegure à parte inadimplente amplo direito de defesa e o 

contraditório. 
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§ 3c Q COMARES-UL não estará sujeito às penalidades previstas no Contrato se 

comprovado que a não realização da obrigação específica decorreu de fato, ato ou 

circunstância imputada unicamente ao MUNICIPlO, a terceiros, ou ainda em 

decorrência de caso fortuito ou de força maior. 

DA EXTINÇÃO  DA PRESTAÇÃO DE SERVÇCS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRE!RA - A delegação da prestação de serviços extingue-

se nos termos da Lei Federal n° 11.107105, do artigo 35 e parágrafos da Lei Federal n° 

8.987195, e suas alterações posteriores, por: 

advento do termo contratual ou de sua prorrogação; 

1! - acordo formal entre o MUNICÍPIO e o COMARES-UL; 

Ui - caducidade; 

IV - rescisão; 

V - anulação; 

VI- extinção do COMARES-UL; e 

VII— oCOMARES-UL deixar de integrar a Administração Indireta do MUNICÍPIO. 

§ jO - A extinção somente se efetivará com a conseqüente entrega ao MUNICÍPIO de 

todas as instalações, móveis e equipamentos relativos aos serviços, considerados 

corno bens e direitos a ele reversíveis pela outorga; 

§ 20 - Extinta a delegação da prestação de serviços haverá a imediata assunção dos 

mesmos pelo MUNICÍPIO; 

§ 30  - A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo 

MUNICiPO, de todos os bens a ele reversíveis; e 

§ 40  - Com a extinção da outorga da prestação de serviços, apurado o quantum 

indenizatório, caberá ao MUNICPIO indenizar ao COR'ARES-UL, nos termos da lei e 

deste contrato. 

C/L!TULO XVIII 

DOS BENS QUE INTEGRAM A ELEG.AÇÃO 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - Havendo necessidade, na outorga da 

prestação de serviços poderá ser integrado bens tangíveis e intangíveis que lhe sejam 

afetos na data de assinatura deste contrato, ou que a ela venham a ser posteriormente 

se integrar, mediante prévio inventário de bens, a serem atualizados anualmente. 
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§ 10 - Na assinatura deste contrato, os bens de propriedade do MUNICÍPIO destinados 

à execução dos serviços, serão transferidos parcialmente ao patrimônio do COMARES-

UL, mediante prévio inventário e avaliação: 

§ 21 Os bens deverão ser recuperados, conservados, mantidos e operados em 

condições normais de uso de forma que, quando revertidos ao MUNICPIO, se 

encontrem em estado normal de uso, exceto pelo desgaste natural de sua utilização; 

§ 30  - Os bens reversíveis que por ventura venham a ser objeto de amortizações 

através de receitas oriundas de tarifas ou de outros preços públicos, deverão ser 

previamente levantados, cadastrados em ordem alfabética e por ente consorciado, bem 

como avaliados com base em seu preço de mercado, considerado a depreciação do 

tempo de uso e seu estado de conservação; e 

§ 40  - Os bens transferidos pelo MUNICÍPIO ou adquirido pelo COMARESUL não 

poderão ser objeto de alienação entre as partes. 

CAPÍTULO XIX 

DA REVERSÃO DOS BENS INTEGRANTES DA DELEGAÇÃO 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - A reversão dos bens far-se-á com o 

pagamento, pelo MUNICÍPIO, das parcelas dos investimentos vinculados aos bens 

adquiridos pelo COMARES-UL, ainda não amortizados ou depreciados, observadas as 

respectivas competências e proporcionalidades. 

Pgrao Único Na extinção do contrato, após o procedimento dos levantamentos e 

avaliações previstos na Cláusula Trigésima Segunda, será lavrado termo de devolução 

e reversão dos bens, a serem devidamente identificados. 

CAPÍTULO XX 

DAS íNDENIZAÇõES DEVIDAS AO COMARES-UL 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Em qualquer das hipóteses de extinção da 

outorga da prestação dos serviços será apurado se o MUNICÍPIO deverá indenizar ao 

COMARES-UL, observadas as condições estabelecidas nesta cláusula. 

§ 10 - Serão procedidos os levantamentos e avaliações necessários visando apurar os 

valores eventualmente devidos; 

§ 20  .- Os critérios a serem utilizados como parâmetros para o cálculo da indenização, a 

ser elaborado por perito, serão: 
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- os registros contábeis apropriados, nos quais constarão os registros dos bens e dos 

investimentos realizados no Aterro; 

II - o valor de mercado dos bens patrimoniais, apurado através de avaliação, 

consideradas a depreciação ou amortização contábil e as reais condições de uso e/ou 

operacionalidade dos bens existentes; 

III - os bens públicos móveis e imóveis destinados a execução dos serviços, existentes 

quando da outorga destes e transferidos ao COMARES-UL, terão seus valores 

depreciados e descontados do montante apurado a título de indenização; 

IV - incidência da indenização sobre as parcelas dos investimentos vinculados a bens 

reversíveis, ainda não depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de 

garantir a continuidade e a atualidade dos serviços concedidos; e 

V - não serão computados os valores referentes aos investimentos realizados pelo 

MUNICÍPIO, inclusive os investimentos oriundos de recursos não onerosos, por 

proprietários ou incorporadoras de loteamentos, conforme estabelecido no presente 

Contrato, a partir de sua vigência. 

§ 3° - A atualização monetária será calculada pelos mesmos índices aplicados ao 

reajuste tarifário; 

§ 40  - No caso de decretação da caducidade, o pagamento da indenização não será 

prévio, podendo este ser calculado no decurso do processo; 

§ 
50 - o pagamento da indenização será parcelado em tantas vezes quantas forem 

necessárias para permitir o cumprimento da obrigação pelo MUNICÍPIO, segundo suas 

reais possibilidades financeiras, nos seguintes casos de extinção do contrato: 

- rescisão pelo COMARES-UL; 

II - por caducidade; 

III - por transferência da outorga dos serviços do COMARES-IJI. noutro órgão; 

IV - por extinção do COMARES-UL; 

V - por deixar o COMARES-UL de integrar a administração indireta do MUNlCÍPO; e 

Vi - por anulação do Contrato. 

§ 60  - Nos demais casos de extinção previstos no caput da Cláusula Trigésima 

Primeira, a indenização será prévia; 

§ 7° - Do valor apurado, a título de eventual indenização, poderão ser descontados os 

créditos decorrentes de multas contratuais e danos provocados pelo COMARES-UL, 

até o limite dos prejuízos causado; ao UNCÍPlO; e 

§ 80  - O não pagamento da indenização prevista no caput desta Cláusula, inclusive 

quando houver controvérsia de seu valor , não impede o MUNICÍPIO de retornar os 



serviços ou adotar outras medidas para garantir a continuidade da prestação adequada 

do serviço público. 

CT4PÍTÜLO XXÍ 

JOS INVESTMENTOS E DOS RECURSO-5  

(LÁUSULA ïRGÉSlA QUTA - Quaisquer valores ou bens que entidades públicas 

ou privadas, nacionais ou internacionais, destinarem ao UHCPO para aplicação nos 

sercos, objeto deste contrato, poderão ser recebidos dftetamente pelo CO!ARES-

iL, nos enos da Lei. 

-. Os investmentos realizados peias partes contratantes serão contabilizados em 

favor de quem suportou seu pagamento; e 

- Os investimentos realizados com recursos não onerosos obtidos pelos 

con -i-ra'Ç_S---8tes não serão remunerados. 

4iSJLA. Ti,ÊSi 

 

SEXTA -  Caberá ao CcÃRES-JL executar diretamente ou 

a contratar de terceiros a execução dos projetos e obras referentes a construção do 

rro  pan' destinação dos resíduos sólidos. 

Ç. -  Na hipótese de terceirzação, os projetos e as obras referidos rio caput' deverão 

ter aprovacão e fiscalização do COMARES4JL; e 

- Os serviços nesta cláusula até serem concluídos, não serão consideradas como 

,vestjmertos para fins de remuneração e indenização. 

CAPTLiLQ) 
T RESTACÃO DE CONT!&S 

cJLI TGÉ$iiA SÉTÃ - Anualmente, até o final do terceiro mês do 

exercido civil, o COARESUL, obrigatoriamente, prestará contas ao JIC1FO e 

aos órgãos de Controle da gestão dos seMços concedidos, mediante apresentação de: 

- : atódos, expedidos na forma a ser estabelecida pelos órgãos de controle e 

segundo as prescrições legais e regulamentares específicas, relativos: 

à execução dos astudos, projetos e obras previstos ern Plano Plurianual da 

nvestmentos; 

se esempenho Operacionai da outorga transferida que contenha informações 

especificas sobre os níveis de regularidade, continuidade, eciência, segurança, 

atualidade. generalidade, cortesia na prestação dos serviços e modicidade das tarifas; 

o), ao registro e inventário dos bens vinculados à prestação dos serviços; e 
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d) ao desempenho operacionaL econômico e financeiro. 

IV - demonstrações financeiras do Consórcio e as individualizadas em nome do 

UlCPO; 

- demonstrativo da aplicação dos recursos financeiros captados peio COARESUL 

ou pela Administração Municipal, vinculados ao MUUCPiO. 

Parágrafo Único - A cada três meses, o COMARESL deverá publicar 

demonstração financeira parcial relativa à gestão associada de forma específica e 

segregada das demais demonstrações norms do Consórcio 

CAPÍTULO .O(ili 

DAS SPOSiÇÕES TRAS1TÕRA3 

CLÁUSULA TRIGÉSIA OUFAVA - O início da transferência dos serviços se dará por 

ocasião da assinatura do presente contrato, sendo da responsabilidade de ambas 

partes a satisfação nas necessidades atinentes a destinação dos resíduos sólidos 

produzidos no âmbito do MU%CÍFq.0. 

CLÁUSULA TRGÉSIMA NONA - O índice setoriai de reajuste deverá ser estabelecido 

em conjunto entre as partes, sendo que, enquanto o 'Índice setorial não or definido, os 

reajustes serão concedidos pela variação do IGP-R. caculado pela Fundação Getúlio 

Vargas ou outro índice que vier a substituí-b, apurado em relaçc ao período anual de 

maio a abril. 

Paráfo Único - Na hipótese do IGP-M ser defjnitivamente extinto, os órgãos c 

controle e oCOMARES-UL. de comum acordo, devem escolher outro índice que 

retrate a variação dos preços dos principais componentes de custos. 

CLÁUSULA Q AiAGÉSirA - A primeira definicão dos valores das tarifas a serem 

cobrados, bem corno dos primeiros indicadores de quaiídade, serão estabelecidos 30 

(trinta) dias antes do efetivo funcionamento do Aterro. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PEiRA - O COMARES-UL deverá anresentar 

juntamente com os primeiros valores das tarifas, metas de investimentos a serem 

adotadas 

CLÁUSULA QUA3SAGÉSU 
	

SEGUDA - Visando consolidar os valores 

rernanescentes e a situação patr nonial dos bens reversíveis rsativos a esse Contrato 

de Programa, o COMARES-UL deverá apresentar até 30 (trinta) ds do ato de 
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assinatura deste contrato, inventário dos bens patrimoniais afetos ao EMUNiCíPIO e 

necessários à prestação dos serviços. 

§ 1 Acordam as partes ora contratantes que aos bens inventarados serão apcadas 

as regras contidas na Ciáusuia Trigésima Terceira deste Contrato de Programa, en 

ocorrendo quaisquer dos eventos futuros previstos na Cláusula Trigésima Primeira; e 

§ 20 A atuazaçãc patrimonial deverá ser realizada em até 05 (cinco) anos, a partir da 

assinatura do ccrrrato, idenfiftando os bens aportados por cada uma das partes, 

re&vsdo o direito de contestação do MLCO, no prazo de ü6 (seis meses, 

contados a partir de sua centfficacão. 

CLÁUSULA QUADAGÉSiA TERCERA - O presente Contrato poderá ser aditado, 

visando adequá-lo às necessidades dos serviços e atender o interesse das partes e à 

legislação federai, estadual e municipal incidente sobre o serviço de destinação final 

dos resíduos sólidos, objeto de outorga do presente contrato. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - As normas reguladoras para a prestação 

do seïviço, m como os critérios e as metas dos Indicadores de Quadade e demais 

disposiçõea não previstas no presente Contrato, serão definidas pelas partes e 

arovadas em Assembléia Geral do Consórcio, após prévio pronunciamento de seus 

técnicos e órgãos consultivos. 

aráçac Único - Até a edicão dos instrumentos previstos nesta cláusula será 

aplicada a legislação referenciada na Cláusula Primeira deste Cca.c. 

QUADRAGESÍMA QUINTA - Fica eleito o foro da Comarca do Município 

sede do COARES-UL, para dirimir quaisquer questões entre as partes, oriundas de 

presente Contrato, que não possam ser solucionadas amigavelmente através da 

:5d5Ç o decisão, em Assembea Geral do Consorcio. 

