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MENSAGEM N° 022/2022
Cajamar/SP., 5 de agosto de 2022.
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Tem a presente por finalidade encaminhar a Vossa Excelencia, 
para a apreciagao dessa Egregia Camara, o incluso Projeto de Lei que dispoe sobre: 
“Ratified o Protocolo de Intengoes para conversao do atual Consorcio 
Intermunicipal para Aterro Sanitario - Cl AS, firmado pelos Municipios de 
Cajamar, Campo Limpo Paulista, Louveira, Jundiai, Varzea Paulista e Vinhedo, 
todos do Estado de Sao Paulo, nos termos da Lei Federal n° 11.107, de 6 de abril 
de 2005”.

A presente propositura tem por objetivo a RATIFICAQAO, por 
essa Casa de Leis, do PROTOCOLO DE INTENQOES anexo ao Projeto de Lei, 
firmado pelos Municipios de Cajamar, Campo Limpo Paulista, Louveira, Jundiai, 
Varzea Paulista e Vinhedo, que trata da conversao do atual CONSORCIO 
INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO - CIAS (uma Associagao Civil 
autorizada pela Lei n° 753, de 10 de agosto de 1990) para CONSORCIO 
INTERMUNICIPAL PARA AQOES SUSTENTAVEIS - CIAS (Consorcio Publico de 
Direito Publico), nos termos da Lei Federal n° 11.107, de 6 de abril de 2005.

Conforme justificativas acostada ao Protocolo de Intengoes, 
aprovado em 11/08/2021, pelo colegio de Prefeitos dos Municipios supracitados, o 
Municipio usufruira de todas as vantagens de urn Consorcio de Direito Publico, cujo 
objetivo institucional e de promover a adequada gestao dos residues urbanos e 
industriais utilizando-se de aterro sanitario, dentre as quais:

Vantagem de poder firmar Convenios com a Uniao, Estados e Municipios, ja 
que hoje so os admite entre pessoas de direito publico;

Imunidade Tributaria (art. 150, §2° da Constituigao Federal);

Pagamento de suas dividas judiciarias por meio do sistema de precatorios 
estabelecidos pelo art. 100 da Constituigao Federal;
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Seguran^a juridica, porque estabeleceria com clareza o regime que Ihe seria 
aplicavel;

Assunpao de uma serie de prerrogativas de Direito Publico que permitiriam 
assumir atividades que as pessoas de Direito Privado nao poderiam 
comprometer-se a fazer;

• Possibilidade de dispor de maiores valores nos limites de licitapao. Os 
valores sao contados em dobro quando o Consorcio e constituido por ate 3 
(tres) entes federados ou o triple, se formado (como e o caso do CIAS) por 
um numero acima de 3 (tres) consorciados.

Destaque-se que, em se tratando de um Consorcio ja existente 
(como e o caso do CIAS), cuja credibilidade no que concerne a sua operapao e 
eficiencia sao comprovadas, a conversao em Consorcio Publico de Direito Publico, 
permitira a ampliapao do rol de atividades atualmente desenvolvidas, bem como, a 
potencial adesao de novos participes, aumentando com isso a economia de escala.

Como bem justificado no Protocol© de Intenpoes, “...o Consorcio 
Publico de Direito Publico contribui para a maior transparencia das agoes das esferas 
de poder envolvidas, bem como, para a racionalizagao e otimizagao na aplicagao dos 
recursos publicos, eis que ficarao sob a egide fiscalizatoria do Egregio Tribunal de 
Contas do Estado de Sao Paulo’’.

E ressaltado, ainda, que a “...conversao do Consorcio de 
Associagao Civil para Consorcio Publico de Direito Publico, tal qua! pretendido por 
seu participes, em nada afetara as obrigagoes anteriormente assumidas junto 
Ministerio Publico, mediante celebragao de TAC - Termo de Ajustamento de 
Conduta, ou seja, sera preservada a seguranga juridica do acordo celebrado 
beneficio da populagao e do meio ambiente. ”
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Diante do exposto, observamos que, com a ratificapao do 
Protocol© de Intenpoes sera formalizado o necessario Contrato de Consorcio, 
condipao essencial a continuidade de operacionalizapao e funcionamento do CIAS.

Por fim, em cumprimento as determinapoes contidas na Lei de 
Responsabilidade Fiscal e no art. 65 da Lei Organica do Municipio, cumpre-nos 
informar que as despesas correrao a conta de dotapoes orpamentarias proprias, 
atualmente ja arcadas pela Municipalidade com o rateio do Consorcio CIAS 
(anteriormente autorizado pela Lei Municipal n° 753/1990).
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Diante do exposto, face a importancia da materia, solicitamos a 
Vossa Excelencia e aos Nobres Vereadores, que deliberem sobre o projeto em tela, 
em regime de urgencia, nos exatos termos do art. 66 da Lei Organica do Municipio de 
Cajamar.

Na certeza de podermos contar com a costumeira atengao desse 
Douto Colegiado, subscrevemo-nos, reiterando, no ensejo, a Vossa Excelencia e 
Nobres Pares, nossos protestos de elevada estima e distinta consideragao.

\
Atenciosamente.

/

DANILO BARBOSA, MACHADO 
Prefer njcipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
DD. Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR -SP.
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PROJETO DE LEI N° 3 6 , DE 5 DE AGOSTO DE 2022

“Ratifica o Protocolo de Intengoes para 
conversao do atual Consorcio Intermunicipal 
para Aterro Sanitario - CIAS, firmado pelos 
Municipios de Cajamar, Campo Limpo 
Paulista, Louveira, Jundiai, Varzea Paulista e 
Vinhedo, todos do Estado de Sao Paulo, nos 
termos da Lei Federal n° 11.107, de 6 de abril 
de 2005”

Art. 1° Fica ratificado, em todos os seus termos, conforme anexo unico 
desta Lei, o PROTOCOLO DE INTENQOES para conversao do atual Consorcio 
Intermunicipal para Aterro Sanitario - CIAS, firmado pelos Municipios de Cajamar, 
Campo Limpo Paulista, Louveira, Jundiai, Varzea Paulista e Vinhedo, todos do 
Estado de Sao Paulo, instituido inicialmente como associagao civil, com 
personalidade juridica de Direito Privado, sem fins economicos, em data anterior a 
edigao da Lei Federal n° 11.107, de 6 de abril de 2005 e do Decreto Federal n° 
6.017/2007, o qual passara a ser denominado CONSORCIO INTERMUNICIPAL 
PARA AgOES SUSTENTAVEIS - CIAS, na forma autorizada pelo art. 41 do 
Decreto Federal n° 6.017, de 17 de Janeiro de 2007, cuja transformagao tera inicio 
de vigencia, como orgao Autarquico, a partir de sua formalizagao com prazo de 
duragao indeterminado.

Art. 2° As despesas decorrentes da execugao desta Lei correrao por 
conta de dotagoes orgamentarias proprias, suplementadas se necessario.

Art. 3° Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao, revogando as 
disposigoes em contrario.

Prefeitura do Municipio de Cat^mar/5 de agosto de 2022.

DANILO BARBOSA MACHADO 
P ref e i to M\j n i c i pa I
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