
Prefeitura Municipal de
TRÊS DE MAIO

LEr Ne 2.926, DE 14 DE JULHO DE 2016

Autoriza o Município a subscrever a extinção

do Consórcio Intermunicipal de Gestão oe

Resíduos Sólidos - CicRES, desonera-se das

responsabilidades, estabelece obrigação

específica e dá outras providênciôs.

O PREFETTO MUNICIPAL Faço saber que a Câmara de Vereadores decreta e eu

sanciono a segu inte Lei:

Art. 1q Fica o Poder Executivo autorizado a subscrever a extinção do Consórcio
Intermunicipal de Gestão de Resíduos sólidos - cIGREs, em conformidade com a decisão oa

Assembleia Geral da entidade regional, de acordo com a Ata/Relatório, datada de 7 de março

de 2016.

Art. 2a A cota parte patrimonial do Município junto ao CIGRES, no percentual de

72olo (setenta e dois por cento) do consórcio, fica transferida em sua integralidade para o
Município de Três de Maio, em troca da completa e total extinção de qualquer

responsabilidade gerencial, financeira ou operacional do Município de Três de Maio petos

seguintes itens:

a) Posse, manutenção, conservação e destino dos bens do CIGRES, incluindo

prédios, instalações. Máquinas, equipamentos e toda área de terras do aterro sanitário

utilizado pelo consórcio ao longo de sua atividade, inclusive dispon ibilidades financeiras;

b) Guarda e zelo de toda a documentação. notas, recibos, folhas de pagamento e

o histórico do CIGRES;

c) Destino dos funcionários do CIGRES, com exceção de eventuais ações

traba lh istas;

d) Responsabilidade pelo passlvo ambiental da área de deposição dos resíduos,

elaboração do projeto de remediação ambiental e recuperação da área degradada pelo aterro,

bem como pelo monitoramento permanente e contínuo da área ao longo dos anos.

Art. 3a O Município de Três de Maio, assumirá integralmente, a partir da extinção

do CIGRES, a pensão vitalícia da empregada Inês Schenkel.

Art. 4a Fica acordado que a responsabilidade pelos itens constantes das alíneas

do Art. 2q serão assumidas integralmente pelo Município de Três de Maio, detentor de 72Vo

(setenta e dois por cento) das cotas do CIGRES.

Art. 5a Caberá ao Município de Três de Maio a responsabilidade pelo pagamento

de valores decorrentes de eventuals ações trabalhistas dos funcionários do CIGRES,
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exclusivamente dentro dos rimites dos percentuais da sua cota parte de 720lo (setenta e dois
por cento), até então pertencente ao ente municipal local.

g la o pagamento referido no caput somente será eÍetivado, quando da decisão
final do Poder Judiciário, ou em caso de acordo deriberado conJuntamente com os municíoios
que integraram o CIGRES, seja pela via judicial ou administrativa, devidamente homoloqado
pela autoridade competente.

$ 2q os pagamentos serão feitos pero Município de Três de Maio, que requisitará
aos demais municípios que integraram o CIGRES. os varores que cabe a cada um no ratero, o
que deverá ser disponibilizado em quinze dias.

Art. 6e Exceto quanto às questões trabarhistas, o Município de Três de Maio, fica
totalmente desonerado de qualquer obrigação com o CIGRES, exceto as assumidas nesta Lei,
a partir de sua extinção prevista por esta Lei ê dos atos pertinentes junto ao cartorio
competente, tudo nos termos da deliberação dos municípios integrantes do consórcio.

Parágrafo único. os atos cartoriais para a consecução da presente Lei ficarão soD
a responsabilidade de pessoa física ou jurídica designada pelo Município de Três de Maio, até
a conclusão de todas as eventuais pendências vinculadas ao CIGRES.

Art' 7e A extinção do CIGRES será formarizada por Decreto dos municípios em
ate 30 dias após a edição da última Lei pelos municípios consorciados.

Art. 8o As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de dotacão
orçamentária específica, consignada nos orçamentos anuais.

Art. 9q Esta lei entrará em na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNÌCIPAL O, EM 14 DE JULHO DE 2016,

OLIVTO JOSE

, Municipal

secretlio

(,,

icipal de Adm in istração

Registre-se 6,,0,"-r"
U/ í-

pal de Administração
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