
consdrcio PtIbIico lnte「municipal de DesenvoIvimento

Susten協veI do TrianguIo Mineiro e AIto Paranaiba

CONTRATO DE RATEIO NO 19/2019 QUE ENTRE

sI CELEBRAM O CONS6RCIO PUBLICO

INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÅvEL DO TRIANGULO MINEIRO H

ALTO PARANA血A - CIDES E O MUNIC王pIO DE

CENTRALINA　-　MG,　OBJETIVANDO A

TRANSFER宜NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS

PARA A REALIZACÅo DAS DESPESAS DO

Pelo presente instrumento’ de um lado o Cons6rcio P皿ico Intermunicipal de

DesenvoIvimento Sustentavel do Triangulo Mineiro e Alto Paranaiba - CIDES’PeSSOa

juridica de direito pbblico, COnstituida na forma de associa印O Pbblica e natureza autdrquica’

inscrita no CNPJ sob o nO. 19.526.155/00Ol-94, COm Sede na Av. Ant6nio Thomaz Ferreira

Rezende, nO. 3. 180, Bairro Distrito Industrial, CEP 38.402-349, neste atO rePreSentado pelo

Presidente, Sr. Lindomar Amaro Borges, brasileiro, CaSado, agente POlitico, inscrito no CPF

no. 435.100.006-68, POrtador da CI. nO 2.800.618　SSP/MG, doravante denominado

simplesmente CIDES e de outro lado o Municipio de Centralina-MG, PeSSOa juridica de
direito p請lico intemo, inscrita no CNPJ sob o nO. 18.260.497/00Ol-42, ∞m Sede na Pca

AIceu Virgilio dos Santos, Ol - Centro, CEP 38.390-000, neSte atO rePreSentado por seu

‡露盤豊島霊讐豊器認諾豊藷議謹電器悪霊器霊
instrumento, Para aS finalidades e nas condic5es a seguir expostas:

CLAUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL:

1. O presente instrumento de Contrato de Rateio fundamenta-Se em: art. 8O, da Lei Federal no

=.107, de O6 de abril de 2005; art. 2O, inciso VⅡ, e art. 13 do Decreto Federal nO 6.017, de 17

dejaneiro de 2007; e nO Estatuto e Contrato de Cons6rcio P心blico do CIDES.

CLÅusuLA SEGUNDA. DO OBJETO:

1. O objeto do presente instrumento 6 regulamentar a contribui9aO financeira do MENICipIO

ao C皿ES’de foma a viabilizar sua manutencao’OPeraCionalizacao e funcionamento,

aderindo assim as formalidades ja constituidas e aprovadas pelos municipios fundadores do

C皿ES e suas posteriores altera96es.

2. Constitui tanb6m o串to do presente contrato de Rateio as ac6es de implant呼o,

manuten9aO’OPeraCionaliza9急O e funcionamento, ∞nforme o caso, das atividades descritas no

anexo bnico deste instrumento.

CLÅus廿LA TERCEIRA - DAS OBRTGAC6ES:

1・ Constitui obrigacfro do MUNICfpIO:
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a) Repassar os recursos nos valores consignados na Cl各usula Quarta deste g担ste, em ParCelas

mensais e consecutiv誓, POr meio de dep6sito banc誼o em corm corrente do CIDES a ser

informada ao MUNICIPIO.

2. Constitui obriga碑O do CIDES:

a) Aplicar os recursos financeiros objeto deste contrato exclusivameute para as despesas da

institui9aO, de acordo com a execu亨各O Or9amentdria aprovada pela Assembleia Geral do

CIDES;

b) ContalJilizar os recurs?S rePaSSados por meio deste Contrato de Rateio’de acordo ∞m aS

normas do direito financelrO aplicaveis as instituic6es publicas;

C) Para dar atendimento aos dispositivos da Lei Complementar nO lOl, de 4 de maio de 2000,

O CIDES deve fomecer as infoma96es financeiras necessarias para que sqam consolidadas,

nas contas dos entes consorciados, tOdas as receitas e despesas realizadas, de forma a que

POSSam Ser COntabilizadas nas contas de cada ente consorciado na conformidade dos

elementos econ6micos e das atividades ou prQjetos atendidos;

d) A gest急o dos recursos financeiros estabelecidos neste Contrato de Rateio, bem como as

respectivas presta96es de Contas’que inclui a elabora9aO e apreSenta9肴O dos Balan9OS

Cont各beis e Financeiros 6 de responsabilidade da Secretaria Executiva, COnforme estabelecido

no Estatuto do CⅡ)ES, Sem Prejuizo de sua fiscaliza辞O;

e) Os e調es consorciados, isolados ou em coqjunto, bem como o CIDES, SaO Partes legitimas

Para eXlglr O CumPrimento das obriga96es estabelecidas neste Contrato de Rateio e em
COnfomidade com o Estatuto e o Contrato de Cons6rcio P心blico do CⅡ〕ES.

