PREFE!TuRA MuNIC!PAしDE CAMPINA VERDE
CONTRATO DE PROGRAMÅ NO 0g/2020

CON恥富ONO

83伍020

CONTRATO DE PROGRAMA QUE ENTRE

SI CELEBRAM O MUNIctPIO DE
C今MPRA VEIanE E O CONS6RCIO
PUBLICO D E DE S ENVO LVI剛皿NTO

SU S TE NTÅvEL Iro TRIÅ NGU LO

MINEIRO E ALTO PARANAjBA ̲ CIDES ̲
OBJETIVANDO A COORDENACÅo,

NORMATIZACÅo,
EXECUCÅo E
FUNCI(聖AMENTO DO SERVICO DE

INSPECAO MUNICIPAL CI]DES.

Pelo presente instrunento, de um lado o Municipio de Campina Verde ‑ MG, PeSSOa
juridica de direito ptolico intemo, inscrito no CNPJ(MF) sob nO 18.457.291/0001‑07,
com sede na Rua: 30 nO 296 ‑ Centro, neste atO rePreSentado pelo Chefe do Executivo,
Prefeito Fradique Gurita da Silva, brasileiro, divorciado, ngente POlitico言nscrito no

CPF(MF) sob nO 863.833.618‑72, reSidente e domiciliado a Avenida Cez血n 93, bairro

Sao Vicente, neSta Cidade de Campina Verde ‑ MG doravante refendo simplesmente
∞mO MUNTC血IO/CONTRATANTE, e de outro lado o Coms6rcio Pf心lico
IntermunicipaI de DesenvoIvimento Susten絡vel do Triangu10 Mineiro e Alto

Paranaiba ‑ CIDES, asSacia確O P皿ica言nscrita no CNPJ sob o nO 19.526. 1 55/0001‑94,
COm Sede na Av. Ant6nio Thomaz Ferreira Resende, nO 3 180, Bairro Setor血dustrial, na

Cidade de Uberl餌dia ‑ MG
Borges

neSte atO rePreSentado pelo Presidente, Sr. Lindomar Amaro

inscrito no cpF nO

435.100.006‑68, doravante denominado

CONTRA TAD O/CⅡ)E S.

Considerando que sao integrantes deste programa os municipios de:
l. Campina Verde
2・ Canapolis

3. Centralina

4. Monte Alegre de Mnas
5. Ituiutaba

6. Indian6polis

7. Prata

8. antavit6ria

Considerando que o Sistema de Inspecao Municipa賞‑ SIM ‑ 6 uma politica p軸ca

municipal de relevante importancia para a dinamiza9aO da economia local, na medida em
que cria oportunidades de instala9肴O de agroind血ias para processamento da produ9aO

Primina do municipio, agregando valoI Criando empregos e gerando rendas a

Considerando que a organiza轟do Sistema Inspe9aO de Produtos de Origem Animal

Cria mecanismos que visam garantir a ofcha de produtos processados livres de riseos a
Sa。de humanarfOntribuindo para a seguranca alimentar e nutricional das popula96es;

彊

一二函冒

Considerando que esses munlCIPIOS S肴O COnSOrCiados ao Cons6rcio P的lico
工ntemunicipal de DesenvoIvimento Sustent各vel do Triangulo Mneiro e Alto Paranaiba

‑ C皿ES ‑ tendo subscrito e posteriormente ratificado o Protocolo de Inten96es, atraveS

de Lei Municipal;
ConsideI.ando que o CIDES fara ades肴o ao Sistema 〔h卯caゐde Aten〆o d S宏nicああ
Agrapecedria ‑ SU4鎚‑ e aO Sistema Brasileiro de Inspe9aO de Produtos e Insumos

Agropecuarios ‑ SISBI ‑ nO Periodo mckimo de 3 anos, COnforme determina o Decreto
Federa1 10.032, de Ol/10/2019;
Considerando que a adesfb ao SISBI/SUASA estabelecera meios de amplia辞o dos

mercados de consumidores das agroinddstrias inspecionadas por esse sistema e instaladas

no Municipio;
Considerando o completo atendimento aos requisitos da Lei Federal nO =.107, de
O6/04/2005, e aO Decreto Federal nO 6.O17, de 17/Ol/2007;
Considerando o art. 2O, item III, § 3O, da Lei Federal nO ll.107/2005

que aSS平PreVe‥

S 3Q Os cons6rciospめhcospo・カ諺o outorgrr conceLSLSt50, pemisstgo ou autoriZa鐘0 de
Obras ou servifOぶp紡Iico$ mCCガante autorizafaO PreVista

O COntmtO de consdrcio

pめhco, que deverd jnc#car cあゆma e乎,eC卯ca o o勿eわdo concesl蛎0, perm短めou
autoriza錐o e as con雌∂es a qe e det,e毒aten・れobser雌あa佃g7skf∂o ̀カnomas
gerais em v哲vr.