E. por estarem ji;s[as e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 04 

(quatro) vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, abaixo 

identificadas. 
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ANEXO 

INDICADORES DE DESEMPENHO - COMARES-UL 

Os indicadores de desempenho serão agrupados conforme a seguir: 

1. Indicadores de Universalização dos Serviços 

2. Indicadores de Continuidade dos Serviços 

3. Indicadores de Qualidade dos Serviços 

4. Indicadores Econômico-Financeiros 

5. Indicadores de Produtividade. 

CONCEITOS E EXPRESSÕES DE CÁLCULO 

1. UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NUS - NÍVEL DE UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NUS = PAx 100 
PT 

Onde 

DA = População do Município. É o valor da quantidade de resíduos residenciais, no último mês do ano, 
iela taxa média de habitantes por domicílio dos municípios com contrato de programa 

PT = População urbana total dos municípios com contrato de programa 

2. INDICADORES DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS 

2.1 TAC - TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE QUANDO DA AUSENCIA 
DE COLETA DO LIXO 

TA C 

Onde: 

n = Número total de interrupções na coleta 

ti = Tempo decorrido para correção do fato gerador da falta de coleta para a i-ésima interrupção do 

recolhimento. 



2.2 NRP - ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES PROCEDENTES POR FALTA DE COLETA 
POR 1.000 ECONOMIAS 

N= NRP1001 
NE 	] 

ffiffiem 

NRP = Número de reclamações procedentes no mês no conjunto 

NE = Número de economias do conjunto 

3. QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

3.1 ISC - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

PT 

Onde: 

PS = Parcela da população da amostra satisfeita (soma dos conceitos bons e ótimos ou soma dos 
conceitos satisfeito e muito satisfeito) com os serviços prestados pelo COMARES-UL 

PT = População total da amostragem 

4. ECONÔMICO-FINANCEIROS 

4.1 ROP (S/DEPREC.) - RAZÃO OPERACIONAL SEM DEPRECIAÇÃO 

DESP(s / deprec.) 
ROP(s / deprec.) = 
	

x 1 00 
ROL  

Onde 

DESP (s/deprec.) = Despesa operacional total excluída a depreciação 

ROL = Receita operacional líquida 

4.2 DCP - DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO 

DCP =DP 
ROL 

Onde: 

DP = Despesa com pessoal próprio 

ROL = Receita operacional líquida 
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5. PRODUTIVIDADE 

5.1 1PP1 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL - 1 

IPPJ = RF 
NE 

Onde 

RF = Resíduo coletado e faturado pelo Consórcio em toneladas 

NE = Número total de empregados do Aterro 

52 LPP2 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL -2 

1PP2=ER +EO 
NE 

Onde: 

ER = Número de economias com reciclagem 

EO = Número de economias com resíduos orgânicos 

NE = Número total de empregados no Aterro 
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ANEXO U 

ESTRUTURA TARIFÁRIA 

TARiFA 	CATEGORIA PREÇO SERVIÇO 	TARIFA 
BASE COLETA 	

COMPOSTA 
(PB) (SB) 	MÍNIMA 

RESÍDUO Urbano X(u) 
ORGANICO Y 	T(1) 
URBANO E Rural X(r) 

RURAL 

Igual ou inferior a 
RESÍDUO 10 ton/mês. X(h) Y 	 T(2) 

HOSPITALAR  

Comercial X(c) Y 	T(3) 

RESÍDUO 
EMPRESARIAL X(i) Y 	 T(4) 

industrial 

Municipal X(m) Y 	 T(5) 

(Igual ou inferior a 
10 ton./mês) 

OUTROS Acima de 10 X(o) Y 	T(6) 

ton./mês  

Obervações: 

- A Fórmula para cálculo do Preço Base (PB), considerará a correspondência de 1 hab = 1 k. 
resíduo/dia (urbano) e de 1 hab = 0.89 k. resíduo/dia (rural) 
- A Fórmula do Serviço Básico (SB) corresponde ao Preço Básico + Custos do Serviços de 

Coleta/dia 
- A Fórmula para cálculo dos custos do Serviço de Coleta (SC) será considerado o somatório das 
despesas de combustível x quilometragem + depreciação veículo + homem/hora ± despesa 
variável 
- Nas categorias Empresarial e Hospitalar cuja coleta exceda a 10 ton/mes, o Preço Base do 
excedente será calculado de acordo com o Preço Base da categoria "Outros" 
- Considerar os preços base das categorias resíduos hospitalar (Xh) = resíduos comercial (Xc) 
=1.5 da categoria Urbano (Xu) - situação de igual ou inferior a produção de 10 ton/mês; 
- Considerar categoria Municipal (Xm) = a Categoria rural (Xr); 
- Considerar a categoria Industrial (Xi) = 1.8 da Categoria Urbano (Xu) 

- Considerar a categoria Outros (Xo) = 2.1 da Categoria Urbano (Xu) 
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ANEXO III 

REGULAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE E DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE, 

EM RAZÃO DO DESCUMPR1MENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, PARTE 

INTEGRANTE DO CONTRATO DE PROGRAMA CELEBRADO ENTRE MUNICíPIO E O 

COMARES-UL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO:. 

CONSIDERANDO o disposto na Cláusula Vigésima Nona do Contrato de Programa; 

CONSIDERANDO o disposto na Cláusula Trigésima do Contrato de Programa e na Lei Federal 

ri.° 8-987195; 

CONSIDERANDO que é obrigação do MUNICÍPIO aplicar as penalidades regulamentares e 

)ntratuaís, nos termos da Cláusula Vigésima Primeira, inciso III, do Contrato de Programa, 

observados os princípios constitucionais que devem ser obedecidos pela administração 

pública, nos temias do artigo 37, capuí, da Constituição Federal de 1988. 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 13 da Lei Federal n.° 11.107105 e as disposições das 

Leis Federais de n.° 8.987195, n.° 8.666193, e de n° 11.445107, no que couber; 

CONSIDERANDO a necessidade de disposição regulamentar atribuindo aos Órgãos de 

Controle competência para atuar como instância administrativa recursal única; 

FICA APROVADO O PRESENTE REGULAMENTO NOS SEGUINTES TERMOS: 

TÍTULO 1 

DAS CLÁUSULAS PASSÍVEIS DE PENALIDADES 

Art. 1 0  O presente Regulamento tem por finalidade especificar as disposições contratuais que, 

uma vez desc.umpridas, são passíveis de aplicação das penalidades previstas na Cláusula 

Trigésima do Contrato de Programa, celebrado entre MUNICÍPIO e o COMARES-UL, assim 

como, os procedimentos a serem seguidos pelo MUNICÍPIO. 

Art. 20. As penalidades previstas contratualmente são: 

advertência para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à adequação do 

serviço prestado aos parâmetros definidos no Contrato ou em instrumentos 

complementares; 

em caso de inobservância da advertência, multa de até 2% (dois por cento), 

proporcional à gravidade da infração, sobre o valor arrecadado pelo COMARES-

UL, no MUNICÍPIO, nos últimos 03 (três) meses anteriores à notificação; e 
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contra propaganda, quando o COMARES-UL incorrer na prática de publicidade 

enganosa ou abusiva, nos termos do artigo 37 e seus parágrafos do Código de 

Defesa do Consumidor (Lei n.° 8.078190). 

§ V. Nos casos de reincidência em mesma prática infratora, julgada em última instância, 

durante o intervalo de 5 (cinco) anos, contado da data do recebimento do Termo de Notificação 

- TN, a penalidade a ser aplicada será de multa, observado o limite estabelecido rio inciso II da 

Cláusula Trigésima do Contrato de Programa, a ser fixada considerando-se: 

1. 	as situações agravantes e atenuantes: 

II. a extensão do dano causado ao MUNICÍPIO ou a terceiros; 

III. a vantagem eventualmente auferida com a infração: e, 

IV. a condição econômica do infrator. 

§ 2°. Consideram-se circunstâncias atenuantes: 

a ação do autuado não ter sido fundamental para a consecução do fato gerador; 

IL ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou, de imediato, 

reparar os efeitos do seu ato de não conformidade ou descumpnmento 

contratual. 

§ 31. Consideram-se circunstâncias agravantes: 

ter o infrator, comprovadamente, cometido a infração para obter vantagem além 

da legal, contratual e legitimamente permitida; 

II. a infração trazer consequências lesivas ao MUNICÍPIO e a terceiros; 

III. deixar o autuado de tomar as providências para evitar ou mitigar as 

conseqüências da infração; 

IV. ter o autuado agido com dolo; 

V. a infração ter ocasionado dano coletivo. 

41. Nos casos de reincidência continuada, poderá ocorrer a extinção do contrato pela 

declaração de caducidade, na forma prevista na Cláusula Trigésima Primeira do Contrato e 

neste Regulamento. 

Art. 30. O COMARES-UI não estará sujeito às penalidades estipuladas contratualmente 

quando a não viabilização de obrigação específica decorrer de fatos ou circunstâncias 

imputáveis unicamente ao MUNICÍPIO, a terceiros ou a caso fortuito, ou de força maior alheio 

a vontade do infrator. 

Art. 41. Será passível de aplicação da penalidade de contrapropaganda, prevista no inciso III, 

da Cláusula Trigésima do Contrato de Programa e neste Regulamento, a propaganda abusiva 

e/ou enganosa que chegar ao conhecimento, de forma notória, pelos veículos de imprensa ou 

que gerar reclamações reiteradas dos usuários por intermédio do órgão municipal de proteção 

ao consumidor e dos Órgãos de Controle. 
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Parágrafo Único - A contrapropaganda será custeada integralmente pela autuada e deverá ser 

divulgada da mesma forma, freqüência e dimensão e, preferencialmente, nos mesmos veículos 

de comunicação, local, espaço e horário, a fim de ser capaz de desfazer o malefício produzido 

pela publicidade julgada enganosa ou abusiva. 

TÍTULO II 

DA AÇÃO FISCALIZADORA 

Art. 50 . A ação fiscalizadora, prevista no inciso li da Cláusula Vigésima Primeira do Contrato de 

Programa será executada pelo MUNICÍPIO, por secretaria ou órgão designado pelo Prefeito 

Municipal, que será consubstanciada em Relatório de Fiscalização, do qual será feito Termo de 

Notificação - TN, emitido em duas vias, contendo: 

1. 	identificação do órgão ou secretaria representante do MUNICÍPIO e respectivo 

endereço; 

II. 	nome e endereço do notificado; 

lI!. 	descrição dos fatos levantados; 

IV. indicação de não conformidade(s) e/ou determinação de ações a serem 

empreendidas pelo COMARES-UL, se for o caso; 

V. identificação do representante do MUNICÍPIO, com seu cargo, função, número 

da matrícula e assinatura: 

\!I. 	local e data da iavratura. 

Parágrafo Único Uma via do TN será entregue, ou enviada mediante registro postal com 

Aviso de Recebimento (AR), ao representante legal do COMARES-UL ou ao seu procurador 

habilitado, na sede do notificado, para conhecimento e manifestação, se for o caso, sempre 

acompanhado, se existir, do respectivo relatório de fiscalização. 

Art 60 . O COMARES-LJL terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento do TN, para 

;nder o notificado, adequando-se ao fato apontado como de não conformidade ou 

manifestar-se sobre o objeto do mesmo, inclusive juntando os elementos de informação que 

julgar convenientes. 

§ 10 Quando da análise da manifestação do notificado, poderão ser solicitadas outras 

informações julgadas necessárias ao melhor esclarecimento dos fatos relatados; e 

§ 2. O representante do MUNICÍPIO responsável pela ação fiscalizadora poderá, 

excepcionalmente, conceder prorrogação do prazo, desde que solicitada tempestivamente e 

devidamente justificada pela notificada. 

§ 30 . O TN será arquivado quando: 

1. 	não comprovada a conformidade apontada; ou, 

II. 	consideradas procedentes as alegações do COMARES-UL; ou, 

lft 	o COMARES-UL acolhe o apontamento e atende no prazo estabelecido as 

determinações da fiscalização contidas no relatório 
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TÍTULO m 
00 PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Capítulo / 

DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CONSTANTES NO CONTRATO DE PROGRAMA 

Art. 70. Será lavrado Auto de Infração - AI, nos casos de: 

comprovação da não conformidade; 

não serem atendidas, no prazo, as determinações do MUNICÍPIO; 

III. ausência de manifestação tempestiva do interessado ou prestada de forma 

insatisfatória. 

Ar. 80  O Auto de Infração, emitido por funcionário de hierarquia superior ao responsável pela 

ação fiscalizadora, será instruído com o Relatório de Fiscalização, o TN e a respectiva 

ianifesíação da notificada, se houver, assim como a exposicão de motivos da autuação e 

outros documentos a esta relacionados, que não implique duplicidade da documentação 

constante do processo de fiscalização correspondente. 

Parágrafo Único - O AI, quando eivado de vício ou incorreção, poderá ser retificado de oficio 

pelo responsável pela sua emissão. Neste caso, abrir-se-á novo prazo ao autuado para 

apresentação de recurso. 

Art. 90 . O AI será emitido em duas vias, contendo- 

1. 	o local e a data da lavratura; 

H. 	o nome, o endereço e a qualificação do autuado; 

li, 	a descrição do(s) fato(s) ou do(s) ato(s) constitutivo(s) da(s) mnfração(ões); 

IV. a indicação dos dispositivos legais, regulamentares, ou contratuais infringidos e 

as respectivas penalidades; 

V. a imposição da penalidade nos termos deste Regulamento e do Contrato; 

VL 	possibilidade de apresentação de recurso; 

VIL 	a identificação do responsável do MUNICÍPIO pela autuação, sua assinatura, a 

indicação do seu cargo ou função e o número de sua matricula. 

