rcs

GixrrcUunti$l
sEtrcRA N s@RnO

MENSAGEM

NS.

Excelentissima Senhora

Maria da Conceigio dos Anjos
Presidente daCdmarade Vereadores de Nossa Senhora do Socorro.

Excelentissima Senhora Ptesidente
Excelentissimos Senhores Vereadores,

Apraz-me remeter a essa Casa Legislativa, para apreciagdo, o incluso Projeto de Lei que

RATIFICA o Protocolo de Intengdes celebrado entre o Estado de Sergipe

e os

Municipios

de Aracaju, Sio Crist6v6o, Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros, visando d

constituigio do CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETM
INETRMI.]NICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO VTBTNOPOLITANA DE
ARACAJU _ CTM.
Tal projeto de lei cuida da necessidade de ratificar o protocolo de inteng6es da gestio
associada do sistema de transporte p(rblico coletivo de passageiros da

Regilo Metropolitana

de

Aracaju, bem como sua reestruturaglo e modernizagio 6 fundamental nlo s6 para assegurar a
eficiOncia, a eficilcia, a efetividade e a qualidade na prestagSo de servigo priblico de transporte,
como tamb6m facilitar a acessibilidade e a mobilidade das pessoils na Regiio Metropolitana de
Aracaju.

A Lei Orginica do Municipio de Nossa Senhora do Socorro, disciplina em seu art.34,
inciso XIV, a possibilidade de efetivagio de cons6rcio com o Estado e outros Municipios para
fins de execuEio de serviEos de interesse da coletividade.

Ao ensejo, convicto da importAncia e urgOncia da tutela legal conferida ao projeto de lei
adunado, solicito, a apreciagio de seus termos por esta r. Casa Legislativa, oportunidade em

que renovo meus protestos de admiragio

e

apreEo por Vossa Excel0ncia

e aos dignos

componentes dessa Cimara Municipal.
Gabinete do Prefeito do Municipio de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe,
en1 22 de setembro de 2015。

FAB10 HE

CARVALHO,

Rua Antdnio Valaddo, s/nq -

Administrativo Jos6 do Prado Franco
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cAMARA嬌じヽiCPAL DE N.SRA DI=ICORR0

PROJETO DE LEI N'
DE22 DE SETEMBRO DE 2015

RATIFICA o Protocolo de lnten95es celebrado
entre o Estado de Sergipe e os Municipios de

Aracttu, Sk)Crist6vao,Nossa SenhOra do
Socorro e Barra dos Coqueiros, visando a

constitu19ao

do

CONSORCIO

DE

TRANSPORTE PUBLICO COLETⅣ 0
1NETRMUNICIPAL
DE
CARATER
URBANO DA REGIAO METROPOLITANA
DE ARACAJU― CTM.

Art.10‑Fica RATIFICAI)O o Protocolo de lhtencOes,Celebrado entre o Estado de Sergipe e
os Municipios de Aracttu,S薇 )Crist6vao,Nossa Senhora dO SOcorro e Barra dos Coqueiros,

visando a constitu19ao dO CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO
INETRMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE
ARACAJU― CTM.
§19‑Fica

autorizada a criagao do coNSORCIO DE TRANSPORTE P6BLICO COLETIVO

INETRMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE
ARACAJU― CTM,■ Os te111los do protoc010 de lnten90es lnencionado no caρ ″′deste
pessoa juridica de direito piblico O natureza autarquica,multifederat市

artigo,

a,com autonomia

administrativa e financeira.

§29‑Pelo presente resta tamb6m ratificada a Lei Estadual ng 25/95 e suas alter"6es que
criou a Regiao MetЮ politana de Aracttu・

Art.2Q‥ Integrarn a presente lei o ProtOcolo de lnten95es e seus respectivos anexos abaixo
discrlminados:

a)OrganOgrarna da entidade executora do CTM

b)QuadrO de Empregos P̀blicos,Requisitos de Provimento,Remuneraξ :b e Atribui95es
dos Empregos Piblicos.
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Entes Federativos, por meio de cons6cios p0blicos, para a prestagao dos servigos de transporte

ptblico coletivo intermunicipal de carater urbano;
A Lei Complementar Estadual ne 25195, e suas alterag6es, que criou a Regiio Metropolitana
de Aracaju;

O artigo 241 da Constituigio Federal, regulamentado pela Lei (Federal) n0 17.10712005, que
estabelece norrnils gerais de contratagio de cons6rcios priblicos para a realizagdo de objetivos
de interesse comum, bem como diretrizes, premissas e obrigag6es fundamentais para a
reuniio de esforgos, no dmbito da gestio associada dos servigos priblicos;

A Constituigio do Estado de Sergipe, em seu art. 11, S 3e, que prev6 a criagio de entidade de
imbito metropolitano para a execugio de fung6es priblicas de interesse comum;
A Lei Orgdnica do Municipio de Aracaju, disciplina em seu art. L9, incisos IX, alinea "a", clc
os incisos XXXI e XXX[, do retromencionado artigo, a possibilidade de efetivagio de
cons6rcio com o Estado e outros Municipios para fins de execugdo de servigos de interesse da
coletividade;
A Lei Orginica do Municipio de Nossa Senhora do Socorro, disciplina em seu afi.34, inciso
XIV a possibilidade de efetivagSo de cons6rcio com o Estado e outros Municipios para fins
de execugdo de servigos de interesse da coletividade.

A Lei Org0nica do Municipio de Sio Crist6v6o, disciplina em seu art. 44, a possibilidade de
efetivagIo de cons6rcio com o Estado e outros Municipios para fins de execugio de servigos
de interesse da coletividade.

A Lei Orgdnica do Municipio de Barra dos Coqueiros, disciplina em seu art. 12, inciso
XXXII, a participagio da gestio regional na forma que dispuser a Lei Estadual.
A Lei (Federal) ne 11.70712005, em seu artigo 3a determina que o cons6rcio priblico

ser6

constituido por contrato, cuja celebragio depender6 da pr6via subscrigio de protocolo de
intenqOes.

Em vista de todo o exposto, o Estado de Sergipe e os Municipios de Aracaju, Barra dos
Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e 56o Crist6v6o deliberam.
Constituir o CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL
DE CARATER URBANO DA REGIAO NABTROPOLITANA DE ARACAJU - CTM,
entidade representativa, vocacionada d defesa dos interesses intermunicipais, bem
44
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estabelecimento de cooperagao t6cnica e financeira para o implemento de obras, servigos e
politicas p0blicas de Transporte Priblico Coletivo Municipal e Intermunicipal no dmbito
geogr5fico dos ENTES CONSORCIADOS, que ser6 regida pelo disposto na Lei (Federal) nq.

ll.l07,

de 06 de abril de 2005, e respectivo regulamento, por seu Contrato de Cons6rcio
Pfblico, por seus estatutos e pelos demais atos que adotar, subscrevendo o presente nos
seguintes termos:

CAPITI.'LO I
SEQAO r: DOS CONCETTOS
CLAUSULA PRIMEIRA. Para os efeitos deste Instrumento e de todos os atos emanados ou
subscritos pelo Cons6rcio ou por ente consorciado, considerarn-se:

I-

cons6rcio ptiblico: pessoa juridica formada exclusivamente por entes da Federaqio, na
forma da Lei (Federal) nq. 11.107/2005, para estabelecer relag6es de cooperagio federativa,
inclusive a realizagio de objetivos de interesse comum, constituida como associagio p0blica,
com personalidade juridica de direito priblico e natureza aut6rquica;

II -

gestio associada de servigos priblicos: exercicio das atividades de planejamento,

regulagdo ou fiscalizagdo de servigos priblicos por meio de cons6rcio pirblico ou de conv6nio
de cooperagio entre entes federados, acompanhadas ou nio da prestagdo de servigos ptiblicos

ou da transfer6ncia total ou parcial de encargos, servigos, pessoal e bens essenciais d
continuidade dos servigos transferidos, nos termos do art. 241 daConstituigio Federal;

III -

prestagio regionalizada: aquela em que um 0nico prestador atende a dois ou mais
municipios, contiguos ou ndo, com uniformidade de fiscalizaglo e regulagio dos servigos,
inclusive de sua remuneragio, e com compatibilidade de planejamento;

IV - contrato de programa: instrumento pelo qual sio constituidas e reguladas

as obrigag6es

que um ente da Federagio, inclusive sua administragdo indireta, tenha para com outro ente da

Federagio ou para com cons6rcio priblico, no dmbito da prestagio de servigos pirblicos por
meio de cooperaEio federativa;

V

-

contrato de rateio: contrato por meio do qual os entes consorciados comprometem-se a
fornecer recursos financeiros para a realizagio das despesas do cons6rcio priblico;

VI -

termo de parceria: o instrumento firmado entre o cons6rcio piblico e entidades
qualificadas como Organizag6es da Sociedade Civil de Interesse Priblico, destinado i
formaglo de vinculo de cooperagio entre as partes para o fomento e a execugio de atividades
de interesse p0blico, previstas no art. 3q da Lei (Federal) ne.9.790, de 23 de margo de 1999;
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VII

- contrato de gestao: o instrumento firmado entre o Poder P0blico e a entidade qualificada
como Ag6ncia Executiva, na forma do art. 51 da Lei (Federal) ne 9.649, de 27 de maio de
1998, por meio do qual se estabelecem objetivos, metas e respectivos indicadores de
desempenho da entidade, bem como os recursos necess6rios e os crit6rios e instrumentos para
a avaliagio do seu cumprimento;

VIII -

regulaglo: todo e qualquer ato, normativo ou n6o, que discipline ou organize um
determinado servigo priblico, incluindo suas caracteristicas, padrdes de qualidade, impacto
socioambiental, direitos e obrigagdes dos usu6rios e dos respons6veis por sua oferta ou
prestaglo, e fixagio e revisio do valor de tarifas e outros pregos pirblicos.

