
PROJETO DE LEI Nº 031/2018 
 
 

“Dispõe sobre a filiação e contribuição do 
Município à Associação dos Municípios dos 
Campos de Cima da Serra – AMUCSER e dá 
outras providências”. 
 
 

VALÉRIO ERNESTO MARCON, Prefeito Municipal de Ipê/RS, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, encaminho à 
Câmara de Vereadores, para apreciação e posterior votação o seguinte Projeto de Lei: 

 
Art. 1º Fica o Município autorizado a promover/manter sua filiação à Associação dos 
Municípios dos Campos de Cima da Serra - AMUCSER, entidade de natureza jurídica 
privada sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 
da Fazenda – CNPJ/MF sob o n.º 92.869.007/0001-62, que possui a finalidade de promover 
o desenvolvimento e a integração regional, mediante a união associativa dos Municípios que 
a compõe. 
 
Art. 2º O Município deverá observar o Estatuto e as deliberações da Assembléia Geral da 
AMUCSER, ficando o Poder Executivo autorizado a efetuar as contribuições necessárias à 
manutenção e ao desenvolvimento de ações, projetos, iniciativas e todas as atividades da 
Associação Regional, conforme decisões extraídas e autorizadas pela Assembléia Geral dos 
Municípios, representados por seus Prefeitos. 
  
Art. 3º Fica igualmente autorizado o Poder Executivo a contribuir financeiramente, através 
de sua cota parte, com os recursos necessários à construção da sede da Associação dos 
Municípios dos Campos de Cima da Serra – AMUCSER, de acordo com as decisões da 
Assembleia Geral da entidade. 
 

§ 1º A transferência dos recursos previstos pelo caput será efetuada mensalmente, 
conforme cronograma físico-financeiro da obra; 
 

§ 2º A prestação de contas de cada fase ou parcela a ser liberada deverá ser feita a 
cada 30 dias, por parte da AMUCSER ao Município. 
 
Art. 4º Os recursos financeiros necessários para fazer frente às despesas decorrentes desta 
Lei correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
 
Órgão: 03 – SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO 
Unidade Orçamentária: 01 – ADMINISTRAÇÃO  
Projeto Atividade: 2.006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. 
3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
4.4.50.42.00.00.00.00 – Auxílios. 
 
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 



Gabinete do Prefeito Municipal de Ipê/RS, em 07 de 
novembro de 2018. 

 
 
 

 
 

 
 

VALÉRIO ERNESTO MARCON 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJETO DE LEI Nº 031/2018 – EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 

 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores: 
 
 
Com o presente estamos submetendo à apreciação desta 

Egrégia Câmara de Vereadores, Projeto de Lei nº 031/2018 que “dispõe sobre a filiação e 
contribuição do Município à Associação dos Municípios dos Campos de Cima da 
Serra – AMUCSER e dá outras providências”. 

 
Ao longo dos anos, o entendimento sobre o papel das entidades de representação 

sobre a importância da relação destas com os Entes Públicos vem sendo aperfeiçoado e 
entendido como de importância fundamental para as conquistas e avanços do Ente 
Municipal na Política regional. 

 A Associação dos Municípios dos Campos de Cima da Serra – AMUCSER foi 
fundada em 11 de maio de 1993, pelos municípios de André da Rocha, Bom Jesus, 
Campestre da Serra, Esmeralda, São José dos Ausentes e Vacaria, com intuito de 
defenderem interesses regionais. No decorrer destes anos associaram-se Capão Bonito do 
Sul, Ipê, Jaquirana, Monte Alegre dos Campos, Muitos Capões e Pinhal da Serra, 
fortalecendo ainda mais nossa região, sendo que desde então estes municípios trabalham 
unidos visando apenas uma sigla: AMUCSER. Ressalva-se que desde 2017, Capão Bonito 
do Sul não faz mais parte desta entidade. Junto a AMUCSER funciona o Consórcio 
Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região dos Campos de Cima da Serra – 
CONDESUS, uma entidade de direito publico, que em vem complementando a Amucser 
como uma ferramenta executiva das deliberações dos municípios participantes.  

