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C O N S Ó R C I O  I N T E R M U N I C I P A L  D E  

D E S E N V O L V I M E N T O  S U S T E N T Á V E L  D A  

S E R R A  G A Ú C H A  

-  C I S G A  -  

 

Os Municípios de Bento Gonçalves, Campestre da Serra, Carlos Barbosa, Coronel Pilar, Fagundes Varela, 

Flores da Cunha, Garibaldi, Nova Roma do Sul, São Marcos e Veranópolis, todos deste estado do Rio Grande do Sul, 

resolveram estatuir as seguintes normas para o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra 

Gaúcha – CISGA. 

 

E S T A T U T O  D O  C I S G A  

 

TÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA JURÍDICA, SEDE, DURAÇÃO E TIPO 

 

Art. 1.º - O contrato de consórcio público celebrado entre os Municípios do CISGA é realizado e tem seu objeto 

executado por meio da pessoa jurídica de direito público interno, da espécie associação pública, de natureza 

autárquica, integrante da administração indireta de cada um dos entes consorciados, criada pelas específicas Lei 

Bento-Gonçalvense n.º 5347/11, Lei Campestrina n.º 719/11, Lei Barbosense n.º 2633/11, Lei Pilarense n.º 549/11, 

Lei Fagundense n.º 1583/11, Lei Florense n.º 2932/11, Lei Garibaldense n.º 4245/11, Lei Nova-Romense n.º 1140/11, 

Lei São-Marquense n.º 2322/11 e Lei Veranense n.º 5968/11, com base nos arts. 37, inc. XIX, da Constituição da 

República, 41, inc. IV, da Lei n.º 10.406/02, e 1.º, § 1.º, da Lei n.º 11.107/05. 

 

Art. 2.º - A autarquia intermunicipal suporte do consórcio público adota a idêntica denominação de Consórcio 

Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha, título cuja redução igualmente é CISGA, tem sede 

em Garibaldi, neste estado, e modelo multifuncional sem prazo determinado de duração. 

Parágrafo único - O local da sede do CISGA poderá ser alterado mediante decisão da maioria absoluta da 

Assembleia Geral. 

 

TÍTULO II - DA FINALIDADE E OBJETIVOS 

 

Art. 3.º - O CISGA tem por finalidade a realização dos interesses comuns dos entes consorciados na 

implementação de suas múltiplas políticas públicas de integração e promoção do desenvolvimento sustentável 

regional, visando a garantir a melhoria da qualidade de vida das populações residentes na sua área de atuação. 

 

Art. 4.º - São objetivos do CISGA, além de outros que vierem a ser definidos pela Assembleia Geral, promover 

ações de: 

I - gestão associada de serviços públicos, inclusive mediante a aquisição de bens e a contratação de serviços e 

obras, nas áreas de: 

a) agropecuária, agroindústria e mineração; 

b) assistência social e habitação; 

c) ciência e tecnologia; 

d) educação, cultura e desporto; 

e) infraestrutura urbana e rural e transporte; 

f) meio ambiente e saneamento básico; 
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g) planejamento e gestão administrativa; 

h) saúde e segurança alimentar e nutricional; 

i) segurança pública e cidadania; 

j) turismo, patrimônio histórico, cultural e natural; 

II - fomento às atividades de turismo sustentável; 

III - agregação de valor à produção de todos os setores da economia dos municípios consorciados, 

diferenciando-a no mercado nacional e internacional; 

IV - resolução dos problemas comuns dos entes consorciados relacionados à preservação e conservação do meio 

ambiente, bem como à produção dos diversos setores econômicos da região; 

V - saneamento básico dos municípios consorciados nos termos da Lei n.º 11.445/07 (Diretrizes Nacionais para o 

Saneamento Básico), a fim de garantir aos entes consorciados abastecimento de água potável; esgotamento 

sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; drenagem e manejo das águas pluviais urbanas; e 

VI - viabilização da produção florestal através de manejo, da produção agropecuária e da agroindústria 

sustentável. 