SEcAO

‐

Ⅱ

DA SEDE,DO PRAZO,DOS ENTES CONSORCIADOS
E DO REGIME JURIDICO.
CLAUSULA SEGUNDA― O CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO
INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE
ARACAJU― CTM,tera sede no MuniclPlo de AracaJu,Rua 01lmplo de Carnpos Souza
Jinior9 100,Distrito hdustrial de Aracttu,Bairro lnた

io Barbosa,CEP 49040‑840.

-A

alteragio da sede do CTM poder6 ocorrer mediante decisdo da
Assembleia Geral, devidamente fundamentada, com voto da maioria qualificada de 2/3 dos

Par6grafo Unico

entes consorciados.

CLAUSLJLA TERCEIRA - Sdo subscritores deste Protocolo de inteng6es e poderlo vir
integrar o CTM, como consorciados, os seguintes Entes Federativos:

a

I-

Estado de Sergipe. Inscrito no CNPJ/IVIF sob o na 13.128.798/0001-01, com sede na Av.
Ad6lia Franco, ne 3305 - Palicio Govemador Augusto Franco - Bairro Grageru, CEP: 49027900;

II

- Municipio de Aracaju, Estado de Sergipe, inscrito no CNPJiIvIF sob na. 13.128.780/000100, com sede no Centro Administrativo Prefeito Aloisio Campos, Rua Frei Luis Canelo de
Noronha, 42 - Conjunto Costa e Silva - CEP 49097-270, Aracaju, Sergipe;

III -

Municipio de Slo Crist6v6o, Estado de Sergipe, inscrito no CNPJ/IvIF sob

13.128.85510001-44, com sede na Rua Messias Prado na 70, Centro, CEP. 49100-000;
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IV - Municipio

na

V-

na

de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, inscrito no CNPJ sob
13.128.814/0001-58, com sede na Rua Ant6nio Valadlo, s/n, CEP: 49.160-000;

Municipio de Barra dos Coqueiros, Estado de Sergipe, inscrito no CNPJ sob

13.128.863/0001-90, com sede na Av. Mois6s Gomes Pereira, ne 16, CEP: 49.140-007.

CLAUSLJLA QUARTA - Este Protocolo de Intengdes converter-se-6 em CONTRATO DE
CONSORCIO PUBLICO, ato constitutivo do CTM mediante a entrada em vigor da lei
ratificadora estadual e de leis ratificadoras do municipio de Aracaju e de, pelo menos, mais 01
(um) dos Municipios que o subscrevem.

I - Somente seri considerado

consorciado o ente da Federagio subscritor do Protocolo de

Inteng6es que o ratificar por meio de lei.

II - A subscrigio pelo Chefe do Poder Executivo nio induz a obrigagio

de ratificar, cuja

decisio pertence, soberanamente, ao Poder Legislativo.

III

- Para garantir simultaneidade, recomenda-se que as leis de ratificagdo prevejam a sua

entrada em vigor no dia

1a

de setembro de 20L5.

CLAUSLJLA QLIINTA - Aprovadas as leis ratificadoras, o CTM se constituiri sob a forma
de associagio priblica, adquirindo personalidade juridica de direito p0blico e natureza
aut6rquica.

I - O CTM integrar6 a administragdo

indireta dos Entes que subscrevem este Protocolo de

Inteng6es originalmente bem como daqueles que vierem a subscrevO-lo posteriormente.

II - Ser6 automaticamente

admitido no CTM o Ente da federagio que o subscreveu e que
venha a aprovar lei de ratificagio em at6 2 (dois) anos da data da publicagio deste Protocolo
de Inteng6es.

III

A aprovagdo de lei de ratificagio ap6s 2 (dois) anos da constituigdo do CTM pelo Ente da
Federagdo que subscreveu o Protocolo de Inteng6es somente ser6 v6lida ap6s aprovaEdo da
maioria absoluta dos membros da Assembleia Geral.
-

IV - A lei de ratificagio

poder5 prever reservas para afastar ou condicionar a vig6ncia de
dispositivos do Protocolo de Inteng6es, sendo que nesta hip6tese, o consorciamento depender6
da aceitagdo das reservas pelos demais Entes subscritores do Protocolo de Inteng6es, por
unanimidade.
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is modificagdes e necessidades do Sistema de Transporte P0blico
Coletivo Intermunicipal de careter urbano da Regiio Metropolitana de Aracaju e a
modemizagio tecnol6gica e operacional, em consonincia com as diretrizes gerais
perrnanente adequagao

estabelecidas pela Assembleia Geral;

II - planejar,

implantar, construir, gerenciar, manter e fiscalizar a operagdo de terminais,
pontos de parada, p6tios de estacionamento e outros equipamentos, como corredores de
6nibus e outros modais, destinados ou associados d prestaglo dos servigos de transporte
p0blico coletivo intermunicipal na Regiio Metropolitana de Aracaju;
articular a operagio dos servigos de transporte p0blico coletivo de passageiros na Regido
Metropolitana de Aracaju;

III - outorgar concessio, permissio

ou autorizagio, para prestagio dos servigos de transporte
pitblico coletivo de passageiros na Regiio Metropolitana de Aracaju, realizando as licitag6es
nos terrnos da legislagio vigente, praticando todos os atos necess6rios i efetivagdo das
referidas delegag6es, bem como gerir os contratos e atos administrativos delas decorrentes,
exercendo todos os poderes legais e regulamentares que lhe forem conferidos, procedendo,
tamb6m, aos reajustes e revis6es para manutengio do equilibrio econ6mico-financeiro dos
contratos, submetendo i deliberagio da Assembleia Geral as mat6rias especificadas em lei e
no seu Contrato Social;

IV - elaborar norrnas sobre o sistema de transporte priblico urbano da Regiio Metropolitana
de Aracaju e as atividades a ele ligadas, direta ou indiretamente, dispondo sobre as infrag6es a

tais normas e suas respectivas penalidades aplic6veis, quando necess6rio, para complementar
os regulamentos e a legislagio vigentes;

V - aplicar as penalidades e recolher as multas correspondentes pelo n5o cumprimento

das

norrnas regulamentares do sistema de transporte ptiblico urbano da Regilo Metropolitana de
Aracaju, em qualquer de seus servigos;

VI - cobrar e arrecadar quaisquer remunerag6es ou taxas referentes aos servigos relacionados
i gestSo do sistema de transporte pfiblico urbano da Regiio Metropolitana de Aracaju,
podendo, para isso, emitir boletos ou ouffos instrumentos de cobranga legalmente previstos;

VII - propor diretrizes para a formulagdo da politica tarifiria, apresentando os estudos e
fundamentos pertinentes e riteis i deliberagdo sobre amateria;
1010
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Vm - desenvolver

e executar a politica tariffuria para o sistema de transporte pirblico urbano
da Regiio Metropolitana de Aracaju, obedecendo ds diretrizes estabelecidas pela Assembleia
Geral;

IX -

planejar, organizar e operar as atividades de venda de passagens, atrav6s de bilhetes,
eletronicos ou nao, passes e assemelhados existentes ou outros que venham a ser implantados,
incluindo o desenvolvimento, implantagdo e controle dos sistemas de cadastro necess6rios
para o seu funcionamento, ficando revogadas as disposigdes em contr6rio.

IX -

planejar, organizar e operar as atividades relativas as passagens, incluindo o
desenvolvimento, implantagio e controle dos sistemas de cadastro necess6rios para o seu
funcionamento, podendo delegar a administragio e comercializagdo do passe escolar is
empresas que, nos termos da Lei n.7.418185, s6o responsiveis pela emissio e venda do vale
transporte e passagens.

$ ln - O CTM atuar6. regionalmente e sua 6rea de atuagio ser6 a totalidade dos territ6rios dos
Municipios consorciados.

2'-

Excluem-se das compet6ncias previstas no inciso
ou estadual a outros Entes.

$

IX aquelas atribuidas por lei federal

$ 3q As gratuidades e tarifas diferenciadas serdo estabelecidas por leis federal e estadual.