Atualmente as duas entidades juntas estão fixadas em salas alugadas no centro de 
Vacaria, possuindo uma despesa fixa mensal em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

AMUCSER E CONDESUS 

Aluguel e condomínio dos últimos 12 meses 

Meses 
Amucser Condesus 

Total 
Aluguel Condomínio Aluguel Condomínio 

set/17  R$  1.866,89   R$     251,39   R$  1.464,79   R$        83,87   R$      3.666,94  

out/17  R$  2.100,00   R$     295,47   R$  1.464,79   R$        98,56   R$      3.958,82  

nov/17  R$  2.100,00   R$     295,47   R$  1.464,79   R$        98,56   R$      3.958,82  

dez/17  R$  2.100,00   R$     304,88   R$  1.464,79   R$      101,63   R$      3.971,30  

jan/18  R$  2.100,00   R$     307,61   R$  1.538,02   R$      102,54   R$      4.048,17  

fev/18  R$  2.100,00   R$     668,62   R$  1.538,02   R$      387,04   R$      4.693,68  

mar/18  R$  2.100,00   R$     299,30   R$  1.538,02   R$        99,77   R$      4.037,09  

abr/18  R$  2.100,00   R$     423,87   R$  1.538,02   R$      221,29   R$      4.283,18  



mai/18  R$  2.100,00   R$     303,87   R$  1.538,02   R$      101,29   R$      4.043,18  

jun/18  R$  2.100,00   R$     295,97   R$  1.538,02   R$        98,66   R$      4.032,65  

jul/18  R$  2.100,00   R$     295,97   R$  1.538,02   R$        98,66   R$      4.032,65  

ago/18  R$  2.100,00   R$     295,97   R$  1.538,02   R$        98,66   R$      4.032,65  

           R$    48.759,13  

A Amucser é uma ferramenta política, é um foro em que os municípios 
associados discutem e deliberam assuntos relacionados ao enfrentamento de 
situações que afetam os associados, mas sempre sob o viés da busca de uma solução 
que implique a adoção de uma decisão de governo. 

Dentre as atividades da Amucser, além das assembleias mensais que são 
discutidos os enfrentamentos municipalistas e ações as regionais, bem como outras 
deliberações, também foram realizadas diversas atividades ao longo destes anos. 
Foram realizados encontros entre Prefeituras e Ministério Público, seminários de 
vários assuntos, mostras do Artesanato dos Campos de Cima da Serra, Conferencias 
Regionais, Projeto Conhecendo os municípios dos Campos de Cima da Serra, projeto 
Amigas do Hospital, Projeto Escola de Pais / Qualidade de Vida, Festivais da Cultura, 
Curso de Prevenção a Drogas, Campanhas de prevenção a drogas, de prevenção a 
Gripe H1N1, Conscientização da Dengue e Febre Chikungunya, participação no 
COMAD, promove e/ou sedia reuniões entre diversas secretarias municipais, 
treinamentos aos professores, empréstimo do auditório para entidades sem fins 
lucrativos fazerem seus encontros, promove os projetos Concurso Cidadão e 
Personalidade AMUCSER, Taça Esportes AMUCSER, Taça Laço AMUCSER, Cursos 
de Educação Previdenciária, apoia eventos como a Consulta Popular, Fórum Regional 
de Educação Infantil, Corrida do Bem, entre outros. Sedia as licitações compartilhadas 
do Condesus desde 2017, que estão representando uma economia significativa para 
todos os entes consorciados, a exemplo da ultima de medicamentos que se estima 
uma economia de mais de 5 milhões de reais, considerando somente os municípios 
Amucser:  

ESTIMATIVA ECONOMIA PREGÃO MEDICAMENTOS 

Municípios Amucser 

Município Valor demanda Economia 

Bom Jesus  R$            1.119.429,20  36,25% 

Campestre da Serra R$              229.779,98 36,25% 

Esmeralda  R$              138.593,33  36,25% 

Ipê  R$              279.692,70  36,25% 

Jaquirana  R$              201.387,83  36,25% 

Monte Alegre dos Campos  R$              630.436,86  36,25% 

Muitos Capões  R$              296.987,71  36,25% 

Pinhal da Serra  R$              846.491,40  36,25% 

São José dos Ausentes  R$              155.206,58  36,25% 

Vacaria  R$            4.267.472,81  36,25% 

   R$            8.165.478,40  36,25% 
 

    