 

TÍTULO III - DO INGRESSO 

 

Art. 5.º - O ingresso de novo consorciado no CISGA é condicionado à apreciação, deliberação e aprovação, 

pela maioria absoluta da Assembleia Geral, de pedido formal do Chefe do Poder Executivo do ente interessado 

acompanhado de lei ratificadora do Protocolo de Intenções ou daquela que autorize o Município participar de 

consórcio e da respectiva publicação da imprensa oficial, conforme o caso. 

§ 1.º - O efetivo ingresso de novo ente federativo ao CISGA depende do pagamento de cota de ingresso cujo valor, 

entre outros critérios, leva em conta a proporcionalidade em relação ao investimento feito pelos entes 

anteriormente consorciados, e forma de pagamento, definidos anualmente por resolução da Assembleia Geral. 

§ 2.º - O ingresso de novo ente federativo também pode ocorrer através de convite formulado pela Assembleia 

Geral, depois da necessária deliberação e aprovação da matéria por maioria absoluta, aceitação do convite e do 

pagamento da respectiva cota de ingresso. 

§ 3.º - O ente consorciado excluído que requerer nova admissão sujeitar-se-á às regras deste artigo, sendo 

facultado ao CISGA aprovar ou não seu reingresso, por deliberação da Assembleia Geral, desde que acordada a 

forma de pagamento de dívida porventura existentes. 

 

TÍTULO IV - DOS DIREITOS E DEVERES E DA INADIMPLÊNCIA 

 

Art. 6.º - Constitui direito do ente consorciado: 

I - participar das sessões da Assembleia Geral, debatendo e deliberando; 

II - exigir dos demais consorciados e do próprio CISGA o pleno cumprimento das normas estatutárias ou 

regimentais ou destas derivadas. 

 

Art. 7.º - Constitui dever do ente consorciado: 

I - participar das sessões da Assembleia Geral, debatendo e deliberando, sempre que convocado; 

II - cumprir plenamente as normas estatutárias ou regimentais ou destas derivadas; 

III - prever e consignar, em seu orçamento, as dotações suficientes para suportar integralmente as despesas 

assumidas por meio de contrato de rateio ou qualquer obrigação admitida ou com a qual se tenha comprometido 

mediante convênio, contrato, inclusive os de programa ou de gestão, termo de parceria, acordo de qualquer 

natureza; 
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IV - repassar tempestivamente as verbas de sua responsabilidade, devidas ao CISGA ou pelo CISGA a terceiros, 

observando o empenho prévio e demais normas pertinentes; 

V - responder solidariamente por toda e qualquer obrigação do CISGA, especialmente no caso de ausência ou 

insuficiência de recursos. 

 

Art. 8.º - O ente consorciado faz jus e pode exigir seus direitos em relação ao CISGA se e somente se está 

adimplente e quite com todos e cada um de seus deveres e obrigações. 

 

Art. 9.º - A mora ou o inadimplemento, total ou parcial, de qualquer outra obrigação assumida ou derivada 

das normas estabelecidas por lei ou contrato, bem como a inobservância de responsabilidade de qualquer natureza, 

por parte de ente consorciado, sujeita-o às penas cominadas no Regimento, sem prejuízo de outras cabíveis. 

 

TÍTULO V - DA REPRESENTAÇÃO LEGAL E DA PRESIDÊNCIA 

 

Art. 10 - O CISGA é legalmente representado pelo Presidente do Comitê de Administração, que também 

preside a Assembleia Geral, sendo substituído ou sucedido na função, nos seus impedimentos ou na vacância, pelo 

Vice-Presidente do Comitê de Administração. 

§ 1.º - Na linha sucessória, compete ao Presidente do Conselho Fiscal substituir ou suceder o Vice-Presidente do 

Comitê de Administração, assumindo a presidência do CISGA; sendo que aquele, por sua vez e pelos mesmos 

motivos, pode ser substituído pelo Vice-Presidente do Conselho Fiscal. 