Parágrafo Único - Uma via do AI será remetida, ou entregue, para efeito de notificação, ao 

representante legal do autuado, ou ao seu procurador habilitado, na sede do autuado, 

mediante registro postal com Aviso de Recebimento (AR) ou outro documento que comprove o 

respectivo recebimento. 

Art.10. O valor da multa será atualizado pela taxa SELIC ou outro indicador que o venha 

substituir, conforme previsto no § 5 0  do art. 17 do Anexo 1 do Decreto no 2335, de 5 de outubro 

de 1997, e observado o disposto no parágrafo único deste artigo. 



Parágrafo Único - Será considerada a variação acumulada pro rata die da taxa SELIC no 

período compreendido entre o segundo dia anterior ao término do prazo estabelecido no AI e o 

segundo dia anterior à data do efetivo pagamento da multa. 

Art 11. Havendo o recolhimento da multa e observado, quando couber, o disposto no artigo 

antecedente, o autuado deverá encaminhar ao MUNICiPIO uma via do respectivo 

comprovante, devidamente autenticado e sem rasuras. 

Parágrafo Único - As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas previstas 

neste Regulamento e no Contrato de Programa deverão reverter a Fundo Municipal de Meto 

Ambiente, que deverá ter a destinação dos valores vinculada à melhoria dos serviços de 

proteção e recuperação do Meio Ambiente do Município 

Art. 12. O não recolhimento da multa no prazo estipulado no AI, sem interposição de recurso, 

u no prazo estabelecido em decisão irrecorrivel na esfera administrativa, acarretará o imediato 

encaminhamento do processo administrativo à Procuradoria Municipal, para a inscrição do 

valor correspondente na Dívida Ativa do Município e respectiva cobrança, nos termos da Lei. 

Capítulo II 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INADIMPLÊNCIA 

Art. 13. Poderá o MUNICÍPIO declarar a caducidade, por meio de decreto municipal, 

rescindindo o Contrato de Programa, constatando reiteradas e continuadas práticas infrativas 

que possam, de per si ou conjuntamente, caracterizar a inadimplência contratual, como previsto 

na Cláusula Trigésima do Contrato e neste Regulamento. 

Art. 14. Como condição de validade e eficácia do processo, o mesmo deverá ser precedido de 

omunicação ao COMARES-UL, por intermédio de Notificação, devidamente autorizada ou 

emitida pelo Prefeito Municipal, quanto ao(s) descumprimento(s) contratual(is) praticados, 

apurados em Relatórios de Fiscalização anteriormente realizados, com a fixação de prazo para 

a sua regularização definitiva. 

§1 1. A Notificação deverá ser enviada mediante registro postal com Aviso de Recebimento 

(AR), ao representante legal da notificada ou ao seu procurador habilitado, na sede, para 

conhecimento e providências pertinentes. 

§ 20. Cumprido o requisito anterior e decorrido o prazo concedido em notificação, o Sr. Prefeito 

Municipal autorizará a instauração de processo administrativo de inadimplência. 

Art. 15•  O COMARES-IJL será intimado da instauração do processo administrativo de 

nadimplência e terá o prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar defesa quanto aos 

fatos imputados ou a manifestação quanto à adequação de não conformidade e/ou 
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cumprimento das determinações. Mediante justificativa do intimado, o MUNICÍPIO poderá 

prorrogar o prazo previsto. 

§ único, O Termo de Intimação deverá ser lavrado em três vias e conterá, necessariamente: 

1. 	nome, endereço e qualificação do notificado; 

II. indicação das cláusulas contratuais violadas; 

III. descrição resumida dos fatos levantados; 

IV. identificação da autoridade a quem será dirigida a defesa; 

V. identificação do órgão ou secretaria emitente, com nome e assinatura do 

responsável; 

VL 	local e data da lavratura. 

Art 16. O processo administrativo deverá ser instruído com as seguintes peças: 

1. 	a Notificação e comprovante de entrega; 

II. manifestação do COMARES-UL, se houver; 

III. autorização do Prefeito Municipal de instauração do processo; 

IV. Termo de intimação ao COMARES-UL, com comprovante de entrega; 

V. o histórico dos relatórios de fiscalização e/ou processos administrativos de 

aplicação de penalidades; 

VI. parecer técnico contendo as transgressões à legislação e ao contrato de 

programa; 

Vil, defesa do COMARES-UL, se apresentada; 

Art. 17. A decisão acerca da declaração de caducidade será proferida pelo Prefeito Municipal, 

com base nos elementos constantes no processo, com a devida intimação de seu inteiro teor 

ao GOMARES-UL, no prazo de 30 (trinta) dias. 

•1 1. A partir do recebimento da notificação pelo COMARES-UL, passará a fluir o prazo para 

....curso. 

21. A decisão referida no "caput" deste artigo será decretada pelo Prefeito Municipal e 

publicada na imprensa oficial do MUNICÍPIO, após decurso do prazo recursal não aproveitado 

pelo COMARES-UL ou informação da negativa de provimento do recurso julgado pelos órgãos 

de Controle, em decisão irrecorrível. 

Capítulo III 

DO RECURSO 

Art. 18. Os procedimentos previstos neste Capítulo destinam-se tanto para as decisões 

proferidas nos processos de aplicação de penalidades, quanto para o Processo Administrativo 

de inadimplência, ambos previstos neste Título. 
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Arc. 19. O prazo para interposição de recurso será de 15 (quinze) dias, contados do 

recebimento do Auto de Infração que aplicou penalidade ou da intimação da decisão que julgou 

procedente a inadimplência contratual do COMARES-UL. 

Parágrafo Único - O recurso deverá ser dirigido ao Prefeito Municipal, que o receberá com 

efeito suspensivo, podendo reconsiderar a decisão recorrida ou remeter aos órgãos de 

Controle para julgamento, tudo no prazo de 05 (cinco) dias. 

Art. 20. Os órgãos de Controle receberão o recurso interposto e poderá, por decisão do 

Conselho Superior, confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente a decisão 

recorrida. 

§ l'. Se da aplicação do disposto no 11 caput" deste artigo puder decorrer gravame à situação da 

recorrente, esta deverá ser cientificada para que formule suas alegações no prazo de dez dias, 

contado da juntada do aviso de recebimento da notificação. 

§ 20. Na tramitação do recurso serão observados os procedimentos estabelecidos em 

Resolução dos Órgãos de Controle 

§ 30 . No caso de aplicação da penalidade da multa, a recorrente terá o prazo de 30 (trinta) dias 

para efetuar o respectivo recolhimento, nos termos deste Regulamento, contado da data da 

publicação da decisão dos Órgãos de Controle acerca do recurso. 

Art. 21 A critério dos Órgãos de Controle, poderão ser realizadas novas diligências 

processuais. 

TITULO IV 

DO TERMO DE COMPRO1I iSSO DE AJUSTE DE CONDUTA 

Art. 22. Durante a tramitação do p'cesso administrativo, poderá o MUNICÍPIO, 

alternativamente à imposição de penalidade ou declaração de caducidade, firmar com o 

COMARES-UL termo de compromisso de Ejuste de conduta, visando a adequação da conduta 

irregular às disposições regulamentares elo contratuais aplicáveis. 

§ 1 0 . As metas e&mpromissos objeto do te -mo referido neste artigo deverão, no seu conjunto, 

ser compatíveis, cforn as obrigações previstas no Contrato de Programa firmado entre o 

MUNICÍPIO e o COMARES-UL. 

§ 20. Do termo de compromisso de ajuste de conduta constará, necessariamente, o 

estabelecimento de multa pelo seu descuniprimento. Em caso de processo administrativo de 

aplicação de penalidade de multa, o valor sErá correspondente ao montante da penalidade que 

seria aplicada, acrescido de 20% (vinte por :ento). 
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7ONTRATO DE PROGRAMA W 00412009/COMARES-U L 

CONTRATO DE PROGRAMA QUE ENTRE S 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DC 
NORTE. ENTE FEDERADO CONSORCIADO, E O 
CONSÓRCIO MLNICIPAL PARA ATERRO DE: 
RESÍDUOS SÓLIDOS - UNIDADE LIMOEIRO - 
COARE UL, PARA OS FINS QUE NELE SE 
DECLARAM: 

Pato resrde instrumiprito de contrato, e aro conorrniiade com o inciso 1 e § 20 do inciso \; 

iuua Sétnia e incisos ! e II da Oáusula Trigésina do Contrato de Constituição de 

Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos ScUdos - Unidade Limoeiro, devida liente 

fkaao por Lei Municipal de n° 1428, datada de 12 /12 2008, o Município de LIMOEiRO 

)O NORTE, através da sua Prefetura Municipal, pessoa jurídica de direito público 

'(crita no ÇNPJ!MF sob o n° 07.891.674/0001-72. sito a rua Cal. Antônio Joaquim n 

2i, 0P: 62.930-000, rsse ato representado par seu gestor, o Sr. JOÃO DILMAR 

A SiLVA. braseiro, casado, dentista portador do CPF/MF 00  041.258.433-68, 

torvante denominado de MUNICÍPIO, de outc lado o CONSÕRCK) MUNIC?AL 

PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS --- UNIDADE LIMOEIRO - COMARES--UL 

uiL 	dIc,  fteito púhicc do tioo 	.:: :ii::ãc pública, inscrita rio CNPJ/tvIF s.. 

com sede na cidade de Limoeiro, Estado do Ceará, sitc 

;UC Cal. Antônio Joaouim ri° 2121. CEP. 62.930-000. neste ato representado, na 'forma 

estatutária, por seu Presidente Sr. JOÃO DL-MAR DA SILVA, brasileiro, casado, 

tista. portador do CPF/MF n°041.258.433-138, doravante denominado COMARES 

UL, tem entre si, iustc.,  e contratado a orestaçãc de serviços relativos à destinação fina 

10 iesíciuos suos produzidos no ãmbto do território do MUNICÍPIO, mediante as 

:quintes ausulc e condições, observada toda legislação aplicável à matéria. 

CP!TUL.C'. 

DA LEGISLAÇÃO AFuIC:ÁVEL 

L.USULA PRIMEIRA - No que não co'itra - iar a legislação federal, estadual € 

Jrcipi afeta ao objeto deste oomrato, apiia-se, em espacial, as Leis Federais de 

3429/92, de o 0  8.66611993: de 00  898711995 e suas alterações posteriores: de 



1.10712005; e de n° 11,445/2007, o Decreto Federal de n.° 6.01712007; a respectiva 

Lei Municipal de Rstificação nc  1428 .'20)8 e demais legislação em vigor; 

CLÁUSULA SEGUNDA - i ceíebaço do 	Contrato de programa se dá por 

c;soensa de citação em conformidade com o art. 24, inciso XXVI, da Lei Federal n. 

8 666193. ohservdos os procedimentos prev i stos no art. 26 da mesma Lei. 

CA PÍTUL o JI 

DAS DEFINIÇÕES 

CLÁUSULA TERCEIRA Para os efeitos deste Comrato, considera-se: 

- Gestão Associada: ato de promover aç&s aa a prestação de serviço público 

':3Ín o objetivo de abancar nives CIC stisação das recessidades básicas e essenciais 

humano. vndo universaziçâo dta prestação no âmbito de atuação, 	c 

COMARES-UL: 

- Serviços: prestação de Serviços públicos dretarnente relacionados à destinação 

fina dos resduos sólidos, objeto do presente Contrato; 

PIo de Grenciamento Ambiental: conjunto de estudos, diretrizes, programas.. 

í3rdade, metas, atcs normativos e procedimentos capazes de avaliar e fornece 

dios para soluções viáveis no que concorre a destinação final de resíduoE 

oIdos: 

- Plano Municipal de Saneamento Báaico: instrumento da política de sanearnentc 

do MUNICíPO que ceverá aranper o dagnóstco da situação local e seus impactos 

cond-ões de vida, os obetivos e metas a serem atingidos através da gestão 

associada. 

Atividade de pa;iejameno, dentficação. ualificação, quantificação, organização 

e orientação de todas as ações por meio da. cuais o serviço deva ser prestado 

alcançando metas e resuados pretenddos 

VI - AtMdade de Regulação: todo e quakuer ato, rormalivo ou não, que discipline cc 

orgaae a prestação de um determinado serviço; 

Atividade de FiscaUzação: acompanhamento, monitoramento, controle 

avaliação da prestacão de um serviço púbico: e 

Viii - Controle Social: recanisrnos e. procedmer'itos que garantam informações 

sooedade sobre a rr€stação de um serviço. 



cAPtruL. /1' 

DA FINALIDADE E DO OBJETO 

CLÁUSULA QUARTA -• Este Contro de Proçrana tem por finalidade constituir e 

a'ivar as obricações a serem assumidas pelas partes, no âmbito da gestão asscc!ada 

estbeecida e autorizada no Caput da Cláusula Nona do Contrato de Constituição co 

Consórcio. 