;

Considerando o art. 40, § 1o, daしei FederaI n9 11・107/2005, que tambem preve: ㌣ 1g Pcrr。 os

匪do /nciso /I/ do copu亡deste arffgoノCOnSidera‑Se COmO dreα de 。tu。弗o do cons6rcio pt;b旬

ind印endentemente de /7gurqr o肋i約como 。onsorciqdq

叩ue COrreSp。nde d somq dos

ter所柄os: /喜dos Muni。旬o5, quando o cons6rdo p。b/ico rty con謝u伽soment叩or
Muni。bios ou por um Esfado e Mun碕ios 。om territ6rios neIe con掘o拾

Considerando que este programa se encontra previsto na Lei Orcament誼a Anual

q

OA)

do Municipio Contratante

bem como no orcamento programa 】〕ara O eXerCicio

de 2020 de cada um deles e no c皿ES;
Considerando que o art

do Decreto Federal nO 6.O17/20017 que di2」・

p紡o pò協ser co肋aめpor enze consorclaめ・ O

pOr enわ磁, q鮎n嬢碑a

C切inis舟やznd励み航海o,融u c坤en蛾あa #c肇0
融iso華cあLeinO ll・/07 ̀加2005.

O consbrcio

OS短oos cb毒巧

;

Considerando a gestfro associada dos servlCOS P。blicos relativos aos sistema de Inspe9aO

autOrizada pelos entes consorciados no l la Assembleia Geral Extraordinina do CIDES,
OCOrrida em 21/08/2019;
CELEBRAM o presente contrato de Programa por meio da Presta如de Servico,

doravante designado de pROGRAMA DE TRABALHO ‑ Programa de Trabalho do
Servi9O de Inspe9肴O Municipal CDES ‑ aO qual se aplicam as disposi96es da legisla9aO
federal de cons6rcios p拙cos

em eSPeCial a Lei Federal nO l ]. 107/05, O Decreto Federa賞

nO 6 017仰a lei de cria9肴O do serv19O de inspe9肴O nO Municipio Contratual, e,

SuPletivanente, a Lei Federal nO 8.666/93.

CLÅusuLA PRTMERA鵜OBJETO
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Subclausu量a Primeira ‑ O contrato tem por objeto a gestfo associada de servico p心blico,

atrav6s do desenvoIvimento de atividades, Pelo CIDES, inerentes ao Servi9O de Inspe9aO
Municipal CIDES ‑ SIMC鵜e餌ura ades希o ao Sistema de Inspe9aO de Produtos de

Origem Animal ‑ SISBI ‑ na forma do Servico de Inspe9aO CIDES.
CLÅusuLA SEGUNDA ‑ G圏STÅo ASSOCIADA
Subc15usuIa Primeira ‑ A gest肴o associada de serv19O P蘭lico compreende o exercicio

das atividades de coordena鋳O, Planejamento, regula9aO, eXeCuC肴O, inspe辞o e
fiscaliza9あde produtos de origem animal junto aos Municipios pertencentes ao CIDES

relacionados abaixo:

1. CampinaVerde
2. Can各polis

3. Centralina

4. Monte Alegre de Minas
5. Ituiutaba

6. Indian6polis
7. Prata

8. Santa Vit6ria
9. Tupaciguara
SubcI血sula Segunda ‑ Para fins de comercializa辞O dos produtos oriundos dos
estabelecimentos inspecionados

autOriza o Decreto Federal nO lO.032, de Ol de outubro

de 2019, que Sqam COmerCializados em toda drea de atua班o do CIDES,

independentemente de os demais municipios integrantes do Cons6rcio possuirem
Servi9OS de inspe9aO municipal.

CLÅus廿LA TERCEIRA ‑ ATIV皿ADES A SEREM EXECUTADAS
SubcI血su萱a Primeira ‑ O CIDES serirespons各vel pela execu9肴O do o串to desse

COntratO, definido nas segumteS atividades:
a) normatizar, eXeCutar

COOrdenar as atividades de inspec肴o e fiscalira9aO industrial

e sanitdria dos estabelecimentos registrados ou relacionados, dos produtos de
Ongem animalブCOmeStiveis ou n肴o, e SeuS derivados;
b) realizar a inspe亨aO e fiscaliza9肴O industrial e sanitina dos pro(lutos de origem

animal e a fisealiza如dos produtos destinados a alimenta9aO animal nos
estabelecimentos registrados atrav6s do Servi90 de Inspee乞o Municipal C皿ES;
C) lavrar auto de infracao, de apreens肴o e de interdi亨乞O de estabelecimentos ou de