Em 2018, até o mês de setembro foram realizadas nas salas da AMUCSER 
oito Assembleias de Prefeitos pela AMUCSER e seis pelo CONDESUS, uma reunião 
de procuradores jurídicos, cinco processos licitatórios de forma compartilhada, um 
Treinamento do E-Social, dezoito reuniões das secretarias de educação, nove das 
secretarias da assistência social, três das secretarias de esportes, uma das 
secretarias da cultura, uma das secretarias da Fazenda, uma reunião do COREDE e 
três do INSS. Foi realizado um torneio das categorias de Base de Futsal entre os 
municípios AMUCSER, realizada a Taça Laço e um Curso de Educação Previdenciária 
em parceria com INSS – Agencia Vacaria, sendo dado apoio a conferencias e eventos 
regionais e dentre os assuntos das assembleias, destaca-se a pauta sobre a saúde, 
sendo que passado o período eleitoral AMUCSER e CONDESUS estará priorizando a 
tentativa de captação de recursos para destinar ao Hospital de Vacaria. 

Busca-se através do presente Projeto de Lei a segurança jurídica para 
referendar e autorizar a participação do Município como associado da 
AMUCSER, com o repasse de mensalidade previamente aprovada pela 
Assembleia Geral e aporte de numerário para construção de uma sede própria 
da associação com estimativa de repasse pelo Município de Ipê no valor de R$ 
39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais),  cujos terrenos da obra já foram 
previamente doados pelo Município de Vacaria através de Lei. A edição de lei 
local de autorização associativa e contributiva quer na verdade respaldar os atos da 
administração local e fortificar a Entidade para que tenha independência financeira. 
 
 A associação do Município à entidade de representação regional não se 
perfectibiliza por convênio, contrato ou ajuste, nem resultará de processo licitatório 
regido pela Lei n.º 8.666/93, porque dela não se aguarda um resultado matemático e 
sim um resultado político que se amplifica ano-a-ano, com resultados que beneficiam a 
toda a sociedade regional indistintamente e a administração do Ente-Município em 
particular. A associação é uma arregimentadora e representante do Município para em 
seu nome fazer pleitos e ações conjuntas visando à economicidade, aprimorando a 
prática administrativa e influenciando a produção de legislação adequada. 
 
 Assim manifestam-se alguns dos Tribunais sobre o tema: 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA  

Processo nº COM 00/06091881  
Parecer COG- 645/00  
Data 03-04-2001  
São legítimas as contribuições mensais dos Municípios para 
manutenção de associações de municípios, desde que tais 
despesas sejam instituídas por lei e estejam previstas pela Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e pela respectiva Lei do 
Orçamento, conforme as normas previstas pela Lei Federal nº 
4.320/64 e na Lei Complementar nº 101/00. (grifo nosso)  

 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Tribunal Pleno – Sessão: 05/05/2010  
Processo nº 809502 – Consulta  
(...) portanto, respondo o primeiro questionamento do 

consulente, no sentido de que nada impede que o Município 
vincule percentual do FPM para custear despesa com 
contribuição devida a Associação de Municípios. Ressalto 



ainda que a referida contribuição dependerá de autorização 
legislativa para o compromisso de associação e para a 
execução da despesa de contribuição. (grifo nosso)  
 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ  
ACÓRDÃO Nº 1158/07 - Tribunal Pleno  
PROCESSO Nº: 131018/07  
ENTIDADE: AMOP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO 
OESTE DO PARANÁ DE CASCAVEL Sede: SCRS 505 bloco 
C 3º andar • Cep 70350-530 • Brasília – DF • Tel/Fax: (61) 
2101-6000 Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro 
Menino de Deus • Cep 90130-000 • Porto Alegre – RS • 
Tel/Fax: (51) 3232-3330  
INTERESSADO: EDSON ANTONIO PRIMON  
ASSUNTO: CONSULTA  
RELATOR: Conselheiro HEINZ GEORG HERWIG  
EMENTA: Consulta. Associação de Municípios. Desnecessária 
a comprovação de recursos recebidos de Municípios 
Associados quando para fins de pagamento de serviços 
prestados pela Associação. Contribuição como definida na 
Resolução 03/2006 – obrigatória a comprovação como 
transferência voluntária. (grifo nosso)  

 

E, em partes do voto do Conselheiro Helio Saul Mileski, do Tribunal de Contas do 
Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS), como segue:  
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  

