
MENSAGEM/GABGOV/MSNg 30 / 2022 Campo Grande, 19 dejunho de2022.

Senhor Presidente,

Com amparo no caput do art. 67 da ConstituigSo Estadual, submeto d apreciagSo dessa
Casa de Leis, por intermddio de Vossa Excel6ncia, o presente projeto de lei que Ratifica o Protocolo
de Intengdes celebrado entre os Estados do Acre, Alagoas, Amapd, Amazonas, Bahia, Ceard, Distrito
Federal, Espirito Santo, Goids, Maranhdo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pard,
Paraiba, Parand, Pernambuco, PiauL Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul,
Rond6nia, Roraima, Santa Catarina, Sdo Paulo, Sergipe e Tocantins, para a constituigdo do
"Cons1rcio Interestadual sobre o Clima - Consdrcio Brasil Verde", com o objetivo de promover o
enfrentamento aos efeitos adyersos das mudanqas do clima no Brasil.

O projeto de lei, que ora se encaminha, tem por escopo ratificar o Protocolo de
Intenqdes ceiebrado entre os Estados do Acre, Alagoas, Amap6, Amazonas, Bahia, Cear6, Distrito
Federal, Espirito Santo, Goi6s, Maranhio, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Par6,
Paraiba, Paran6, Pernambuco, Piaui, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul,
Rond6nia, Roraima, Santa Catarina, 56o Paulo, Sergipe e Tocantins, paraa constituigdo do Cons6rcio
Interestadual sobre o Clima - Cons1rcio Brasil Verde, com o objetivo de promover o enfrentamento
aos efeitos adversos das mudangas do clima no Brasil.

O Protocolo de Inteng6es foi elaborado em consonAncia com as disposig6es constantes
da Lei Federal ne 11.i07, de 6 de abril de 2005, que disp6e sobre normas gerais de contratag6o de
cons6rcios priblicos, e do Decreto Federal ns 6.017, de 17 de janeiro de 2007, que regulamenta a
aludida Lei.

Assim, emrazdo da exig6ncia constante nos arts. 5o e 6o da Lei Federal ns 11.107, de
2005, e nos afts.6o, $ 1o, e 7o, ambos do Decreto Federal ne 6.017,de2001 , o Protocolo de IntengSes
prescinde do respectivo ato de ratificagSo que dever6 ser feito por meio de lei de cada ente, ora
consorciado e, por consequOncia, o cons6rcio priblico adquirir6 personalidade juridica de direito
pfblico e integrar6 a AdministragSo Indireta de todos os entes da FederagSo consorciados.

O escopo do Cons6rcio Interestadual sobre o Clima - ConsLrcio Brasil Verde visa a
propiciar em relagSo ao enfretamento dos efeitos adversos da mudanga do clima: (i) ganhos de escala
na contratagio de servigos e bens e nas agdes voltadas ao enfrentamento das mudangas climSticas,
realizadas em conjunto pelos entes consorciados; (ii) acesso ds informagdes e ao know-hory entre os
Estados e o Distrito Federal, propiciando troca de experi0ncia mais efetiva, aprendizado em ciclo mais
curto e o compartilhamento de boas pr5ticas; (iii) melhor compreensdo e encaminhamento das
necessidades e das agendas politicas regionais; (iv) fortalecimento das capacidades dos entes

consorciados com a uni6o de recursos e desenvolvimento de sinergias; (v) estabelecimento de ente
capaz de figurar como catalisador para a formalizagdo de parcerias; (vi) ampliagSo de redes
colaborativas entre os Estados e o Distrito Federal; e (vii) fomento d inovagSo.

A Sua Excel6ncia o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORREA
Presidente da Assembleia Legislativa
CAMPO GRANDE.MS

Av. Poeta Manoel de Barros, Bloco B

Pq. dos Poderes Governador Pedro Pedrossian . CEP: 79031 -350
Campo Grande/MS . PABX: (67) 331 B-1000 . www.ms.gov.br
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A ratificagio do Protocolo de IntenQ\es do Cons1rcio Interestadual sobre o Clima -
Consdrcio Brasil Verde, reflete, por consequ6ncia, no compromisso dos entes subnacionais para o
atingimento das metas assumidas pelo Brasil no Ambito do Acordo de Paris sob a Conveng6o-Quadro
das Nag6es Unidas sobre Mudanga do Clima, promulgado pelo Decreto Federal ne 9.073, de 5 de
junho de2017.

Ante essas considerag6es, em virtude da natureza do m6rito, solicito que a tramitagSo
do projeto de lei, em epigrafe, processe-se em regime de urg€ncia, nos termos do art. 237, combinado
com o disposto no art. 238, inciso I, do Regimento lnterno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso
do Sul (zuAL/MS).

56o essas, Senhor Presidente, as razdes que me levam a submeter d apreciaglo de
Vossa Excel6ncia e dos ilustres Pares o presente projeto de lei, contando com a imprescindfvel
aquiescOncia desse respeit6vel Parlamento Estadual para a sua ratifica96o.

Atenciosamente,

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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PROJETO DE LEI

Ratifica o Protocolo de Intengdes celebrado entre os
Estados do Acre, Alagoas, Amapd, Amazonas, Bahia, Ceard,

Z':f ::#!;'(;,!::';i",i;:;;"5'Ji:.d,',,]!'?.#;::
Parand, Pernambuco, Piau{, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul, Rond1nia, Roraima, Santa
Catarina, Sdo Paulo, Sergipe e Tocantins, para a
constituiQdo do "Consdrcio Interestadual sobre o Clima -
Cons6rcio Brasil Verde", com o objetivo de promover o
enfrentamento aos efeitos adyersos das mudangas do clima
no Brasil.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Fago saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Ratifica-se o Protocolo de Inteng6es celebrado entre os Estados do Acre,
Alagoas, Amap6, Amazonas, Bahia, Cear6, Dishito Federal, Espirito Santo, Goi6s, Maranhdo, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Par6, Paraiba,Paran6, Pernambuco, Piaui, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rond6nia, Roraima, Santa Catarina, 56o Paulo, Sergipe e

Tocantins, para a constituigSo do Cons1rcio Interestadual sobre o Clima - Consdrcio Brasil Verde,
nos termos do Anexo desta Lei.