CAPITI.JLO III
DOS INSTRIJMENTOS DE GESTAO
CLAUSLJLA NONA - Para o desenvolvimento de suas atividades, o CTM, mediante decisio
da Assembleia Geral, poder6:

I - firmar conv6nios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxilios, contribuig6es
subveng6es sociais ou econ6micas de outras entidades e 6rgios do governo;

e

II - promover

desapropriagdes e instituir servidOes nos termos de declaragdo de utilidade ou
necessidade priblica, ou interesse social, realizada pelo Poder P0blico;

III - ser contratado pela administraqao direta ou indireta dos Entes
dispensada a

licitagio nos

da Federagio consorciados,

casos em que a legislagdo permitir e respeitando este

11
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IV -

estabelecer contrato de programa para a prestagdo dos servigos priblicos fixados neste
protocolo;

V-

estabelecer termos de parcerias para a prestagio dos servigos priblicos fixados neste
protocolo; sendo as condig6es para a celebragio do mesmo, as descritas na Lei (Federal) nq
9790199, em seu capitulo II, bem como o regulamentado no Decreto (Federal) na 3.100/99;

VI -

estabelecer contratos de gestio para a prestagio dos servigos priblicos fixados neste
protocolo; sendo as condig6es para celebragio do mesmo, as descritas na segdo III da Lei
(Federal) ne 9637198;

VII - adquirir ou administrar

bens para o uso compartilhado dos Municipios consorciados;

Vm -

prestar servigos priblicos mediante a execugdo, em estrita conformidade com o
estabelecido na regulagio, de toda e qualquer atividade ou obra com o objetivo de permitir o
acesso a um servigo priblico com caracteristicas e padrdo de qualidade determinados;

IX - prestar servigos, inclusive

de assist6ncia t6cnica, a execugio de obras e o fomecimento de
bens d administragio direta ou indireta dos Entes Consorciados;

X - emitir documentos de cobranga e exercer atividades de arrecadagio de tarifas e outros
pregos pfblicos pela prestagio de servigos ou pelo uso ou outorga de uso de bens priblicos
pelo CTM por ele administrados ou mediante autorizagio especifica pelo Ente da federagio
consorciado;

XI - outorgar

concessdo, permissdo ou autorizagdo de obras ou servigos priblicos, mediante
autorizagio prevista no contrato do cons6rcio, indicando de forma especifica o objeto da

concessio, permissio ou autorizagio e as condig6es a que dever6 atender, observada
legislagdo de normas gerais em vigor;

XII -

a

contratar operagdo de cr6dito observados os limites e condig6es estabelecidas na
legislagio pertinente. (art. 10, par6grafo rinico do REGULAMENTO e Resolugio 4812007 do
Senado Federal).

CAPITULO IV
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DA REPRESENTAQAO EM MATERIA DE INTERESSE COMI.JM

CLAUSULA DECIMA- O CTM ter6 compet6ncia para representar o conjunto dos Entes
Consorciados judicialmente e perante a administragdo direta ou indireta de outros Entes
Federados, organizag6es govemarnentais ou ndo govemiunentais, nacionais ou estrangeiras,
quando o objeto de interesse referir-se ds suas finalidades.

Par6grafo Onico - O ajuizamento de agio judicial depender6 de aprovagio dos membros da
Assembleia Geral.

CAPiTI.JLO V
DA ORGANI ZAQAO ADMINI STRATIVA

CLAUSLJLA DECIMA PRIMEIRA - Para o cumprimento de suas finalidades, o
CONSORCIO INTERMUNICIPAL contari com a estrutura administrativa descrita abaixo,
com os cargos em comissdo previstos no Anexo Unico deste Protocolo de Inteng6es, que
ser6o cuiteados, durante o periodo de transigio, pelo Municipio de Aracaju, ."gido, p"lu
" de 2013, e
respectiva legislagio, sobretudo a Lei Complementar nq 119, de 06 de fevereiro
suas posteriores alteragdes, com os servidores que lhe sejam cedidos e com os cargos efetivos:

I - Assembleia Geral;
I. 1. Comit0 T6cnico;

II - Conselho Consultivo;

III - Conselho Fiscal;
IV - Diretoria Executiva.

sEqAo r
DAASSEMBLEIA GERAL
CLAUSLJLA DECIMA SEGLJNDA- A Assembleia Geral, inst6ncia deliberativa m6xima,
cujas decis6es s6o de car6ter vinculante para todos os Entes Consorciados, 6 constituida,
obrigatoriamente, pelos Chefes do Poder Executivo dos Entes Consorciados, sendo que os
respectivos suplentes ser6o indicados pelo Chefe do Executivo dentro do seu secretariado ou
substituto legal, mediante delegagio expressa conferida por Decreto.
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$ ln - O voto 6 fnico para cada um dos Entes Consorciados, votando os suplentes apenas na
aus6ncia do respectivo titular.
$ 2s - O voto ser6 priblico, aberto e nominal, admitindo-se o voto secreto somente nos casos
de julgamento em que se suscite a aplicagio de penalidade a Ente consorciado.

$ 3n - O Presidente do CTM, salvo nas eleig6es, destituig6es e nas decis6es que exijam
quorum qualificado, votard apenas para desempatar.

$ 4'- O representante do Ente consorciado pode ser acompanhado por assessor t6cnico, que
poder6 intervir sempre que solicitado.

CLAUSLJLA DECIMA TERCEIRA - A Assembleia Geral reunir-se-6 ordinariamente uma
vez por mos, havendo a possibilidade de convocaEdes extraordin6rias.
S ln

- A Assembleia

$

-

Geral poderi se reunir em car6ter extraordinSrio mediante convocaglo de
seu Presidente ou por maioria absoluta de seus membros, em ambos os casos com
anteced6ncia minima de 15 dias.
Para a escolha e destituigio do Presidente da Assembleia Geral, a mesma se reunir6
extraordinariamente na forma do parilgrafo anterior sendo necess6ria a presenga e o voto da
2n

maioria absoluta dos membros, em 0nica convocagio.
$ 3'

-

Na escolha do Presidente

a

Assembleia dever6 observar rodizio entre seus membros.

- O qu6rum exigido para a rcatizagdo da Assembleia
Geral em primeira convocagio 6 da maioria absoluta dos Entes Consorciados.

CLAUSLJLA DECIMA QUARTA

S ln

-

S 2n -

As deliberag6es da Assembl6ia Geral serio tomadas por maioria simples dos membros

Caso a Assembl6ia Geral n6o se realize em primeira convocagio, considera-se
automaticamente convocada, e a segunda convocagio realizar-se-6 1 (uma) hora depois, no
mesmo local, com qualquer nrhmero de consorciados.

presentes.

$ 3' - Na abertura de
submetida

i

cada reuniio da Assembl6ia Geral,

a

Ata da reuniio anterior ser6

aprovagdo.

1414
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CLAUSLJLA DECIMA QLIINTA- Compete i Assembleia Geral, podendo, qualquer dos
is propostas e projetos apresentados em mesa:

Entes Consorciados, propor emendas

I - homologar o ingresso

no CTM de Ente federativo que tenha ratificado o Protocolo

de

Intengdes ap6s 2 (dois) anos de sua subscrigio;

II - aplicar ao Ente consorciado

III - aprovar

as pen:rs de suspensio e exclusdo do

CTM;

os estatutos do CTM e as suas alterag6es;

IV - eleger ou destituir o Presidente do CTM;
V - aprovar:
a) o orgamento plurianual de investimentos;
b) o programa anual de trabalho;
c) o orgamento anual do CTM, bem como respectivos cr6ditos adicionais, inclusive a previsio
de aportes a serem cobertos por recursos advindos de contrato de Rateio;
dl arealizagio de operag6es de cr6dito;

fixagio, a revisio e o reajuste de tarifas, taxas e outros pregos pfblicos, e,
a alienagdo e a oneragio de bens, materiais ou equipamentos permanentes do CTM ou

e) a

0

daqueles que, nos termos de contrato de programa, lhe tenham sido outorgados os direitos de
exploragio;

VI - aprovar

a cessdo de servidores

por Ente federativo consorciado ou conveniado ao CTM;

VII - aprovar planos e regulamentos

dos servigos pfiblicos prestados pelo CTM;

VIII -

aprovar a minuta e celebragio de contratos de programa nos quais o Cons6rcio
compareqa como contratante ou como prestador de servigo de Transporte Ptblico Coletivo
Intermunicipal de Carirter Urbano;

IX - apreciar e sugerir medidas

sobre:

a) a melhoria dos servigos prestados pelo CTM;
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b) o aperfeigoamento das relag6es do CTM com 6rgaos priblicos, entidades e/ou

empresas

privadas.

X - aprovar o ajuizamento de agio judicial;

XI -

deliberar sobre a necessidade de contratagio e ampliagio do quadro de pessoal,

preenchimento das vagas existentes;

XII - deliberar

sobre alteragio ou extingdo do CONTRATO DE CONSORCIO PUBLICO;

XIII - adotar as medidas pertinentes em caso de retirada

de Ente consorciado;

Xry - deliberar

sobre a participagio do CTM em instituig6es e 6rg6os relacionados
final idades institucionais ;

is

suas

XV - Aprovar as minutas de edital de licitagdo para concessio de servigo de Transporte
Pfiblico Coletivo lntermunicipal de Car6ter Urbano no qual o Cons6rcio compareqa como
contratante, bem como as minutas dos respectivos contratos de concessdo;

XVI -

avaliar, anualmente, a prestagio dos servigos de Transporte Priblico Coletivo
Intermunicipal de Cariter Urbano ofertados na Regiio Metropolitana de Aracaju.

