
LEI N.º 6.439, DE 27 DE SETEMBRO DE 2006.  
 
Autoriza o Município de Carazinho a integrar 
Consórcio Intermunicipal com os Municípios 
pertencentes à Região do Alto Jacuí. 

 
ALEXANDRE A. GOELLNER, PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
 
FAÇO SABER, que o Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º  Fica o Município de Carazinho autorizado a participar e integrar Consór-

cio Intermunicipal com os Municípios pertencentes à Região do Alto Jacuí, de conformidade 
com Minuta de Termo de Contrato de Filiação, que é parte integrante desta Lei, para realiza-
ção de objetivo de interesse comum dos partícipes, de conformidade com o Regimento Interno 
a ser elaborado e aprovado pelo Conselho de Prefeitos, tendo, dentre outras, as seguintes 
finalidades: 

I - planejar, adotar e executar planos, programas, e projetos destinados a pro-
mover a melhoria na proteção de seus bens, serviços e instalações, dentro da região compre-
endida nos respectivos territórios dos Municípios consorciados; 

II - promover intercâmbio de informações, bem como a implantação de opera-
ção de sistema integrado de comunicação entre os Municípios consorciados; 

III - promover programas ou medidas destinadas à recuperação e preservação 
do meio ambiente da região compreendida nos respectivos territórios dos Municípios consor-
ciados; 

IV - desenvolver serviços e atividades de interesse dos Municípios consorcia-
dos, no âmbito de competência definida pela legislação, de acordo com o programa de traba-
lho aprovado por Conselho de Prefeitos dos Municípios consorciados; 

V - promover o planejamento integrado com vistas a criar condições adequadas 
para o desenvolvimento e integração regional, na preservação de seus bens, serviços e insta-
lações; 

VI - promover cursos de formação, palestras, instruções, reciclagem e treina-
mento de servidores dos Municípios consorciados, objetivando a prestação eficiente dos ser-
viços de interesse comum;  

VII - conjugar recursos técnicos, materiais e humanos, destinados a promover a 
melhoria da qualidade de vida da população residente nos municípios consorciados. 

VIII – representar o conjunto dos municípios que o integram em assuntos de in-
teresse comum, perante quaisquer outras entidades públicas, de qualquer esfera de governo, 
ou privadas; 

IX – poderão articular-se com associações, cooperativas e entidades de classe, 
com vistas ao intercâmbio de informações e ao aperfeiçoamento das finalidades e dos objeti-
vos de esforço comum em prol do desenvolvimento do Estado; 

X – firmar convênios com o governo estadual, federal, organizações não gover-
namentais e entidades públicas e privadas, visando receber recursos para a execução de o-
bras e serviços: 

XI – prestar serviço, executar obras, adquirir bens, produtos e equipamentos, 
possíveis de execução consorciada entre os municípios e parceiros; 

XII – promover o turismo na região, visando o desenvolvimento sustentável. 
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Parágrafo único.  Para o cumprimento de suas finalidades, os Municípios que 
integram o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Jacuí, após pré-
via aprovação do Conselho Consultivo dos Prefeitos que integram, poderão: 

I - firmar convênios, contratos e acordos de qualquer natureza, receber auxílios, 
contribuições e subvenções de outras entidades, nacionais e internacionais, e de órgãos do 
Poder Público, em quaisquer de seus níveis ou, ainda, da iniciativa privada, voltados à conse-
cução dos objetivos previstos nesta lei; 

II - prestar aos Municípios consorciados os serviços inerentes às finalidades do 
Consórcio, podendo fornecer, inclusive, recursos humanos e materiais. 

 
Art. 2º O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Ja-

cuí terá um Conselho Consultivo composto pelo Prefeito Municipal de cada um dos Municípios 
que o integram, a quem caberá a decisão quanto aos planos, programas e planejamento des-
tinado à efetiva implantação das finalidades previstas nesta lei.  