PrOdutos, quando constatarem o descumpnmento de obriga如legal relacionada

COm aS atribuic6es descritas neste artigo;
d) assessorar tecnicamente o govemo municipalブqundo requisitado, na elabora9肴O

de acordos, tratados e conven96es com dos quais o municipio s句a membro, nOS
aSSuntOS relacionados do servi9O de inspe鈎o municipal e/ou via cons6rcio

p琉1i○○;
e) atividades de coordena9為O

tremam ento s ;

3

PlanQjamento, Padronizac奮o de procedimento

PREFEITURA MUNtC!PAL DE CAMPINA VERDE
f) elaborar as normas complementares ou n肴o para a execu確O das a96es de inspe確O,
fiscalizacわ, registro, relacionamento e habilitacあdos estabelecimentos, bem

COmO registro, Clas緬ca鐘o, tipificacao, Padronizacao e cert描ca鐘O Sanit誼a dos

PrOdutos de origem animal;
g) verificar a implantac款o e exeou辞O dos programas de autocontrole dos

estabelecimentos registrados ou relacionados;

h) coordenar e executar os programas de analises laboratoriaisfiscais
Para mOnitoramento e verifica9あ

da identidade, qualidade e inocuidade dos

PrOdutos de origem animal registrados neste servico de inspecao;
i) elalborar e executar o programa de controle de residuos de produtos de uso

Veterinarios e contaminantes em produtos de origem animal;
j) elal)Orar e eXeCutar PrOgramaS de combate a fraude nos produtos de origem
Animal nos estabelecimentos registrados por este servico de inspe尊o;
k) elaborar programas e planos complementares as a96es de inspe確O e fiscaliza9肴O;

1) a Inspe辞O Municipal, depois de instalada, Sera eXeCutada de foma permanente

Ou pe正6dica;

m) constituir e compartilhar equipe t6cnica capacitada entre os Municipios
Participantes do Contrato de Programa, POSSibilitando a presta確O de servicos de

inspe9fo e fiscaliza9あsanit誼a;
n) integrar os servi9OS de inspe辞o por meio de um sistema operacional de dados

COmPartil hados;
O) submeter periodicamente ou sempre que solicitado por 6rg肴os competentes, Plano
de a9為O e relat6rio composto de crit6rios, indicadores, fomulas e parametros

definidore§ da qualidade dos servlCOS;
P) participar de estudos tecnicos, informa96es, PeSquisas e an各Iise 〔1a qualidade dos

PrOdutos da agricultura familiar;
q) promover o uso racional dos recursos naturais e a protecao do meio ambiente;
r) apoiar e fomentar o intercambio de experiencias e de infomap6く鵜entre OS enteS

COnSOrCiados;

S) as demais atividades inerentes a competencia do CIDES, que lhes forem
atribuidas em regulamento.

CLÅusuLA QUARTA ‑ PRAZO
SubcIfiusula Primeira ‑ O presente contrato vigorar託a partir do dia 13/05/2020 e se

estenderfrot6 3 1/12/2020, COnfome a Lei de Diretrizes Orcamentdria, aPrOVada na 12a
Assembleia Geral Extraordin允ria, OCOrrida no dia 30/10/2019 pelos entes do cons6rcio,

OS quais sao signatdrios, COnfome arts. 34 e 35 do Decreto 6.017/07.
CLÅus廿LA QUENTA ‑ VALOR
O valor do contrato sera ot函o de reg河ste anual, tendo como base o custo operacional
necessario para execu確O do obeto

a Ser apreSentado e aprovado em assembleia geral do

CⅡ)ES.
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Subclausula PrimeiI.a ‑ O valor dos servlCOS de inspe辞o para o exercicio 2020

deliberado na 12a A.G.E, nO mOntante de R$ 75.209,22 (Setenta e Cinco mi萱, duzentos e

nove reais e vinte e dois centavos) a ser transferido ao CIDES em lO parcelas, COnforme
demonstrado no quadro de desemboIso no anexo血ico deste contrato.

Subcl血sula Segunda ‑ Poderao ser decrescidos valores na execucao dos servlCOS Objeto

do presente documento, mediante temo aditivo, nOS temOS da Lei Federal nO 8.666/93 e
legisla亨6es correlatas, Submetendo tal modifica飼o, POSteriormente膏Assembleia Geral.