XVII -

analisar e aprovar o manual de prestagio do servigo de Transporte Priblico Coletivo
Intermunicipal de Carilter Urbano e de atendimento ao usu6rio elaborado pelo respectivo
prestador;

XVIII - decidir

acerca de intervengio e retomada daprestagdo de servigo delegado, nos casos
e condig6es previstos em lei e nos contratos;

XIX - homologar Concurso priblico

para provimento de cargos, bem como aprovar seu edital;

XX - aprovar a criagdo/modificagio de 6reas de operagdo e linhas mencionadas na clSusula
34, I (cl6usula trig6sima quarta, item um);
XXI - aprovar

balancetes mensais;
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XXII - sabatinar e aprovar

a indicagio do Diretor Executivo;

XXIII - aprovar as indicag6es feitas pelo Diretor Executivo

para as Diretorias das Unidades
Operacionais bem como os representantes da sociedade civil no Conselho Consultivo.

Par6grafo Unico - Somente serS aprov ada a cessio de servidores com 6nus para o CTM
mediante decisio undnime da Assembleia Geral, presentes pelo menos a metade mais um dos
membros consorciados e, no caso de o 6nus da cessdo ficar com consorciado, exigir-se-6, para
a aprovaglo, a maioria simples dos votos, exigida a presenga de metade mais um dos
consorciados.

SEQAO II
DA ESCOLHA DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE
CLAUSLJLA DECIMA SEXTA - O Presidente e o vice-Presidente da Assembleia Geral
serio escolhidos em Assembleia Geral especialmente convocada, observando-se a ordem de
rodizio definida pela pr6pria Assembleia para mandato de dois anos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - Os mandatos do Presidente e Vice-Presidente cessario,
automaticamente, no caso dos eleitos nio mais ocuparem seus cargos junto ao Ente da
Federagio que representam, hip6tese na qual serio substituidos pelos novos Chefes do poder
Executivo.

CLAUSLJLA DECIMA OITAVA- Se o t6rmino do mandato do Governador ou do prefeito
que ocupar a Presid6ncia da Assembleia Geral ocorrer antes da eleigio para a Presid6ncia do
CTM seu sucessor na Chefia do Poder Executivo assumir6 interinamente o cargo de
Presidente at6 arealizagio de nova eleigio.

rr

SEQAO
DA COMPETBNCIA DO PRESIDENTE
CLAUSLJLA DECIMA NONA - Compete ao presidente:

I

- representar o CTM

II

judicial e extrajudicialmente;

- convocar e presidir as reunides da Assembleia Geral;
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III

- zelar pelos interesses do CTM, exercendo todas as compet6ncias que lhe tenham sido

outorgadas por este Protocolo ou pelos estatutos;

IV - prestar contas

v

ao t6rmino do mandato;

- providenciar o cumprimento das deliberag6es da Assembleia Geral;

VI - convocar o Conselho Consultivo.
Parrigrafo Onico - Os estatutos definirio os atos do Presidente que poderio ser delegados ao
Diretor Executivo.

CLAUSLJLA VIGESIMA- Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente nas

suas

ausOncias, vac0ncias e impedimentos.

SEQAO rV
DO COMITE TECNICO
CLAUSLJLA VIGESIMA PRIMEIRA - A Assembleia Geral ser6 assessorada por Comite
T6cnico composto por 01 (um) titular de cada um dos organismos de planejamento, trinsito e
transporte dos Entes Consorciados, designados pelos Chefes do Executivo, com a finalidade
de emitir parecer conjunto, quando solicitado pela Assembleia Geral, sobre:

I-

a compatibilizagdo do planejamento do transporte coletivo intermunicipal de cariter
urbano com as politicas municipais de desenvolvimento urbano, uso e ocupagio do solo,
circulagio viiria e trdnsito;

II -

Planos, projetos, progralnas, ag6es e obras de iniciativa de qualquer dos Entes
Consorciados, que cause impacto sobre a mobilidade urbana ou sobre a oferta de servigos do
transporte coletivo;
S ln

-

Os pareceres conjuntos, no imbito do Comit6 T6cnico, serdo aprovados por maioria
absoluta de seus membros.
$ 2n - Apenas um representante de cada Ente consorciado ter6 direito a votagio no imbito do
Comit6 T6cnico.
S 3'- Os membros do Comit6 T6cnico nio se vinculam de qualquer forma, ao CTM, pols
continuam vinculados aos seus 6rgdos de origem.
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SEQAO

v

DO CONSELHO CONSI.JLTIVO

CLAUSLJLA VIGESIMA SEGLJNDA

-o

Conselho Consultivo sere constituido, por

representantes dos Entes consorciados e de entidades civis, legalmente constituidas, com sede
ou representagio nos territ6rios dos Entes consorciados.

Par6grafo irnico

-

qualquer Ente consorciado poder6 indicar membros
Consultivo, que ser6 submetida d aprovagio da maioria da Assembleia Geral.

do

Conselho

CLAUSLJLA VIGESIMA TERCEIRA - Compete ao Conselho Consultivo atuar como
6rgio consultivo da Assembleia Geral do CTM e para tanto podera:

I'

propqr planos e programas de acordo com as finalidades do cons6rcio;

II

- sugerir formas de melhor funcionamento do

III

'propor

a

crM

e de seus

6rgios;

elaboragio de estudos e pareceres sobre as atividades desenvolvidas pelo CTM;

IV- Requisitar c6pias de documentos

i

Diretoria Executiva;

v-

Reunir-se nas dependOncias da sede do
vez por m6s.

CLAUSLJLA VIGESIMA QUARTA

crM

ordinariamente e, preferencialmente, uma

-o

Estatuto do CTM dispor5 sobre composigio,
mandato, organizagdo e funcionamento do conselho consultivo.
Par6grafo:irnico: A participagio no Conselho Consultivo nio ser6 remunerada por qualquer
forma e nio se constituir6 em vinculo de qualquer naturezapara com os Entes consorciados.
SEQAO

vr

DO CONSELHO FISCAL

CLAUSLJLA VIGESIMA QLIIIYTA O Conselho Fiscal ser6 constituido por 03 (tr6s)
T6cnicos, com experiOncia em contabilidade priblica, escolhidos pelos Entes consorciados na
Assembleia Geral.

-

CLAUSI,JLA VIGESIMA SEXTA - Compete ao Conselho Fiscal atuar como 6rgio
fiscalizador das finangas e da contabilidade do Cons6rcio, destacando-se entre suas
atribuig6es:
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I - aprovar

a

contabilidade anual do Cons6rcio e de todos os relat6rios corelatos;

II - aprovar a contabilidade

III - emitir parecer

de contratos de operagdes firmados;

sobre a prestagio de contas do Orgio Executivo colaborando, se necess6rio

for, na preparagao desses documentos;

IV -

examinar,
Executivo.

a qualquer tempo, a escrituragio e a documentagio cont6bil do 6rgio

SEQAO

vlr

DA DIRETORIA EXECUTIVA

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA-

A

estrutura organizacional basica

da

Diretoria

Executiva do CTM compreende:
I - Unidades de subordinagio direta:
a.

Unidade de Apoio

e

Assessoramento:

a.1. Gabinete do Diretor Executivo;
a.2. Assessoria de Comunicagio;
a.3. Assessoria T6cnica;

b. Unidades Operacionais:
b.1. Diretoria Juridica;
b.2. Diretoria Administrativo-Financeira;
b.3. Diretoria de Planejamento e Sistemas;
b.4. Diretoria de Operag6es de Transporte Pirblico.

II - Orgios Colegiados:

a. Conselho Consultivo;
b. Conselho Fiscal.
CLAUSLJLA VIGESIMA OITAVA - O Diretor Executivo ter6 mandato de 04(quatro) anos,
podendo ser indicado por qualquer um dos membros da Assembleia Geral, sendo por ela
sabatinado e escolhido, permitida a recondugdo.
Par6grafo Unico - O Diretor Executivo poder6 ser destituido, motivadamente, por decisio da
maioria qualificada de 213 dos membros da Assembleia Geral.
2020
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CLAUSLJLA VIGESIMA NONA

I-

implementar

-

Compete ao Diretor Executivo:

e gerir as diretrizes da politica e do plano de trabalho definido

pela

Assembleia Geral;

II - coordenar

o trabalho das diretorias;

III - instaurar sindicincias
IV - constituir

e processos disciplinares, nos termos do Estatuto;

a Comissio de Licitag6es do CONSORCIO, nos termos do Estatuto;

V - Indicar, para aprovagio da Assembleia Geral, os Diretores das Unidades Operacionais da
entidade, preferencialmente, dentre o quadro de servidores efetivos dos entes consorciados e
do CTM entre seus concursados.
CLAUSLJLA TRIGESIMA- Compete i Assessoria de Comunicagio:
I - estabelecer estrat6gia de insergio das atividades do CTM na midia;

II - divulgar

as atividades do

CTM;

III - responder a eventuais demandas

de informag6es por parte dos 6rg6os de imprensa.