CLÁUSULA QUINTA - E:ste Contrato de Programa tem por objeto a outorga atravús 

n cestkc assocada a ser exercida peio COMRE.;-lJL, com a transferência total da 

de serviço para destinação fina c•o resíduoS sólidos bem como com E 

taneréncia parcial de encargos. esscai e oens cue se fizerem necessários a 

Ezação, podendo para tanto promover ações e desenvolver melhorias para a 

restação do serviço público ora transferido de forma a alcançar níveis de satisfaçc 

Jas necessidades básicas e essenciais dos muicipes rio tocante a educação, saúde e 

p:seriaição ambiental. maxim -ando ri , a!dade e vida, tanto na área urbana corno en 

sreas rurss ccntíflU3s dentro do território do WIIJNICÍPIO. 

Ainda com a finalidade de destnaçãc 'ir dos resíduos sólidos produzidos no 

MUNCÍPlO. O COMARESUL poderá mplantar. ampliar, melhorar, buscar nova:: 

o soft..ções para onstruço e opracionalização do Aterro de forma 

oOíOvOr a coieta nas estações, o transport. o condicionamento e o tratamento dos 

resicuos e seus derivados dentro das normas egais e índices eco!ogicarnenl:s 

:etáVes. Dodendo também para obtencâo de seUS objetivos: 

reaizar cobrança e 	 de tantas e outros preços públicos, senco 

.;culacios com base nos critérios definidos no Contrato de Constituição do Consórc:c: 

:mente previstos em regumentos, 

medir, faturar e entregar contas aos usuários do sistema; 

1H - realizar 'nvestmentos econornco e financeiramente compatíveis com as receitaE 

o:iundas de arrecadaçao, de tfar.stererctas isol untaricas de outras esferas de goverr:. 

eoLscsde vidamente previstos em contrato de rateio; 

orornover estudos e pesquisas na Lisos por soluções e aproveitamento do 

siduos transformando-os em recursos; renováveis; 

manter atualizados ir.dicaaci'estdados, índices e estatísticas) de modo a conhece 

as variaçes nas quantidades prodza de rEsíduos e os efeitos alcançados CO --- 

base nas diretrizes e daonósticos estabelecidos nos planos de Gerenciamento 

Ambienta! e Municipai de Saneamento Básico; 
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estah&,ecer, através de negociação com o MUNICÍPIO, sempre de forma compatívn 

;on os pnos de Gerenciamentc Amhent e Municipal de Saneamento Básico, 

ações de investimentos, definindo necessdade; e prioridades, a serem consideradas: 

U -.• operar e manter os serviços de controle o a cceta dos resíduos nas estações, o 

nondicionamento. tratamento medição e contol€ de qualidade na prestação do serviçc 

os termos da eqísao amb:er1ai e das normas reguladoras próprias a sererr 

nnica. no pra:o máximo 1pevto Octogésima-sexta do Contrato c 

Gonstrtuiçáo do Consórcio; 

- opera e manter os servicos de coieta, trrtspote, tratamento e destino final do: 

resíduos sólidos, nos termos definidos dó Contrato de Constituição do Consórcio; 

executa direta ou indiretamente estudos, :ro:etos, obras e serviços, sempre cz.  

•nns oompat';ei com os procedimentos estabecicos no Contrato de Constituição õo 

:orsórcro. objetvando o adequado funconameno dos serviços e o pleno atendimer:o 

dos usáros, observados os limites orevistos em croamento anual, plurianual ou err 

Ccnrato de Rateio; 

eouaconar e solucionar. de forma sai.isftória, eventuais problemas o 

rente dos serviços, de acordo com o reot.amento do Consórcio; 

Vi meínorar o nível de qualidade dos servico. c:e acordo com a legislação a:ual 

nL.prveriente: 

- garantir e. ccntnuidade dos serviços; 

atender ao crescimento vegetativo pop.icii:nal, promovendo as ampliaõe: 

r.;sáris de acordo  eom os objetivos e normas gerais do Consórcio; 

adotar teenotogia adequada e emprega!' metereis, equipamentos, instalações 

rndtodos operativos que, atendidas as normas tcnicas pertinentes, garantam 

.estaçáoc- serviço adequado ao olene atendimento dos usuários; 

X excoutar ações visando a mar'tenção e ccnservaço dos equipamentos e dar 

roorarnar e informar ao MUNVÍPK, i- --,r escrito, as condições técnicas 

eiras, o prazo de iflíCiO e Oe ccncft:são da.3 obras. 

LAUSULJ NONA -- Só será aamdc1a a intrrupção dos serviços nas segunte 
hr.tesss. 

runçes de ernerqénca cua' atine m a seç!i.rança cc pessoas e bens; 

	

€sídade de efetuar reparos 	 4-2 ou melhorias nas instalações L. 

Aterre que se não realizadas, possam comprorreter prestação do serviço, a saúde CL. 

o meic amoente; 



- manipulação indevida de oua!ater eQupine1i:o ou em suas instalações 

ncssm acarretar riscos ou orejuízos a Adminisiraç,ãu ÚbUca; 

:fladmOernef1tO do MUNICÍPIO do p:!mento das tarifas, após ter 

mente notificado. 

Parágrafo Único - As dispesições contidas nc cput" serão aplicadas observa,- ! -,--) 

eqsação especifica, no estabelecido em Contrato de Constituição do Consórcio, seu 

statuto, Regimento interno e normas de Reç .ilrio. 

CAP!TUL(J Vi 

DOS CRITÉRIOS, INDICADORES. FÓRMULAS PARÂMETROS DEFINIDORES C 

QUAU DADE DO .RVIÇO 

ÁU-'ULA DÉCMA - As metas progressva e raduais de expansão dos ser'içc; 

uadade. de eciènca e cie trat 	nt ameo r 	rs íduos, bem corno a utilizaçã: 

utrO3 recursos naturais (água e energia). .eao aí( - ridos por meio dos indicadores 

definidos em indicadores oficas e demais normas 	 ulamentares. 

O COMARES-UL deverá apresentar retórios anuais de medição d 

:adore r. erenes a cada, ente conc ::a do o e modo a definir a particio.: 

dL4a do MUNICPIO na oresta O ct s 

§ 2 - O COMARES-UL deverá apresentar Reai:ór:c Anual de Prestação de Ser'i co 

PAPS, de forma a verificar a efetividade das aes executadas, bem como os 

doadores (criténcs, índices. parámetros e prazc: ;) adotados no desempenho 

•o de scrvço reazada delo Consórcio; 

Deverá também ser apresentado relatório com base em outras metas orundac. 

de ndicadcres estabelecidos em Contrata J: Constituição ou em resoluções 

§ 41 Os reiaõrios previstos nos parágrafos ahnores deverão ser encaminhados ao 

para oonhecrnento e anase. 	;3;m.nte, ate 31 de março do ano 

uOseC;eOte ao do exercício a que se referirem e 

§ 	- Os indicadores de QuakIad deverão ser revistas nas mesmas datas dr: 

:eun5es Orcndras da Assembíéia C.rai, ocasião em que poderão ser submetidas 

es anáise do Corsefto de Reo, conl::osLc por membros da. Dire1o:: 

e de representantes na soceo 	:e;rr .1:13 designados. 



tnfas, considerando as alterações na estrutura de custos da prestação de serviço. 

estímulos à eficiência e à modicidade das tirfs, ouvndo o MUNICÍPIO, os demeft 

entes consorciados e os representantes dos usuórios. 

§ 	- As revisões tar;farias serão realizadas a cada 02 (dois) anos, sempre no rnê 

r 	ealzar a segunda reunião Ordinária da Ase.mbléa Geral prevista em Contrato ce 

Gonstitço do Consórcio, 

§ 2 	No ano seguinte em que ocorrer revisão dOS vores da tarifa, o reajuste previsto 

na C!áusula Décima Terceira será substituído pr3ftl revisão. 

§ 3 - Os cedíros de revisões ordiniias ci:a íifas, acompanhados de todos c 

niementos e informacões necessárias serâo e ci "inhados pelo COMARES-UL. 

C.onse!ho ae Reguiação, com pelo menos $0 das de antecedência à data de sua  

vgênce, a qual procederá aos trâmites para :wa análise e elaboração de parecer 

nto a suC piovacão ou denegação. de forma intral ou parcial. 

4 - Por supesào de quaquer urna as panes, pcderá ser realizada a readequç: 

n est;utura tanifár, 

CAP17(J1. C) XI 

DA REViSÃO TARFÁRi !XTRACRDINÁRIA 

A DE' 	QUINTA - A. partes rcoh•r;cem que as tarifas indicadas; na 

RaniUia de Estrutura Tarifária Anexo II), em cunur[o com as regras de reajLse € 

descritas nas cláusulas anteriores. serc suficientes para a aoc-quac 

Prestação dos serviços concedidos e a manutenç:ào do seu equilíbrio econômico 

f;nanceiro. 

1 ' 	 ce foiem aenddas as cndiçõs para a prestação do servi- 

a-se mantido seu equi:ibrc eccnôrnicof!ran::.Euro. 

CLÁUSULA íDÉCIMA SEXTA Sem prejuízn dO reajustes e revisões a que se 

'ferem às ciáusutas artenorcs. caso haja alteracões signficativas nos custos 	. 

::a., 	do servco por eocitaçc do COMARESUL ou de seus entes consorciados 

oaviamente comprovadas por documentos. a . 3sorflbléia Geral poderá, a qualquer 

mpO. requer 	à revisão extraordirária das ïarlaa, Usando manter o equilW 

econômico-financeiro para crestação do sérviço. nas seguintes hipóteses: 
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- quando houve ncess:dade de ah.erações sigricat!vas nas metas de investimentos 

:revistas em Plano P!unanuai de !nvesmentos. ou para atender demandas 

-;xcmordnãnas que afetem a estrut;.ira tantana carreta tido variações acima de 02 % 

dois por cento), negativas ou positivas, dos vs das tarifas necessárias para C. 

;utencc d enuilfhno econômico•-fnanceio do se riço prestado; 

crdo oer a :nco do contrato por caducidade, rescisão, anuIaço 

elerntes aos municpios inteorantes dc Consõrcio 

em decorrência de fatos extraorc!nários fora do controle do MUNICIPIO ou cc 

COMARES-UL, em razã o de 

;j atos da natureza que afetem signific.afivament OS custos da prestação dos serviços. 

neç 	na 	ítoa tributda ou fisca: 

oecorrénca da aeoisóes udcias que reproi;tam, direta ou indiretamente, no 

cus.os de rstaçao dos servcos concedidos provocando variações positivas 

ativ&s superiOres a 2 % 	por crto); 

d) ocorrência de outros fatos extraord.nárics dn;tidcs e reconhecidos pelas partes 

afem 	nifootjamnte os custos da prestcão dos serviços; 

crncu uo contrao de alq&m aos mun!cfpios. cuja receita anual seja equivalente 

:a cia 2 	do totai do arrecadado 

qressc cc municíoio ou gruDo de municípios cujo somatório da receita anual seja 

uoerior e 2 % do total de arrecadado. 

_.4USULA DÈCMA SÉTIMA 	As fontes provirentes de receitas alternativaa 

O;ïpemetares. acessórias ou deprojetos associados, com ou sem exclusividade 

com vsas a favorecer a modicidade das tarifas sao obrigatoriamente considered 

uara a aferição do equIíbrio econômico-financeiro dc serviço prestado. 

DÉCIMA (ITAVA - Na 	;; exior.o io serviço público objeto c1esc 

o CO1ARES-UL não podc dispersar l:ratamento diferenciado, inc usi ;: 

tanfano, entre os entes consorciados e nas mesmas condições de atendimento, excetc 

nos casos prevstos na legislaço tederai, estadual e regulamento do COMARES-UL. 

:rrrO Údco Será vedada a conceso de senço de pagamento de tarifa; 

fl5 conorc!a3o5 como ao 	setores do Poder Público, visanc 

.'nt;r. rntcnao da aoecuada . 	:: un serviços e o tratamento sono'nic. 

vevisto no Contrato de Constituição do Consc o. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Ressavadcs oc impostos incidentes sobre a rer:da, 

(;ãO, a aeraç,ão nu a €xticao de :ueis.:iuer tributos, ou encargos legais, após 



assnatura deste Contrato. quando comprovado ;L impacto, implicará na revisão da t: 

rifes. para mais ou nara menos. conforme o raso. 

CLAUSULA VIGÊSIMA Para assegurar ma;r transparência na gestão associada c 

COMARESUL deverá prestar contas atmves de relatórios econômicos e financeiros 

do serviço prestado em reiacão ao I1UICiPK), especialmente no tocante ao montante 

arrecadado e nvestdo em seu terrtónc. 

	

C' PIrui.. 	rj 

DOS DREiTOS, GAR4NTtAS E GEt;í1GAÇÕES DO MUNICÍPIO 

SEÇÃO 1 

Df.S OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

CLÁUSULA VIGÊSIMA PRIMEIRA - Compete ao MUNICÍPIO, na qualidade de ento 

consorciado, as seguintes obrigações. 

contribuir para a regulamentação da prestaç do serviço; 

- fscatzar r,errTnentemer1te a prestação dos :;erViOS 

- fazer cL:rï: 	a::!cação das penal idade s relamentares e contratuais; 

rQçq r3istese prcoeoer revisc. das talfas na forma da lei, das norrna 

nertinentes e deste contrato: 

V - cumprir e fazer cumprir as disposçõe; e;ularientares do COMARES-UL erir 

	

contratuais do Contrato ç1  Coo! 	Estatuto, Regimento Interno 

a; 

quaUaade do,  serviço. -ereter. ipurar e buscar soluções para 

oun<as e recamaçõee dos munícipes, encaminhando-as ao COMARES-UL pa 

serem cientificados, em até 30 (trinta) dias, das providências tomadas; 

declarar de utifkade pública os bens necessários à execução do serviço ou ohur 

oibca, oWrqendo poceres ao COMARES-UL para promoção das desapropriações e. 

