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UBLICADO NO QUADRO 

MURAL EMC /C //  

CFE. LEI MUN 60212012 

LEI N°0756, DE 24 DE AGOSTO DE 2017. 

DISPÕE SOBRE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA 
O CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO 
ENTRE RIOS - CIGAMERIOS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

Renaldo Muelier, Prefeito Municipal de 
Riqueza, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe 
confere o Artigo 64, III, da Lei Orgânica, FAZ saber que a Câmara 
Municipal de Vereadores votou e aprovou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar 
recursos financeiros para o Consórcio Integrado de Gestão Pública do 
Entre Rios - CIGAMERIOS, para atender o objeto do Contrato de 
Programa. 

Parágrafo único. O referido repasse destina-se a manutenção das 
atividades do CIGAMERIOS e / ou elaboração e execução de programas e 
projetos específicos ou aquisição de bens e serviços, mediante 
contrato de rateio a ser celebrado entre o CIGAMERIOS e o Município, 
conforme estabelece a cláusula 10 e 21 do Contrato de Consórcio 
Público. 

Art. 20  O Repasse mencionado no caput do artigo 1°  será mensal, terá 
início em janeiro de 2018 e a contribuição mensal será no valor de 
R$ 0,30 (trinta centavos) até R$ 0,50 (cinquenta centavos) por 
habitante, conforme população censitária - IBGE de 2010, totalizando 
até R$ 2.419,00 (Dois mil quatrocentos e dezenove reais) 

Art. 3° O CIGAMERIOS, fará a Gestão dos recursos financeiros, bem 
coma as respectivas prestações de contas, que inclui a elaboração 
mensal e apresentação em Assembleia Geral dos Prefeitos, a 
publicação dos Balanços Contábeis e Financeiros, conforme 
estabelecido no Contrato de Consórcio Público do CIGAMERIOS, sem 
prejuízo aos demais procedimentos de acordo com as normas do direito 
financeiro aplicáveis as instituições públicas, em atendimento aos 
dispositivos da Lei Complementar n°  101, de 4 de maio de 2000 e 
sempre que solicitado, fornecer todas as informações financeiras 
necessárias para que sejam consolidadas as contas dos entes 
consorciados, as receitas e despesas realizadas, de forma a que 
possam ser contabilizadas nas contas de cada ente consorciado na 
conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos 
atendidos. 

Art. 4° Fica ratificado o Protocolo de Intenções e convalidado o 
Contrato de Consórcio Público, aprovado pela Assembleia Geral do 
CIGAMERIOS firmado em 14 de abril de 2016. 

Rua João Mari, 55- Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza - SC. 
CNPJÍMF: 95.988.309/0001-48 

Fone/Fax (0xx49) 3675-3200 - E-mail: juridicoriqueza.sc.gov.br  



Município de Riqueza 24 de agosto de 2017. 

RE 
Prefeit 

I IER! 
de Riqueza 

Estado de Santa Catarina 

Município de Riqueza 
Página 2 de 2 

Art. 5° As despesas decorrentes da realização da presente lei, 
ocorrerão por conta do orçamento municipal. 

Art. 60  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Registrado e Publicado em Local de costume 

ADEMAR'SNIO PIGNAT 
Secretário Municipal de Administração e Finanças 
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