
CISAM – MO

Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental

do Meio Oeste de Santa Catarina

Assembleia Geral Ordinária – 11/04/2018

DELIBERAÇÕES



DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA:

1ª – Apreciação das Diretrizes Orçamentárias (LDO), da

Proposta Orçamentária para 2019 e do Rateio dos entes

2019;

2ª – Prestação de Serviços à entes não Consorciados. Ex.:

Análises laboratoriais; Regulação e Fiscalização do

Saneamento Básico.

- Manifestação verbal do município de Videira.

3ª - Inadimplência/Retirada ou exclusão do Consórcio.

- Inadimplência: Municípios de Monte Carlo e Vargem.

- Retirada/Exclusão: Município de Monte Carlo.



Competência - Deliberações:

● Previsão no Protocolo de Intenções:  

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA. Compete à assembleia Geral:

I -....

II – Aplicar a pena de exclusão do Consórcio;

III – elaborar os estatutos do Consórcio e aprovar suas 

alterações;

VI – aprovar:

• b) programa anual de trabalho;

• c) o orçamento anual do Consórcio, bem como respectivos 

créditos adicionais, inclusive a previsão de aportes a serem 

cobertos por recursos advindos de contrato de rateio;

X – Apreciar e sugerir medidas sobre: 

b) - o aperfeiçoamento das relações do Consórcio com 

órgãos públicos, entidades e empresas privadas;



DELIBERAÇÃO:

1ª) APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DAS DIRETRIZES

ORÇAMENTÁRIAS, PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

2019 E RATEIO 2019.



DELIBERAÇÕES:

METAS E DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019 (LDO):

RESOLUÇÃO Nº XX/2018

“Dispõe sobre as Metas e Diretrizes Orçamentárias do Consórcio Intermunicipal de Saneamento

Ambiental – CISAM Meio Oeste, para o exercício de 2019, e dá outras providências.”

O Presidente do CISAM Meio Oeste, no uso de suas atribuições e considerando a ASSEMBLEIA

GERAL ORDINÁRIA do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM Meio Oeste,

de 11 de abril de 2018, que APROVOU as Metas e Diretrizes Orçamentárias PARA O EXERCÍCIO

DE 2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aprovada as metas do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

AMBIENTAL – CISAM Meio Oeste, para o exercício de 2019, com valor previsto em R$

1.048.548,24 (um milhão quarenta e oito mil quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro

centavos), conforme detalhamento a seguir:



DELIBERAÇÕES:

METAS E DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019:

METAS E DIRETRIZES DO EXERCÍCIO 2019

PROGRAMA, DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DO CONSÓRCIO CISAM MEIO OESTE

ÓRGÃO: 01 – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CISAM MEIO OESTE

UNIDADE: 01 – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CISAM MEIO OESTE

PROGRAMA

04 – CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA E ESGOTO

DIRETRIZ

CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA E ESGOTO

OBJETIVOS

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA ÁREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL.

AÇÕES PRODUTO UNID/MED META VALOR FONTE

2.002 – Operação e Manutenção dos Serviços de Regulação e

Fiscalização Consórcio Público Unidade 01 292.432,94
R.

Munic.

2.001 – Operação e Manutenção do Consórcio – CISAM - MO
Consórcio Público Unidade 01 721.115,30 R. Munic.

1.001 – Construção e Adequação do Consórcio – CISAM – MO Edificação e 

Equipamentos
Unidade 01 25.000,00 R. Munic.

1.002 – Construção e Adequação do Consórcio dos Serviços de

Regulação e Fiscalização
Edificação e 

Equipamentos
Unidade 01 10.000,00 R. Munic.

TOTAL 1.048.548,24



DELIBERAÇÕES:

METAS E DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019:

Art. 2º - O Presidente do Consórcio durante a elaboração e execução do orçamento de 2019 poderá alterar as metas

definidas nesta Resolução, aumentando e/ou diminuindo, incluindo e/ou excluindo ações e seus quantitativos a fim de

compatibilizar as despesas orçadas com as receitas estimadas e/ou arrecadadas, de forma a assegurar o equilíbrio das

contas públicas e o atendimento às necessidades do consórcio, conforme disposto no artigo 4° da Lei Complementar nº

101, de 2000.

Art. 3° - O Orçamento do CISAM Meio Oeste, para o exercício de 2019, evidenciará as receitas pela classificação

econômica, pela fonte, pela rubrica, pela alínea e finalmente pela subalínea; e as despesas poderão ter a seguinte

classificação:

I - órgão;

II - unidade orçamentária;

III - função;

IV - subfunção;

V - programa;

VI - projeto, atividade ou operação especial;

VII - categoria econômica;

VIII - grupo de despesa;

IX - modalidade de aplicação; e

X - fonte de recurso.