	

•:scic das servidõeso 	a qual assumirá a responsabiiica: 

ueias indenizações cabíveis. 

	

- eimuiar o aumento da qud2de e 	 dos serviços; 

- estimular a ecucação amhenta1 dos rouriíc:ipes no sentido de promovEr 

sração e coleta da riaa. recir'/s e de reus) dos resíduos sólidos: 

- consutar ao COMAFES4iL socr a rarac dade técnica do Aterro paa 

destinação final de resíduos antes de a;:rovar novos segmentos produl.ores 

popi4acbnais ou industriais: 



comunicar prevíamente ao COMAREUL P exe:::ução de obras e serviços nas vi 

púbiicas em que se Iccaiizam estaçôes de coleta ou i ---Cis de acesso ao aterro; 

XII - zear p&o cumprimento da legislaçáo federal, estadual e municipal de proteção 

:tental e de saúde púhca. resDondendo peJas eventuais conseqüências de sei 

descumrrimento, no que couber. visando à preservação e a conservação do meio 

ambiente e da saúde pública: 

Xffl - zeia pelo cumorimento da lecscão /Ige::? relacionada ao desenvolvi mento c 

nes alternativas de energia ecologicamente iáveis, produzidas a partir dos resíduos 

os para a roveitamentc racional de seus he:fIc os; 

XIV - exigir a prestação do serviço de forma obrigatória a todas as áreas de sei 

eritório, excetuando-se apenas as áreas com jsufcável impossibilidade técnica; e 

XV estabelecer pano e potk, amhemai, de saneamento, de urbanização 

:onvolvmentc ndustnc, com a oatoaço o CØMARES-UL de modo a permitu 

c:sbeecmento de Metas de !vesrm€ritos: 

XVI 	Arcar com os ônus e passivos dos servidores municipais transferidos par,  

- ,estarem serviços ao Consórcio: e 

éf VII -  responder suhsidariamente em re-iaco a todas as obrigações fiscas 

.;hstas e prev!dercirias, bem assm a cuai.quer outras obrigações e encarg.:. 

. oriedos ou decorrentes ca exploraç,ãc dos seniiços transferidos; 

SEÇÃO 1/ 

DOS DIREITOS E GARANTIAS DO MUNICÍPIO 

:UwSULA VGSMA SEGUNDA - Ao MUNICíPIO são assegurados os segunt. 

*tos e ç,aractios: 

-es - abeiecer, untamente com o CC)MAREEUL, rs prioridades, os objetivos e ar. 

rdições para a prestacão doe srviços consoerando as Metas de Investimentos 

orma compatve com o Pano do MUNICIPICJ de Saneamento Basico; 

recehor do COMARESUL a cresiação de serv:ços adequados nos termos cest 

e da legação  

a reazação. oelo COMARES-UL dos vivestmontos necessários à expansão e 

roderntzaão dos servcos. dos eouii.mento. e das instalações, nos termos previstc 

no planejamento orçamentário do MUNICIF'lO e no Orçamento Plurianual ou: -  

i 'v timert do Cor,óroic: 

conhecer. :'e e exressam.eoto as obras que o COMARES-UL pretencr 

executar próximos ou em tas e ogrsidourcs •::úblicos, 



V estar isento de qualquer õnus de soiidarEdide com o COMARES-UL no CSO 0€ 

tala ou insuficiência de sinaUzaco nas obras por ele realizadas nas vias públics 

çiur ante toda a execucão das mesmas. 

receber, do COMARESUL, no primeiro trimestre de cada ano, prestação d&. 

as ra forma da CáUSU13 TrQésua Sétira 

ser ressarcido de todos os prejuízos que lie foern causados em decorrência da 

;ndevida execução dos serviços. conforme proc:'ssc administrativo prévio e especfioc: 

Vl - ter assegurada a aplicação dos recursos fnanceiros captados pelo COMARE 

UL ou pelo MUNICIPIO, destinadas a prsstaçâc do serviço outorgado; 

ser informado, prévia e expressaménte p&o COMARES-UL de qualquer operação 

tnannera ou judicial em que faça recair garantia sobre os bens vinculados à prestação 

do serviço, que possam comprometer a operacionalização e a continuidace c€. 

prestação dos serviços: 

X receber em quaisquer dos casos cc etiriçto do contrato, cópia do acervo técni: 

a pestacão dos serviços, em;neio dki:al: 

Xl 	ter livre acesso dos técnicos e agentes ce fiscalização do MUNICÍPIÍJ 

especialmente designados, em cuaque -  época, >s obras, equipamentos e instala;:õ 

utizados na prestaco dos servços, bem corno :OS dados e registros administrativos, 

c:ntbeís, técnicos, eccnâmico e flnancaros raz dos pelo COMARES-UL, relativo , '  

rentas ao contrato: 

aplicar as penalidades previstas neste contrato; 

receber os bens reversíve 	nos irmos deste contrato, em quaisquer dar 

npdteses de sua extinção. 

CAPÍTULO XIII 

DOS DRElTOS, GARANTA E ORRIGACOES DO COMARES-UL 

SEÇÃO! 
DAS OBRIGAÇÕES DO COARES-UL 

CLÁUSULA \IIGÈSIMA TERCEIRA 	CompEte ao COMARES-UL as seguinte-  

hoar e executar direta ou indiretamente, estucos, projetos e obras, obedecenco 

a :ioridades. os obetvos e as condões esrahelecidas neste contrato em Contrato 

de Rateio ou em Piano Plurianual de in iestimerl:os: 

arantr a prestação de servi--os adequados nos termos deste contrato e ds 

iacão apIcáve(; 



- daí ciência previa e expressa ao .. UNC:tD 	obras que pretenda execut 

ou em vias e logradouros púbíico ;  

J - sinalizar as obras nas vias púbIoas dur!te bda a sua execução, sendo q;: 

L.iQUer da -'o causado a terceo, em virtude de ftita ou insuficiência de sinalizaçëc 

ro da :nIR-N.ira rponsabi1dace do COMARE;UL; 

\ 	renta ac MUNICÍPIO no orrneiro trr 	re de cada ano, prestação de ccit• 

n forma da Ciáusu!a Trigésima Sétima: 

v -. pub(icr, anualmente, as demonstrações. : areiras referentes a prestação c 

S;íVÇO ria f(rra da egs1aço esoecífici 
v 

- a execç.. do servico, coendo he respider por todos os prejuízos causadu: 

1nJc:;P!o. ,; t •.:;:: :; ri CU a fiscalização exercida c: 

MtJNCÍPO ou. a auem este ceeqr. excu ou teue essa responsabilidade, exce:: 

fl::)s casos legais.., 

vI .. cumprir e fazer cumprir 35 norras do erv ;o, as cláusulas contratuais e 

igisaçâo teátiva à prestço dos sevuos 

ap:c e gerir os recursos fhanceiro ecessár;os à prestação do servico; 

J . janzar e manter regis:ro nvrtãro dos bens vinculados à prestação d.ft 

s•vços e zelar pela sua integridade, segurando-os adequadamente, e informar : 

MUICÍP1O. prévia e expressamente. de CíLIACIlier cperação financeira ou judicial er 

cue faça recaft garantia sobre os ens ru:;ulados aos serviços, que pcssa 

prometer a ooerac;oratzaco e a ccntinui:iade da sua prestação; 

oraazar e manter. pemanentmente atuai ;clo, os arquivos com dados 

:.rmacões sobre a prestação do servco: 

cumprir e fazer cur as normas lgais e regulamentares do serviço. 

s.)oendoDe;os evei:danos causados e cecorréncia da incorreta prestação 

CSen/iCO: 

atender a todas as oh g;es de ar.;Ieza fisca, trabalhista e previdenciária 

oargos decorrentes das obrigações reacicnadas 	prestação do serviço, inc;usi';c 

cierdo se referirem aos empregados celetistas dc Consórcio; 

.XV - permitir aos técnicos e 	 fiscati::açio do MUNICÍPIO, especiatrnec 

cc*nados. víe acesso, em quakuer poca, 	obras, equipamentos e instalaõ: 

haoos na prestação do ser\:;çc, cerr como C SL dados e registros administratic-; 

coráheis, técnicos. econômicos e fnanceros; 

XV zelar pelo cumprFrnento da iegsçfo federal, estadual e municipal, de proteção 

ambiental e de saúde púhoa. em ewacia, respondendo pelas eventuar 

conseqüências de sou descumprmetc.: e 

( à- 



XVI . Eaborar Plano Pdanua; de Invesfirnentos. e disponibilizá-lo ao MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA VICÉSIMÂ QUARTA - O COMARES-Ul. deverá manter, gratuita mente. 

serviço de atendimento aos usuários para registro protocolado das suas solicitações. 

;ugestões e reciamaçôes, bern como das soluções e respostas apresentadas, de 

scodo com os prazos isgais e regulamentare;, devendo sempre fornecer ao usuáno 

UrOT000lO cornprobatc aa comunicaçao. com  c oorraspondentes dia e horário. 

SEÇÃO 1! 

DOS DIREITOS E GARANTi; DO COMARES-UL 

OLÁUSULA VIGÊSIMA QUINTA Na explors•ço do Serviço para destinação dos 

msuos sólidos. o COMARES-UL oae•á: 

•;iiaf.•Se de ViCS públicas. stradac. caminhos e terrenos de domínio municipal. 

mré o fim especifico de execucão do cbjeto do presente Contrato, competindo ao 

MUICPtO, observando e respeitando o objeto desta contrato, estabelece as 

'ondições de sua vtiização, cm como a sujaiç das obras aos regulamentos 

..ocificos vents nO 

aStn9r OU sospen de,  r a nrestaçno dc serviço quando o MUNICÍPIO estiverrr. 

(:ondiçãc de inadimplente das obrigações assurndas observada uma previa notificação 

e assequraco o direito de defesa. 

i- aplicar o disposto no Contrato de Constitu cão do Consórcio, no Estatuto 

Regmento interno e reguiamentos na, prestaçto do serviço para destinação dos 

1UOS sotdns. s 

- nos contratos de financiamento, poderá clerecer em garantia os diritoE 

emergentes pela irestaçáo do serviço, até o limite que não comprometa a 

cperacionalização e a COfltifludde de sua realização. 

CLÁUSULA VIGSMA SEXTA Sem prejuizo das raspcnsabilidades referidas ros:r 

Con'rato o COt-ÍARES-UL poderá contratar terceiros para o desenvolvimento cr 

et;vdaciss administrativas, acessórias ou comrlarnentaes ao serviço concedido. ter--  

como a implementação de projetos associacins. 

§ ' - Os contratos celebrados entre o COMARt.-tJL e os terceiros reger-se-ão pela: 

v.mas da Amnistração Pública, nã. se  esisoelecendo qualquer relação jurídk: 

ntre os tc-cceiros e o MUNCIPIO e 

§ 2 - A execução das atividades contratadas po terceiros pressupõe o acatamento 

cumprimento das normas regulamentares edi:adss pelo COMARES-UL. 

(5__ 



CAPITULO XIV 

DOS DIREITOS E rvs oc:is USUÁRIOS 

LU3UL VGËSMA SÉTiMA - Sem prejuí2o do cisposto na legislação aplicável 

mtera. obleto da prestação de serviço acs princípios e normas que regem 

Administração Pública, e ao Código de Defesa do Consumidor, são direitos do• 

usurios na qualidade de munícipes. 

- ecehec sei 	adequado; 

receber do MUNCPIO e do COMARES-UL informações para a defesa de 

nteesses individuais ou coletivos; 

III -- atendimento pelo COMARES-UL, co peido; de seu interesse, nos prazos e 

conci;çôas xados neste contrato e nas riormas. e regulamentos editados pelc 

11YJCP!O, sendo-Lie çantída a crestação da serviço, independentemente dc 

':..rfleto de valores não prestcs rias norrms co erviço ou de débito não imputá 

.:o ;oiicitante; 

IV - receber o ressarcir entQ dos danos que, perven:ura, lhe sejam comprovada rneni:c 

cosados em função do serviço concedido, ressalvacos os danos decorrentes de: 

cnc.ias .cnicas em eoipament.os ou ns instalações internas do Aterro; 

(\tÍ5 	jocais não determnados e fora dcs hrrios previstos; 

o caso fortuito ou força maior. 

- prevo conhecimento dos SCLIS díreito e de'eres e das penalidades a que pcderr 

estar seitos; 

acesso - mnformaoões nos termos caste contrato; e 

acesso reatório oeródico sobre a jatcienr: da prestação dos serviços. 