CLAUSLJLA TRIGESIMA PRIMEIRA

-

Compete

i

Diretoria Juridica:

I - exercer toda a atividade juridica,

consultiva e contenciosa do CTM, representando-o
judicial e extrajudicialmente, como tamb6m perante o Tribunal de Contas do Estado de
Sergipe e da Unido;

II - elaborar parecerjuridico em geral;

III - aprovar minuta

de edital de licitagio, contratos corespondentes e demais atos, nos
termos do par6grafo rinico do art. 38 da Lei (Federal) ne 8.666193.
CLAUSLJLATRIGESIMA SEGUNDA- Compete

d

DiretoriaAdminisrrativo-Financeira:
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responder pela execugdo das atividades administrativas do CTM;
■■
Ｉ■

responder pela execugio das atividades cont6bil-financeiras do CTM;

III -

elaborar a prestag5o de contas dos auxilios e subveng6es concedidos e/ou recebidos
pelo CTM;

IV…

V…

VI¨

responder pela elaboragio do balango patrimonial/fiscal do CTM;

publicar, anualmente, o balango anual do CTM na imprensa oficial;
movimentar as contas banc6rias, em conjunto com o Diretor Executivo;

VII -

responder pela execugdo das compras
orgamento aprovado pela Assembleia Geral;

e de fornecimentos, dentro dos limites

do

autenticar livros de atas e de registros pr6prios do CTM;

VIII‐

IX…

X‐

XI‐

XⅡ ‐

XIII‐

elaborar a pega orgament6ria anual e plurianual;
programar e efetuar a execugio do orgamento anual;

liberar pagamentos;

controlar o fluxo de caixa;

prestar contas de projetos, conv6nios, contratos e congOneres;

CLAUSLJLATRIGESIMATERCEIRA- Compete i Diretoria

I

de Planejamento e Sistemas:

-

elaborar e analisar projetos para a construgao da rede do Sistema de Transporte
P0blico Coletivo [ntermunicipal de Car6ter Urbano bem como para a construgao de
infraestrutura que assegure a melhoria da acessibilidade e mobilidade na Regiio
Metropolitana de Aracaju, observando a integragio das politicas federal, estadual e
2222
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de mobilidade urbana e de transportes, sob a 6tica da viabilidade econ6mica, financeira e dos
impactos, a fim de subsidiar o processo decis6rio e a melhoria dos servigos prestados;

U

-

III IV

-

acompanhar e avaliar projetos;

avaliar a execugio e os resultados alcangados pelos programas implementados;

elaborar relat6rios de acompanhamento dos projetos/conv6nios para as instincias

superiores;

V'

estruturar, em banco de dados, todas as informagdes relevantes para o planejamento,
an6lise e execugio dos projetos;

vI -

levantar informag6es do cenSrio econ6mico e financeiro extemo;

VII'

preparar estudos e justificativas para alteragio e ou criagio de 6reas de operaEio e
linhas do Sistema de Transporte Priblico na irea de abrang6ncia do CTM, submetendo os
resultados d aprovagdo da Assembleia Geral.

CLAUSLJLA TRIGESIMA QUARTA- Compete
Pirblico:

I

i

Diretoria de Operag6es de Transporte

-

sistematizar informag6es a respeito das 6reas de operagSo e linhas do Sistema de
Transporte P0blico na area de abrang6ncia do CTM, disponibilizando os resultados;

II -

fiscalizar a execugio e qualidade dos projetos e servigos das concessionSrias, sempre
atendendo is finalidades do CTM e aos direitos dos usu6rios;

III'

Acompanhar a execugio dos contratos de concessdo, permissio ou autorizagao das
linhas do Sistema de Transporte P0blico Coletivo Intermunicipal de Car6ter Urbano.

Par6grafo Unico - Na estrutura da Diretoria de Transporte P0blico ser6 criada a Central de
Atendimento ao Cidadio, respons6vel por receber, encaminhar ao setor competente e
responder ds sugest6es, reclamag6es e outras demandas de usu6rios relativas

i

qualidade dos

servigos de Transporte Priblico Coletivo Intermunicipal de CarSter Urbano prestados
diretamente pelo cons6rcio ou por qualquer de suas concession6rias;
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CAPiTI.'LO VI
DA GESTAo

assocIADA DE sERvleos plrBr,rcos DAAUToRTzAeAo rARAA
GESTAO ASSOCTADA DE SERVTqOS PTJBLTCOS

CLAUST LA tnfCpsflvf,l QUINTA Fica autorizada ao Estado e Municipios
consorciados a gestdo associada por meio do CTM, de servigos ptiblicos correlatos is
finalidades da instituigio.

Par6grafo Onico - A gestdo associada autorizada no caput refere-se ao planejamento, d
regulagio e d fiscalizagdo do Sistema de Transporte Ptiblico Coletivo lntermunicipal de
Car6ter Urbano e, nos termos de contrato de programa, i prestagio dos servigos, e se dar6 de
acordo com as diretrizes b6sicas estabelecidas em Assembleia Geral.

CLAUSI.JLA TRIGESIMA SEXTA_ A gestio associada abranger6 todo o servigo de
Transporte Priblico Coletivo lntermunicipal de Car5ter Urbano prestados nos territ6rios dos
entes que efetivamente se consorciarem.

Par6grafo Unico

-

Ndo se admitir6 nas Leis ratificadoras qualquer reserva referente
associada de Transporte Priblico Coletivo lntermunicipal de Carifier Urbano.

i

gestio

CLAUSLJLA TRIGESIMA SETIMA - Para a consecugio da gestio associada, os Entes
consorciados transferirio ao CTM, sempre mediante lei, o exercicio das compet6ncias de
planejamento, da regulagio, da operagio e da fiscalizagio dos servigos priblicos de Transporte
Ptiblico Coletivo lntermunicipal de Carifier Urbano.
$ lq

I

-As compet6ncias transferidas

por meio do caput desta cl6usula sio, dentre outras:

-

elaboragdo e avaliagio de projetos, programas, agdes e seus respectivos orgamentos e
especificagOes t6cnicas;

II -

elaboragio de planos de investimentos para a expansio, a reposigio e a modemizagao
dos servigos ptiblicos oferecidos;

III-

elaboragdo de planos de recuperagio dos custos dos servigos;

rv-

acompanhamento e a avaliagio das condig6es de prestagdo dos servigos;
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i

prestagdo dos servigos;

VI'

fiscalizagio da prestagdo dos servigos, inclusive daqueles objeto de autorizagio,
permissio ou concessdo de obra ou servigo priblico;

-

VII

apuragdo e cobranga de haveres resultantes da prestagio do servigo pirblico ou de
penalidades de qualquer natureza em decorr€ncia da m6-utilizagdo ou da m6-prestag6o do
servigo priblico;

VIII'

Autorizagio para licitar e contratar concessdo, permissio ou autorizar a prestagio dos

serviEos.

$ 2n - Fica o CTM autorizado a receber a transfer6ncia do exercicio de outras competoncias
referentes ao planejamento, i regulagio, i operagio e i fiscalizagio de servigos priblicos de
Transporte P0blico Coletivo lntermunicipal de Carfuter Urbano.

CAPIT■ ILO VII

DO COMRATO DEPROGRAMA
CLAUSULA TRIGESIMA OITAVA― Ao CTM

6 permitido celebrar contrato de programa
i9os
por
meios
pr6prios
ou
por
meio de terceiros Entes, sob sua gestdo
Para prestar seⅣ
adnlinistrativa ou contratual.

Par6grafo Unico - O disposto nesta cl6usula permite que, nos contratos de programa
celebrados pelo CTM, se estabelega a transfer6ncia total ou parcial de encargos, servigos,
pessoal ou de bens necess6rios

i

continuidade dos servigos transferidos.