§ 1º A Proposta Orçamentária para o exercício de 2019 evidenciará as receitas e despesas na forma dos seguintes 

anexos:

I - demonstrativo da receita e despesa, segundo as categorias econômicas;

I - resumo geral da despesa;

II - demonstrativo da evolução da receita, por fontes, conforme disposto no art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000.



DELIBERAÇÕES:

METAS E DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019:

Art. 4° - O Orçamento para o exercício de 2019 contemplará recursos para a reserva de contingência,

até o limite de cinco por cento da receita corrente líquida prevista, destinados a atender os passivos

contingentes, os riscos e eventos fiscais, dentre outros imprevistos e imprevisíveis.

Parágrafo Único - Os recursos da reserva de contingência destinados aos riscos fiscais, caso não se

concretizem até o dia 12 de dezembro de 2019, poderão ser utilizados, por ato do Presidente do

Consórcio, para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações com insuficiência de

saldo

Art. 5° - Para efeito do disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar n.101, de 2000, serão

consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes de ação nova, cujo impacto orçamentário-

financeiro no exercício não exceda o valor para dispensa de licitação fixado no item I do art. 24 da Lei

nº 8.666, de 1993, ou suas alterações, devidamente atualizada.

Art. 6° - A Lei Orçamentária para o exercício de 2019 contemplará autorizações para abertura de

créditos adicionais. Os recursos oriundos de convênios, contratos ou vinculados a qualquer título não

previstos no orçamento da receita, ou o seu excesso poderão ser utilizados como fontes de recursos

para a abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, por ato do Presidente do

Consórcio.



DELIBERAÇÕES:

METAS E DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019:

§1º A inclusão e/ou alteração da estrutura da categoria econômica em especial, do elemento de

despesa e da fonte de recurso nos respectivos projetos e atividades será feita por ato do Presidente

do consórcio, alterando o Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD), aprovado por resolução.

§ 2º A Resolução que aprova o Orçamento para o exercício de 2019 conterá autorização para que o

Presidente do Consórcio possa remanejar dotações orçamentárias.

Art. 7° - O Presidente do Consórcio está autorizado a assinar convênios, contratos, acordos e ajustes

com os governos, federal e estadual, através de seus órgãos da administração direta ou indireta e com

a iniciativa privada, para realização de obras ou serviços de competência do Consórcio.

Art. 8° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Capinzal/SC, .... de abril de 2018.

Nilvo Dorini

Presidente CISAM Meio Oeste



DELIBERAÇÕES:

ORÇAMENTO 2019

RESOLUÇÃO Nº XX/2018

“Dispõe sobre o Orçamento do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental –

CISAM Meio Oeste, para o exercício de 2019 e dá outras providências.”

O Presidente do CISAM Meio Oeste, no uso de suas atribuições e considerando a

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental

– CISAM Meio Oeste, de 11 de abril de 2018, que aprovou as DIRETRIZES PARA

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019, bem como as

deliberações da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA de 11 de abril de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Próprio do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE

SANEAMENTO AMBIENTAL – CISAM Meio Oeste, para o exercício de 2019, com Receita

estimada em R$ 1.048.548,24 (um milhão quarenta e oito mil quinhentos e quarenta e oito

reais e vinte e quatro centavos), detalhada a seguir, a qual será arrecadada de acordo com

a legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação por Categoria Econômica:



DELIBERAÇÕES:

Proposta orçamentária 2019



DELIBERAÇÕES:

Proposta orçamentária 2019

Art. 2º - A Despesa é fixada em R$ 1.048.548,24 (um milhão quarenta e oito mil 

quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos), conforme discriminado 

abaixo e será realizada de acordo com as especificações constantes dos desdobramentos 

e demonstrativos a seguir: 
 

 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA 

 

Entidade: 1 - CISAM – MEIO OESTE 

Órgão:  1 - CISAM – MEIO OESTE 

Unidade Orçamentária: 1 - CISAM – MEIO OESTE 

Função:  04 - Administração 

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Programa: 04 - Controle de qualidade da água e esgoto 

Projeto/Atividade: 2.001 – Operação e Manutenção do Consórcio 

 

 



DELIBERAÇÕES:

Proposta orçamentária 2019



DELIBERAÇÕES:

Proposta orçamentária 2019

Programa: 04 - Controle de qualidade da água e esgoto

Projeto/Atividade: 1.001 – Construção e Adequação do Consórcio



DELIBERAÇÕES:

Proposta orçamentária 2019

Programa: 04 - Controle de qualidade da água e esgoto

Projeto/Atividade: 2.002 – Operação e Manut. Serviços de Regulação e Fiscalização



DELIBERAÇÕES:

Proposta Orçamentária 2019:

Programa: 04 - Controle de qualidade da água e esgoto

Projeto/Atividade: 1.002 – Construção e Adequação do Consórcio

4 4 90 52 4.4.90.52 10.000,00          3,31                    

10.000,00 3,31

302.432,94 100,00

Equipamento e Material Permanente

Sub-Total

TOTAL GERAL



DELIBERAÇÕES:

Proposta Orçamentária 2019:

Art. 3º. Fica autorizado, conforme aprovado em assembleia, nos termos do Art. 