CLAUSULA SEXTA ‑ RECURSOS
Subcl血sula PI.imeira ‑ Constitui como obriga9為O do contratante providenciar as

dota96es or9ament誼as

reServaS e emPenhos necessえrios a execu辞O deste contrato. As

despesas para execu9急O deste contrato correrわpor conta da dota9肴O OrCament缶ria:

02.02.14.01.20.606.0022.06.2607.3. 1.71.7O.0000‑ RATEIO PELA PARTICIPACÅo

EM CONSORCIO PUBLICO.
02.02. 14.01.20.606.0022.06.2607.3.3.71.70.0000‑ RATEIO PELA PARTIC皿ACÅo

EM CONSORCIO PUBLICO.
02.02. 14.Ol・20.606.0022.06.2607.4.4.71.70.0000‑ RATEIO PELA PARTIC皿ACÅo

EM CONSORCIO PUBLICO
CLÅusuLA S血TIMA ‑ OBREGAC6ES
Subcl血su葵a Primeira ‑ Constitui obriga確o do MUNICipIO:
a) repassar os recursos ao CIDES para a execu9各O do sistema de inspe確O municipal;
b) disponibilizar ao CI[娼S apoio Io錘co e recursos hunanos ao Servico de Inspe9あ

Municipal CI耽S ‑ SIMC para ap6es do servlap nO mumCIPIO, quando se fizer

n∞eSS壷0;
C) dispohibili糾com釦us integral para o MUNTdPIO, Se neCeSS証o, Servidor (a) para
executar advidades admini strativas no m皿icipio vinculadas a。 SIMC;

d) disporibiliza岬so neCeSS征o, COm 6nus integral para o MIJNECipIO, de servidor @

Para eXeCutar atividades tdenicas vinculadas ao SMC ‑ nOS caSOS que se tratar de
inspe確O Permanente;
e) delegar ∞mPetchcias de poder de policia na fiscalizap為o dos servi9OS inclusos no Servi9O

de血spe辞O Municipal C皿ES叫eto do presente temo;
f) responder soliderianente nas deapesas extraordin缶a em que der causa este ∞n調O;

g) responsabilizar pda ar∞ada鈎O das taxas deste serv帝o a serem c。bradas dos脚鉦。S,
∞nforme definido no c6digo tribut缶o do municipio; e
h) disponibilizar dados e infomapdes s。bre os estabelecimeutos inscritos no servi9O de

inspe9あ, naquilo que for neeess紅o ao re毎stro junto SIMC para aprova確O do re毎stro

捌血t鉦0.
Subcl血su獲a Segunda ‑ Constitui obriga辞o do CIDES:
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a) realizar as atividades previstas na Clねsula Terceira dentro da boa t6cnica e

Seguran9a em COnformidade com a legisla9肴O municipal, eStadual e federal de

inspe鐘o de produtos de origem animal;

b) disponibilizar pessoal t6cnico qualificado e capacitados para executar os servi9OS
PreVistos na ClallSula Terceira, na foma do ardgo 37 inciso IX da Constitui9あ

federal, POr Se tratar de contrato de programa por prazo determinado. As
COntrata96es ocorrerao por periodos de 12 (doze) meses, POdendo haver
PrOrrOga9§O, limitada ao periodo total de 48 (quarenta e oito) meses;

C) arquivar e manter com seguran9a a guarda dos documentos fiscais e relat6rios de

atividades relativos ao SIM e SISBI, garantindo a rastreabilidade dos produtos e
dos empreendimentos inspecionados no munlC賞PIO;

d) fomecer, Sempre que SOlicitado, tOdas as infomac6es e documentac肴o referentes
ao desenvoIvimento das atividades relacionados com o (羽eto; e
e) responder por todas as despesas decorrentes da prestac奮o dos servicos.

CLÅusuLA OITAVA ‑ RESTR叩6ES
Subcl血sula Primeira ‑ Havendo restri確O na realiza9為O de despesas, de empenhos ou
de movimenta辞O financeira ou qualquer outra derivada das normas de direito financeiro,

O MUNICIPIO

mediante no揃ca亨あescrita, deve「各inform糾a ao CIr旧S, aPOntando as

medidas que tomou para regularizar a situa辞O.

Subclausula Segunda ‑ Eventua=mpossibilidade de o MUNICipITO cumprlr Sua
Obriga辞o or9amentdria e financeira estabelecida neste contrato obrigara o CIDES a
adotar medidas para adaptar a execu9急O Or9amentdria e financeira aos novos limites.