CLAUSIJLA TRIGESIMA NONA - SiO

CI6USUIAS

necess6rias do contrato de programa

celebrado pelo CTM as que estabelegam:

I

'

U

-

o objeto, a 6rea e o prazo da gestio associada de servigos p0blicos, inclusive a operada
com transfer6ncia total ou parcial de encargos, servigos, pessoal e bens essenciais i
continuidade dos servigos;

o modo, forma e condig6es de prestaglo dos servigos;
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-

os crit6rios, indicadores, f6rmulas e par0metros definidores da qualidade dos servigos;

o c6lculo de tarifas, taxas e de outros pregos pfblicos na conformidade da regulagio

dos servigos a serem prestados;

-

procedimentos que garantam transpar6ncia da gestio econdmica, financeira e
orgament6ria de cada servigo em relagio a cada um de seus titulares, especialmente no que se

V

refere aos subsidios cruzados;

VI

-

VII

-

possibilidade de emissio de documento de cobranga e de exercicio da atividade de
arrecadagio de tarifas e pregos priblicos;

os direitos, garantias e obrigag6es do titular e do CTM, inclusive os relacionados ds
previsiveis necessidades de futura alteragio e expanslo dos servigos e conseqi.iente
modemizagio, aperfeigoamento e ampliagio dos equipamentos e instalagdes;

VIII IX

-

X

-

os direitos e deveres dos usu6rios para obtengio e utilizagio dos servigos;

a forma de fiscalizagio das instalag6es, dos equipamentos, dos m6todos e das pr6ticas
de execugio dos servigos, bem como a indicagio dos 6rg6os competentes para exerc@-las;

XI -

XII -

as penalidades contratuais e

administrativas e sua forma de aplicagio;

os casos de extingdo;

os bens reversiveis;

XIII -

os crit6rios para o c6lculo e a forma de pagamento das indenizag6es devidas ao CTM
relativas aos investimentos que nio foram amortizados por tarifas ou outras receitas
emergentes da prestagdo dos servigos;
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XIV

a obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestagio de contas do

CTM ao titular dos

servigos;

XV

-

XVI

-

a periodicidade em que os serviEos ser6o fiscalizados por comissdo composta por
representantes do titular dos servigos, do contratado e dos usu6rios, de forma a cumprir o
disposto no art. 30 da Lei (Federal) nq 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
a periodicidade em que o CTM dever6 publicar demonstragdes financeiras sobre

a

execugio do contrato; e,

XVII‐

O fOro e O modO cOnsensual de solu9ao das cOntrov6rsias cOntratuais.

cLAuSurA QUADRAGESIMA - No caso de a prestagio de servigos for

operada por
transfer6ncia total ou parcial de encargos, servigos, pessoal e bens essenciais d continuidade
dos servigos transferidos, tamb6m s6o necess6rias as cl6usulas que estabelegam:

I.
il-

os encargos transferidos e a responsabilidade subsidi6ria da entidade que os transferiu;
as penalidades no caso de inadimplOncia em relagio aos encargos transferidos;

III-

o momento de transfer6ncia dos servigos e os deveres relativos

IV-

a indicagio de quem arcara com o 6nus e os passivos do pessoal transferido;

i

sua continuidade;

V.

a identificagio dos bens que terio apenas a sua gestio e administragio transferidas e o
prego dos que sejam efetivamente alienados ao contratado; e

vI-

o procedimento para o levantamento, cadastro e avaliagio dos bens reversiveis que
vierem a ser amortizados mediante receitas de tarifas ou outras emergentes da
prestagio dos servigos.

CLAUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA

- Os bens, equipamentos e materiais

permanentes vinculados aos servigos pirblicos serlo de propriedade da Administragdo pirblica
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Direta do Estado ou do Municipio contratante, sendo onerados por direitos de explorageo que
ser6o exercidos pelo CTM pelo periodo em que vigorar o contrato de programa.

CLAUSULA QUADRACBSIVfa SEGLJNDA - Nas operag6es de cr6dito contratadas pelo
CTM para investimentos nos servigos priblicos dever6 se indicar o quanto corresponde a
participaEio de cada Ente consorciado, para fins de contabilizagdo e controle.
CLAUSLJLA QUADRAGESIMA TERCEIRA - Receitas futuras da prestagao de servigos
poderio ser entregues como pagamento ou como garantia de operag6es de cr6dito ou
financeiras para a execugio dos investimentos previstos no contrato.
CLAUSLJLA QUADRAGESIMA QUARTA
at6 seu termo final, ainda que:

-

O contrato de programa continuar6 vigente

I - o titular se retire do CTM ou da gestio associada;

e,

II - ocorra a extingio do CTM.
CLAUSLJLA QUADRAGESIMA QTIIIYTA - Os contratos de programa serio celebrados
mediante dispensa de licitagio, incumbindo ao Municipio contratante obedecer fielmente ds
condig6es e procedimento previstos na legislagio pertinente.
CAPiTI,JLO VIII
DO REGIME ECONOiVTTCO.T'INANCEIRO
CLAUSLJLA QUADRAGESIMA SEXTA- A execugao das receitas e das despesas do CTM
dever6 obedecer is normas de direito financeiro aplic6veis is entidades ptiblicas.
S 1' - Os entes consorciados respondem subsidiariamente pelas obrigag6es do CTM,
no limite de suas responsabilidades.

- No que se refere i gestio associada ou compartilhada, a contabilidade do CTM
dever6 permitir que se reconhega a gestio econ6mica, orgamentilria e financeira de cada
servigo em relagio a cada um de seus titulares e anualmente dever5 ser apresentado
S 2n

demonstrativo que indique:
o investido e o arrecadado em cada servigo, inclusive os valores de eventuais subsidios
cruzados;
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II.

a situagao patrimonial, especialmente quais bens que cada Ente adquiriu isoladamente

ou em condominio para a prestagio dos servigos de sua titularidade e a parcela de
valor destes bens que foi amortizada pelas receitas emergentes da prestagio de
servigos.

CLAUSLJLA QUADRAGESIMA SETIMA- 56o fontes de recursos do crM:

I

-

as contribuig6es dos consorciados, definidas por meio de Contrato de Rateio,

anualmente formalizado;

II '

III'

as taxas ou tarifas provenientes dos servigos priblicos prestado;

os pregos priblicos decorrentes do uso de bens e da concesslo de servigos priblicos do

CTM;

IV'

os valores decorrentes da emissio de documentos de cobranga e exercicio

de

arrecadagio de penalidades, tarifas e de outros pregos priblicos pela prestagdo de servigos ou
pelo uso ou outorga de uso de bens e servigos p0blicos por ele administrados ou, mediante
autorizagio especifica, pelo Ente da Federagio consorciado;

vvIvII-

a remuneragdo advinda de contratos

firmados;

quaisquer doagdes ou legados que lhe sejam destinados;

o resultado de operagdes de cr6dito devidamente aprovadas pela Assembleia Geral;

VIII -

outros rendimentos que lhe caibam por disposigio legal ou contratual ou por decisdo
judicial.

CLAUSLJLA QUADRAGESIMA OITAVA- Os recursos dos Entes consorciados somente
poderio ser repassados por meio da celebragio de Contrato de Rateio, constituindo ato de
improbidade administrativa a formalizagdo de tal instrumento sem a suficiente e pr6via
dotagdo orgament5ria ou sem observdncia das exigCncias legais.

Par6grafo rinico

-

Os contratos de rateio poderio incluir dotagdes que extrapolem

o

respectivo exercicio financeiro, desde que tenham por objeto projetos integrantes do plano
plurianual.

Rua Ant6nio Valadio, s/n - Centro Administrativo Jose do prado Franco
Tel.:(79)2107‑7802‑Fax:(79)2107‐ 7854‑C.N.RJ.13.128.814/0001‑58
CEP 49160-000 - Nossa Senhora do Socorro /Sergipe

"o,*ff[8Jt['s**
CLAUSULA QUADRAGESIMA NONA - B"?"auoa a aplicagio dos recursos entregues por
meio de contrato de rateio, inclusive os oriundos de transfer6ncias ou operag6es de cr6dito,
para o atendimento de despesas classificadas como gen6ricas.

$ 1' ' Entende-se por

despesa gen6rica aquela em que a execugio orgament6ria se faz com

modalidade de aplicagio indefinida.
$ 2n - Nio se consideram como gen6ricas as despesas de administragio e planejamento, desde
que previamente classificadas por meio de aplicagio das normas de contabilidade priblica.

CLAUSLJLA QUINQUAGESIMA - Com o objetivo de permitir o atendimento dos
dispositivos da Lei Complementar Federal na 101, de 04 de maio de 2000, o CTM fomecer6
as informagdes financeiras necess6rias para que sejam consolidadas nas contas dos Entes
consorciados, todas as receitas e despesas realizadas, de forma a que possam ser
contabilizadas nas contas de cada Ente da Federagio na conformidade dos elementos
econ6micos e das atividades ou projetos atendidos.

i fiscalizagdo cont6bil,
operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do seu
representante legal, inclusive quanto d legalidade, legitimidade e economicidade das despesas,
atos, contratos e rentincia de receitas, sem prejuizo do controle extemo a ser exercido em
razdo de cada um dos contratos que os Entes da Federagio consorciados vierem a celebrar.
CLAUSIJLA QUINQUAGESIMA PRIMEIRA - O CTM sujeita-se

CAPITULO IX
DOS RECURSOS HUMANOS
SEcAO I

DO QUADRO DE PESSOAL
CLAUSIILA QUINQUAGESIMA SEGUNDA―

O quadЮ de pessoal efet市 o do CTM sera

regido pelo Estatuto do Servidor Piblico dO Municipio de Aracttu,pelo Regirne P

prio de
Pre宙 dencia social dO Municipio de Aracttu e sera foIIIlado pelos cargos no nimero,fol11la de

provimento, requisitos de nomeacaO, remuneracao e atribui95es gerais aprovados em
Resolucao da Assembleia Geral que deve ser ratificada por lei da maioria dos entes
consorclados。

§lQ― Aos ocupantes dos cargos se aplicanl as veda96es e excecё es previstas na Constituicao
Federal quantO ao acimulo de empregos e cargos piblicos.
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$ 2q - Os servidores priblicos do

CTM nio poderio ser cedidos, inclusive para consorciados.

