
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERIZAL 
Estado de Minas Gerais 

Lei n°411/2022 

Dispöe sobre a participacao do municipio de 

Berizal-MG no CONSORCIO INTERMUNICIPAL 

MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA 

SUDENE- CIMAMS, ratifica protocolo de 

intencöes e dá outras providências. 

0 Prefeito Municipal de Berizal - Estado de Minas Gerais, Exmo. Sr JOAO 

CARLOS LUCAS LOPES, no uso das atribuiçöes que são conferidas nos termos da Lei 

orgânica do Municipio, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a 

seguinte Lei: 

Art. 10  - Fica autorizada participação do municiplo de Berizal-MG junto ao 

CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA SUDENE, 

constitudo sob a forma de associacao pUblica, portanto, corn personalidade jurIdica de 

direito pübiico, de natureza autárquica interfederativa e integrante da administração indireta 

de todos os entes consorciados, tendo corno finalidade precipua funcionar como 

instrumento de consolidaçao da cooperação interfederativa, atuando no desenvolvimento, 

reguiacao, execucao e/ou gerenciamento de pianos, projetos, atividades e/ou serviços 

pblicos pelos e para os municipios consorciados. 

Art. 20  - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a subscrever o Contrato de 

Consôrcio corn natureza juridica de associacao püblica corn natureza autárquica (anexo) 

nos termos do § 4-do artigo 50  da Lei 11.107/05. 

Art 30 
— Fica autorizada a cessão de servidores municipais ao consorcio visando a 

economia de gastos ptblicos. 

Art 40  - 0 Poder Executivo Municipal deverá consignar nas leis orçamentarias dos 
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prOximos exercicios, dotaçOes especificas para atender a celebraço de contrato de rateio 

e demais despesas deco rrentes da participacao do MunicIpio no consórcio püblico de que 

trata esta lei. 

§10  - 0 contrato de rateio será formalizado em cada exercicio financeiro e seu prazo 

de vigência nao será superior ao das dotaçoes consignadas no orcamento correspondente. 

§210  - E vedada a aplicacao dos recursos entregues por meio de contrato de rateio 

para o atendimento de despesas genericas, inclusive transferéncias ou operaçôes de 

• crédito. 

§30  - Corn o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei 

Complementar 101, de 04 de maio de 2000, o consórcio püblico deverâ fornecer 

informaçôes necessárias para que sejam consotidadas, nas contas dos entes 

consorciados, todas as despesas realizadas corn os recursos entregues em virtude do 

contrato de rateio, de forma que possam ser contabihzadas nas contas de cada ente da 

Federação na conformidade dos elementos econôrnicos e das atividades ou projetos 

atendidos 

Art. 50  - Ficam revogadas as disposiçaes em contrãrio. 

Art 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pubhcacao 

Berizal-MG 06 de junho de 2022. 
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