Par6grafo rinico. Com o nfimero de ratificag6es previsto no Protocolo de Intengdes,
este converter-se-i automaticamente em Contrato de Cons6rcio Priblico, ficando criada a autarquia
interfederativa Cons6rcio Interestadual sobre o Clima - Cons6rcio Brasil Verde.

Art.2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicag6o.

Campo Crande,

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado

Av. Poeta Manoel de Barros, Bloco 8
Pq. dos Poderes Governador Pedro Pedrossian . CEP:79031-350

Campo Grande/MS . PABX: (67) 331 B-1 000 . www.ms.gov.br
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ANEXO I

pRoTocolo DE tNTEN9oES DO CONS6RCTO TNTERESTADUAL
SOBRE O CLIMA. CONSORCIO BRASIL VERDE

Os Estados do ACRE, ALAGOAS, AMAPA, AMMONAS, BAHIA, CEARA,

ESPIRITO SANTO, GOIAS, MARANHAO, MATO GROSSO, MATO GROSSO DO

SUL, MINAS GERAIS, PARA, PARAIBA, PARANA, PERNAMBUCO, PIAUI, RIO DE

JANEIRO, RIO GMNDE DO NORTE, RIO GRANDE DO SUL, RONDONIA,

RORAIMA, SANTA CATARINA, SAO PAULO, SERGIPE, TOCANTINS E O

DISTRITO FEDERAL, subscritores deste Protocolo,

Considerando a compet6ncia comum dos Entes Federativos para proteger o meio

ambiente, combater a poluigao em qualquer de suas formas e para preservar as

florestas, a fauna e a flora, prevista no artigo 23 da Constituig6o da Rep0blica

Federativa do Brasil;

Considerando o disposto na Lei Feder al no 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que

instituiu a Polltica Nacional sobre Mudanga do Clima (PNMC), cujos objetivos

dever3o estar em consonAncia com o desenvolvimento sustent6vel, a fim de buscar

o crescimento econ6mico, a erradicagSo da pobreza e a redugao das desigualdades

sociais em harmonia com a preserva$o do meio ambiente ecologicamente

equilibrado;

Considerando os desafios associados A emergdncia clim6tica global, cuja reversSo 6

necess6ria para a estabilidade do desenvolvimento econ6mico sustent6vel, para a

conservagao da biodiversidade e para a qualidade da vida humana no planeta;

Considerando o papel fundamental dos entes subnacionais para o atingimento das

metas assumidas pelo Brasil no Ambito do Acordo de Paris sob a ConvengSo-

Quadro das Naq6es Unidas sobre Mudanga do Clima, promulgado pelo Decreto

Federal no 9.073, de 5 de junho de 201 7;

Considerando as disposig6es da Lei Federal no 11.107, de 6 de abril de 2005, que

disp6e sobre normas gerais de contratag6o de cons6rcios ptiblicos pa'a a realizagSo

de objetivos de interesse comum;

Considerando as disposig6es do Decreto Federal no 6.017, de 17 de janeiro de 2007 ,

que regulamentou a Lei Federal no 11.107, de 2005, e consolidou o Regime Juridico

dos Cons6rcios P0blicos em Ambito nacional; e

1/39

(.
r.cc(\
(\

c
C
c

c
u
U

srGU



CONSORCIO INTERESTADUAL SOBRE O CLIMA

CONSORCIO BRASIL VERDE

Considerando que a constituig6o de Cons6rcio PUblico entre os Estados e o Distrito

Federal da Rep0blica Federativa do Brasil pode propiciar em relagdo ao

enfrentamento dos efeitos adversos da mudanga do clima:

l. ganhos de escala na contratagSo de servigos e bens e nas aq6es voltadas ao

enfrentamento das mudangas climdticas, realizadas em conjunto pelos entes

consorciados;

ll. acesso ds informag6es e ao know-how entre os Estados e o Distrito Federal,
propiciando troca de experi6ncia mais efetiva, aprendizado em ciclo mais

curto e o compartilhamento de boas pr6ticas;

lll. melhor compreensSo e encaminhamento das necessidades e agendas
politicas regionais;

lV. fortalecimento das capacidades dos entes consorciados com a uniio de

recursos e desenvolvimento de sinergias;

V. estabelecimento de ente capaz de figurar como catalisador para a

formalizagSo de parcerias;

Vl. ampliagao de redes colaborativas entre os Estados e o Distrito Federal; e

Vll. fomento a inovagSo.

RESOLVEM:

Celebrar o presente PROTOCOLO DE INTENQOES a ser submetido pelos Poderes

Executivos de cada Estado e do Distrito Federal ao respectivo Poder Legislativo,

observadas as disposig6es da Lei Federal no 11.'107, de 2005, e do Decreto Federal

no 6.017, de 2007.