CLÅus廿LA QUARTA - DO VALOR DE RATEIO E DA FORMA DO REPASSE:

1. O valor total estimado para o presente Contrato de Rateio para o exercicio financeiro de

2019 6 de R$ 50.954,31 (CINQUENTA MIL NOVECENTOS NOVENTA E NOVE REAIS E

TRENTA E UM CENTAVOS)

), COnforme cronograma de desemboIso constante do anexo血ico deste instrumento.

2. A contribui辞o mensal devida pelo MUNTCfpIO ao CIDES dever各ser paga at6 o dia lO

(dez) de cada mes por meio de transferencia bancaria.

CLÅ廿s廿LA QUENTA - DA PRESTACÅo DE CONTAS:

1. A presta9aO de contas devera ser apresentada pelo C皿ES mensal e anualmente, COnforme

legislacfo vigente e de acordo com as nomas da Secretaria do Tesouro Nacional.
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l. Todo saldo de recursos repassado pelo MUNICIPIO ao CIDES sera repactuado ou

reprogramado e gasto dentro da mesma natureza de despesa no,eXerCicio financeiro seguinte.

2. S6 sera devoIvido o eventual saldo de recursos ao MUMCIPIO, COnforme o caso, na data

de sua rescis気o ou extin商O, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais na foma

da legisla9fb aplicavel a pa血da data do seu recebimento, nOS Seguintes casos:

a) Quando n肴o for executado o o助eto deste instrumento, Salvo repactua確O Ou rePrOgrama確O

efetuada pelas partes;

b) Quando n奮o for apr9Sentada a prestapao de contas no prazo exigido, Salvo jus舶cativa

apresentada ao MUNECIPIO ;

C) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Contrato

de R加eio;

d) Quando houver rescisao unilateral do Contrato de Rateio pelo MUNTCfpIO ou pelo CIDES

Ou reSCisfb bilateral pelas partes.

3. No caso de extin9急O Ou reSCis為o do presente Contrato de Rateio, CaSO haja saldo de servi9OS

」a PagOS Pelo MUNECIPIO e ainda n為o prestados, este POdera optar pela presta辞o de servlCOS

Ou Pela devolu鈎o do valor correspondente.

4. No ca§O de extin確o ou dis§Olu鋳o do CIDES, haver各devolu鈎o do saldo ao MUNTCfpIO

antes da apura鈎o do patrim6nio liquido remanescente.

CLA寄SULA SETIMA - DA ALTERACÅo DESTE CONTRATO:

1. O presente Contrato de Rateio podera ser modificado mediante assentimento das partes, POr

meio de Termos Aditivos.

CLÅusuLA OITAVA _ DA VIGfiNCRA:

1. O prazo de vig6ncia deste Contrato de Rateio serfroontado a pa正r da data de sua assinatura

at6 3 1 de dezembro de 2019’COincidindo com o prazo de vigencia das dota96es or9amentarias

queo suportam, COm餌cro no art. 8O, § 1O, daLei Federal nO ll.107/2005 e no art. 13 e 16 do

Decreto Federal nO 6.017/2OO7.

CLÅ廿s廿LA NONA - DAS VEDAC6ES:

1. Fica vedada a aplica辞o dos recursos financeiros repassados por meio deste Contrato de

Rateio para atendimento de despesas genericas言nclusive transf挑ncias ou opera?6es de

Credito, COnfome disciplina o art. 1 5 do Decreto Federal nO 6.017/2007.

CLÅus廿LA D屯cIMA - DAS RESTR叩6ES:

1. Havendo restricあna realizac為o de despesas, de empenhos ou de movimentacao financeira

Ou qualquer outra derivada das normas de direito financeiro, O MUNTCipIO, mediante
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notifica亨款o escrita, devera inform紅a ao C皿ES, aPOntando as medidas que tomou para

regularizar a situa確o, de modo a garantir a contribui9aO PreVista neste Contrato de Rateio.