7º da Lei Federal nº 4.320/1964, a abertura de créditos adicionais suplementares, através 

de Resolução, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do orçamento das despesas, 

utilizando como fontes de recursos: 

 

I - o excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do 

exercício; 

 

II - a anulação de saldos de dotações orçamentárias desde que não 

comprometidas; 

 

III - o produto de operações de crédito autorizadas. 

 

 

§ 1º A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, § 3º da Lei Federal 

nº 4.320/1964 será realizado em cada fonte de recursos e respectivos detalhamentos 

identificados nos orçamentos da Receita e Despesa para fins de abertura  



DELIBERAÇÕES:

Proposta Orçamentária 2019:

de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme exigência contida 

nos artigos 8º, parágrafo único e 50, I da LRF. 

 

§ 2º O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o 

equilíbrio de caixa para cada uma das fontes de recursos e respectivos detalhamentos, 

conforme disposto nos artigos 8º, 42 e 50, I da LRF. 

 

Art. 4°. Fica autorizado, conforme aprovado em assembleia a abertura de 

créditos adicionais suplementares, até o limite apurado no Balanço do exercício anterior, 

por conta do superávit financeiro, através de Resolução. 

 

Parágrafo único. Os créditos adicionais suplementares abertos por conta do superávit 

financeiro, não contarão para apuração do limite disposto no artigo anterior. 

 

Art. 5°. Fica autorizado, conforme aprovado em assembleia, a transpor, 

remanejar ou transferir recursos dentro da mesma categoria de programação, através de 

Resolução, nos limites estabelecidos no artigo 3 desta Lei. 



DELIBERAÇÕES:

Proposta Orçamentária:

Art. 5°. Fica autorizado, conforme aprovado em assembleia, a transpor, remanejar ou transferir

recursos dentro da mesma categoria de programação, através de Resolução, nos limites

estabelecidos no artigo 3 desta Lei.

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste Artigo, entende-se por categoria de programação o

órgão, a função, a subfunção, o programa e a ação, podendo ser projeto, atividade ou operação

especial.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros e 

orçamentários a partir de 1º de janeiro de 2019.

Capinzal/SC, .... de abril de 2018.

Nilvo Dorini

Presidente CISAM Meio Oeste



Deliberação: 

;



DELIBERAÇÕES:

Submetemos a aprovação em Assembléia:

- PROPOSTA DE RATEIO 2019;

- DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2019;

- PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2019.



Contratos de Rateio

(Lei 11.107/05) – Lei dos Consórcios:

Art. 8o Os entes consorciados somente entregarão recursos ao consórcio público 

mediante contrato de rateio.

§ 5o Poderá ser excluído do consórcio público, após prévia suspensão, o ente 

consorciado que não consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos 

adicionais, as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por 

meio de contrato de rateio.

(Lei 8.429/92) – Lei de Improbidade:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário 

qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, 

desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das 

entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de 

serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades 

previstas na lei; (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)

XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia 

dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei. 

(Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm#art18


DELIBERAÇÃO:

2ª) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ENTES NÃO

CONSORCIADOS.

Ex.: Análises laboratoriais; Regulação e Fiscalização do

Saneamento Básico.

- Manifestação verbal do município de Videira.



DELIBERAÇÕES:

PROPOSTA: Prestação de Serviços à entes não

Consorciados. Ex.: Análises laboratoriais; Regulação e

Fiscalização do Saneamento Básico.

Protocolo de Intenções/Contrato de Consórcio Publico:

CLÁUSULA SÉTIMA. (Dos objetivos). São objetivos do

Consórcio:

IV – prestação de serviços aos entes consorciados ou a

terceiros, observado o disposto na cláusula nona;

CLÁUSULA NONA. (Da realização dos objetivos e bens) O

Consórcio somente realizará seus objetivos por meio de

contrato, onde for estabelecida remuneração compatível e

preferencialmente inferior aos valores de mercado, a qual,

sob pena de nulidade do contrato, deverá ser previamente

comprovada por meio da publicação do extrato do contrato. A

Assembleia Geral definirá a remuneração do serviço

prestado.



DELIBERAÇÕES:

Constituição Federal de 1988, in verbis:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios

disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os

convênios de cooperação entre os entes federados,

autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a

transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens

essenciais à continuidade dos serviços transferidos.