TiTULo I

DAS DTSPOStqoES tNtCtAtS

CAPITULO I

DO CONSORCIAMENTO
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CONSORCIO INTERESTADUAL SOBRE O CLIMA

CONSORCIO BRASIL VERDE

CLAUSULA PRIMEIRA . DOS SUBSCRITORES

S5o subscritores deste PRorocolo DE INTENQOES, por ordem alfab6tica, os
seguintes entes da RepIblica Federativa do Brasil:

l. O ESTADO DO ACRE, pessoa juridica de direito prlblico interno, inscrito no

CNPJ/MF sob o no 04.113.080/0001-42, com sede no pal6cio Rio Branco, na
Avenida Cea16, 1624, CEP 69900-088, na capitat RtO BRANCO/AC, neste
ato representado pelo Governador do Estado, o senhor GLADSON DE LIMA
CAMELI;

ll. O ESTADO DE ALAGOAS, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito
no cNPJ/MF sob o no 12.200.176/0001-76, com sede no pal6cio Repriblica
dos Palmares, na Rua Cincinato Pinto, s/no, CEP 57020-050, na capital
MACEIO/AL, neste ato representado pelo Governador do Estado, o senhor
JOSE RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO;

lll. O ESTADO DO AMAPA, pessoa jurldica de direito priblico interno, inscrito no

cNPJ/MF sob o no 00.394.577100a1-25, com sede no pal6cio do setentrido,
na Rua General Rondon 259, CEP 68.906-130, na capital MACAPA/Ap, neste
ato representado pelo Governador do Estado, o senhor ANTONIO WALDEZ
GOES DA SILVA;

lv. o ESTADO DE AMAzoNAS, pessoa juridica de direito priblico interno,
inscrito no cNPJ/MF sob o no 04.312.369/0001-90, com sede no paldcio do
Governo, na Avenida Brasil, 3925, Compensa ll, CEp69036-1 10, na capital
I/ANAUS/AM, neste ato representado pelo Governador do Estado, o senhor
WILSON MIRANDA LIMA,

V. O ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito prjblico interno, inscrito no

CNPJ/MF sob o no 13.937.032/0001-60, com sede no paldcio de Ondina, na
Avenida Adhemar de Barros, s/no, CEp 40170-11r0, na capital
SALVADoR/BA, neste ato representado pelo Governador do Estado, o
senhor RUI COSTA DOS SANTOS;

Vl. O ESTADO DO CEARA, pessoa juridica de direito priblico interno, inscrito no

CNPJiMF sob o no 07.954.480/0001-79, com sede no pal6cio da Aboliqdo, na

Avenida Bardo de Studart, 505, CEP60120-0'13, na capital FORTALEZA/CE,
neste ato representado pelo Governador do Estado, o senhor CAMILO
SOBREIRA DE SANTANA:
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CONSORCIO INTERESTADUAI- SOBRE O CLIMA

CONSORCIO BRASIL VERDE

Vll. O DISTRITO FEDERAL, pessoa juridica de direito prlrblico interno, inscrito no

CNPJ/MF sob o no 00.394.601/0001-26, com sede no PalScio do Buriti, na

Praga do Buriti, Zona Civico-Administrativa, CEP 70075-900, na capital

Brasilia/DF, neste ato representado pelo Governador, o senhor IBANEIS

ROCHA BARROS JUNIOR;

Vlll. O ESTADO DO ESPIRITO SANTO, pessoa juridica de direito p0blico interno,

inscrito no CNPJ/MF sob o no'27.080.530/0001-43, com sede na Praga JoSo

Climaco, 142 - PalAcio Anchieta, Cidade Alta, Centro, Vitoria - ES, neste ato

representado pelo Governador do Estado, o senhor JOSE RENATO

CASAGRANDE:

lX. O ESTADO DE GOIAS, pessoa juridica de direito priblico interno, inscrito no

CNPJ/MF sob o no 01.409.580/0002-'19, com sede no Paldcio das

Esmeraldas, na Praga Dr. Pedro L. Teixeira, Q1A,0An7, CEP 74003-010, na

capital GOIANIA/GO, neste ato representado pelo Governador do Estado, o

senhor RONALDO RAMOS CAIADO;

X. O ESTADO DO MARANHAO, pessoa juridica de direito prlblico interno,

inscrito no CNPJ/MF sob o no 06.354.468/0001-60, com sede no Paldcio dos

Le6es, na Avenida Jeronimo de Albuquerque s/no, CEP 65036-283, na capital

SAO LUIS/MA, neste ato representado pelo Governador do Estado, o senhor

FLAVIO DINO DE CASTRO E COSTA:

O ESTADO DO MATO GROSSO, pessoa juridica de direito p0blico interno,

inscrito no CNPJ/MF sob o no 03.507.415/0001-44, com sede no Pal6cio

Paiaguds, na Rua C, s/n - Centro Politico e Administrativo, CEP 780'15-285,

na capital CUIABA/MT, neste ato representado pelo Governador do Estado, o

senhor MAURO MENDES FERREIRA:

O ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, pessoa juridica de direito p0blico

interno, inscrito no CNPJ/MF sob o no 15.412.257 10001-28, com sede na

Avenida do Poeta - Parque dos Poderes Governador Pedro Pedrossian, Bloco

8, CEP 79031-350, na capital CAIVPO GRANDE/MS, neste ato representado

pelo Governador do Estado, o senhor REINALDO AZAMBUJA SILVA'

4139

Assrnado digitalmente por JoAo AGRIPINo DA cosTA DoRIA JUNIOR - Governador do Estado de sao Paulo / GG -
31 1 01 12022 ds 1 5:27'.O7 .

Autenticado com senha por THEO LOVIZIO DE ARAUJO - Especialista em Politicas P0blicas / ATG-CT - 3110112022 its
15:36:53.
Documento N": 33639405-270 - consulta d autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel. sp.g ov. br/sig aex/public/app/autentica r? n=33639405-270

xl.

xil.