CLAUSLJLA QUINQUAGESIMA TERCEIRA-As atividades da Presidancia do cTM, dos
Conselhos Consultivo, Fiscal e Administrativo, bem como a participagio dos representantes
dos Entes consorciados na Assembleia Geral e em outras atividades do CTM nio ser6o
remuneradas em hip6tese alguma.

CLAUSLJLA QUINQUAGESIMA QUARTA

Os servidores do cTM poderio ser
demitidos nos termos do Estatuto do Servidor Priblico do Municipio de Aracaju ou se houver
a extingio do Cons6rcio.

-

SEQAO II
DA CESSAO DE SERVIDORES PELOS ENTES CONSORCIADOS
CLAUSLJLA QUINQUAGESIMA QUINTA- Os Entes consorciados poderio disponibilizar
servidores, na forma da legislagio de cada Ente Consorciado.

S ln- Os servidores disponibilizados pernanecerio

atrelados ao regime juridico
origin5rio, havendo possibilidade da concessio de gratificag6es ou adicionais, nos termos e
valores previamente definidos, para fins de equiparagio com as fungoes e respectivas
remunerag6es constantes da regulamentagdo do CTM.
S 2 n- O pagamento de gratificagdes ou adicionais

nio configurar6 o estabelecimento
de vinculo laborativo distinto, tampouco serdo computadas para fins trabalhistas ou
previdenci6rios.
$ 3n - Caso o Ente consorciado assuma o 6nus integral da disponibilizagdo do servidor,
poder6 contabilizar tal despesa para fins compensat6rios em relagio aos compromissos
assumidos no Contrato de Rateio.

SEQAO rrr
DA CONTruffAQAO POR TEMPO DETERMINADO PARAATENDER
NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PI,JBLICo

CLAUSLJLA QUINQUAGESIMA

sExTA-

Somente poderio ocorrer contratag6es por
tempo determinado para atender necessidade temporaria de excepcional interesse priblico em
hip6teses nas quais reste evidenciada a possibilidade ou conveniOncia do provimento de
emprego p0blico, mediante justificativa expressa do Diretor Executivo e aprovagio da
maioria dos membros da Assembleia Geral, conforme cliusula d6cima quinta, seus incisos e
parlgrafo 0nico.
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CLAUSLJLA QUINQUAGESIMA SETIMA- Considerarn-se necessidades tempor6rias de
excepcional interesse priblico as seguintes hip6teses, dentre outras:

I

-

o atendimento a situag6es de calamidade p0blica que acarretem risco de qualquer

esp6cie a pessoas ou a bens priblicos ou particulares;

II'

o atendimento a situaE6es emergenciais, inclusive motivadas por decisdo judicial que

estabeleEa multa por descumprimento;

IIII'

a realizagdo de censo socioecondmico, de pesquisa cadastral ou de qualquer outra

forma de levantamento de dados de cunho estatistico junto
como campanhas especificas de interesse priblico.

i

populagio do Municipio, bem

$ ln - O recrutamento do pessoal a ser contratado nas hip6teses previstas acima, com excegio
do inciso I, dar-se-6 mediante processo seletivo p0blico simplificado, cujos crit6rios de
selegio e requisitos da fungio serio estabelecidos em Edital, com ampla divulgagao em jornal
de grande circulagio, previamente autorizado pela Assembleia Geral.

$

2n

- A necessidade

para contratagdo prevista no inciso

fundamentada pelo Diretor Executivo e ser6 submetida
aprovagio expressa.

i

I

deveri estar devidamente

apreciagio da Assembleia Geral para

cLAusuLA QUINQUAGESIMA OITAVA - As

contratag6es tempor6rias para atender
necessidade de excepcional interesse pirblico ficam restritas iquelas situag6es em que, em
razdo da natureza da atividade ou evento, n6o se justifica manter o profissional no quadro do
CTM, podendo ter a duragio mixima de 1 (um) ano, admitindo-se a prorogagio, uma 0nica
vez, por periodo tamb6m nio superior a 1 (um) ano.

CLAUSLJLA QUINQUAGESIMA NONA - Na hip6tese de, no curso do prazo contratual,
cessar o interesse do CTM no prosseguimento do contrato sem que o contratado tenha dado
causa para isso ou se o contratado solicitar o seu desligamento, sem justa causa, antes do
termo final do contrato, aplicar-se-6 o disposto nos artigos 479 e 480 da Consolidagio das
Leis do Trabalho, respectivamente.

CLAUSULA SEXAGESIMA- Nas contratag6es por tempo determinado

a remuneragdo ser6
correspondente i m6dia aritm6tica da remuneragdo paga a atribuig6es similares em cada um
dos Entes consorciados.
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Par6grafo frnico - Nio havendo atribuig6es similares, os sal6rios serlo fixados com base em
pesquisa de mercado e mediante aprovagdo da Assembleia Geral.

CAPiTI.JLO X
DA RETIRADA E EXCLUSAO DE ENTE CONSORCIADO

CLAUSLJLA SEXAGESIMA PRIMEIRA- A retirada do Ente consorciado deveri ser
precedida de comunicagio formal a Assembleia Geral com anteced6ncia minima de 180
(cento e oitenta) dias com a comunicagio posterior ao seu poder legislativo.

$ 1' - Os bens destinados pelo consorciado que se retira ndo serio revertidos ou retrocedidos,
salvo em caso de extingio do cons6rcio p0blico.
$ 2s - A retirada
e o cons6rcio

nio prejudicar6 as obrigagdes j6 constituidas

entre o consorciado que se retira

p0blico.

CLAUSLLA SEXAGESIMA SEGUI\DA-A exclusio

de Ente Consorciado so 6 admissivel

havendo justa causa.

$ ln

-

$ 2'

- A exclusio prevista no parigrafo primeiro deste artigo somente ocorrer6 ap,6s pr6via

Al6m das que sejam reconhecidas em procedimento especifico, constitui justa causa a
nio inclusdo, pelo Ente consorciado, em sua lei orgamentiria ou em cr6ditos adicionais, de
dotaE6es suficientes para suportar as despesas que, nos termos do orgamento do Cons6rcio
Pirblico, prev6-se devam ser assumidas por meio de Contrato de Rateio.

suspensSo, periodo em que o Ente consorciado poder6 se reabilitar.

CLAUSULA SEXAGESIMA TERCEIRA- A exclusdo de Consorciado exige processo
administrativo onde lhe seja assegurado o direito

i

ampla defesa e ao contradit6rio.

cLAusuLA SEXAGESIMA QUARTA-

Mediante previsio do contrato de cons6rcio
Priblico, poder6 ser dele excluido o Ente que, sem autorizagio dos demais consorciados,
subscrever protocolo de inteng6es para constituigdo de outro cons6rcio com finalidades, a
juizo da maioria da Assembleia geral, iguais, assemelhadas ou incompativeis.

CAPITIILO XI

DAALTERAcÅ O E DA EXTINcAo DO CONSORCIO IMERDIUNICIPAL
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CLAUSULA SEXAGESIMA QUINTA―

Ser●

"

A alter∝ ao

CONSORCIO PUBLICO dependera de instrumento

ou a extingio do CONTRATO DE
aprovado pela Assembleia Geral,

ratificado rnediante lei por todos os consorciados。

§10‑Em caso de extincaЮ

I

:

-

Os bens, direitos, encargos e obrigagdes decorrentes da gestio associada de servigos
priblicos custeados por tarifas ou outra esp6cie de prego priblico serio atribuidos aos titulares
dos respectivos servigos.

II'

At6 que haja decisio que indique os respons6veis por cada obrigagio, os

entes

consorciados responderio solidariamente pelas obrigagdes remanescentes, garantido o direito
de regresso em face dos Entes beneficiados ou dos que deram causa i obrigagio.

$ 2q Com a extingio, o pessoal cedido ao Cons6rcio Pfiblico retornarS aos seus 6rgios
origem, e os seus servidores serio automaticamente demitidos.

de

CAPITIJLO XII
DA ELABORAQAO E ALTERAQAO DO ESTATUTO

CI AUSLJLA SEXAGESIMA SEXTA- Constituido o cTM,

serS elaborado seu Estatuto, o
qual serS apresentado i Assembleia Geral para aprovagio, por maioria simples, e posteripr
publicagio em at6 60 (sessenta) dias.

Par6grafo Unico - O Estatuto dever6 prever as formalidades e qu6rum para a alteragio de
seus dispositivos.