 
Art. 3º  O Conselho Consultivo dos Prefeitos elegerá, dentre seus pares, um 

Presidente, um Vice-Presidente, primeiro e segundo secretários, primeiro e segundo secretá-
rios de finanças, com funções administrativas voltadas à implantação de suas ações. 

 
Art. 4º  O Município compatibilizará, no que couberem, seus planos, programas, 

orçamentos, investimentos e ações às metas, diretrizes e objetivos estabelecidos nos planos e 
programas do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Jacuí, quan-
do estabelecidas pelo conselho a que se refere o art. 2º desta lei. 

 
Art. 5º  As despesas decorrentes do consórcio autorizado por esta lei, para os 

exercícios subseqüentes, serão suportadas pelas dotações: 
 
     13 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 
 1301 - Administração Geral 

728/339039000000 - Outros Serviços de Terceiros-PJ 
 
Art. 6º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 
Gabinete do Prefeito, 27 de setembro de 2006. 

 
 

                                                                                                ALEXAN DRE A. GOELLNER 
                      Prefeito 

 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura: 
 
 
ISOLDE MARIA DIAS 
Secretária da Administração 
 
ASCAMAJA/IMD       
 
 

Minuta 



 

 

3 

 
TERMO DE CONTRATO DE FILIAÇÃO 

 
 

Termo de Contrato de filiação que entre si celebram de um lado o 
MUNICÍPIO DE CARAZINHO , com sede a Av. Flores da Cunha, 
1264, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 87.613.535/0001-16, 
neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. Alexandre A. Goell-
ner , doravante simplesmente denominado de Município ; e de outro 
o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustent ável do 
Alto Jacuí, com sede no Município de Ibirubá, RS, sito a Rua..... 
neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. Ernor Weber, Pre-
feito de Lagoa dos Três Cantos/RS, doravante simplesmente deno-
minado de COMAJA;  os quais firmam o presente conforme as cláu-
sulas abaixo: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

Do Objeto 
 
O objeto do presente contrato será a filiação social do MUNICÍPIO ao COMAJA para, na qua-
lidade de sócio desta entidade, promover e desenvolver os objetivos estatutários da mesma, 
de acordo com a Lei nº..........., de ......... 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Do Valor e Condições de Pagamento 

 
O Município repassará mensalmente a COMAJA, mediante desconto bancário, creditado no 
Banco BANRISUL, Agência n.º XXXXX , XXXXXXX - RS, Conta Corrente n.º XXXXXX , a 
quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais), a título de contribuição social, que será 
repassado, respectivamente, as Câmaras Técnicas de Saúde R$ 0,02 (zero virgula zero dois) 
por habitante. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Da Vigência 

 
O presente contrato de filiação entrará em vigor em setembro de 2006 e durará por prazo in-
determinado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por interesse das partes, desde que 
seja feito comunicado por escrito, pela parte interessada na rescisão, com antecedência mí-
nima de 180 (cento e oitenta) dias.  
 

CLÁUSULA QUARTA 
Das Obrigações da COMAJA 

 
 I - aplicar exclusiva e devidamente os recursos objetos deste contrato nas finalidades 
estabelecidas em seu Estatuto; 
 II - permitir ao Município ampla e irrestrita fiscalização na utilização dos recursos, de-
vendo este, quando solicitar através do Prefeito ou seu representante legal na COMAJA, te-
rem acesso a livros e documentos, tanto contábeis quanto administrativos. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
Do Foro 
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Elege, as Partes, o Foro da Comarca de Ibirubá, RS como único competente para dirimir dúvi-
das ou questões originadas do presente, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que o venha a ser. 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 2 (duas) vias de igual teor 
e forma, e para um mesmo efeito, na presença das testemunhas abaixo. 
 

Carazinho - RS, .... de ....... de 2006. 
 
 

 
Município de Carazinho  COMAJA 

 
 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1 - _____________________________ 
 
2 - _____________________________ 

 
 