Noo
N
N
N

o
U(,
Ll.l
(h



CONSORCIO INTERESTADUAL SOBRE O CLIMA

CONSORCIO BRASIL VERDE

Xlll. O ESTADO DE MINAS GERAIS, pessoa juridica de direito prjblico interno,

inscrito no CNPJ sob o no 05.475.103/0001-21, com sede no pal6cio da

Liberdade, na Praga da Liberdade, s/n., CEP 30140-010, na capital Belo

Horizonte/BH, neste ato representado pelo Governador do Estado de Minas

Gerais, o senhor ROMEU ZEMA NETO;

XlV. O ESTADO DO PARA, pessoa juridica de direito priblico interno, inscrito no

CNPJ/MF sob o no 05.054.861/0001-76, com sede no Paldcio dos Despachos,

na Av. Doutor Freitas,2.53'1 Marco, CEP 66087-812, na capital BELEM/pA,

neste ato representado pelo Governador do Estado, o senhor HELDER

ZAHLUTH BARBALHO;

XV. O ESTADO DA PARAiBA, pessoa juridica de direito p0blico interno, inscrito

no CNPJ/MF sob o n" 08.761 .12410001-00, com sede no pal6cio da

Redeng6o, na Pga. JoSo Pessoa S/N, CEP 58013-140, na capital JOAO

PESSOA/PB, neste ato representado pelo Governador do Estado, o senhor

JoAo AzEVEoo r-tNs FtLHo;

XVl. O ESTADO DO PARANA, pessoa juridica de direito p0blico interno, inscrito

no CNPJ/MF sob o no 76.416.940/0001, com sede no pal6cio lguagu, na

Praga Nossa Senhora de Salette, s/n - Centro Civico, CEP. 80530-909, na

capital CURITIBA/PR, neste ato representado pelo Governador do Estado, o

senhor CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR;

xvll. o ESTADO DE PERNAMBUco, pessoa juridica de direito pOblico interno,

inscrito no CNPJ/MF sob o no10.571.982/0001-25, com sede no paldcio do

Campo das Princesas, na Praga da Repdblica, s/no, CEp 50010-92g, na

capital RECIFE/PE, neste ato representado pelo Governador do Estado, o
senhoT PAULO HENRIQUE SARAIVA CAMARA;

XVlll. O ESTADO DO PlAUi, pessoa juridica de direito p0blico interno, inscrito no

CNPJ/MF sob o no 06.553.481/0001-49, com sede no Pal6cio de Karnak, na

Av. Antonino Freire, 1450, CEP 64.001-040, na capitat TERESINA/pt, neste
ato representado pelo Governador do Estado, o senhor JOSE WELLINGTON
BARROSO DE ARAOJO DIAS;

XlX. O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pessoa juridica de direito p0blico interno,
inscrito no CNPJ/MF sob o no 42.498.60010001-71, com sede no paldcio
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CONSORCIO INTERESTADUAL SOBRE O CLIMA

CONSORCIO BRASIL VERDE

Guanabara, na Rua Pinheiro Machado, s/no, CEP 22231-901, na capital Rio

de Janeiro/RJ, neste ato representado pelo Governador do Estado do Rio de

Janeiro, o senhor CLAUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA;

XX. O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, pessoa juridica de direito p0blico

interno, inscrito no CNPJ/MF sob o no 08.241.739/0001-05, com sede no

Palacio de Despachos de Lagoa Nova, na Av. Sen. Salgado Filho, 1 Centro

Administrativo do Estado, CEP 59064-901, na capital NATAL/RN neste ato

representado pela Governadora do Estado, a senhora FATIMA DE FATIMA

BEZERRA.

XXI. O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, pessoa juridica de direito priblico

interno, inscrito no CNPJ/MF sob o no87.934.675/0001-96, com sede no

Pal6cio Piratini, na Praqa Marechal Deodoro (praga da Matriz) s/no,

CEP90.010-282, na capital PORTO ALEGRE/RS, neste ato representado pelo

Governador do Estado, o senhor EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO

LEITE;

XXll. O ESTADO DE RONDONIA, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito

no CNPJ/MF sob o no00.394.585/0001-71, com sede no Pal6cio Getilio

Vargas, na Rua Dom Pedro llna, s/no, CEP 78.900-000, na capital PORTO

VELHO/RO, neste ato representado pelo Governador do Estado, o senhor

MARCOS JOSE ROCHA DOS SANTOS;

XXlll. O ESTADO DE RORAIMA, pessoa juridica de direito priblico interno, inscrito

no CNPJ/MF sob o no 84.012.01210001-26, com sede no Pal6cio Senador

Helio Campos, na Praga do Centro Civico, CEP 69301-380, na capital BOA

VISTA/RO, neste ato representado pelo Governador do Estado, o senhor

ANTONIO OLIVERIO GARCIA DE ALMEIDA;

XXIV. O ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa juridica de direito p0blico interno,

inscrito no CNPJiMF sob o no82.95'1 .22910001-76, com sede na

Rodovia SC 401 - Km5, no 4.600 (Bairro Saco Grande ll), na capital

FLORIANOPOLIS/SC, neste ato representado pelo Governador do Estado, o

senhor CARLOS MOISES DA SILVA;
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CONSORCIO INTERESTADUAL SOBRE O CLIMA

CONSORClO BRASIL VERBE

xxv. o ESTADO DE sAo PAULO, pessoa juridica de direito p0btico interno,
inscrito no cNPJ/MF sob o no 46.377.22210001-29, com sede no pal6cio dos

Bandeirantes, na Avenida Morumbi, 4500, na capital Sdo paulo/sp, neste ato

representado pelo Governador do Estado de Sdo paulo, o senhor JoAo
AGRIPINO DA COSTA DORIA JUNIOR;

XXVI. O ESTADO DE SERGIPE, pessoa juridica de direito priblico interno, inscrito
no cNPJ/MF sob o no13.'1 28.798/0001-01, com sede no pal6cio Governador
Augusto Franco, na Praga Fausto Cardoso, s/n, CEp 49.010-040, na capital
ARACAJU/SE, neste ato representado pelo Governador do Estado, o senhor
BELIVALDO CHAGAS SILVA;

xxvll. o ESTADO Do rocANTlNS, pessoa juridica de direito p0blico interno,
inscrito no CNPJ/MF sob o noO1.786.029/0001-03, com sede no pal6cio

Araguaia, na Praga dos Girass6is, CEP 77001-900, na capital PALMAS/TO,
neste ato representado pelo Governador do Estado, o senhor MAURO
CARLESSE;

S 1" o ente da FederagSo ndo mencionado no caput somente poderd integrar o

Cons6rcio por meio de instrumento de alteragSo do Contrato de Cons6rcio Prlblico.