2. Eventua=mpossibilidade de o MUMC血O cumprlr Sua Obriga9肴O Or9amentaria e

financeira estal)elecida neste contrato obrigara o CIDES a adotar medidas para adaptar a

execu辞O Or9ament餌a e financeira aos novos limites.

CLAUSULA D由CIMA PRIMEIRA - DA DOTACÅo oRCAMENTÅRRA:

1. Para atender as despesas oriundas do presente contrato de rateio, O MUNICipIO repassara

recursos financeiros ao CIDES por meio das seguintes dotac6es orcament各rias:

CLÅusuLA D岳cIMA SEGUNDA _ DA TRANSFERENCIA DE BENS:

1. Fica estat)elecido que podera ocorrer transferencia de bens entre contratante e contratado,

Observado o Estatuto e o Contrato de Cons6rcio P心blico do CⅡ)ES.

CLÅusuLA D丘crm TERCERA - DA RESCISÅo coNTRATUAL:

1. O presente Contrato de Rateio poder各ser rescindido por:

a) T)escl-mPrimen†o de cl鉦s‘一1a oし- de q叩lquer das metas para consecl吋5o do o匝†o do

PreSente COntratO;

b) Superveniencia de norma legal ou fato administrativo que o tome, formal ou

materialmente, inexequivel;

C) Ato unilateral, COm COmPrOVada motivac肴o administrativa, juridica e/ou legal, mediante

aviso previo da parte que dele se desinteressar, COm anteCedencia minima de 90 (noventa)

dias, reSPeitando as metas em curso constante em contrato de Rateio.

2. A rescis奮o do presente Contrato de Rateio obedecer諭s disposi96es contidas nos arts. 77 a

80 da Lei Federal nO 8.666/1993 e altera96es posteriores e na Lei Federal nO l l. 107/2005 e seu

Decreto regulamentador.

CLÅusuLA D血CIMA QUARTA - DAS PENALIDADES CONTRATUAIS:

1. O descumprimento das cl餌sulas contratuais do presente Contrato de Rateio e dos demais

instrumentos contratuais dele derivado, autOrizara quaisquer uma das paftefy Sendo garantida

a def轟pr6via e o co血aditcho’a aPlicar, em Cada caso, aS SanC6es previstas nos arL 81, 86,

87 e 88 da Lei Federal nO 8.666/1993 e alterac6es posteriores.

2. Da aplicac肴o das penalidades・ O MUNICipIO ter各o prazo de 30 (t血a) dias para interpor

reCurSO, PrOrrOg各Veis por igual periodo.
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3. A imposi辞o de qualquer das sanc6es estipuladas nesta cl各usula nao elidira o direito de

qualquer uma das partes deste temo de exigir indeniza9aO integral dos pr印uZOS que O fato

gerador da penalidade acarretar a cada uma delas, SeuS uSuarios e terceiros,

independentemente das responsわilidades criminal e/ou融ca do autor do fato.

4. O CIDES podera suspender suas atividades junto ao MUNICIPIO em caso de atraso no

repasse dos recursos financeiros nos temos de Contrato de Rateio.

CLÅusuLA D屯cIMA QUENTA - DA PUBLICACAO:

1. Fica a cargo e responsal)ilidade do C皿ES promover a publica9aO deste Contrato de Rateio

e qualSquer atOS dele decorrentes, Observado o Estatuto do CIDES,

CLAUSULA DECIMA SEXTA _ DO FORO:

1. As partes elegem o foro da Comarca de Uberlandia/MG para dirimir qualSquer quest6es

resultantes da execu辞O deste Contrato de Rateio.

Por estarem de acordo, firmam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na

PreSen?a das testemunhas abaixo.

Uberl急ndia-MG,上皇_de Yto,母音　de2019.

Testemunhas :

Nome‥哩
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AN闘X〇百N重CO

1) ACAO DE DESEMBOLSO:

A) MANUTENCÅo DO CIDES

l. PessoaI (N.D.: 3.1.71.70.00 - FONTE lOO)

Valores Mensais

Novembro - 01 parcela R$2.342,52

Quantidade de Parcelas/Ano: 01 Parcela

Valor Total R$ 2.342,52 (dois mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois

CentaVOS).

2. Investimentos (N.D.: 4・4・71.70.00 - FONTE lOO)

VaIoI.eSMensais 

Novembro-01parcelade:R$136,32 

QuantidadedeParcelas/Ano:Qm堅塁 

ValorTotal:R$136,32(CentOetrintaeseisreaisetrintaedoiscentavos). 