CLÅusuLA NONA ‑ RESCISÅo
SubcIausula Primeira ‑ O presente contrato de programa poder鉦er rescindido por:
a) descumprimento de qualquer das metas para a consecu9肴O do (羽eto e/ou cl各usulas
do presente contrato que causem a impossibilidade de continua9aO da execu亨aO

do contrato;
b) superveni台ncia de norma legal ou fato imprevisivel ou que b tome forma1 0u

materialmente inexequivel;
C) ato unilateral com comprovada motiva9あjur王dica e/ou legal, mediantes aviso

Previo da parte que dele se desinteressar, COm anteCed6ncia minima de 30 (trinta)
dias, reSPeitando o cumpnmento das metas em curso.
SubcI如sula Segunda ‑ O gerenciamento sobre o fluxo de caixa descontado este contrato

devera ser feito de modo a preservar o equilibrio econ6mico‑financeiro originalmente
PaCtuado garantindo言nclusive, a COmPleta remunera9aO e amOrtizacfo dos investiment。S
PreeXi stentes referentes a execu9肴O dos serv19OS.
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qualSquer 6nus desde que obedecido o equilibrio econ6mico‑financeiro originalmente

PaCtuado, COnforme estabelecido em Assembleia do CIDES.
Subc14usuIa Quarta ‑ O CIDES contin皿毎restando os seryicos nas mesmas bases

deste contrato, reSPeitado o equilibrio econ6mico‑financelrO, ate O Seu efetivo
adimplemento indenizat6rio e o consequente encerramento administrativo, Observadas as
demais disposi96es pertinentes existentes neste contrato.

SubcIausuIa Quinta ‑ Na rescisao deste Contrato de Programa, tOdos os bens porventura
afetos dexplora尊O PemaneCerあvinculados河resta鈎o dos servlCOS, Sem prQjulzo das
indenizac6es cabiveis, na PrOPOrC為O dos investimentos realizados, POdendo tal
indeniza亨為O Ser efetuada, nO tOdo ou em parte, POr meio de participa9肴O, PrOPOrCional aos

investim entos.
Subcl血sula Sexta ‑ Para os fins previstos na subclausula anterior, Obriga‑Se O CIDES a
entregar os bens ali referidos em condic6es normais de operacionalidade, utiliza鈎O e
manuten9肴O, Sem PrQjuizo do normal desgaste resultante do seu uso, inteiramente livres e

desembara9ados de qualSquer 6nus ou encargos.

CLÅusuLA D屯CIMA ̲ PENALⅡ)ADES
Subclausu量a Primeira葛Em caso de descumprlmentO das obriga亨6es可stadas pelo
MUNICIPIO, O PreSente COntratO Sera reSCindido e implicara na desvincula確O do
Programa

na devolu確O dos bens e equlPamentOS eVentualmente cedidos e na exclusao

de participa辞O em aCOrdos de coopera9aO, PrQjetos e a亨6es desenvoIvidas no Programa.

CLÅusuLA DEcm pRIMEIRA ‑ BENS REVERSivEIS
Subclausula Primeira ‑ Integram os servicos de assessoria/consultoria e execu9肴O na

implanta鈎o e exeou確o do S.I.M.C (Servieo de Inspe9肴O Municipal CIDES) todos os

bens e direitos preexistentes a este contrato de programa, POrventura afdedos e
indispens各veis河resta鈎o dos servicos, de dominio e posse do MUNIC王pIO, bem como
aqueles adquiridos ou construidos na vig6ncia do presente, C叩POSSe e geStaO Ser為O

exercidas pelo CIDES.
Subclausula Segunda ‑ Os bens e direitos porventura af轟dos a prestap肴o dos serv19OS

dever肴o ser devidamente registrados no CIDES e acompanhados pela Assembleia do
CIDES

de modo a permitir a identifica辞o e avalia9aO Patrimonial.

Subc看血sula Terceira ‑ O CIDES zelarまpela integridade dos bens eventualmente
Vinculados a prestac奮o dos servieos de implanta9aO do Servi90 de Inspe9為O Municipal

CIDES ‑ SIMC.
SubcIausuIa Quarta ‑ Os bens e direitos event駒lmente af細dos ou indispens各veis a
PreSta9aO dos serv19OS n急O POderao ser alienados ou onerados pelo CID岨S ou prepostos

Sem Pr6via anu6ncia do MUNIC王pIO e da Assembleia do CIDES, PermaneCendo
Vinculados a presta9為O dos serv19OS.

Subclausu賞a Quinta ‑ O MUNICipIO poderirealizar investiment。S Vin。ulad。S aOS

Servi9OS, Cabendo a Assembleia do CIDES definir como estes serねincorporados,
OPerados, registrados e contわilizados.