CLÁUSULA VGÉSIMA OITAVA - Sem prejuízo do disposto no Código de Defesa cc 

Consumdor, são deveres dos usuários: 

evar ao conriecimento do MUN!CPO e do COIVIARES-UL as irregularidades c: 

teniani conheomento, referentes ao serviço rretado; 

- comunicar às autoridades competentes os atos íVeitos praticados pelo COMARE 

UL ou por terceiros referentes a prestacão do serviço 

- contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos 

is ftes são orestados os servcos. o 

-- colanorar com a coleta seetiva o iixo ocmstico de modo que os resíduor 

ce;ionados ao Aterro sejam as menores quartidades possíveis. 
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CAPÍTULO XV 

DA FlSCAUZAQÃI:) 

t;LÃUSULA 

 

V I GÉSIMA NONA A fiscalização periódica da execução dos serviços 

ao MUNCPiO. através de com ão de aen:€s de fiscalização especialrnene 

iesiqnada para este fim, ao Conselho Fiscal e de Regulação e aos Órgãos de Controle 

Social, nos termos do Contrato de Constituição de ,  Consórcio e de norma regulamentar. 

§ 1 No exercício da fisc;a!ização. a cormssão re tf: rica no caput terá acesso aos dadc 

ezitivos à acm7st!2çàc. contabifidade. recursos técnicos, econômicos e financeiro 

COMAP%ES-LJL e poderá acomarFar os erviç:os de controle de qualidade e• 

execução das obras e serviços; e 

2 A fiscalização prevista no Caput desta Cláusula deverá ocorrer trimestralmente 

ccnformdade com c previsto no Contrato de Constituição do Consórcio e par 

cumprir o disposto no ari. 30, carágrafa único, da Lei n° 8.987195. 

C4P17 
.
UL O XV! 

DÁS PENALIDADES CCNTRATUAIS 

CLÁUSULA TRIGÊSIMA - Pelo descumpmentc das disposições contratuais. 

COMARES-UL e2-tp4-á suielto às seguintes penalidades: 

advertência para que, no prazo de 30(trinta) dias, proceda à adequação do serviço 

prestado aos parâmetros defdos ncs:e Contrato ou em instrumeno 

::ÇflflCefleflf ares 

- em caso de ohservãnca da advertência, multa de até 2% (dois por centc) 

c:ororcior'aí -' g:adade da nfraçc. sobre o valor arrecadado pelo Consórcio, no 

Murucípío, nos últimos 03 (três) meses anteriores i m)tificação; 

contrapropaganda, quando o CCMARES-IJL incorrer na prática de publicidad 

enganosa ou abusiva, nos termos do artigo 37 e seus parágrafos do Código de DefesE 

ao Consumidor (Lei n° 8.07890 

- Nos casor- de ronidênce em mesra prtica infratora, julgada em útir: 

:ustância. durante o intervalo de 05 (cinco) anos, contado da data do recebimento (( 

Termo de NoUficacão -- TN. a penalidade a ser apicada será de multa, observado 

tmite estahelecdo no inciso h dessa Cláusula. a ser fixada considerando-se: 

) as situações agravantes e atenuantes 

a extensÉto ao dano causado ao MUMCIPIO 	a terceiros; 



'aítaoem eventuaimene uferda :.r 	ir 	1c; e 

a condição econômica do infrator. 

§ r As penalidades serão apUcaas mediante procedimento administrativo previsto 

:m regulamento, em que se assepure a parte inadimplente amplo direito de defesa e o 

:ortraditÕrc: 

§ 3 - O COMARES.UL não estará sujeito às penalidades previstas no Contrato s 

comprovado que a não realização da obrigaçãc específica decorreu de fato, ato oi 

orcunstãncia imputada a ,",  ao MIJNiCIF'IO, a terceiros, ou ainda em 

decorrênda, de caso tortu:o ou de forç 	ci 

CA'IT1JLO XVII 

DA EXTINÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

LÁUS&JLÂ TR1GMA PRIMEIRA - A delegação da prestação de serviços extingue. 

os termos a Lei Fder n 1 	Q7/Q.5, do artigo 35 e parágrafos da Lei Federal 

7!5, e suas aiteraçóes oosteriores. por: 

advento do termo contratuai ou de sua prorrogação; 

U acordo formal entre o MUNICÍPIO e o C0MAítES4JL; 

- caducdade: 

r'scisão 

extinção do COMARES-UL; e 

Vii - o COMARES-UL deixar de integrar a Admnistração Indireta do MUNICÍPIO. 

§ 1 - A extinção somente se efetivará com a conseqüente entrega ao MUNICÍPIO de 

todas as instalacÔes, mdves e equipamentos relativos aos serviços, considerados 

t.ensc-,, dretos a ele reversiveis ce í a outoca; 

- Extinta a delegação da prestação de sei os haverá a imediata assunção doE 

mesmos pelO MUNlCÍPO: 

3 A assunção do serviço autoriza a ocuoa ão das instalações e a utilização, oeo 

MUCiPO, ue todoc os bens a ele rev?rsíve is 

§ 4 - Com a extinção da outorga de prestação de serviços, apurado o quantvtr 

ndenizatóric. caberá ao MUNICÍPIO indenizar 	COMARES-UL, nos termos da lei 

oeste contrate-  



C.4P!TULO XvW 

DOS BENS QUE iNTEGF&M A DELEGAÇÃO 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA 	Havendo necessidade, na outorga de 

;restaçào de serviços ooderá ser ntegrado bens targiveis e intangíveis que lhe sejam 

ufro na data de assinatura deste conratc. ou qLe a ela venham a ser posteriormente 

se otegrar, rnedante prévio inventário de bens, a serem atualizados anualmente. 

. 	Na assinatura deste contrato, os nens de prooriedade do MUNICÍPIO destinsdo 

execução dos serviços, serão transferidos parcialmente ao patrimônio do COMARE. 

LL mediante prévio inventário e avaiiaço: 

. 2 - Os ocos deverc ser recupeados. cor:servsdos, mantidos e operados em 

•:orccôes noois de uso de forma que. qu.nco revertidos ao MUNICÍPIO. e 

:ocontrem em estaco normal cc uso, exceto pelo desgaste natural de sua utilização; 

§ 3 - Os bens reversíveis GUC por ventura venham a ser objeto de arnoftzaçõ 

.iavés de receitas oriundas de tantas ou de outros preços públicos, deverão so- 

levantados, levantados, cadastracos em ordem alfabética e por ente consorciado, ben 

;rnc. avalsdoc com base em seu oreço de mercado, considerado a depreciação c, 

po cc uso e seu estado de conservação: e 

- Os bens transferidos pelo MUt1lCPIO ou adquirido pelo COMARES-UL n: 

cderão ser objeto de alienação entre as partes. 

C,A o/-rçj: 

DA REVERSÃO DOS BENS iNTEGRANTES DA DELEGAÇÃO 

CLÁUSULA TRKÉSMA TERCE--RA - A iieversio dos bens far-se-á Coro c 

:rnento, pelo MUN1CPIO ds parcelas dos rv'sstirnentos vinculados aos bens 

sdndos pelo COMARES.UL. ainda nc amortI2aoos ou depreciados, observadas a 

respectivas cornpetncas e proporcior.idades. 

P2r9!afo Único - Na extinção cIo conrato, s:ás o procedimento dos levantamentos e 

e.vaiações prevtstos na Ciáusuia Toqesrna Segvcla será lavrado termo de devoliç: 

•-!eSo dos Lens. a sec de'icarneote derti9cados. 

CAP!T!JLO xx 
DAS INDENIZAÇÕES DEVI1-11'N3 Ai:) COMARES-UL 



CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - Em ququer das hipóteses de extinção da 

outorga da prestação dos serviços será apurado se o MUNICÍPIO deverá indenizar ao 

COMARES.UL. observadas as condições estabelecidas nesta cláusula. 

Serão procediaos osevantamerlos e EIvaiiaçies necessários visando apurar 

valores eventualmente devidos; 

§ 20  Os critérios a serem utilizados corno parámEtros para o cálculo da indenizacão, a 

ser elaborado por perito, serão, 

- os registros contábes aporiados. nos qa; .:onstarão os registros dos bens e doa 

vsirnertos eazados no Aterro: 

o va'or de mercado dos bens pítrirncriiais. apurado através de avaliação, 

conskderadas a depreciação ou amortização cortabil e as reais condições de uso e/ou 

caeracionalidade dos bens existentes; 

	

1 	bens,  b 1 co moveis e inovas destrnc1r 	execução dos serviços exstentea 

ouado ca outoraa destes e transferidos ao COMARES-UL, terão seus va!orea 

depreciadns e descontados do montante apuradc a titulo de indenização; 

IV - incidência da indenização sobre as parcelas dos investimentos vinculados a bena 

revesíveis, ainda não depreciados, que tenham sdo realizados com o objetivo c: 

arntr a contnudade e a atualidade dos serv'cDs concedidos; e 

nhc serão computados os vaores refeen'es aOS investimentos realizados peíc 

MUNICÍPIO, inclusive os investimentos oriuridcs ce recursos não onerosos, po 

proprietários ou incorporadoras de loteamentrs conforme estabelecido no presente 

Contrato. a partir de sua vigência. 

A tu&aç.ãc monetária será caiculad pelos mesmos índices aplicados : 

iae taraáro; 

40  No caso de decretação da caducidade, u pa:jamerito da indenização não ser 

prévio, podendo este ser calculado no decurso do orocesso; 

	

1-, 	O ç:aamento da indenzaçâo sera parcelado em tantas vezes quantasforer 

er.;sias para permitir o cumprimen:o da obiiçaç;ác pelo MUNICÍPIO, segundo suas 

-:ais posshiUdades financeiras, rios seguintes casos de extinção do contrato: 

resc;sáo pelo COMARES-tJL 

- or caducica±: 

iii oor t asernoía d outorga dt: servi:;os do cOMARES-UL a outro órgão; 

1V por extír:çao do COMARES-UI' 

V -- por ceixar o COMARES-UL oe integrar a administração indireta do MUNICÍPIO; e 

por anulação do Contrato. 
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§ 6° 	demais casos de extinção previstos no caput da Cláusula Trigésim 

Primeíra, a indenização será prévia 

§ 70  - Do 'iaior apurado, a título de eventual indenização, poderão ser descontados o 

crdiros decorrentes de .muftas contratuas e 	provocados pelo COMARES..IJL 

imita dos prejuízos causados ao MUNSCÍPO; e 

- O não pagamento da indenização prevsta no caput desta Cláusula, inclusiv& 

quando houver controvérsia de seu valor não mpede o MUNICÍPIO de retomar o 

serviços ou edota outras rned;das para garartr a continuidade da prestação adecivad 

:u serviço púhco 

CAPITULO 

QOS INVESTIMENTOS E DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 

CLÁUSULA 1RIGÉS11A QUINTA Quaisoer ores ou bens que entidades pública• 

. cvada. cnaís 	nteracoias, destnar€m ao MUNICÍPIO para aplicação ns 

' - íOS :€to deste contrato, ocdero ser c•bi:los diretamente pelo COMARES-

UL nos termos da LÊ. 

§ 1 - Os vestímentos realizados peias pates contratantes serão contabilizados C.i 

a'cr cc quem supoctou seu pagamento e 

mentos realizados corr recrsos não onerosos obtidos peln 

c;ontatantes não serão rernuneados. 

CLÁ1JULA ÏRIGÉSIMA SEXTA -- Caberá ao COMÂRES-UL executar diretamente o 

a contratar ce terceiros e execução dos proe1os e cbras referentes a construção c. 

Aterro cara destinação dos resíduos sÓdos. 

- Na hipátese de terceinzação. os orotetos e as obras referidos no "capur deverc: 

tr acrovação e fiscalização do COMARS-UL.; e 

Z. 2° - Os serviços nesta cláusula até serem concluiccs, não serão considerados comç 

n\:mr bs oara fins de remurerção e ino ição. 

CAPITULO iI 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTM.A -• /\ua mente, até o final do terceiro mês OC 

CXCÍCÍCIO riv. o COMARES-UL, 	 prestará contas ao MUNICÍPIO 

a's orqãos da Controle rJa cjsstác cos serviçc; concedidos, mediante apresentação de 
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- refttÓriosxpecdos r'a forma a ser est;3becida pelos órgãos de controle : 

ç;undo a orscriçõeslegais e re.uiamentares específicas, relativos: 

a) à execução dos estudos, projetos e obras previstos em Plano Plurianual c 

vvestinientos: 

b) ao Desempenho Operacional da outorga tanferida que contenha informações 

especificas sobre c nves de regularida :le. cor tnuidade, eficiência, segurança 

dade.geneaJada cortesia na resia o dos serviços e modicidade das tarifas. 

O) ao registro e inventário dos bens vnculaoos à prestação  dos serviços: e 

Ô,i ao desempenho operac!onal, econômfcc e financerc. 

- demonstrações financeiras do Cónsórco e as individualizadas em nome cr 

MUlC1PlO: 

ronstratvo da ap caçào dos renuros f!nanceiros captados pelo COMARES-1.. 

•u pela Aaministraçâo Municipal, vinculados ao MUNICÍPIO. 