3. Outras Despesas Correntes (N.D.: 3.3.71.70.00 - FONTE lOO)

Valores Mensais

Novembro- 01 parcela de: R$ 851,10

Quantidade de Parcelas/Ano : O I Parcela

Total: R$ 851,10 (Oitocentos e Cinquenta e um reais e dez CentaVO§).

B) SERVICO DE INSPECÅo MUNICIPAL CONSORCRADO " SIMC:

Implanta9肴O e manuten確O do Servico de Inspecao Municipal Consorciado - SIMC,

que 6 o servi9O de inspe9肴O de produtos de origem anima=igado a secrctaria

municipal de agricultura, abastecimento e pecuaria.

1. Pessoal (N・D.: 3.1.71.70.00 - FONTE lOO):

CiDES - Cons6「cio P調iico intemunicipa- de DesenvoIvimento Sustentave- do Triangu-o Mineiro e Aito Parana的a
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2. Investimentos (N.D.: 4.4.71.70.00 - FONTE lOO):

Va賞ores Mcnsais

Novembro - OI parcela de: R$ 1.065,38
Dezembro - 02 parcelas de: R$l.065,39

Quantidade de Parcelas/Ano : 03 Parcelas

Valor Total: R$ 3.196,16 (Tr6s mi獲, CentO e nOVenta e Seis reais e dezesseis centavos).

3. Outras Despesas Correntes (N.D.: 3.3.71.70.00 - FONTE lOO):

Valores Mensais
Novembro - OI parcelas de: R$ 8.490,34

Dezembro - 02 parcelas de: R$ 8.490,35

Quantidade de Parcelas/Ano: 03 Parcelas

Valor Total: R$ 25・471,04 (Vinte e cinco miI, quatrOCentOS e Setenta e um reais e q

cent租vos).
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O Servi9O de inspe確o Municipa1 6 um servi9O ligado a seoretaria m皿icipal de

agricu血ra, PeCu征a e abastecimento, que tem POr Objetivo a vistoria e fiscaliza辞O na

produ荷o de produtos de origem animal em atendimento a Lei Federal nO 1283/50; Lei

Federal nO 7889/89; Lei Federal nO 8171/91; Lei Federal nO 9712/98 (Criou o SUASA);

Decretos nO 5741/2006; nO 6348/08; nO7216/10 e nO7.524/11 (regulamentam o SUASA); nO

8445/15; nO 9.013/17; IN do MAPA nO 2/09 e nO36/11 (definem proced. de adesfb ao

SUASA), Circular MAPA nO 52/06 (arlalisa os processos de ades5o ao SISBI-POA).

Grande parte dos municipios de Minas Gerais, inclusive os Iocalizados na regiao do

Tri急ngulo Mineiro e Alto Paranaiba, SaO cousiderados de pequeno porte populacional,

POSSuindo pouca ou nenhuma condi商O de implantarem o Servico de Inspecao Municipal de

forma independente, peis o SIM trata-Se de um servi9O de custo elevado e que necessita de

PrOfissionais t6cnicos com co血ecimento especifico na drea de inspecao sanitdria, a16m de

V缶ios equipamentos e materiais de apoio para execu9執o do servico.

Os dezenove municipios que comp5e o CIDES em sua grande maioria, t6m como

Principais atividades a agricultura e a peou鉦ia de leite e corte.

A pecu細a e uma atividade de grande relevancia para os mlmicipios, sendo que a

PrOdu辞o de leite 6 um segmento que se destaca, devido ao seu car釦er de complementaridade

a renda dos pequenos produtores familiares, ja que uma parcela consideravel dos produtores

mant6m vinoulos ∞m O ∞m6rcio infomal de leite e seus derivados, Para comPlementa9急O da

renda.

Ccmtndo’POr Ve7eS †em-Se conhecimen†o de prec!両as cond草eS na in机1S†riali7叩細de

alguns prod山OS de origem animal e, aO meSmO temPO, Sabe-Se que nOS m皿icipios existem

V缶os fabricantes de bous produtos artesanais que querem sair da clandestinidade, Para

lngreSSar rlO emPreendedorismo crescente.

No entanto, muitos municipios n肴o possuem o servi9O de inspe辞o para atendimento a

estes produtores. O que aumenta considerave血ente a responsal,ilidade das prefctturas na nao

disponibiliza9aO do Servi9O de Inspe亨肴O Municipaらcomo garantidor da qualidade do produto

a ser consumido pela popula9款o.