CLÅ廿suLA 。EcIMA SEGUNDA ‑ ENTERVENCÅ0

一国
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Subclausula Primeira ‑ Sem prQjuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades

incidentes, O MUNICfpIO, nOS termOS do artigo 32 e seguintes da Lei Federal n.0
8.987/95, POdera intervir, exCePCionalmente, e a qualquer tempo, na exPlora9わdos
Serv19OS Ot)j eto deste contrato, COm O fim de assegurar sua adequada presta確O, bem como

fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.
Subclausu萱a Segunda ‑ A interven辞O Se dara por ato propno e especifico do

MUNICIPIO, SemPre atraV6s de indicacao da Assembleia do CIDES.
Subclausula Terceira ‑ A interven尊O far‑Se‑各POr decreto municipal, que COntera a
designa9為O do interventor, O PraZO da interven辞O e OS Ot)jetivos e limites da medida,

devendo ser instaurado, nO PraZO de 30 (trinta) dias, O PrOCedimento administrativo para

COmPrOVar aS CauSaS determinantes da medida e apurar responsabilidades, aSSegurado o
direito de ampla defesa.
SubcI盃usu賞a Quarta ‑ Se ficar comprovado que a interven9aO naO Observou os

PreSSuPOStOS legais e regulamentares sera declarada sua nulidade, devendo o servlCO Ser
imediatamente devoIvido ao CIDES, Sem Prejuizo de seu direito潰ndeniza9fo.
Subcl血suIa Quinta ‑ Se o procedimento administrativo a que se refere o caput deste
artigo nao estiver concluido em 180 (cento e oitenta) dias, COnSiderar‑Se尋invalida a

interven9aO, devoIvendo‑Se aO CⅡ)ES a administra9わdos serv19OS, Sem Prg直zo de
indenizac肴o que lhe seja devida.

Subcl血su萱a Sexta ‑ Cessada a interven確O, Se n急O for extinto ou rescindido o contrato,

a administra辞o do serv190 Sera devoIvida ao CIDES precedida de presta9あde contas
Pelo interventor, que reSPOnder各pelos atos praticados durante a sua gestao.

CLÅus廿LA DEcIMA TERCEIRA ‑ DEVERES H DIREITOS DOS USUÅREOS
SubcI血sula Primeira ‑ Sem pr匂uizo do estabelecido nas nomas de regulac着o, S為O
deveres dos usuまrios:

a) contribuir para a permanencia das boas condi96es dos bens afetados aos servi9OS;
b) cumprir com o previsto nas nomas de regulac急o;

C) autorizar a entrada de prepostos do CIDES e do MUNICfpIO, devidamente
Credenciados, nOS im6veis que estかm ocupando para que possam ser executadas

as ae6es de interesse dos serv19OS) Ou OS que S?Jam a ele complementares
necess餌os a sua respectiva presta辞O;

d) informar imediatamente ao MUNIC王pIO e ao CIDES sobre qualquer altera確O
Cadastral do negocIO Ou do produto que altere sua classifica9袖
e) atender a legisla9肴O que trata do servi90 de inspe9肴O municipal.

Subclausula Segunda ‑ Sem prg河izo do estabelecido nas nomas de regula確o, S肴O

direitos dos usuarios:

a) receber os servi9OS em COndi96es adequadas;

b) receber todas as inft)ma96es para a defesa dos interesses individuais ou coletivos,
bem como as necess餌as para a eficiente utiliza9欲o dos servlCOS Pbblicos;

C) levar ao conhecimento do 6rgao regulador as irregularidades das quais venham a

ter conhecimento;
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d) ter acesso as legisla96es e normativas pertinentes ao servi9O;

e) comunicar ao CIDES e ao MUNICfpIO, POr meio de sua ouvidoria, Ou, CaSO
insuficiente a atua9款o desta, aO OrgaO regulador os atos ilicitos ou irregulares

POrventura Praticados pelo CIDES e o MUNIC王pIO e os seus respectivos

PrePOStOS na eXeCu9aO dos serv190S;
Subcl血sula Terceira ‑ Os casos omissos ou as ddvidas surgidas no relacionamento com
OS uSudrios, em decorr台ncia da aplica辞o das condi95es previstas neste Contrato serao

resoIvidos pela Assembleia do CIDES ou 6rgao regulador competente, O qual podera
mediar conflitos entre usu各rios e o CIDES e o MUNICfpIO.

SubcIausula Quarta ‑ Para fins desta Clausula, entende‑Se COmO uSuarios os
estal)elecimentos, de qualSquer natureZaS言nspecionados pelo Servi9O de Inspec肴o

Municipal CIDES‑SIMC.
CLÅusuLA D屯cIMA QUARTA ‑ EXTINCÅo DO CONTRATO
SubcI血su獲a Primeira ‑ A extin印O do presente Contrato ocorrer各nas seguintes

hip6teses:
a) advento do termo contratual;
b) rescis肴o decorrente de grave inadimp16ncia contratual;

C) dissolu9aO do CIDES ou do Servi9O de Inspe9奮O Municipal C皿ES ‑ S.I.M.C;
d) encampa辞o, mediante lei municipal autorizativa, desde que haja pagamento

Pr6vio das indeniza96es devidas;
e) m心tuo acordo.