§ 2.º - A presidência do CISGA responde pessoalmente por qualquer ato ou negócio arbitrário ou ilícito. 

 

TÍTULO VI - DA ORGANIZAÇÃO 

 

CAPÍTULO I - DOS ÓRGÃOS 

 

Art. 11 - O CISGA é constituído pelos seguintes órgãos: 

I - Assembleia Geral;  

II - Câmaras Setoriais; 

III - Comitê de Administração; 

IV - Conselho Fiscal; 

V - Controladoria; e 

VI - Diretoria Executiva. 

 

CAPÍTULO II - DAS COMPETÊNCIAS E DA CONSTITUIÇÃO DE CADA ÓRGÃO 

 

Art. 12 - As competências e as normas de organização, convocação e funcionamento de todos e cada um dos 

órgãos constitutivos do CISGA serão dispostas em regimento. 

Parágrafo único - Também serão matérias do Regimento as normas de definição do quadro de pessoal, como 

lotação, avaliação semestral de eficiência, jornada de trabalho e denominação dos cargos. 

 

Art. 13 - Os órgãos reúnem-se para planejar ou deliberar sobre matérias de sua competência, sempre 

mediante sessão pública, votação aberta e nominal, salvo hipótese legal ou caso de sigilo devida e previamente 

fundamentado e justificado. 
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Art. 14 - A suspensão ou perda, inclusive em caso de impedimento ou vacância, do título de agente político 

por Prefeito ou Secretário Municipal de ente consorciado é causa extintiva automática e instantânea da sua 

condição de membro da Assembleia Geral ou do Comitê de Administração, bem como do mandato de Presidente ou 

Vice-Presidente do Conselho Fiscal ou de Coordenador de Câmara Setorial, hipóteses em que o substituirá ou 

sucederá no CISGA aquele que o substituir ou suceder na Chefia do Poder Executivo ou na Chefia da Secretaria, 

conforme o cargo, no respectivo ente consorciado. 

 

SEÇÃO I - DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

Art. 15 - A Assembleia Geral, constituída exclusivamente pelos Chefes dos Poderes Executivos dos entes 

consorciados adimplentes, é a instância deliberativa suprema do CISGA. 

 

SEÇÃO II - DAS CÂMARAS SETORIAIS 

 

Art. 16 - As Câmaras Setoriais são órgãos de planejamento, subordinados à Diretoria Executiva, constituídos 

por seu Coordenador e demais integrantes; sendo, estes, servidores estáveis cedidos de órgãos ou entidades dos 

entes consorciados cujas atividades sejam afins a alguma área objeto da respectiva Câmara Setorial e, aquele, 

escolhido dentre os Secretários Municipais indicados por membro da Assembleia Geral e cujas Secretarias tenham as 

mesmas finalidades e guardem a mesma afinidade. 

 

SEÇÃO III - DO COMITÊ DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 17 - O Comitê de Administração é órgão de administração, constituído por seus Presidente, Vice-

Presidente e Secretário; sendo escolhidos dentre os membros da Assembleia Geral. 

 

SEÇÃO IV - DO CONSELHO FISCAL 

 

Art. 18 - O Conselho Fiscal é órgão de fiscalização e controle que atua, com autonomia, em cooperação com a 

Controladoria, constituído por Presidente, Vice-Presidente, Secretário e dois suplentes de Secretário. 

§ 1.º - O Presidente e o Vice-Presidente serão escolhidos dentre os membros da Assembleia Geral que não 

componham o Comitê de Administração. 

§ 2.º - O Secretário, seu Primeiro Suplente e Segundo Suplente serão escolhidos dentre os Secretários Municipais 

da Fazenda ou de Finanças dos entes consorciados que efetivamente tenham formação ou experiência em finanças 

ou contabilidade públicas e que não integrem Câmara Setorial. 