E fato que, na atualidade o ∞nSumidor esta cada vez mais exigente e tem denunciado aos

6rg肴os de prote辞O aO ∞nSumidor aqueles produtores que nao possuem o selo de inspeeao

Para comerCializa9奮O de seus produtos. Gerando cicIo vicioso e desgastante para todos os

atores desta rede de atuacao.

Por conseguinte, tOma-Se de grande importancia e necessidade a implementa9aO dest

ServlCO nOS municipios do Triangulo Mineiro e Alto Paranaiba, de foma a proporcionar uma
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melhor qualidade de vida ao cidadfb, POtenCializar o desenvoIvimento regional, fomentar a

gera鐘O de emprego e renda, alem de indmeros outros beneficios.

Ainda faz-Se neCeSSdrio destacar as dificuldades hist6ricas enfrentadas pelas pequenas

agroinddstrias, SOmada ainda a necessidade de regulariza辞O nOS temOS da legisla印O atuaL

dos produtores de pequeno porte que exercem suas atividades por meio do manqo e produ辞o

de alimentos de origem animal, de foma que tais atividades, CaSO n気O Sejam regularizadas,

POderao oferecer s6rios riscos sanitarios e ambientais aos cidadaos dos nossos municipios

que, COnSequentemente, aCarretar詠o danos irreparaveis para a ja deficitaria sande p心biica, Para

O meio ambiente e o血as implicac5es nocivas a coletividade. E ainda temos o aspecto legal e

impeditivo de comercializa亨各O de produtos sem o selo de inspe9肴O.

A16m disso, existe ainda outro fator de destaque que 6, a Crise financeira que assola os

munlCIPIOS mineiros e agrava as dificuldades enfrentadas pelos gestores municipais. Soma-Se

角essa d誼cl11dade a f組a de repasses do govemo do Fstadn, fa高r que pn†enc証ea a c「ise

financeira dos mumCIPIOS.

Em meio a estas dificuldades, OS COnS6rcios pdblicos intemumCIPalS e multifinalitdrios,

tomaram-Se um importante e eficiente instrumento de gest為o tecnica e econ∂mica para

SOlucionar diversos problemas comuns aos municipios, Otimizando servi9OS, baixando o custo

de investimentos e aumentando a capacidade t6cnica de ac6es importantes para as

munlCIPallaaCLeS.

Contudo, diante de todas as especificidades do servico, dos critさrios e requisitos definidos

em lei para o atendimento da legisla9あvigente, entendemos que para os municipios de

PequenO POrte tOma-Se um Servi9O de difroil estrutura印o em virtude dos elevados custos que

envoIvem a sua implanta9易O. Portanto, O CIDES no exercicio de sua finalidade e com o

巾yetivo de desenvnlver a sllsten†ah冊ade 「eg諭nal亘1n†amen†e cnm os ente訂ede「a.dos h○○SCa

uma alternativa para a estrutura9着O e implanta辞O do SIMC de foma consorciada, atendendo

dessa maneira a todos os interessados em um prqjeto血egrado e eficiente.

E de grande importancia destacar que a implanta9脅O do SIM e o pnmelrO PaSSO, e que O

Obetivo maior e possibilitar a estrutura辞o de um Servico de Inspe確o Municipal C皿ES na

forma Consorciado para a inspe亨あe fomento de produtos de origem animal com sistemas

unificados, Para que tOdos os produtores que tem interesse em ampliarem a comercializa辞O

de seus produtos em territ6rio nacional, Ou Seja, indo alem dos limites municipais, te血am a

POSSibilidade de solicitar a aquisi辞o do selo SISBI-POA. Para isso, deve-Se PaSSar POr

avalia辞O (baseada nas condi96es fisicas, higienico-Sanit各rias, teCnO16gicas e tambem na

auditoria do servi9O de inspec肴o das Coordenadorias Regionais) e aprovados em auditoria do

MAPA.

O Sistema Brasileiro de Inspe辞o de Produtos de Origem Animal (SISBI), que faz

do Sistema Unificado de Aten確O a Sanidade Agropecu餌a (SUASA), Padroniza e harm

CiDたS - Cons6rcio Pl]bIico lntemunicipai de Desenvoivimento SustentaveI
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OS PrOCedimentos de inspe辞o de produtos de origem animal, Para garantir a inocuidade e

Seguran9a alimentar. Os Estados, O Distrito Federal e os Municipios neste prQjeto atrav6s do

ServlCO COnSOrCiado, POdem solicitar a equiva16ncia dos seus Servicos de Inspe辞o com o

Servi9O Coordenado do SISBI. Para obte-la, Sera neCeSSario comprovar que tem estrutura e

COndi96es de avaliar a qualidade e a inocuidade dos produtos de origem animal com a mesma

eficiencia do Minist6rio da Agricultura. Os requisitos e demais procedimentos necess血ios

Para a adesfo ao SISBI- POA sfo definidos pelo Departamento de Inspe辞O de Produtos de

Origem Animal (DIPOA) do Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento (MAPA).