CLÅusuLA D屯cIMA QUENTA ‑ DISPOSITIVOS GERAIS
SubcI如sula Primeira ‑ O Cons6rcio CIDES publicara periodicamente os documentos

de que trata o presente termo no sitio eletrchico: WWW.Cides.com.br e em conformidade

COmaLei.
SubcIausuIa Segunda ‑ Os serv19OS P的licos de que tratam o presente temo serao

avaliados e fiscalizados por comissao a ser criada pelos entes consorciados de que fazem
Parte desta gest肴o associada e pelos usu誼os dos servicos pdb量icos confome publica96es

das presta96es de contas e canais de atendimento do Cons6rcio CIDES.
Subclausula Terceira ‑ O presente contrato de programa podera ser alterado mediante
termo aditivo assinado entre as partes.

SubcIdusula Quarta ‑ O Cons6rcio CIDES prestara contas das a96es e servi90S e demais
termos do presente documento aos entes consorciados de que fazem parte da gestあ

associada dos servlCOS Pdblicos mencionada neste.
SubcIausu!a Quinta ‑ A96es complementares necessarias para a execu9あdo presente
COntratO de programa serao debatidas e decididas pelos entes participantes da gest為o

associada e ser肴o materializadas por meio de atos administrativos emitidos pelo

Cons6rcio CIDES.
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PREFEiTURA MUNiCIPAL DE CAMPINA VERDE
Subcl血sula Sexta ‑ Fazem parte integrante do preserlte COntratO, COmO Se nele
estivessem transc正os, tOdos documentos presentes no processo Licitat6rio dispensado e

elaborado pelo MUNIC王pIO叫v inteiro teor as partes declaram ter pleno conhecimento.

CLÅ廿suLA D丘cIMA SEXTA ̲ FORO

SubcIausula Primeira ‑ As partes elegem o foro da sede do CIDES para dirimir
qualSquer queSt6es resultantes da execu9aO deste Contrato.
Por estarem de acordo膏rmam o presente contrato em 3 (tres) vias de igual teor e forma,

na presen9a das testemunhas abaixo.

Campina Verde ‑ MG, 13 de Maio de 2020.

TESTEMUNHAS :

みヨ0王者‑ます
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PREFEITURA MuNiCIPAL DE CAMP!NA VERDE

AN圏XO寄N重CO
1) ACÅo DE DESEMBOLSO:

MANUTENCÅo DO SIMC
l. PessoaI (N.D.: 3.1・71.70・00‑ FONTE lOO):

VaIoresMensais
JUNHO‑OIparcelade:R$3.653,35

JULHOADEZEMBRO‑6parcelasdeR$3.846,42
QuantidadedeParcelas/Ano:QZE塑埜

ValorTotal:R$26.925,00(vinteseismil,nOVeCentOSeVinteecincoreais).
2. Investimentos (N・D・: 4・4・71.70.00‑ FONTE lOO):

ValoresMensais
JUNHO‑01parcelade:R$357,16

認諾詣誤認蓬豊R$357,14

音

ValorTotaI:R$2.500,00(doismilequinhentosreais).
3. Outras Despesas Correntes (N.D.: 3・3.71・70.00‑ FONTE lOO):

VaIoresMensais
JUNHOADEZEMBRO‑07parcelasde:R$3.475,00
QuantidadedeParcelas/Ano:QZ埋壁
VaIorTota重;R$24.325,00(vinteequatromil,treZentOSeVinteecincoreais).

VALOR TOTAL ANUAL: R$ 53.750,00 (Cinquenta e tr6s miI, SeteCentOS e
Cinquenta rcais).

妻ら鎚̲へ、のしo

Minas Gerais , 27 de Maio de 2020 • Diário Oficial dos Municípios Mineiros • ANO XII | Nº 2764
04.122.33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica: R$
15.000,00 (Quinze mil reais)

Uberlândia, 11 de maio de 2020
LINDOMAR AMARO BORGES
Presidente do CIDES

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Publicado por:
Bianca Christianes Dias
Código Identificador:3A97E83C

