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Lei Municipal n° 1.942, de 21 de julho de 2017.

Disciplina a participaffio do Municlpio 
Turmalina/MG em ConsPrcio PODIico, dispensa a 
ratifica?ao do Protocolo de Inlenpdes e contem
outras disposIgOea.

Fago saber que a Camara Municipal de Turmalina, Estado de 
Minas Gerais, no uso das atribuigdes que Ihe sdo conferidas pela Constituigao da 
Republica e em consonSncia com a Lei Org^nica do Municipio, aprovou e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1°. O Municipio de Turmalina/MG podera participar de 
Consorcio Publico, visando a realizagao de objetivos de interesse comum com 
outros Entes da Federagao.

Art. 2°. Para a consecugao do estabelecido no art. 1°, o Poder 
Executive fica autorizado a formalizar Protocolo de Intengdes com os demais entes 
da Federagao.

§ 1°. O Municipio podera participar de Consdrcio de Direito Publico, 
assim entendido aquele que se constituir na forma de Associagao Publica.

§ 2°. O Protocolo de Intengdes devera center todos os requisites 
exigidos no art. 4° da Lei Federal n° 11.107/2005

Art. 3°. A autonzagao contida nesta Lei disciplinadora dispensa a 
ratificagao do Protocolo de Intengdes firmado pelo Poder Executivo.

§ 1°. A dispensa de ratificagao estabelecida no caput deste artigo 
ndo exime o Poder Executivo de encaminhar o Protocolo de Intengdes a Camara 
Municipal, para acompanhamento e fiscalizagSo.

§ 2°. O Protocolo de Intengdes devera ser publicado na imprensa 
oficial, ocasiao em que se convertera no Contrato de Consdrcio Publico.

§ 3°. A publicagao tratada no paragrafo anterior poderdse dar de 
forma resumida, desde que a publicagdo indique o local e ficara a disposigao para 
consultas de qualquer cidadao, no enderego da sede do Consdrcio, em que se 
poderd obter seu texto integral.

Art. 4°. Os objetivos do Consdrcio Publico serdo determinados 
atraves do Protocolo de Intengdes pelos entesda Federagao que se consorciarem, 
observadas as competdncias e os limites constitucionais a eles atnbuidas.

Art. 5°. O Poder Executivo devera consignar em suas leis 
orgamentarias dotagdes para atender as despesas assumidas com o Consdrcio 
Publico
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§ 1°. A formaliza^ao de Contrato de Rateio se dara em cada 
exercfcio fmanceiro e seu prazo de vigGncia nao sera supenor ao das dotapGes que 
o suportam, com excegao dos contratos que tenham por objeto exclusivamente 
projetos consistentes em programas e agbes contemplados no piano plunanual ou 
a gestao assoclada de servigos publicos custeados por tarifas ou outros pre^os 
publicos.

§ 2°. Os recursos financeiros repassados ao Consbrcio por cada 
ente federative consorciado deverao obngatoriamente constar de d6bito em conta 
dos municlpios consorciados, das respectivas contas de contratos de rateio e 
contratos de programas.

§ 3°. £ vedada a aplica^ao dos recursos entregues pormeio de 
Contrato de Rateio, inclusive os oriundos de transferSncias ou operates de 
cr6dito. para o atendimento de despesas classificadas como gen6ricas.

§ 4°. As sobras de recursos de cada exerclcio fmanceiro deverao 
obrigatoriamente ser aplicados em contas especlficasde investimentos, destmadas, 
respectivamente, em receitas correntes, para investimentos em servigos do 
Consorcio, e Receitas de Capital , para aquisigao de equipamentos e materiais e 
fundo trabalhista.

Art. 6°. O Protocolo de IntengOes devera center a estrutura 
admimstrativa minima do Consbrcio. os empregos de livre nomeagSo e exoneragSo, 
devendo o quadro geral de empregos publicos, com todos os requisites de 
atribuigOes, carga horaria, salaries, gratificagoes serem normatizadas em Estatuto e 
Regimento Interne do Consbrcio, apds a aprovagao pela Assembleia Geral, seguida 
das publicagbes legaisdevidas.

§ 1°. A contratagao de empregados para o Consbrcio devera se dar 
mediante concurso publico, ressalvados os casos previstos em lei.

§ 2°. O Consbrcio fica autorizado a proceder a criagao dos 
empregos necessaries ao desenvolvimento de suas atividades, normatizadas em 
Estatuto e Regimento Interno, apbs aprovagao em Assembleia Geral.

Art. 7°. O Poder Executive Municipal fica autorizado, ainda, a 
contratualizar com o Consbrcio osservigos necessaries e ofertados, dispensada a 
licitagSo, nos termos do art. 2°, § 1°, III, da Lei n° 11.107/2005 e do art. 18 do Decreto 
Regulamentador n° 6.017/2007.

Art. 8°. O Municlpio devera adequar a sua participagao no 
Consbrcio Intermunicipal de Saude do Alto Jequitmhonha - CISAJE, aos ditames 
desta Lei e da Lei Federal n® 11.107/2005 e seu Decreto regulamentador.

Paragrafo Unico. Para os fins do caput deste artigo, devera 
formalizar Protocolo de Intengbes, nos termos do estatuido no art. 2°. restando 
dispensada sua ratificagao por LeiMumcipal, bem como adequar seus mstrumentos 
juridicos naquilo que contrariarem as normas que regem os Consbrcios Publicos.
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Art. 9°. As Associates Publicas cnadas a partir desta Lei. inclusive 
a tratada no artigo 8°. integral© a administrate publica indireta do Municlpio. nos 
termos da Lei Federal n° 11.107/2005 e do Decreto Regulamentador n° 6.017/2007

Art 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagSo, 
revogando-se as disposigdes que a contrariarem.

Turmalina, 21 de julho de 2017.

Carlinhbs Barbosa Xavier 
Prefeito Municipal