$ 20 Todos os Estados criados atrav6s de divisao, desmembramento ou de fusdo de
quaisquer dos entes mencionados nos incisos do caput considerar-se-io
subscritores do Protocolo de lnteng6es ou consorciados, caso o Estado-M6e ou o
que tenha participado da fus6o ou incorporag6o seja respectivamente subscritor ou
consorciado.

CLAUSULA SEGUNDA. DA RATIFICAQAo

o Protocolo de lntengoes, apos sua ratificagio mediante leis aprovadas por, pelo
menos, 40% (quarenta por cento) dos Estados que o tenham subscrito, converter-
se-d automaticamente em Contrato de Cons6rcio P0blico, ato constitutivo do
CONSORCIO INTERESTADUAL SOBRE O CLIMA - CONSORCIO BRASIL VERDE.

$ 1o Somente ser6 considerado consorciado o ente da FederagSo subscritor do
Protocolo de lnteng6es que o ratificar por meio de Lei.
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CONSORClO INTERESTADUAL SOBRE O CLIMA

CONSORCIO BRASIL VERDE

$ 2" Serd automaticamente admitido como consorciado o ente da Federag6o que

efetuar a ratificagSo em at6 2 (dois) anos da data da primeira subscriqSo deste

instrumento.

S 3" A ratificagSo realizada ap6s 2 (dois) anos da data da primeira subscrigSo

somente serd vdlida apos homologa96o da Assembleia Geral.

S 4" A subscrigSo deste instrumento pelo Chefe do Poder Executivo nio induz ir
obrigagSo de ratific6-lo, cuja decisSo caberd ao respectivo Poder Legislativo.

$ 50 Somente poder6 ratificar este instrumento o ente da Federagdo que, antes, o

tenha subscrito.

$ 6o A alteraQao do Contrato de Cons6rcio dependerd de instrumento aprovado pela

Assembleia Geral, cuja efic6cia serd condicionada d ratificagSo, mediante lei, por

todos os consorciados,

CAP|TULO II

DA DENOM|NA9AO, PRAZO E SEDE

cLAusuLA TERcEtRA - DA DENoMINAgAo E NATUREZA JURIDtcA

O Consorcio Publico previsto neste Protocolo de lnteng6es serd constituido na forma

de associaqSo ptlblica, de natureza autdrquica e interfederativa, com personalidade
juridica de direito p0blico, criado conforme o previsto na Lei Federal no 11.107, de

2005, sob a denominagso de coNSoncto INTERESTADUAL SOBRE O CLTMA -

CONSORCIO BRASIL VERDE.

CLAUSULA QUARTA - Do PRAzo DE VIGENCIA

O Cons6rcio vigerd por prazo indeterminado.

CLAUSULA QUINTA - DA SEDE

A sede do Consorcio serd em Brasilia, Distrito Federal.
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CONSORCIO INTERESTADUAL SOBRE O CLIMA

CONSORCIO BRASIL VERDE

$ 1o A Assembleia Geral poder6, na forma do Estatuto, alterar a sede indicada nesta
clSusula,'por decisSo uninime dos seus membros, e, ainda, aprovar a criag6o de
escritorios em outros Estados.

$ 20 O Estado Lider serd aquele cujo Chefe do Poder Executivo for eleito Presidente
do Cons6rcio, nos termos da Cldusula Vigesima Segunda.

cLAusuLA sExrA - DA ARen DE ABRANGENCIA E ATUAQAo Do
coNSoRcto

A 6rea de abrang6ncia e atuaqdo do Consorcio corresponderd A soma dos territorios
dos Estados que o integram.

CLAUSULA SETIMA . DA REPRESENTATIVIDADE

O Cons6rcio fica autorizado a representar os entes consorciados perante outras
esferas de Governo, no que respeita a assuntos de interesse comum, nos termos de
deliberag6o tomada em Assembleia Geral em cada caso.

:

CAP,TULO III

DOS OBJETTVOS, FtNALIDADES, ATR|BUtg0ES E pRtNCiplos

CLAUSULA OTTAVA - DOS OBJETIVOS

O CONSORCIO BRASIL VERDE tem por objetivos:

l. compatibilizar o desenvolvimento econOmico-social com a proteEdo do

sistema clim6tico, de forma socialmente justa e ecologicamente equilibrada.

ll. reduzir as emissoes antr6picas de gases de efeito estufa em relag6o ds suas
diferentes fontes;

lll. fortaleceras remog6es antr6picas por sumidouros de gases de efeito estufa
no territ6rio nacional;

lv. implementar medidas para promover a adaptag6o dos agentes econOmicos e
sociais, em especial dos mais vulnerdveis, a mudanqa do clima, bem como
para minimizar os efeitos adversos dela decorrentes; preservar, conseryar e
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CONSORCIO INTERESTADUAL SOBRE O CLIMA

CONSORCIO BRASIL VERDE

recuperar os recursos naturais, com particular atenQeo aos grandes biomas

considerados pela Constituig6o Federal como Patrimonios Nacionais;

V. consolidar e expandir os espagos territoriais especialmente protegidos, bem
como incentivar o reflorestamento e a recomposigSo da cobertura vegetal em

6reas degradadas;

Vl. estimular o desenvolvimento do Mercado Brasileiro de Reduq6o de Emiss6es
- MBRE e um padrdo nacional para pagamento de servigos ambientais (PSA);

Vll. implementar uma politica de incentivo ao incremento da denominada
"economia verde", especialmente voltada para o desenvolvimento de produtos
inovadores, de menor impacto ambiental e geradores de novas oportunidade
de emprego;

Vlll. buscar o desenvolvimento de solug6es energeticas limpas, considerando a

necessidade de redugao das emiss6es, as consequ6ncias das mudangas

climSticas na produqdo de energia e o menor impacto ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado;

lX. adotar medidas visando reduzir os impactos oriundos das mudangas

climaticas nas populag6es mais vulner6veis.