Processo nº 3769-02.00/07-1  
DEVOLUÇÃO DE VISTA  
Natureza: Prestação de Contas  
Origem: Prefeitura Municipal de Vitória das Missões  
Administradores: Ênio Colleto Carvalho, Valdori 
Schwandes, César Coleto e Vilson Somavilla dos Santos  
Data da Sessão: 20.07.2011  
Órgão Julgador: Tribunal Pleno  
Relator: Cons. Subst. Rozangela Motiska Bertolo  
PEDIDO DE REVISÃO.  
Pelo exame do expediente, verifico que, objetivamente, três 
são as questões que devem ser deslindadas: a natureza 
jurídica da entidade associativa dos municípios da região das 
Missões (AMM) e da fundação instituída e mantida por 
municípios da mesma região (FUNMISSÕES), a Sede: SCRS 
505 bloco C 3º andar • Cep 70350-530 • Brasília – DF • 
Tel/Fax: (61) 2101-6000 Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – 
Bairro Menino de Deus • Cep 90130-000 • Porto Alegre – RS • 
Tel/Fax: (51) 3232-3330 fim de determinar o alcance da 
fiscalização desta Corte; a legalidade das contribuições 
efetuadas pelos Municípios a estas entidades e, por fim, sobre 
a regularidade ou não dos pagamentos efetuados para a 
intermediação de serviços de assessoria jurídica e a liberação 
de verbas federais, objetos dos itens 1.1.1 e 1.1.2, e das glosas 
sugeridas nestes apontes. (...) Primeiramente, necessário dizer 
que concordo com a Conselheira Substituta quando afasta a 
natureza jurídica de consórcio público, vislumbrada pelo 
Parecer n° 6/2008, e isto porque o s objetivos da entidade não 
se coadunam com o único objeto que autoriza a constituição do 



consórcio que a gestão associada de serviços públicos. (...) Já 
quanto à Associação dos Municípios das Missões é importante 
que se diga que inexiste impedimento legal ou constitucional 
para que entidades políticas federadas, no caso Municípios, se 
unam em associações, de natureza privada, para a defesa de 
interesses dos Municípios filiados, com finalidade destinada à 
atuação de forma cooperada, com definição de políticas que se 
coadunem com os interesses locais e regionalizados, traçando 
linhas de procedimentos a serem adotados pelos municípios, 
sem submeterse ao controle público efetuado pelo Tribunal de 
Contas. (...) O segundo ponto a merecer atenção é a respeito 
da regularidade das contribuições efetuadas pelos Municípios 
instituidores às entidades (tanto fundação quanto associação). 
Neste aspecto, não vejo qualquer irregularidade nas 
contribuições repassadas pelos municípios, especialmente o de 
Vitória das Missões, a ambas entidades. No caso da 
Associação dos Municípios das Missões – AMM, o poder de 
decisão para participar dessas associações está no âmbito do 
poder geral de administração destinado ao Prefeito Municipal, 
ao qual compete praticar os atos de interesse do município, 
não sendo necessária a existência de lei específica para este 
fim, posto se tratar de competência genérica contida na Lei 
Orgânica Municipal. O que se impõe para o atendimento do 
princípio Sede: SCRS 505 bloco C 3º andar • Cep 70350-530 • 
Brasília – DF • Tel/Fax: (61) 2101-6000 Escritório: Rua Marcílio 
Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus • Cep 90130-000 • Porto 
Alegre – RS • Tel/Fax: (51) 3232-3330 da legalidade é a 
existência de previsão expressa da despesa na lei de 
orçamento, o que efetivamente ocorre no caso em concreto ora 
sob exame. Por sua vez, no que tange aos repasses efetuados 
à Fundação dos Municípios das Missões – FUNMISSÕES, 
consoante os documentos juntados ao processo, estes se 
deram de acordo com autorização em lei específica e em 
previsão da despesa na Lei Orçamentária. Assim, trata-se de 
despesas plenamente regulares. (...) Não cabe a AMM 
contratar e executar serviços públicos para os municípios. A 
sua atribuição é de nível associativo para, em regime de 
cooperação, traçar indicativos de atuação para o alcance dos 
interesses dos municípios, não substituí-los na execução de 
serviços públicos. (grifos nossos)  

 
Ante o exposto, ao apresentar este Projeto de Lei à apreciação 

desta Egrégia Casa Legislativa, e certo de sua aprovação, renovamos nossos votos de 
protesto e elevada consideração e apreço. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Ipê/RS, em 07 de novembro 

de 2018. 
 

 
VALÉRIO ERNESTO MARCON 

PREFEITO MUNICIPAL 
Excelentíssimo Senhor 
CASSIANO DE ZORZI CAON 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ipê/RS. 