 

SEÇÃO V - DA CONTROLADORIA 

 

Art. 19 - A Controladoria é órgão de controle e fiscalização que atua, com autonomia, em cooperação com o 

Conselho Fiscal, constituído por seus Presidente, Vice-Presidente e Secretário, cujas atribuições são da competência 

do Assessor Jurídico, do Contador e do Supervisor Administrativo, todos integrantes do quadro de pessoal do CISGA. 

 

SEÇÃO VI - DA DIRETORIA EXECUTIVA 

 

Art. 20 - A Diretoria Executiva é órgão de execução, subordinado ao Comitê de Administração, constituído 

pelos Diretor Executivo, Assessores Executivos, Supervisor Administrativo, Auxiliares Administrativos, Contador, 

Assessor Jurídico e Auxiliar de Serviços Gerais, todos integrantes do quadro de pessoal do CISGA. 
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TÍTULO VII - DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

Art. 21 - O patrimônio do CISGA é constituído pela universalidade de direitos e coisas, ativos ou passivos, 

suscetíveis de apreciação monetária, dos quais possui titularidade ou que venham a ser incorporados ou adquiridos, 

inclusive por doação, de entes ou entidades públicas ou privadas. 

 

Art. 22 - Constitui recurso financeiro do CISGA: 

I - a cota de ingresso; 

II - a cota de rateio; 

III - a receita decorrente de tarifa ou outra espécie de preço público, cobrada do usuário em razão da prestação 

de serviço pelo CISGA; 

IV - a renda de aplicação financeira; 

V - o produto de alienação de bem livre; 

VI - o produto de operação de crédito; 

VII - o recurso proveniente de convênio ou contrato celebrado ou de contribuição, doação, auxílio ou subvenção 

concedido por ente federativo não consorciado; 

VIII - o saldo do exercício financeiro. 

Parágrafo único - A contratação de operação de crédito sujeita-se ao previsto no art. 52, inc. VII, da 

Constituição da República. 

 

Art. 23 - Qualquer ente consorciado, suportando os ônus, pode permitir o uso de bem seu, disponibilizar ou 

compartilhar recurso próprio, inclusive cedendo servidor estável, provisória ou permanentemente, para ser 

utilizado, funcionar ou participar, em programa, projeto, atividade ou ação do CISGA. 

 

Art. 24 - Nenhum contrato pode conter disposição tendente a afastar ou dificultar a fiscalização ou controle 

de órgão interno ou externo ou da sociedade civil de qualquer um dos entes consorciados. 

 

 

TÍTULO VIII - DO CONTRATO DE PROGRAMA 

 

Art. 25 - Devem ser reguladas por contrato de programa, como condição de sua validade, as obrigações 

contraídas pelo ente consorciado, inclusive por entidade de sua administração indireta, que tenham por objeto a 

autorização para o CISGA realizar a gestão associada de qualquer serviço público ou a transferência total ou parcial 

de encargos, serviços, bens ou servidores estáveis necessários à continuidade dos serviços prestados. 

 

TÍTULO XIX - DA ALTERAÇÃO 

 

Art. 26 - Na hipótese de alteração do CISGA, inclusive por sua transformação ou cisão ou por incorporação de 

outro consórcio, qualquer novo ente consorciado é tido como subscritor de todas as cláusulas do protocolo de 

intenções e dos contratos já havidos, submetendo-se à integralidade das normas aplicáveis. 

§ 1.º - A alteração não modifica nem prejudica, em qualquer caso, os direitos e deveres preexistentes. 

§ 2.º - A alteração pressupõe deliberação sobre modificação da sede e da denominação do CISGA. 

 

TÍTULO XX - DA EXCLUSÃO, DA EXTINÇÃO E DA RETIRADA 
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Art. 27 - Qualquer ente consorciado pode deixar de participar do CISGA no caso de: 

I - exclusão; 

II - extinção; 

III - retirada. 