CLAUSULA NONA. DAS FINALIDADES

O CONSORCIO BRASIL VERDE tem por finalidades:

l. No desenvolvimento de politicas p0blicas:

a. o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Brasil na

ConvengSo- Quadro das Nag6es Unidas sobre Mudanqa do Clima, no
Protocolo de Quioto e nos demais documentos sobre mudanga do
clima dos quais vier a ser signatdrio;

b. o fomento d participagao da sociedade civil nos f6runs de discussio
clim6tica e a articulaqSo com outras politicas e programas nas esferas
nacional ou internacional, isolada ou conjuntamente, que possam

contribuir para a proteQSo do sistema climatico,

c. o incentivo e articula96o de iniciativas municipais, cooperando com a
esfera estadual e federal, respeitadas as respectivas compet6ncias,
com gerenciamento integrado e estrat6gico;
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CONSORCIO INTERESTADUAL SOBRE O CLIMA

CONSORCIO BRASIL VERDE

il.

d. a elaborag6o de politicas e realizagdo de ag6es conjuntas, no campo

das mudangas clim6ticas globais, que proporcionem o estimulo d
cooperag6o entre os entes consorciados, governos nacionais e

subnacionais, organismos, ag6ncias multilaterais e organizagdes nao-
governamentais nacionais e internacionais;

e. a consideraqdo dos fatores relacionados com a mudanqa do clima e

medidas sociais, econ6micas e ambientais;

f. a amenizagao dos efeitos das mudangas clim6ticas, nos aspectos

ambientais, econOmicos e sociais;

No desenvolvimento de ag6es em relagSo )s emiss6es de gases de efeito
estufa:

a. a elaboragSo, a atualizagSo peri6dica e a divulgagSo de invent6rios de

emiss6es antr6picas, discriminadas por fontes, e das remog6es por

meio de sumidouros, dos gases de efeito estufa, com emprego de

metodologias reconhecidas nacional e internacionalmente;

b. a promoqio de articulaq6o e intercambio entre as esferas estadual e

federal, de modo a facilitar o acesso a dados e informag6es produzidas

por orgdos priblicos, necessarios a elaboragSo dos inventdrios das

emiss6es de gases de efeito estufa pelos municlpios;
:c. a formula96o, implementaQao, publica96o e atualizagao regular de

programas que incluam medidas para mitigar a mudanga do clima por

meio da redugSo de emiss6es antropicas por fontes e do fortalecimento
das remog6es antropicas por sumidouros de gases de efeito estufa;

d. a realizagSo de acordos setoriais de redug6o voluntdria das emiss6es
de gases de efeito estufa entre os consorciados e entidades p0blicas e
privadas;

Nas estrat6gias de prevenqSo, adaptagao e mitigagao:

a. o desenvolvimento, aplicagSo, difusao e transfer6ncia de tecnologias,
pr6ticas e processos que controlem, reduzam ou previnam as
emissOes antropicas de gases de efeito estufa em todos os setores
pertinentes;

b. a promogSo da ecoeficiencia por meio de incentivo i adoqao de
tecnologias mais limpas, a utilizagSo racional de energia, a geraEio de
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CONSORCIO INTERESTADUAL SOgRE O CLIMA

CONSORCIO BRASIL VERDE

energia a partir de fontes renovdveis, ao aumento da eficiencia

energetica, ao uso de recursos renovdveis, a prevenqdo e controle da

: poluigSo e redugSo de rejeitos, d recuperagio de recursos naturais, d

reciclagem de materiais e outras operag6es com objetivos

socioambientais a fim de contribuir para a cooperag6o na conservaEdo,

criagSo e ampliagdo, conforme o caso, de sumidouros e reservatorios

de gases de efeito estufa, como as florestas e os oceanos, como

tamb6m outros ecossistemas terrestres, costeiros e marinhos;

c. a identificagSo das vulnerabilidades e formula96o de planos e

programas de prevengSo e adaptaESo aos impactos da mudanqa do

clima em zonas costeiras, Sreas metropolitanas, recursos hidricos e

agricultura, priorizando as populag6es mais vulnerdveis;

d. a promogSo da realizagSo de intercAmbio e divulgagSo de observag6es

e pesquisas tecnico-cientificas, tecnol6gicas, socioecon6micas,
juridicas e outras, para o desenvolvimento de atividades, projetos e
bancos de dados relativos ds mudanqas clim6ticas globais;

e. a estruturaQao e manutengSo de uma rede de monitoramento
climato16gico e oceanogr5fico;

f. o apoio e a estruturagSo da Defesa Civil dos municipios.

lV. No aspecto juridico, estabelecer instrumentos de protegSo d sa0de humana e

ao meio ambiente, e de defesa do consumidor e de demais interesses difusos

relacionados aos objetivos do CONSORCIO BRASIL VERDE;

V. No aspecto educativo, a alocagSo de recursos financeiros na educaqdo,
formagSo e conscientizagSo priblica em relagSo d mudanga do clima;

Vl. No aspecto cientifico e tecnologico, a alocagSo de recursos financeiros
voltados i formagSo de pesquisadores nas diversas sub6reas
correlacionadas ao tema das mudangas clim6ticas;

Vll. Na captaqSo de investimentos, o apoio A obtenq6o de financiamentos
nacionais e internacionais para aplicagSo em programas e ag6es dos entes

consorciados relacionados ds mudangas clim6ticas.