CAPiTI,]LO XII
DAS DISPOSIQOES GERAIS
CLAUSLJLA SEXAGESIMA SETIMA - O CTM sujeitar-se-6 ao principio da publicidade,
veiculando todas as decis6es que digam respeito a terceiros e as de natureza orgament6ria,
financeira ou contratual, inclusive as que concernem i admissdo de pessoal.
CLAUSLJLA SEXAGESIMA OITAVA- Serdo veiculados os termos dos contratos de gestio,
dos termos de parceria celebrados e do Contrato de Rateio anual, na imprensa oficial ou no
veiculo de imprensa que vier a ser adotado como tal.
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Par6grafo Unico - As publicaE6es acima referidas poderao ser resumidas, desde que
indiquem o local e sitio da lntemet em que possa ser obtida a versio integral dos referidos
documentos.

CLAUSLJLA SEXAGESIMA NONA-

A interpretagio do disposto neste protocolo de

inteng6es, o qual se converter6 em Contrato de Cons6rcio Priblico, dever6 ser compativel com
o exposto em seu Predmbulo e aos principios que regem a Administragio Ptblica.

CLAUSLJLA SEPTUAGESIMA - O CTM ser6 organizado por Estatuto cujas disposig6es,
sob pena de nulidade, deverio atender a todas as cl6usulas deste Protocolo de Inteng6es.

Par6grafo unico

- o

Estatuto dever6 dispor sobre o exercicio do poder disciplinar
regulamentar, procedimento administrativo e outros temas referentes ao funcionamento
organizagdo do CTM.

e
e

CLAUST.JLA SEPTUAGESIMA PRIMBIRA - Fica eleito o Foro da Comarca do
Municipio de Aracaju sede do CONSORCIO para a solugio de eventuais conflitos resultantes
deste protocolo e do CONTRATO DE CONSORCIO PUBLICO que dele resulrar6, bem como
de qualquer relagio envolvendo o CTM, salvo disposto em legislagio federal.
CAPITI.JLO XIV
DAS DISPOSIQOES TRANSITORIAS
CLAUSI.JLA SEPTUAGESIMA SEGI.JI\DA_ O POdEr EXECUtiVO dOS ENTCS CONSOTCiAdOS
ficam autorizados a ceder servidores da Administragdo Direta ou lndireta ao CTM, nos termos
do artigo 4n, $4n da Lei (Federal) nq 11.107, de 06 de abril de 2005;

CLAUSULA SEPTUAGESIMA TERCEIRA _ No prazo m6ximo de 01 (um) ano, a contar
da constituigdo do CTM, nos termos da Cl6usula D6cima Quinta, ser6 realizado concurso
pfiblico necessirio i contratagio para os cargos priblicos aprovados nos termos da
CLAUSULA QUINQUAGESIMA SiCUUOA, ob."ruudu a conveniOncia e oporrunidade da
Administragio Priblica.

Par6grafo irnico

-

O prazo ora fixado poder6 ser prorrogado por mais 01 (um) ano, desde

que justificada sua necessidade e aprovado pela Assembreia Geral.

CLAUSLJLA SEPTUAGESIMA QUARTA- Os Entes Consorciados acordam que

a

primeira presidOncia da Assembleia Geral ser6 exercida pelo Chefe do Poder Executivo do
Municipio de Aracaju, com t6rmino em 31 de dezembro de 2035.
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Par6grafo Onico

-

Caber6 ao primeiro Presidente da Assembleia Geral a indicagdo do
primeiro Diretor Executivo, durante o prazo de sua presid6ncia.

CLAUSLJLA SEPTUAGESIMA QUINTA - O CTM nio recepcionar6 quaisquer passivos
provenientes dos 6rg6os de Transporte Ptblico Coletivo dos Entes Consorciados, ainda que
venham a ser exigiveis ap6s a constituigio do CTM, ndo respondendo por quaisquer
obrigag6es contratuais, trabalhistas, tribut6rias, previdenci6rias e de qualqu er natureza,
inclusive ag6es judiciais e administrativas relacionadas com as atividades destes 6rg6os ou
com fato gerador ocorrido antes do inicio das atividades do CTM, sendo que tais passivos
ser6o assumidos direta e integralmente, se devidos, sem qualquer limitagio pelo Ente
Consorciado ao qual se vinculam os 6rgios em quest6o, em nada impactando o CTM.
CLAUSLJLA SEPTUAGESIMA SEXTA - Com a ratificagio do presente protocolo pelo
Estado, Municipio de Aracaju e mais um dos Municipios signat6rios, ser6 convocada pelo
Municipio de Aracaju, a Primeira Reuniio da Assembleia Geral que, ap6s a aprovagio do
Estatuto do CTM, definir6:

I

-

A

II

-

A

composigio das Diretorias do CTM, em conformidade com
par6grafo rinico da CLAUSULA SEPTUAGESIMA eUARTA;

o disposto no

indicaEio dos servidores que serio cedidos sem 6nus para o CTM e

seus

respectivos cargos e fung6es, com imediata aprovagio por maioria simples;

ru

-

ry

-

A indicagio dos bens que serio cedidos ao CTM pelos Entes Consorciados;

O Orgamento Anual do Cons6rcio, bem como a aprovagio da minuta do Contrato de
Rateio e respectivas participag6es dos Entes Consorciados;

$

a reuniio, o Diretor Executivo providenciar6, imediatamente, o registro do
Cons6rcio no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, a abertura de conta banc6ria para
14. Ap6s

movimentag6es financeiras e todos os documentos cont6beis para inicio das atividades.

$ 2o. O Diretor Juridico, com as informagdes acima, providenciar5 a elaboragio e envio do
Contrato de Rateio de cada Ente consorciado para assinatura;
S 3a Os Entes consorciados

aprovario, mediante Decreto, o Orgamento Anual do Cons6rcio e
assinario o Contrato de Rateio previamente minutado, providenciando a inclusio da despesa
respectiva em suas leis Orgament6rias e efetuando o repasse mensal e consecutivo i conta
banc6ria do Cons6rcio.
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CLAUSLJLA SEPTUAGESIMA SETIMA - Fica estabelecido periodo de transigao da
gestdo do Transporte Priblico Coletivo de Passageiros da Regiio Metropolitana, que
compreende o periodo entre a entrada em vigor das leis de ratificagio do presente Protocolo e
a adjudicagio do objeto da licitagdo a cargo do CTM, periodo no qual a referida gestio se
mant6m com o Municipio de Aracaju, atrav6s da Superintend6ncia Municipal de Transporte e
Transito (SMTT).

$ 1q Durante o periodo de transigdo, mant6m-se

as ordens de servigo emitidas pela
SMTT/ARACAJU, at6 que as mesmas sejam substituidas pelo Termo de Adjudicagio da
Licitagio do Transporte Pirblico de Passageiros a cargo do CTM;
2a Ainda durante o periodo de transigdo, o custeio das despesas administrativas e
operacionais, do CTM, inclusive a manutengio de abrigos e terminais, ficar6 a cargo
exclusivo do Municipio de Aracaju.

$

$ 3a Nio ser6 obrigat6ria a ocupaglo de todos os cargos e fungdes durante o periodo de
transigio, devendo, o Diretor Executivo, elaborar Programa de Trabalho com a indicagio da
ocupaglo daqueles que forem adequados i disponibilidade financeira inicial do CTM,
submetendo-o i aprovagio da Assembleia Geral.
$ 4a Ficari a cargo do Diretor Executivo, mediante aprovagio da Assembleia Geral, a
indicagio dos membros da Comissdo de Licitagio e Concurso Priblico, que deve ser
constituida de 213 de servidores efetivos de qualquer dos Entes consorciados.
$ 5a Ap6s a adjudicagdo do objeto da licitaglo, toda Receita proveniente do gerenciamento do
sistema de transporte pirblico objeto do presente Protocolo ser6 de responsabilidade do CTM.

Municipio de Aracaju, atrav6:s da Superintend6ncia Municipal de Transporte e Trinsito
(SMTT), notificar6 com anteced6ncia, as empresas que atualmente operam o Sistema acerca
do encerramento das atuais Ordens de Servigo, observado o principio da continuidade do
servigo pfiblico.
$.6n O

Por estarem firmes e acordados, o Governador do Estado e os Prefeitos Municipais assinam o
Presente Protocolo de lnteng6es em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Aracaju, 26 de maio de 2015.

ESTADO DE SERGIPE
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MUNICIPIO DE ARACAJU

*rgrP

MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS

MUNICPIO DE SÅ O CRISTOVAo

MUNICIPIO DE N

SENHORA DO SOCORRO

ANEXO UNICO
DENOMINAcAo
Diretor Executivo

QUANTIDADE
1

SIMBOLO/BASE
LEGAL
*

Diretor Administrativo-financeiro
Diretor Juridico
Diretor de Transporte Pirblico

1

Assessor de Comunicaqdo
Chefe de Gabinete do Diretor Executivo

1

CCE‑05
CCE‑05
CCE‑05
CCE‑05
CCE‑05
CCS‑08

1

CCS‑08''

Assessor T6cnico
Diretor de Planelamento e Sistemas

1
1
1
1

192015
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