
JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, 
Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

 
Faço saber que o Legislativo aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 

LEI MUNICIPAL N° 343.04, 30 de março de 2004. 
 

Dá nova redação à Lei Municipal nº 
43/2001. 

 
    Art.1º - A Lei Municipal nº 43/2001 passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
    “Art. 1º - Fica autorizado o Município a 
constituir, juntamente com os Municípios de Coqueiros do Sul, 
Carazinho, Santo Antonio do Planalto, Chapada e Nova Boa Vista, 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL para disciplinar a forma de 
utilização, conservação e manutenção dos equipamentos rodoviários 
recebidos da Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento, e 
funcionamento nos termos do estatuto em anexo, que passa a integrar a 
presente lei. 
 
    Art. 2º - A sede do Consórcio Intermunicipal de 
que trata esta Lei será no Município de Carazinho. 
     
    Art. 3º - O Executivo Municipal fica autorizado a 
utilizar servidores necessários ao funcionamento do Consórcio 
Intermunicipal. 

 
    Art. 4º - O Chefe do Executivo Municipal poderá 
delegar ao Secretário Municipal da Agricultura ou a servidor de sua 
confiança a tarefa de representa-lo no Consórcio e praticar todos os atos 
necessários. 
 
    Art. 5º - Fica o Executivo Municipal autorizado a 
abrir um crédito especial no orçamento do Município de 2004, com a 
seguinte classificação. 



 
ÓRGÃO: 06 Secretaria Mun. Agricultura Ind. Com. e Meio Ambiente 
UNIDADE: 02 Dep. de Agropecuária 
Proj. Atividade: 206.060031.42044. Manut. e Desen. Dep. Agrop. 
Elemento de Despesa: 33.90.39.990100- Outro Ser. Terc. P.Jur. R$ 8.000,00.    
 
    Art. 6º - Servirá de recurso para cobertura do 
crédito aberto no artigo anterior o superávit financeiro de 2003.” 

 
                                       Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Gabinete do Prefeito, 30 de março de 2.004. 
  

 
 
 
                                                João Domingos R. da Silva 
                     Prefeito Municipal 
 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
 Publicações da Prefeitura Municipal: 
 
         Rita de Cássia de Oliveira 
    Assessora Especial de Gabinete 
   

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTATUTOS SOCIAIS 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES FUNDAMENTAIS 

 
Art. 1º. O Consórcio Intermunicipal dos 

Municípios de Almirante Tamandaré do Sul, Carazinho, Chapada, 
Coqueiros do Sul, Nova Boa Vista e Santo Antonio do Planalto, é uma 
sociedade civil, sem fins lucrativos, criado para promover o 
desenvolvimento destes municípios. 

 
Art. 2º. A Sociedade é constituída pelos 

Municípios de Almirante Tamandaré do sul, Carazinho, Chapada, 
Coqueiros do Sul, Nova Boa Vista e Santo Antonio do Planalto. 

 
Art. 3º. A Sociedade, com sede e foro na cidade 

de Carazinho RS, terá duração ilimitada e reger-se-á pelo presente 
estatuto. 

 
Art. 4º. A Sociedade atuará em regime de estreita 

cooperação com as entidades congêneres, bem como órgãos Estaduais, 
Federais, entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras. 
 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 

 
Art. 5º.  Constituem objetivos básicos da 

Sociedade: 
     I – Realizar pesquisas, estudos e projetos, visando o desenvolvimento 
dos Municípios; 
     II – Promover a execução e a fiscalização de obras, serviços e 
atividades de interesses para o desenvolvimento dos Municípios; 
     III – Articular-se com órgãos Federais e Estaduais, entidades para-
estatais e privadas, nacionais ou estrangeiras, visando a obtenção de 
recursos para o desenvolvimento dos Municípios; 
     IV – Assessorar e cooperar com as Câmaras de Vereadores dos 
Municípios consorciados na adoção de medidas legislativas que 
concorram para a melhoria dos serviços intermunicipais; 



     V – Participar de convênios, contratos e comodatos para 
financiamento de estudos, planos, projetos, programas e aquisição de 
máquinas e equipamentos rodoviários de interesse dos Municípios 
consorciados, bem como receber por empréstimo máquinas, 
equipamentos e acessórios diversos; 
     VI – Disciplinar a forma de utilização, conservação e manutenção dos 
equipamentos recebidos em comodato da Secretaria do Estado da 
Agricultura e Abastecimento; 
     VII – Normatizar a coordenação e supervisão dos trabalhos, inclusive 
a distribuição de responsabilidades entre os consorciados. 
 

CAPÍTULO III 
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 
Art. 6º.  A Sociedade terá a seguinte 

estrutura administrativa: 
     I – Conselho Administrativo; 
     II – Secretaria Executiva. 
 

Seção I 
Do Conselho Administrativo 

 
Art. 7º. O Conselho Administrativo da Sociedade 

é constituído pelos Secretários Municipais da Agricultura dos 
Municípios consorciados. 

§ 1º. Na falta ou impedimento dos titulares, o 
Prefeito Municipal poderá designar substituto; 

§ 2º. Os membros do Conselho Administrativo 
não farão jus a qualquer remuneração; 

§ 3º. O Conselho Administrativo será presidido 
por um Secretário municipal de Agricultura, eleito entre os membros, em 
votação secreta, com mandato por um ano. 

 
Art. 8º. O Conselho Administrativo reunir-se-á 

na sede da Sociedade ou em qualquer um dos municípios consorciados, 
previamente escolhido. 
 



Art. 9º. O Quorum exigido para a realização da 
reunião do Conselho Administrativo será 60% (sessenta por cento) dos 
Municípios consorciados. 