$ 1o - Para o cumprimento de suas flnalidades, o CONSORCIO BRASIL VERDE

exercerd as compet6ncias relativas ao planejamento, a regulagdo, a fiscalizagao e a
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CONSORCIO INTERESTADUAL SOBRE O CLIMA

CONSORCIO BRAS]L VERDE

prestaQeo dos servigos p0blicos de acordo com deliberagSo tomada em Assembleia
Geral pela unanimidade dos consorciados.

$ 20 - Deverdo ser constituidas e reguladas por contrato de programa as obrigag6es
entre consorciados ou entre qualquer um deles e o CONSORCIO BRASIL VERDE
no imbito da gestSo associada.

S 3" O CONSORCIO BRASIL VERDE poder5 outorgar a concessio, a permissdo e a
autorizagSo de serviqos p0blicos, sem prejuizo da utiliza96o de outros instrumentos
juridicos, visando ao cumprimento de suas finalidades.

$ 40 Os instrumentos a que se refere o $ 30 desta cldusula deverao atender a

condig6es e metas de desempenho.

cLAusuLA DEctMA - DAS ATR|BUtgoEs

Para viabilizar as finalidades mencionadas na Cl6usula nona, o CONSORCIO
BRASIL VERDE poder6:

l. realizar estudos t6cnicos e pesquisas;

ll. elaborar e monitorar planos, projetos e programas, inclusive para obten96o de

TECUTSOS;

lll. prestar servigos por meio de contrato de programa;

lV. flscalizar a prestagSo de servigos publicos para atendimento das finalidades
do Consorcio;

V. executar, manter ou viabilizar a execugdo de obras, inclusive mediante
licitagdo e celebragSo de contratos administrativos, em especial os de
concessSo ou permissdo;

Vl. adquirir ou administrar bens;

Vll. promover desapropriagoes e instituir servidOes nos termos de declaragio de

utilidade ou necessidade pUblica, ou de interesse social;

Vlll. assessorar e prestar assistOncia t6cnica aos Estados consorciados;

lX. capacitar cidadSos, liderangas e servidores dos Estados consorciados;

X. promover campanhas educativas e mobilizar a sociedade civil para a gestao
participativa;
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xt.

xil.

CONSORCIO INTERESTADUAL SOBRE O CLIMA

CONSORCIO BRASIL VERDE

formular, implantar, operar e manter sistemas de informag6es articulados com

os sistemas estadual e nacional correspondentes;

elaborar e publicar revistas ou outros peri6dicos, cartilhas, manuais e

quaisquer materiais tecnicos ou informativos, impressos ou em meio

eletrOnico, bem como promover a divulgagao e suporte das ag6es do

Cons6rcio por qualquer esp6cie de midia;

exercer o poder de policia administrativa;

na hip6tese de servigos concedidos, rever e reajustar tarifas nos limites

contratualmente previstos, bem como elaborar estudos e planilhas referentes

aos custos dos servigos e de sua recuperagSo;

emitir documentos de cobranga e exercer atividades de arrecadagao de

tarifas e de outros preQos priblicos, inclusive mediante convOnio com

entidades privadas ou priblicas;

prestar apoio financeiro e operacional para o funcionamento de fundos e

conselhos;

representar os entes consorciados, ou parte deles, em contrato de concessSo

celebrado ap6s licitagao, ou em contrato de programa que possua por objeto

a prestagSo de servigos priblicos;

realizar estudos t6cnicos para subsidiar processos de licenciamento

ambiental e urbanistico,

exercer outras compet6ncias necessdrias d fiel execugSo de suas finalidades

e que sejam compativeis com o seu regime juridico.

xllt.

XIV.

XV.

XVI

XVII

xvilt,

XIX.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA. DOS PRINC1PIOS

O CONSORCIO BRASIL VERDE observare os principios da administragao p0blica

previstos na Constituigio Federal, devendo pautar as suas ag6es pela integragdo,

colaboraqSo, compartilhamento, coordenagdo e articula95o, privilegiando a utilizagao

de metodos extrajudiciais de solugSo de conflitos.

T1TULo II

DA ORGANTZAQAO DO CONSORCTO
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CONSORCIO INTERESTADUAL SOBRE O CLIMA

CONSORClO BRASIL VERDE

CAPITULO I

DAS DISPOSI9oES GERAIS

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. DoS ESTATUToS

O CONSoRCIO BRASIL VERDE sera organizado por estatutos cujas disposigoes,
sob pena de nulidade, deverdo atender a todas as cl6usulas do presente Contrato

de Consorcio P0blico.

Pardgrafo 0nico. Os estatutos poderio disciplinar o exerclcio do poder regulamentar,
procedimento administrativo e outros temas referentes ao funcionamento e

organizagSo do Consorcio.

CAPiTULO II

DOS ORGAOS

GLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Dos oRGAoS

S5o orgSos do Consorcio:

l. Assembleia Geral;

ll. Presid6ncia:

Ill. Coordenadores Regionais por Bioma (Amaz6nia, Caatinga, Cerrado, Mata
Atl6ntica, Pampas e Pantanal);

lV. Conselho de Administraqio;

V. SecretariaExecutiva;

Vl. ConselhoConsultivo;

Vll. AssessoriaJuridica;

Vlll. Diretoria de Planejamento e Portfolio de Projetos;

lX. N0cleo de Controle lnterno e Externo,

X. Ntlcleo de Assuntos lnternacionais.
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CONSORCIO INTERESTADUAL SOBRE O CLIMA

CONSORCIO BRASIL VERDE

Paragrafo fnico. Os estatutos poderSo dispor sobre a criagdo e o funcionamento do