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO DE CONTRATO DE PROGRAMA Nº 05/2020
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE –
MG E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO
MINEIRO E ALTO PARANAÍBA – CIDES - ANO 2020.
Contrato de Programa Nº 05/2020 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 Campina Verde, inscrito no CNPJ sob o n.
18.457.291/0001-07 firmado em 13/05/2020. Base Legal: Lei Federal
nº 11.107 de 06/04/2005 e ao Decreto Federal nº 6.017 de 17/01/2007.
Objeto: O contrato tem por objeto, a gestão associada de serviço
público, através do desenvolvimento de atividades, pelo CIDES,
inerentes ao Serviço de Inspeção Municipal CIDES – SIMC e com
vistas a promover a adesão ao Sistema de Inspeção de Produtos de
Origem Animal – SISBI na forma do Serviço de Inspeção CIDES.
Vigência: de 13/05/2020 a 31/12/2020. Valor R$ 75.209,22.
Publicado na íntegra no link: www.cides.com.br
Uberlândia, 13 de maio de 2020
LINDOMAR AMARO BORGES
Presidente do CIDES
Publicado por:
Bianca Christianes Dias
Código Identificador:9D2FD3B7

Uberlândia - MG, 20 de Maio de 2020
LINDOMAR AMARO BORGES
Presidente do CIDES
Publicado por:
Bianca Christianes Dias
Código Identificador:45B1D1AC
SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
RESOLUÇÃO Nº 06, DE 26 DE MAIO DE 2020.AUTORIZA O
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO
MINEIRO E ALTO PARANAÍBA – CIDES, A ABRIR
CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR
SUPERÁVIT FINANCEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O PRESIDENTE do Consórcio Público Intermunicipal de
Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
– CIDES, no uso das atribuições que lhe confere o art. 33, do Estatuto
da Entidade,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica autorizado o Consórcio Público Intermunicipal de
Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
– CIDES – a abrir créditos adicionais suplementares por Superávit
Financeiro, até o limite do valor total apurado no Balanço Patrimonial,
exercício anterior, conforme art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, e nos
termos da Resolução CIDES nº 01 de 13 de janeiro de 2020.
Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Uberlândia/MG, 26 de maio de 2020.

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
RESOLUÇÃO Nº 05, DE 20 MAIO 2020. ABRE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE
DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO
MINEIRO E ALTO PARANAÍBA – CIDES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS
O PRESIDENTE do Consórcio Público Intermunicipal de
Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
- CIDES,no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto do CIDES,
em vista do Artigo 4º da Resolução nº 14 de 2019.
resolve:
Art. 1º - Fica aprovada a abertura de crédito suplementar no valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais) ao orçamento vigente do Consórcio
Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo
Mineiro e Alto Paranaíba – CIDES, nas formas a seguir:
10 – CIDES
10 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO
1001 – GESTÃO DO CIDES
2001 – MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA GESTÃO DO
CIDES
04.122.33.50.41.00 –Contribuições: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais)
Art. 2º Os recursos que custearão a abertura do presente crédito
suplementar são os provenientes de anulação parcial da dotação
orçamentária abaixo especificada do orçamento vigente do Consórcio
Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo
Mineiro e Alto Paranaíba – CIDES:
10 – CIDES
10 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO
1001 – GESTÃO DO CIDES
2001 – MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA GESTÃO DO
CIDES

LINDOMAR AMARO BORGES
Presidente do CIDES
Publicado por:
Bianca Christianes Dias
Código Identificador:5A48DD0E
SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 07, DE 26 DE MAIO DE 2020.
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO
AJUSTADA AOS SERVIDORES CEDIDOS AO CIDES POR
ENTES CONSORCIADOS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS
O
CONSÓRCIO
PÚBLICO
INTERMUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO
MINEIRO E ALTO PARANAÍBA – CIDES, na pessoa de seu
Presidente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias;
CONSIDERANDO a possibilidade de cessão de servidores públicos
dos Entes Consorciados ao CIDES, nos termos do art. 13, da Lei
Federal nº 11.107/2005;
CONSIDERANDO a necessidade de conceder uma contraprestação
justa aos eventuais servidores cedidos;
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer parâmetros claros
e objetivos de aferição do valor a ser concedido a título de
gratificação,
RESOLVE:
Art. 1º Fica autorizado o pagamento de gratificação, de natureza
ajustada, aos servidores públicos dos entes consorciados cedidos ao
CIDES para prestação de serviços ou viabilização de programas do
consórcio.
Art. 2º O valor da gratificação, que não deverá ultrapassar o limite de
80% (oitenta por cento) do salário-base pago pelo Município cedente,
será precisamente definido no convênio ou instrumento congênere, em
que foi prevista a cessão de servidores.
Art. 3º A gratificação mensal a que fará jus cada servidor cedido, será
aferida individualmente, segundo os critérios definidos nesta
Resolução.

www.diariomunicipal.com.br/amm-mg
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