'arãarafo Único 	A cada três meses. o COMARES-UL deverá pubca 

demonstração financeira Darciai relativa à oesto associada de forma especíl9oa 

eQregada das demais demonstrações normais do Consórcio 

CAPITUL 3 XXIII 

DAS DISPOSICÕES TANSITÓRIAS 

CLÁUSULA TRSÊSIMA OITAVA - O nico da transferência dos serviços se dará p 

ooão da assinatura do presono  ooniato, .eodo da responsabilidade de ambas 

satsfaco nas ncessdade; at;nentes a destinação dos resíduos sóld.i: 

.nduzícos no âmbito do MUNICP1O. 

CLÁUSULA TRIGÉSMA NONA - O índice setorial de reajuste deverá ser estabelecido 

rn conjunto entre as partes, sendo que. enquaro o índice setorial não for definido, os 

- 	 se 	ooncedidos pela veriaçào do GP-M calculado pela Fundação Getúk. 

JL outro índice que vier a sustzu-lo. ap.rsdc' em relação ao período anu2i : 

:ai: a abd 

Par;çr.?Jo Único - ia hootese do 	 ;eflnl:ivamente extinto, os órgãos ç 

controle e o CONARESUL de comum acordo, cavem escolher outro índice qu 

ts a variação QOS precos 003 pr.fl0OiS comf:)oflEflteS de custos. 

c.S.ÁUSULA QUADRGÈSIMA - A primeira definição dos valores das tarifas a sererr 

.rados, bem corro dos primeiros indcado' -es :e qualidade, serão estabelecidos 3 

tmta) das antes do efetivo funcionarnetc do Ai-erro. 



CLÁUSULA QUADRAG'.SMA PRIME-'IRA O COMARES-UL deverá apresentar 

j.r;tamente com s Or;rreiros valores das ar: metas de investimentos a serem 

adotadas. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA 	Visando consolidar os valore--  

remanescente e a situação patrimcn aos ens reversíveis relativos a esse Contra 

e Programa. o COMARESUL deverá apre.entar até 30 (trinta) dias do ato c 

assinatura deste contrato, inventário dos bens; patírnoniais afetos ao MUNICÍPIO 

necessários à prestação dos serviços. 

§ 10 Acordam as partes ora contratantes que aos bms inventariados serão aplicadas 

s regras coradas na CáLsua TriqéimE. Terceira deste Contrato de Programa, em 

ocorrendo quaisruer dos eVaritOS futuros previstos ria Cláusula Trigésima Primeira; e 

- A atuaizaço patrimonia ceverá ser reaza( -  a em até 05 (cinco) anos, a palir C 

assinatura d  contr&.o, identificando os bens )or:ados por cada uma das partes 

ressalvado o direito Ce contestação do MuN:ÍPIo no prazo de 06 (seis) rnese 

nontados a partir de sua cientifcacão. 

. (1J.;UiA QUADRAGÈSMA TERCERi 	C oreaente Contrato poderá ser aditad:r 

sndo adequá-lo às necessidades dos seriços e atender o interesse das partes e 

egsiacão federal, estadual e municipal inc;dente sobre e serviço de destinação fr3 

dos resíduos sólidos, objeto de outorga do presente contrato. 

CLÁUSULA QUADRÂGÉSUVIA QUARTA - As riomas reguladoras para a prestaçã:. 

do r'Itço. bem amo os cÉios e as mata d:Hncicadores de Qualidade e demah: 

dposíções não previstas no presente Conr:o, serão definidas pelas partes 

aprovadas em Asembtéia Geral ic Consorci:, pá prévio pronunciamento de seu. 

tcnícos e 6:q20s consultivos. 

Unico 	Até a edição de ns trmentas previstos nesta cláusula se ,- .: 

a legislação referenciada na CIUSL11 a Primeira deste Contrato. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA Fica eleito o foro da Comarca do Munk;íp:. 

do COMARES-UL. para dirim quaisquer ci.ESStães entre as partes, oriundas : 

ra;ere Tontrato, que não ossam ser soucioradas amigavelmente através dr 

madação e  Geralo Ccnsórc decso em Assembleia 	o. 



E. po estarem justas e contratadas. as oarts ssinam o presente instrumento, em 04 

'.quatro) vias, de iguai teor e forma, na presença de duas testemunhas, abaixo 

:entificadas. 

AL-ANO - CE. em 30 de Março de 2009. 

(o MUNIC;O UMOEIR DO NORTE 

J.fe'o JOÃO DLMAR DA VA 

U O. OM REMUL 

:flte .)C)ÃQ CIUvIAR DA SL'iA 

r.x 	LzO rVJNk..1 

ÍESTEM1JNHAS: 

Ov 

NOME: 	 c. <u 

CPF 	 3 
rL?. 



i3EXO 1 

INDICADORES DE DESEMPENHO—W.1JARE85-U1 

Os indicadores de desempenho serão agrupados conforme a seguir: 

1. Indicadores de Universalização dos Serviços 

2. Indicadores de Continuidade dos Serviços 

3. indicadores de Qualldde dos Serviços 

4. Indicadores Eonômco-Financefros 

S. Indicadores de ProdutMdsde. 

CONCEITOS E EXPRESSÕES DE CÁLCULO 

1. U RSAUAÇAO os svços 

NUS NÍVEL DE UNVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

?\TUS=PAx100 

Onde: 

PA = PopuIaço do Município. Ê o valor da quantidade de resíduos residenciais, no último mês do ano, 
?I2 taxa média de habitantes por domicílio dos municípios com contrato de programa 

FT = População urbana total dos municípios com contrato de programa 

2. MM DCADORES DE COTNUIDADE DOS SERVIÇOS 

2.1 TAC - TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE QUANDO DA AUSENCIA 
DE COLETA DO liXO 

1 ( " 
TAC=—( 

n'.f= I 

Onde: 

n = Número total de in emipçss na coleta 

ti = Tempo deconido para corre o do tato gerador da falta de coleta para a i-ésima interrupção do 

recolhimento. 



2.2 NRP - ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES PROCEDENTES POR FALTA DE COLETA 

	

DÉD 4 C'W( 	 j$tAZ 
1  

ATI?P = RP .0001 
NE 

Onde. 

NRP = Número de reclamações procedentes no mês no conjunto 

NE = Número de eoonoms do conjunto 

3. QUALiDADE DOS SERVIÇOS 

3.1 i SC - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO CLiENTE 

1001 
PT 

Onde: 

PiíCC cia popuaçao d iÍflOSU SattsfOfta (sorna dos conceítos xns e Ot:moS o soma dos 
conceitos satisfeito e muito satisfeito) com os serviços prestados peso COMARES-UL 

PT = PopuIaç.o Iota da amostragem 

4. ECO NÔMCO-FINANCEROS 

4.1 ROP (S/DEPREC.) - RAZÃO OPERACIONAL SEM DEPRECIAÇÃO 

I)ESP(s 1 deprec. 
JÇ(f) 

Onde: 

	

DESP (s/dcprac. - 	aaa cpeacícna aa aa a 	aaaço 

ROL = Receita operac;onaHíquiula 

4.2 DCP - DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO 

I)CP 	100 
RoL 

Onde: 

DP = Despesa com pessoa! próprio 

ROL = Receita operacionai líquida 

2 



S. PRODUTIVIDADE 

5.1 IPP1 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL - 1 

[PRI LF 

Onde: 

RF = Resíduo coletado e faturado pelo Consórcio em toneladas 

NE = Número total de empregados do Aterro 

5.2 IPP2 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL -2 

[IPJ 2 Ji? ± E() 

NERM 

ER = Número de economias com reciclagem 

EO = Número de economias com resíduos orgânicos 

NE = Número totai de empregados no Aterro 

ç~_ 



yr', ' 

STRJTUÂ TAiFÁRA 

CATEOA PREÇO SERMO TRW\ 
BASE COLETA cowosTA- 

Urbano X(u) 
ORGANCO Y T(i) 

AGC E Rural X(r) 
RURAL 

!qual ou inferior a 
RESÍDUO 10 ton/mê& X(h) Y T(2) 

Mos r.nTALAR  

Comercial 	X(c) Y T(3) 

RESÍDUO 
EPRESARAL X(i) Y T() 

ndustna 

Municipal X(m) Y T(5) 

(Igual ou infeilor a 
10tonJmês) 

OUTROS Acima de 10 
'( 	\ 

1 

ton./mês  

Oeacões: 

- A Fórmula para cálculo do Preço Base (PB), considerará a correspondência de 1 hab = 1 k. 
resíduo/dia (urbano) e de 1 hab = 0,.89 lc resíduo/dia (rural) 
- A Fórmula do Serviço Básico (SB) corresponde ao Preso Básico + Custos do Sertriços de 

Coletaldia 
- A Fórmula para cálculo dos custos do Serviço de Coleta (SC) será considerado o somatório das 
despesas de combustível x quilometragem + depreciação veculo + homem/hora + despesa 
variável 
- Nas categorias Empresarial e Hospitalar cuja coleta exceda a 10 ton/mes, o Preço Base do 
excedente será calculado de acordo com o Preço Base da categoria Outros" 
- Considerar os preços base das categorias resíduos hospitalar (Xh) = resíduos comerciei (Xc) 
=1.5 da categoria Urbano (Xu) - situação de igual ou inferior a produção de 10 ton/rrtês; 
- Considerar categoria Municipal (Xm) = a Categoria rural (Xr); 
- Considerar a categoria Industrial (Xi) =1.8 da Categoria Urbano (Xu) 

- Considerar a categoria Outros (Xo) = 21 da Categoria Urbano (Xu) 



REGULAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE E DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE, 

EFkfl RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRfl3AÇÕES CONTRATUAIS, PARTE 

INTEGRANTE DO CONTRATO DE PROGRAMA CELEBRADO ENTRE MUNIC010 E O 

COMARES-UL INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO:. 

COi\SDERANDO o disposto na Cláusula Vigésima Nona do Contrato de Programa; 

CONSIDERANDO o disposto na Cláusula Tngásima do Contrato de Programa e na Lei Federal 

n° 8.987195; 

CQSIDANDO que é obrigação do MUNICíPIO aplicar as penalidades regulamentares e 

contratuais, nos termos da Cláusula Vigésima Primeira, inciso til, do Contrato de Programa, 

observados os princípios constitucionais que devem ser obedecidos pela administração 

pública, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1985. 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 13 da Lei Federal n° 11-107105 e as disposições das 

Leis Federais de n..° 8-987!95, n° 8-666193, e de a° ii Ã45107, no que coubsr 

COiDERANDO a necessidade da disposição regulamentar atribuindo aos órgãos de 

Contrcie competência para. atuar como instância administrativa recursal única; 

FIC APROVAO O FIRE =E JTL RGULAENTO NOS SEGLiiNTES TELU7CS.,  

TITULO 1 

DS CL41SULAS PASSNEIS DE PEAUDADE 

rL 1". O presente Regulamento tem por finalidade especificar as disposições contratuais que, 

uma vez descumpyldas, são passíveis de aplicação das penalidades previstas na Cláusula 

Trigésima do Contrato de Programa, celebrado entre M~CíPRO e o COAl -UL, assim 

como, os orocedimentos a serem seguidas pelo MUNICÍPIO. 

ArL 20.  As penalidades previstas contratualmente são: 

aca para que, no prazo de 30 (trinta) dias, rocada à adequação do 

sennço prestado aos Darâmetros definidos no Contrato ou em instrumentos 

complementares; 

II. 	em caso de inobservância da advertência, ni -Ruitm de até 2% (dois por cento), 

proporcional à gravidade da infração, sobre o valor arrecadado peio COARES 

UL. ao iJUClPiO, nos últimos 03 (três) meses anteriores à notificação; e 



	

IL 	con 	anda, quando o COPARES-UL incorrer na prática de publicidade 

enganosa ou abusiva, nos termos do artigo 37 e seus parágrafos do Código de 

Datésa do Consumidor (Lei n.° 8.078190). 

, 1°. Nos casos de reincitncia em mesma prática infratora, julgada em última instância, 

durante o intena)o de 5 (cinco) anos, contado da data do reosbimento do Termo de Notificação 

- TN, a penalidade a ser aplicada será de multa, observado o limite estabelecido no inciso II da 

Cláusula Trigésima do Contrato de Programa, a ser fixada considerando-se: 

	

L 	as siiiiacões agravantes e atenuantes; 

	

ti. 	a extensão do dano causado ao LUCP1O ou a terceiros; 

	

III 	a vantagem eventualmente auferda com a infração; e, 

	

IV, 	a condição econômica do infrator. 

2°. Consideram-se circunstâncias atenuantes: 

	

1. 	a ação do autuado não ter sido fundamental para a consecução do fato gerador ,  

	

11. 	ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou, de imediato, 

reparar os efekos do seu ato de não conformidade ou descumprimento 

contratual. 

§ 30  Consideram-se circunstâncias agravantes: 

	

1. 	ter o infrator, comprovadarnente, cometido a infracão para obter vantagem além 

da legal, contratual e legitimamente permitida; 

a infração trazer conseqüências les ivas ao IJCPO e a terceiros; 

	

M. 	deixar o autuado da tomar as providências para evitar ou mitigar as 

conseqciêss da infração; 

IV. ter o autuado agido com dolo; 

V. a infracão ter ocasionado dano coletivo. 

§ 40 ios casos de reincidência continuada, poderá ocorrer a extinção do contrato pela 

declsraçao de caducdada, na iorma prevista na Clausula Trigésiné a Pnmere do Contrato e 

neste Regulamento. 