Portanto, O SIMC 6 o grande interesse pfrolico e relev各ncia social. Visto que, atenderま

inicialmente a seguran9a alimentar de um mercado consumidor estimado em cerca de 277.410

(duzentos e setenta e sete mil, quatrOCentOS e dez) hal)itantes IBGE/2017, que SaO POtenCiais

COnSumidores dos produtos de origem animal produzidos nos 12 municipios participantes

deste prQjeto・ O SIMC ainda criara a oportunidade de as agroinddstrias sairem da

Ciandestinidade e partlCIParem do mercado formal. Em ultima anaiise, devemos considerar

que, esteS ndmeros poderao aumentar progressivamente diante da efetiva9肴O do SISBI e

tambem com o possivel ingresso de o山ros entes federados.

O Servi9O de Inspe9為O Municipal C皿ES’Ser各desenvoIvido pelo Diretoria Executiva do

C皿ES e ficar各sob a responsabilidade do cons6rcio em todas as etapas. Considerando a

ParCeria com o municfpio de Ituiutaha, O Pr句eto inicia‘毛sua implanta9aO refo「mando e

instrumentalizando o espaco cedido pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecu征a e

Abastecimento, adaptando a estrutura existente em um setor de inspe鈎o com novos

equlPamentOS’m6veis adequados a nova demanda e aquisicao de demais instrumentos

necess誼os ao bom funcionamento do servi9O de forma consorciada.

ANALISE DE VIABILIDADE

VIABILIDADE POLfTICA

A implanta尊o deste pr垂to tera uma repercussao positiva, POis todos os muni。ipi。S

Participantes tem uma economia predominantemente voltada para agropecuaria, e Vdrios deles

ja foram em algum momento notificados pelo MPMG para a implauta9あdeste servi9O.

Os gestores m珊icipais’a15m de atender a legisla誇O Vigente’abrirao aos pequenc,S e

medios fabricantes de produtos de origem animal a possibilidade de ampliar seus mercados

COnSumidores com a legalizacao de seus produtos, Criando condic5es para a abe巾ra de vagas

de trabalho em seus municipios.

Outro aspecto de grande visibilidade e a contribui9肴O Para a Seguran9a alimentar

POSSibilitando assim a diminui誇o dos problemas causados pela ingest誌de alimento

COntaminados・ Anualmente 582 milh6es de pessoas adoecem no mundo por lngerlre細

CIDES - Cons6rcio P心bIico
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alimentos contaminados e, destas, 35 1 mil morrem, confome dados da Organiza確O Mundial

de Sadde (OMS).

E por fim, O SIMC est各indo de encontro ∞m O CumPrimento de aspectos legais e no

desenvolvimento de politicas p的licas de interesse de pequenos produtores, da populacfb em

geral e dos 6rg肴os de ∞ntrOle extemo, ∞mO O Minist6rio Pbbli∞ Estadual, que tem COmO

principios basicos ma肌ten9肴O da ordem juridica no Estado, afiscalizacao do poder

pfroli∞ em V誼as esferas na defesa dosinteresses sociais e os interesses individuais

indisponiveis.

VIABILIDADE FINANCEIRA

Um levantamento feito re∞ntemente Pela Diretoria Executiva do CIDES, Para analise

de investimentos relativos a implanta辞o do SIMC nos nossos municipios mostrou que, O

investi貌e兜O feito p紺a a impla甜ap誌de魂e servi♀O de forma independente/isoleda por um

municipio nあseria viavel para os municipios de pequeno porte.