 

Art. 28 - A exclusão de ente consorciado, que se dá mediante resilição do contrato de consórcio público, exige 

justa causa reconhecida em processo administrativo no qual seja assegurado o direito à ampla defesa e ao 

contraditório, ressalvado o direito de regresso por parte do CISGA em razão de qualquer dívida, prejuízo ou dano 

subsistente. 

§ 1.º - Considera-se justa causa, para fins de exclusão do CISGA, além das que assim sejam reconhecidas em 

procedimento específico, o descumprimento, total ou parcial, de qualquer obrigação, inclusive pagamento ou 

repasse de verba, por prazo superior a 90 (noventa) dias. 

§ 2.º - A exclusão de ente consorciado pela omissão em incluir, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, 

de dotações suficientes para suportar as despesas que, nos termos do orçamento do consórcio público, prevê-se 

devam ser assumidas por meio de contrato de rateio somente ocorrerá após prévia suspensão de 60 (sessenta) dias, 

período em que o ente consorciado continua contribuindo com sua cota e pode-se reabilitar. 

§ 3.º - Qualquer dívida ou obrigação de ente excluído que não for paga no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data 

da Assembleia Geral que aprovar a exclusão, será objeto de ação de execução. 

§ 4.º - O ente excluído que requerer seu reingresso sujeitar-se-á às regras de ingresso, sendo facultado ao CISGA 

aprovar a readmissão, por voto da maioria absoluta da Assembleia Geral. 

 

Art. 29 - No caso de extinção do CISGA, o que se dá mediante o distrato do contrato de consórcio público: 

I - o patrimônio terá sua destinação decidida pela Assembleia Geral; 

II - o quadro pessoal será extinto, e: 

a) o servidor será reinvestido no cargo de origem, ou naquele resultante de sua transformação, redistribuído 

ou aproveitado em outro cargo compatível ou colocado em disponibilidade, conforme dispuser o Regimento e 

observados, conforme o caso, os preceitos do regime jurídico do ente; 

b) o trabalhador contratado terá seu contrato extinto, automaticamente. 

Parágrafo único - Considerar-se-á data de extinção do CISGA aquela em que for promulgada a penúltima lei 

municipal que extinguir a autarquia suporte. 

 

Art. 30 - A retirada do ente consorciado, que se dá mediante distrato de consórcio público, depende de 

requerimento formal do respectivo membro da Assembleia Geral, acompanhado da devida autorização legislativa, 

respeitados a anterioridade e o prazo de carência. 

§ 1.º - A retirada não remite ou extingue dívida nem prejudica responsabilidade ou libera o retirante acerca de 

qualquer obrigação devida ao CISGA ou a algum ente consorciado. 

§ 2.º - A retirada apenas pode ser proposta até o mês de setembro do ano em curso. 

§ 3.º - A retirada somente pode ser proposta depois de 3 (três) anos do ingresso ou reingresso, contados da efetiva 

subscrição ao contrato de consórcio público pelo ente interessado. 

 

TÍTULO XXI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 31 - Todo e qualquer trabalho, atividade ou função desempenhada por agente político, inclusive Chefe do 

Poder Executivo ou Secretário Municipal de ente consorciado, será gratuito, não gratificado nem remunerado pelo 

CISGA. 
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Art. 32 - O CISGA, obedecendo ao princípio da publicidade, publicará na imprensa oficial ou em jornal de 

grande circulação regional, conforme o caso, seus atos ou decisões que digam respeito a terceiros ou possuam 

natureza orçamentária, financeira ou contratual, inclusive aquele relativos à admissão de pessoal, bem como 

permitirá que qualquer cidadão tenha acesso a suas reuniões e documentos, salvo, nos termos da lei ou de prévia 

decisão fundamentada e motivada, àqueles considerados sigilosos. 

Parágrafo único - O CISGA possuirá sítio, website, na rede mundial de computadores, Internet, onde também 

dar-se-á publicidade dos atos mencionados no caput deste artigo. 

 

Art. 33 - Este estatuto vigerá a partir da data de sua publicação. 

 

 

 

 

São Marcos/RS, 14 de outubro de 2011. 