3. O COR &RS-UL não estará sujeito às penalidades estipu!adas contretuelmente 

quando a não viabilização de obrigação específica decorrer de fatos ou circunstâncias 

imputáíais unicamente ao PAUNECíPIO,  a terceiros ou a caso fortuito, ou de forca maior alheio 

a vontade do infrator. 

ttrt. 4°. Será passível de aplica-cão da penalidade de contu propaganda, prevista no U1C!SO RI, 

da Cláusula Tdgésima do Contrato de Programa e neste Regulamento, a propaganda abusiva 

e/ou enganosa que chegar ao conhecimento, de forma notória, pelos veículos de imprensa ou 

que gerar reclamações reiteradas dos usuários por intermédio do órgão municipa2 da proteção 

ao consumidor e dos Óigãcs de Controle. 	
G~ 



Parágrafo Único -A contrapropaganda será custeada integralmerre pala autuada e deverá ser 

divulgada da mesma forma, freqüência e dimensão e, preferencialmente, nos mesmos veículos 

de comunicação, local, espaço e horário, e fim de ser capaz de desfazer o maleficio produzido 

pela publicidade julgada enganosa ou abusiva. 

flTtJLO II 

A AÇÃO FISCAUZAOR 

Ar2. 5°. A ação fiscalizadora, prevista no inciso 31 da Cláusula Vigésima Primeira do Contrato de 

Programa será executada pelo a9IJ3ICÍPO, por secretaria ou ôrgão designado pelo Prefeito 

Municipal, que será consubstanciada em Relatório de Fiscalização, do qual será feito Termo de 

Notificação - TN, emitido em duas vias, contendo: 

L 	identificação do órgão ou secretaria  re~entante do RI3UVIÇCÉRE3 e respectivo 

enderece,-  

II. 	nome e endereço do nottcado; 

tiL 	descrição dos fatos levantados; 

IV. indicação de não conformidade(s) elou determinação de ações a serem 

empreendidas pelo COARES-UL se for o caso; 

V. identificação do representante do 1IJN!CÍPO, com seu cargo, função, número 

da matrícula e assinatura; 

VL 	local e data da lavratura 

Parágrafo 	co. Uma via do TN será entregue, ou enviada mediante registro postal com 

Aviso de Recebimento (AR), ao representante legal do CO2ARS-UL ou ao seu procurador 

habilitado, na sede do notificado, para conhecimento e manifestacão, se for o caso, sempre 

acompanhado, se existir, do respectivo relatório de fiscalização. 

;L W. O COARES-UL terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento do TN, para 

atender o notificado, adequando-se ao fato apontado corno de não conformidade ou 

manifestar-se sobre o objeto do mesmo, inclusive juntando os eementos de informação que 

julgar convenientes. 

j0  Quando da análise da manifestação do notificado, poderão ser solicitadas outras 

informações julgadas nac-cssárias ao melhor esclarecimento dos fatos relatsidos; a 

§ i'. O representante do iUfilCPlO responsável peia ação fiscalizadora poderá, 

excepcionalmente, conceder prorrogação do prazo, desde que solicitada tempesíhramente e 

devidamente justfficada pela notificada 

3°. O TN será arquivado quando: 

1. 	não comprovada a conformidade apontada; ou, 

li. 	consideradas procedentes as alegações do COilARES-UL ou, 

III. 	o COMARES-LIL acolhe o apontamento e atende no prazo estabelecido as 

determinações da fiscalização contidas no relatório. 



TtTiJLO Hi 

IO PROCEO ASTATiVO 

Capítulo 1 

IPUCAÇÁO DAS tECAtiDADES CONSTANTES NO CO 4TO íE 	PJ 

AGt 7°. Será vrsdo Auto de Infração - AI, nos casos de: 

1. 	comprção de não conformidade; 
P. 	não serem atendidas, no prazo, as determinações do 	NC!PO; 

III. 

	

	ausência de manifestação tempestiva do interessado ou prestada de forme 

ínsaisfstõria 

A. 30 . O Auto de Infração, emitido por funcionário de hierarquia superior ao responsávei pela 

são fiscaIizadorS, será instruído com o Relatório de Fiscalização, o TN e a respectiva 

anffestação da notificada, se houver, assim corno a exposição de motivos da autuação e 

outros documentos a esta relacionados, que não implique duplicidade da documentação 

constante do processo de fiscalização correspondente. 

Pigrafo Único - O AI, quando eivado de vicio ou incorrecáo, poderá ser retificado de oficio 

pelo responsável pela sue emissão. Neste caso, abrir-se-á novo prezo ao eutudo para 

apresentação de recurso. 

At . O AI será emitido em duas vias, contendo: 

1. 	o local e e data da lavratura; 

H. 	 o nome, o endereço e a qualificação do autuado; 

Hi. 	a desciicão do(s) fato(s) ou do(s) ato(s) constitutivo(s) de(s) infração(ães); 

lv. 

	

	a indicação dos dispositivos legais, regulamentares, ou contratuais infiingidos e 

as respectivas penalidades; 
V. 	a imposição de penalidade nos termos deste Regulamento e do Contrato; 
VL 	possibifldade de apresentação de recurso; 

VL a identificação do responsável do MUN{CPO pala autuação, sua assinatura, a 

indicação do seu carpo ou função e o número de sua matricula 

Parársfo Único - Urna via do AI será remetida, ou entregue, para efeito de notific ão, ao 
representante legal do autuado, ou ao seu procurador habilitado, na sede do autuado, 

mediante registro postal com Avisa de Recebimento (AR) ou outro documento que comprove o 

respectivo recebimento. 

O valor da muta será atualizado pala taxa SELIG ou outro indicador que o venfla 

substituir, conforme previsto  no § 50  do sit 17 do Anexo 1 do Decreto no 2.335. de 6 de outubro 
de 1997, e observado o disposto rio parágrafo único deste artigo. 

 G~~ 



Pratc Único - Será considerada a variação acumutada pm rata dia da taxa SEUC no 

período compreendido entre o segundo dia anterior ao término do prazo estabelecido no AI e o 

segundo dia anterior à data do efetivo pagamento da multa. 

Art 1'. Havendo o recolhimento da multa e observado, quando couber, o disposto no artigo 

antecedente, o autuado deverá encaminhar ao MUNICíF40 uma via do respectivo 

comprovante, devidamente autenticado e sem rasuras. 

gr 	- As importncías pecuniárias resultantes da aplicação das multas previstas 

neste Regulamento e no Contrato de Programe deverão reverter a Fundo Municipal de Maio 

Ambiente, que deverá ter a destinação dos valores vinculada à melhoria dos serviços de 

proteção e recuperação do Meio Ambiente do Município- 

Art. U1 O não recolhimento da multa no prazo estipulado no AI, sem interposição  de iurso, 

iu no prazo estabelecido em decisão irrecorrivel na esfera administrativa, acarretará o imediato 

encaminhamento do processo administrativo à Procuradoria Municipal, para a inscrição do 

valor correspondente na Dívida Ativa do Município e respectiva cobrança, nos termos da lei. 

Capftulo 1! 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INPLËCIIA 

At 123. Poderá o W1CP1O declarar a caducidade, per meio de decreto municipal, 

rescindindo o Contrato de Programa, constatando reiteradas e continuadas práticas infrativas 

que possam, de per si ou conjuntamente, caracterizar a inadimplênda contratual, como previsto 

na Cláusula Ti rígésirna do Contrato e neste Regulamento. 

ÂrL 14. Como condição de validade e eficácia do processo, o mesmo deverá ser precaddo de 

comunicação ao COARES-JL por intermédio de Notificação, devidamente autorizada ou 

emitida pelo Prefeito Municipal quanto ao(s) descumprirnento(s) contretual(is) praticados, 

apurados em Relatórios da Fiscalização anteriormente realizados, com a fixação de prazo para 

a sua regularização definitiva 

§1 A Notificacão deverá ser enviada mediante registro postal com Aviso de Recebimento 

(AR), ao representante legal da notificada ou ao seu procurador habilitado, na sede, para 

conhecimento e providências pertinentes. 

§ 2. Curnpidoo requisito anterior e decorrido o prazo concedido em notificecão, o S Prefeito 

Municipal autorizara a instauração de processo administrativo de inadimp[ência. 

Arit W. O C !LARES-UL será intimado da instauração do processo administrativo de 

inadiniplência e terá o prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar defesa quanto aos 

fatos imputados ou a manifestação quanto à adequacão de não conformidade e/ou 



cumprimento das determinações. Mediante justificativa do intimado, o MUNICÍPIO poderá 

prorrogar o prazo previsto. 

§ único. O Termo de Intimação deverá ser lavrado em três vias e conterá, necessariamente; 

1. 	nome, endereço e qualificação do notificado; 

li. 	indicação das cláusulas contratuais violadas; 

II. 	descrição resumida dos fatos levantados; 

IV. identificação da autoridade a quem será dirigida a defesa; 

V. identificação do órgão ou secretaria emitente, com nome e assinatura do 

responsável; 

VI. local e data da lavratura. 

Art. 16. O processo administrativo deverá ser instruído com as seguintes peças - 

1. 

 

a Notificação e comprovante de entrega; 

II. manifestação do COMARES-UL, se houver; 

III. autorização do Prefeito Municipal de instauração do processo; 

IV. Termo de Intimação ao COMARES-UL, com comprovante de entrega; 

V. o histórico dos relatórios de fiscalização e/ou processos administrativos de 

aplicação de penalidades; 

VI. parecer técnico contendo as transgressões à legislação e ao contrato de 

programa; 

VII, 	defesa do COMARES-UL, se apresentada; 

Art. 17. A decisão acerca da declaração de caducidade será proferida pelo Prefeito Municipal, 

rrm 	nrc +rftc rirt rrrr'ccr, r'rm 	i&'1 	ir+imr'Cr rc ccu 1 r+cirr, trr 

ao COMARES-UL, no prazo de 30 (trinta) dias. 

§1 0. A partir do recebimento da notificação pelo COMARES-UL, passará a fluir o prazo para 

rr', ,rce- 

§ 20. A decisão referida no capuf' deste artigo será decretada pelo Prefeito Municipal e 

publicada na imprensa oficial do MUNICÍPIO, após decurso do prazo recursal não aproveitado 

pelo COMARES-UL ou informação da negativa de provimento do recurso julgado pelos Órgáos 

de Controle, em decisão irrecorrivel. 

Capítulo 11/ 

DO RECURSO 

Art. 18. Os procedimentos previstos neste Capítulo destinam-se tanto para as decisões 

proferidas nos processos de aplicação de penalidades, quanto para o Processo Administrativo 

de lnadimplência, ambos previstos neste Título. 

10 



Art. 19. O prazo para interposição de recurso será de 15 (quinze) dias, contados do 

recebimento do Auto de Infração que ap!icou penalidade ou da intimação da decisão que julgou 

procedente a inadimplência contratual do COMARES-UL. 

Parágrafo Único - O recurso deverá ser dirigido ao Prefeito Municipal, que o receberá com 

efeito suspensivo, podendo reconsiderar a decisão recorrida ou remeter aos órgãos de 

Controle para julgamento, tudo no prazo de 05 (cinco) dias. 

Art. 20. Os Órgãos de Controle receberão o recurso interposto e poderá, por decisão do 

Conselho Superior, confirmar ;  modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente a decisão 

recorrida. 

§ 1 1. Se da aplicação do disposto no "caput" deste artigo puder decorrer gravame à situação da 

recorrente, esta deverá ser cientificada para que formule suas alegações no prazo de dez dias, 

contado da juntada do aviso de recebimento da notificação. 

§ 20. Na tramitação do recurso serão observados os procedimentos estabelecidos em 

Resolução dos Órgãos de Controle. 

§ 3°. No caso de aplicação da penalidade de multa, a recorrente terá o prazo de 30 (trinta) dias 

para efetuar o respectivo recolhimento, nos termos deste Regulamento, contado da data da 

publicação da decisão dos órgãos de Controle acerca do recurso. 

Art. 21. A critério dos Órgãos de Controle, poderão ser realizadas novas diligências 

processuais. 

TÍTULO IV 

DO TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTE DE CONDUTA 

Art. 22. Durante a tramitação do processo administrativo, poderá o MUNICIPIO, 

alternativamente à imposição de penalidade ou declaração de caducidade, firmar com o 

COMARES-UL termo de compromisso de ajuste de conduta, visando a adequação da conduta 

irregular às disposições regulamentares e/ou contratuais aplicáveis. 

§ 1 11. As metas e compromissos objeto do termo referido neste artigo deverão, no seu conjunto, 

ser compatíveis com as obrigações previstas no Contrato de Programa firmado entre o 

MUNICÍPIO e o COMARES-UL. 

§ 20. Do termo de compromisso de ajuste de conduta constará, necessariamente, o 

estabelecimento de multa pelo seu descumprimento. Em caso de processo administrativo de 

aplicação de penalidade de multa, o valor será correspondente ao montante da penalidade que-

seria aplicada, acrescido de 20% (vinte por cento). 