Protocolo de Intenções:

• CLÁUSULA SÉTIMA. (Dos objetivos). São objetivos do Consórcio:

• ....

XI – firmar convênios com entidades públicas e privadas, instituições 

de ensino, organizações não governamentais, e outras que 

desenvolvam atividades em área afeta aos objetivos e finalidades do 

Consórcio.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA (Dos convênios). Fica o

Consórcio autorizado a firmar convênios, contratos, acordos de

qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções

sociais ou econômicas, junto a entidades governamentais ou privadas,

nacionais ou estrangeiras.



DELIBERAÇÕES:

• Parecer Jurídico nº 010/2018

Outrossim, em resposta ao questionamento adicional, os

procedimentos para a contratação far-se-ão mediante:

a) a celebração de convênio de cooperação entre as partes,

desde que autorizado e disciplinado por lei específica, pela

Câmara de Vereadores do Município interessado;

b) formalização do competente contrato de programa, com

dispensa de licitação (art. 24, inc. XXVI da Lei nº 8.666/1993), e

c) a devida contraprestação consistente na cobrança de tarifa ou

preço público pelo Consórcio.



DELIBERAÇÕES:

DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA:

Mediante Parecer Jurídico fundamentado, a

Assembleia aprova e autoriza o consórcio a

prestar serviços de Regulação, Fiscalização e

Análises laboratoriais, à entes não consorciados,

mediante cobrança, de acordo com os valores

aprovados em Assembleia Geral; bem como

autoriza a firmar Convênios de Cooperação e

Contratos de Programa para este fim.



DELIBERAÇÕES:

Inadimplência de entes consorciados:

Protocolo de Intenções: 

• CLÁUSULA TRIGÉSIMA. (Da competência). Compete ao 

Superintendente: 

• III – Praticar todos os atos necessários à execução da 

receita e da despesa, em conjunto com a Diretoria 

Administrativa e Financeira, dentre os quais:

• a)   promover o lançamento das receitas, inclusive as de 

taxas, de tarifas e de outros preços públicos;

• b)   inscrever em dívida ativa os débitos não adimplidos e 

promover, por meios próprios ou contratados, a sua 

cobrança judicial e extrajudicial;

Obs.: Assembléia anterior autorizou a realização de procedimentos 

administrativos de cobrança e inscrição em dívida ativa.



DELIBERAÇÕES:

Inadimplência:

Protocolo de Intenções: 

• CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA. (Das relações

financeiras entre consorciados e o Consórcio). Os entes

consorciados somente entregarão recursos ao Consórcio:

• I – para o cumprimento dos objetivos estabelecidos neste

Protocolo de Intenções, devidamente especificados;

• II – desde que tenham contratado o Consórcio para a prestação

de serviços, respeitados os valores de mercado;

• III – quando houver contrato de rateio.



DELIBERAÇÕES:

Inadimplência:

Estatuto:

Art. 43 - Salvo expressa disposição em contrário, a aplicação das

penalidades é de competência do Presidente que, ao fazê-lo, deverá

considerar os antecedentes do infrator, bem como os dados

constantes em processo disciplinar dirigido e supervisionado

pela Assembleia Geral, assegurados sempre o contraditório e a

ampla defesa.

• DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA: Autoriza abertura de

Processo disciplinar em desfavor dos municípios de Monte

Carlo e Vargem, em função da inadimplência e por não ter

assinado Contrato de Rateio, conforme o caso.

• Ações/procedimentos legais necessários.



DELIBERAÇÕES:

Retirada do Consórcio:

Protocolo de Intenções/Contrato de Consórcio Público:

Cláusula Quadragésima Oitava - A Retirada de Membro do 

Consórcio dependerá de ato formal de seu representante na 

Assembleia Geral.

Cláusula Quadragésima Nona - A retirada não prejudicará

as obrigações já constituídas entre o Consorciado que

se retira e o Consórcio.



DELIBERAÇÕES:

Exclusão do Consórcio:

Protocolo de Intenções:

Cláusula Quinquagésima - São hipóteses de exclusão de

ente consorciado:

I – A não inclusão, pelo ente consorciado, em sua lei

orçamentária ou em créditos adicionais, de dotação

suficiente para suportar as despesas aprovadas em

Assembleia Geral, assumidas por meio de contrato de

rateio;

Cláusula Quinquagésima Primeira - ....

§ 1º A aplicação da pena de exclusão dar-se-á por meio de

decisão da assembleia Geral, exigido o mínimo de

metade mais um dos votos.



CISAM – MO

Consórcio Intermunicipal de Saneamento 

Ambiental do Meio Oeste de Santa Catarina

OBRIGADO!

SIDNEI PENZO – Diretor Admin/Financeiro

www.cisam.sc.gov.br

E-mail:  cisam@cisam.sc.gov.br

Fone: 49 3555 6972