Dessa forma, O CⅡ)ES trabalha para implantar de foma consorciada o servico

de inspe辞o) que Sera COmum aOS 9 municipios) fazendo que cada um contribua com

uma parcela de l/8 por um servico especializadol implantado e coordenado atrav6s de

uma gest毎o associada aos municipios. Considerando que? O municipio de Ituiutaba nfro

ep印面no mteio direto de custeio do SIMC, POi. estari contribuindo co血種m種ior parte

dos∴CuStOS do prqieto cedendo quatro servidores munlCIPalS Sendo: dois medicos

Veterin缶ios e dois agentes de inspecao・ AI6m de espaco鯖sico para a impIanta辞O da

base. Esse projeto esta em parte sendo viabilizado pela colabora fro grandiosa do

municipio de Ituiutaba. Hssas informaや6es ja foram aprovadas em assembIeias pelos

叩i記itos・ Por isso, O CuSteio sera feito por rateio e ser盃divido entre os 8 (Oito)

munlC賞PIOS COnSOrCiados participantes∴Sendo estes municipios: Campina Verde;

Can帥Olis; Centralina, Monte Alegre de Mina§;血dian6po獲is; Prata; Santa Vit6ria;

Tupaciguara. Sendo que o municipio de Ituiutaba fara cessao de espaco e pessoal

tecnico.

Os munic王pios∴aprOVaram em 2018 a previsao deste servi9O nO rateio do C皿ES

exercicio 2019 para a i雛planta辞O do SIMC. Assim na LOA (Lei Or9amentdria Anual) 2019,

j各consta a dota辞O Or9ament缶ia necessdria a assinatura do con調O de programa para repasse

destes custos mensais do prQjeto, ∞nfome prev6 a lei de consdrcios pbblicos e demais

legisla9肴O COrrelatas.

VRABILIDADE TEcNICA

O SIMC’alem de viabilizar a inspe確O do ponto de vista financeiro tanb6m viabiliza

tecnicamente. Uma vez que, a equipe t cnica ser紅reinada com base na legisla辞o vigente e

ll
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de acordo com o plano de trabalho desenvoIvido pela Camara Tematica, que COnta COm

membros de diferentes 6rgaos e com forma亨6es complementares tais como‥ Emater-MG,

SeCret餌OS munlCIPalS, medico veterinario e advogado, teCn61ogo em logistica e engenheiro

agr6nomo, garantindo assim v誼as dreas de conhecimento necessdrios na elabora9fo dos

PrOCedimentos a serem seguidos.

Este suporte dado pela C急mara Tematica e resultado de parcerias e n肴o h各custos inicialmente

Para a Participa辞O destes profissionais.

VIABILIDADE EC ON6IVⅡCA

O prQjeto tera os custos de opera辞o rateados entre os participes deste prQjeto. Sendo

que o custo de manuten9急O fica muito menor diante da otimiza9aO de profissionais, eStrutura

fisica, equlPamentOS, SOftware de gestao e demais investimentos necess誼os para o bom

funcionamento do SIMC.

VIABILIDADE SOCIAL

Sem dtwida o prQjeto tera grande aceita辞o social, tantO Pelo espectro do consumidor

que tera acesso a produtos com melhores praticas de produ9fb, COmO Pela pequena

agroinddstria que podera sair da ilegalidade e ainda aumentar seu mercado consumidor, de

acordo com seu crescimento e interesse.

VIABILIDADE AMBIENTAL

Assegurar o respeito aos principios de suste調abilidade ambiental tambem e uma

PreOCuPa辞O do CIDES, que atua neste Prqieto tanto para o desenvoIvimento sustentavel

COmO Para O desenvoIvimento econ6mico regional. O plano de trabalho contemplar各os itens

exigidos na Lei Federal nO 12.305/201O, Para a garantia do uso de pr各ticas ambientais corretas

e sustentaveis.

Uberl各nda, 17 de outubro de 2019
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Expediente: 

Associação Mineira de Municípios – AMM - MG  
 

Diretoria Biênio 2019/2021  

 
Presidente – Julvan Rezende Araújo Lacerda – Moema 

1º Vice-Presidente – Rui Gomes Nogueira Ramos – Pirajuba 

2º Vice-Presidente – Marcos Vinicius da Silva Bizarro – Coronel Fabriciano 
3º Vice-Presidente – Leandro Ramos Santana – Ponto dos Volantes 

1º Secretário – Rodrigo Aparecido Lopes – Andradas 

2º Secretária – Soraia Vieira de Queiroz – Guidoval 
1º Tesoureiro – Geraldo Martins Godoy – Periquito 

2º Tesoureiro – Hideraldo Henrique Silva – Boa Esperança  

 
O Diário Oficial dos Municípios do Estado de Minas Gerais é uma solução  

voltada à modernização e transparência da gestão municipal. 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

ASSOCIAÇÃO DOS MUNCÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO 

VALE DO AÇO 

 

SETOR DE LICITAÇÕES 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO 

VALE DO AÇO - CIMVA - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

CERTIFICADO N°0023/2019 - O CIMVA, de acordo com o art. 4°, 

inciso VII, da Lei 21972, de 21 de Janeiro de 2016 e demais normas 

específicas, concede a Postos de Combustíveis União II LTDA. 