 
Art. 10. As reuniões do Conselho Administrativo 

serão realizadas trimestralmente e sua convocação deverá  ser feita com 
antecedência de cinco dias. 

 
Art. 11. O Conselho Administrativo poderá se 

reunir em caráter extraordinário sempre que houver matéria importante 
para ser deliberada. 

Parágrafo único. A convocação em caráter 
extraordinário dar-se-á por iniciativa do presidente, ou ainda a pedido 
de 50% (cinqüenta por cento) dos Municípios consorciados, mediante 
convocação com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. 
 

Art.12. Compete ao Conselho Administrativo: 
a) deliberar sobre assuntos relacionados com os objetivos da 

Sociedade; 
b) aprovar o Regimento Interno da Sociedade; 
c) aprovar o Plano Anual de Trabalho proposto pela Secretaria 

Executiva; 
d)  contratar auditoria externa para analisar o desenvolvimento das 

operações contábeis da Sociedade; 
e)  homologar o Relatório Geral e a prestação de Contas Anuais da 

Secretaria Executiva, com parecer da auditoria externa; 
f)  escolher o Secretário Executivo; 
g)  contratar serviços para o bom funcionamento do Consórcio. 
       

Art. 13. Compete ao Presidente do Conselho 
Administrativo do Consórcio movimentar, em conjunto com o Secretário 
executivo, as contas bancárias. 
 
 

Seção II 
Da Secretaria Executiva 

 



Art. 14. A Secretaria Executiva tem a seu cargo 
dirigir todas as atividades da Sociedade e será constituída por: 

a) Secretário Executivo da sede do Presidente do Conselho 
Administrativo; 

b)  Assessoria Técnica formada por 1 (um) Técnico Agrícola de cada 
Município integrante do Consórcio; 

 
Art. 15. O Secretário Executivo deverá ser 

portador de diploma de segundo grau, no mínimo. 
 
Art. 16. Incumbe ao Secretário Executivo: 

     I – Dirigir, coordenar e supervisionar as atividades da Sociedade, 
tomando as medidas necessárias para a execução dos planos e 
programas; 
     II – Representar a Sociedade em juízo e fora dele; 
     III – Elaborar o Regimento Interno da Sociedade, definindo a estrutura 
e o funcionamento da Secretaria Executiva; 
     IV – Admitir e dispensar pessoal, fixando-lhes vencimentos, no limite 
das dotações orçamentárias, após autorização do Conselho 
Administrativo; 
     V – autorizar despesas e ordenar pagamentos, de acordo com as 
dotações orçamentárias; 
     VI – Movimentar, sempre em conjunto com o presidente do Conselho 
Administrativo, as contas bancárias; 
     VII – Efetuar operações de crédito após autorização do Conselho 
Administrativo; 
     VIII – Promover a elaboração do Plano anual de Trabalho, do 
Relatório Geral e da prestação de contas Anual da Secretaria Executiva: 
     IX - Prestar contas ao  Conselho Administrativo, através do  Relatório 
Geral e Prestação de contas Anual de sua gestão administrativa e 
financeira, com o parecer da auditoria externa; 
     X – firmar Convênio e Contratos com Instituição ou pessoas, para 
realização de seus objetivos; 
     XI – Assistir as reuniões do Conselho Administrativo da Sociedade. 

Art. 17. Compete à Assessoria Técnica realizar ou 
supervisionar a realização de estudos, levantamentos, elaborar 
programas e projetos para o cumprimento das finalidades da sociedade. 
 



CAPÍTULO IV 
RECURSOS FINANCEIROS 

 
Art. 18. São fontes de recursos da Sociedade: 

a) Contribuições consignadas nos orçamentos dos Municípios 
integrantes, de acordo com o fixado com o Conselho 
Administrativo, considerando os critérios da Área do Município, 
população e potencial econômico. 

b)  Subvenções e Auxílios; 
c)  Doações e legados; 
d)  Rendas de Serviços; 
e)  Juros Bancários e de Operações de Crédito; 
f)  Receitas Diversas. 

 
                                                       CAPÍTULO V 
                                                   DO PATRIMONIO 
 

Art. 19. O Patrimônio da Sociedade será 
constituído pelos bens e direitos a ela doados, pelos adquiridos no 
exercício de suas atividades e pelas contribuições e subvenções que vier 
a receber. 

 
Art. 20. Nenhum bem pertencente à Sociedade 

poderá ser alienado sem expressa autorização do Conselho 
Administrativo. 

 
Art. 21. Em caso de dissolução da Sociedade seu 

patrimônio reverterá em benefício dos Municípios consorciados. 
 
                                                   CAPÍTULO VI 
                                    DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 22. Qualquer dos municípios integrantes do 
Consórcio poderá requerer sua exclusão do Consórcio, mediante 
solicitação expressa e Lei específica. 

§ 1º. A exclusão do Município será deferida 
somente após a quitação de todos os seus débitos com o Consórcio. 



§ 2º. A parcela de eventual patrimônio do 
Consórcio do Município que tiver deferida sua exclusão, será liquidada 
em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e consecutivas, em valores 
nominais e sem correção. 

 
Art. 23. Será publicado anualmente um Relatório 

de Atividades da Sociedade. 
 
Art. 24. É vedado à Sociedade envolver-se em 

assuntos que não estejam de acordo com os seus objetivos, especialmente 
os de natureza política partidária. 
 

Art. 25. Os casos omissos no presente Estatuto 
serão resolvidos pelo Secretário executivo da Sociedade, “ad 
referendum” do Conselho Administrativo. 
 
 
 
                                     
 