CNPJ/CPF N° 18.950.439/0001-40, a Licença Ambiental 

Simplificada na modalidade LAS CADASTRO - CORRETIVA, 

para a atividade F-06-01-7, classe 2, e critério locacional (zero), com 

descrição de Postos revendedores, postos de abastecimento, 

instalações de sistemas retalhistas e postos flutuantes de combustíveis 

e postos revendedores de combustíveis de aviação. (Capacidade de 

armazenagem: 45.000 m³), enquadrada na DN COPAM n° 213 de 

2017, localizado na Avenida José Rodrigues de Almeida, n° 886 do 

município de Ipaba no Estado de Minas Gerais, coordenadas Lat: 

19°24’54.56” e Long: 42°24’49.27”, conforme processo 

administrativo nº 077/078/0366/2019/CIMVA, e em conformidade 

com as normas ambientais vigentes, acompanhado Termo de 

Responsabilidade assinado pelo titular do empreendimento e de 

Anotações de Responsabilidade Técnica ou equivalente do 

profissional responsável. Certificado emitido nos termos do art. 20 da 

Lei Estadual nº 21.972 de 2016, e art. 8º, §4º, I, da Deliberação 

Normativa COPAM nº 217 de 2017, com base nas informações 

prestadas pelo empreendedor. CERTIFICADO LAS - CADASTRO 

CORRETIVA N°0023/2019 - LICENÇA AMBIENTAL 

SIMPLIFICADA – CADASTRO [ X ] Com Condicionantes e [ ] 

Sem Condicionantes. Validade desta licença: 5 (CINCO ANOS), 

COM VENCIMENTO EM 26/11/2024.  

  

Ipatinga, 26 de NOVEMBRO de 2019. 

  

ALBSON ALVARENGA  

Secretário Executivo  

Publicado por: 

Joel Avelino Souto 

Código Identificador:E1CFEA1F 

 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO 

VALE DO PARANAÍBA AMVAP 

 

 

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS  

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO DE RATEIO Nº 19/2019 QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL 

DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO 

MINEIRO E ALTO PARANAÍBA – CIDES E O MUNICÍPIO 

DE CENTRALINA-MG. 

 

1º Termo Aditivo firmado entre o Consórcio Público Intermunicipal 

de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba, inscrito no CNPJ n. 19.526.155/0001-94 e o município de 

Centralina, inscrito no CNPJ sob o n. 18260.497/0001-42 firmado em 

25/11/2019. Base Legal: Lei Federal n. 11.107, de 06/04/2005 e 

Decreto Federal nº 6.017 de 17/01/2007. Objeto: alterar valores 

pactuados na Cláusula Quarta do contrato originário celebrado entre 

partes. Vigência: de 21/08/2019 a 31/12/2019. Valor R$ 50.954,31. 

Publicado na íntegra no link: www.cides.com.br. 

  

Uberlândia, 27 de novembro de 2019. 

  

LINDOMAR AMARO BORGES 

Presidente do CIDES  

Publicado por: 

Bianca Christianes Dias 

Código Identificador:120A0D09 

 
SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS  

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 11/2019 FIRMADO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE ITUIUTABA/MG E O CONSÓRCIO 

PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO 

PARANAÍBA – CIDES 

 

Convênio nº 11/2019 firmado entre o Município de Ituiutaba/MG e o 

Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do 

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – CIDES, firmado em 

26/11/2019. Objeto: Ampliar e fortalecer a capacidade administrativa, 

técnica e financeira do CIDES, por meio de ações conjuntas no 

planejamento e elaboração de políticas públicas voltadas ao 

desenvolvimento dos municípios, em especial a implantação e 

realização do serviço de inspeção municipal – SIMC. Vigência: de 

27/11/2019 a 31/12/2020. Publicado na integra no link: 

www.cides.com.br. 

  

Uberlândia, 27 de novembro de 2019. 

  

LINDOMAR AMARO BORGES 

Presidente do CIDES 

Publicado por: 

Bianca Christianes Dias 

Código Identificador:B32481D7 

 
SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS  

CISTM - RESOLUÇÃO Nº37/2019, DE 04 DE NOVEMBRO DE 

2019 

 

RESOLUÇÃO Nº 37/2019, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019. 

  

ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 

SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE DO 

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE 

SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO – CISTM E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

  

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO 

INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO - 