Conselho de Administragio, de C6maras Tem6ticas, da Ouvidoria, da C6mara de

RegulagSo e de outros 6rg5os internos da organizagdo do Cons6rcio, sendo vedada

a criag6o de cargos, empregos e fung6es remuneradas, observadas as seguintes
composiq6es e compet6ncias:

| - Conselho de Administragio: composto por representantes de cada ente

consorciado, indicados pelo Chefe do Poder Executivo dentre seus Secret6rios de

Estado, com compet€ncia para deliberar e aprovar o orQamento, o programa de

trabalho, as quest6es patrimoniais e os planos e regulamentos dos servigos
prestados pelo Consorcio;

ll - Assessoria Juridica: composto pelas Procuradorias Gerais dos entes

consorciados e responsSvel pela an6lise juridica de todos os aspectos que envolvem

o Consorcio, bem como por sua representagSo judicial e extrajudicial,

lll - Diretoria de Planejamento e Portf6lio de Projetos: org6o respons6vel pelo

planejamento estrategico e pela governanga da carteira de projetos.

lV - Nticleo de Controle lnterno e Externo: 6196o responsdvel pelo monitoramento

e acompanhamento cont6bil, orgament5rio, financeiro, operacional e patrimonial,

bem como pelo apoio ao exerclcio dos controles externos, nacionais e

internacionais, p0blicos e privados.

V - Nucleo de Assuntos lnternacionais: orgSo respons6vel pela articulagao de

parcerias e pela inserESo internacional do Consorcio.

CAP|TULO III

DA ASSEMBLEIA GERAL

Seeio I

Do Funcionamento

CLAUSULA DECIMA QUARTA. DA ASSEMBLEIA GERAL

A Assembleia Geral, instAncia m5xima do Cons6rcio, e 6rgio colegiado composto
pelos representantes de todos os entes da FederagSo consorciados.
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CONSORCIO INTERESTADUAL SOBRE O CLIMA

CONSORClO BRASIL VERDE

$ 1" os Vice-Governadores dos consorciados poderio participar de todas as
reuni6es da Assembleia Geral com direito ir voz, mas sem direito a voto, exceto na
hip6tese descrita no $ 20 desta clSusula.

$ 2" No caso de aus6ncia dos Governadores, os Vice-Governadores assumi16o a
representagdo do ente da FederagSo na Assembleia Geral, inclusive com direito a

voto, salvo se o Governador enviar representante especialmente designado, o qual

assumird os direitos de voz e voto.

S 3o E vedado ao servidor do Cons6rcio representar qualquer ente consorciado na
Assembleia Geral, assim como servidor de ente consorciado representar outro ente
consorciado, salvo as exceq6es previstas nos estatutos.

S 4" E vedado a um representante a representagao de 02 (dois) ou mais
consorciados na mesma Assembleia Geral

CLAUSULA DECIMA QUINTA. DAS REUNIOES

A Assembleia Geral reunir-se-5, ordinariamente, ao menos 3 (tr6s) vezes por ano, na
forma fixada nos estatutos, e, extraordinariamente, sempre que convocada.

Paragrafo 0nico. A forma de convocagdo das Assembleias Gerais ordindrias e

Extraordin5rias serd definida nos estatutos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS VOTOS

Na Assembleia Geral, cada um dos Estados consorciados ter6 direito a 1 (um) voto.

S 1" o voto serd priblico, nominal e aberto, ressalvados os casos previstos neste
Protocolo de lnteng6es.

$ 2o Em caso de empate na vota96o, caberd ao presidente do consorcio o voto de
qualidade.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - Do QUoRUM DE INSTALAQAo

A Assembleia Geral instalar-se-6 com a presenga de pelo menos 2/5 (dois quintos)
dos entes consorciados.
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CONSORCIO INTERESTADUAI. SOBRE O CLIMA

CONSORCIO BRASIL VERDE

cLAusuLA DECIMA otrAVA - Do euoRUM DE DELTBERAQAo

O qu6rum de deliberaqio serd constituido pela maioria simples dos presentes, salvo
em relagSo ds mat6rias que exijam qu6rum qualificado nos termos deste instrumento
ou dos estatutos

Segio ll

Das Compet6ncias

cLAUSULA DECIMA NoNA - DAS CoMPETENCIAS

Compete d Assembleia Geral:

l. homologar o ingresso no Cons6rcio de ente Federativo que tenha ratificado o
Protocolo de lnteng6es ap6s 2 (dois) anos de sua subscrigio;

aplicar a pena de exclusdo do Cons6rcio, bem como suspender
temporariamente o consorciado;

elaborar os estatutos do Consorcio e aprovar as suas alterag6es,

eleger ou destituir o Presidente do cons6rcio, os membros do conselho de
AdministragSo e os coordenadores Regionais por Bioma (Amaz6nia,
Caatinga, Cerrado, Mata AtlAntica, Pampas e Pantanal);

aprovar:

a. o orQamento plurianual de investimentos.

b. o programa anual de trabalho,

c. o orgamento anual do cons6rcio, bem como os respectivos cr6ditos
adicionais, inclusive a previsio de aportes a serem cobertos por
recursos advindos de contrato de rateio;

d. a realizagSo de operag6es de credito;

e. a alienag6o e a onerag5o de bens do Cons6rcio ou a oneragdo
daqueles que, nos termos de contrato de programa, tenham sido

I outorgados os direitos de exploragio ao Consorcio.

homologar, atendidos os requisitos previstos nos estatutos:
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CONSORCIO INTERESTADUAL SOBRE O CLIMA

CONSORCIO BRASIL VERDE

a. os regulamentos dos serviqos p0blicos;

b. as minutas de contratos de programa nas quais o Cons6rcio

comparece como contratante ou como prestador de serviqo p0blico;

c. a minuta de edital de licitag6o e de contrato para concessSo de servigo

ou obra p0blica;

d. o reajuste e a reviseo das tarifas e preQos prjblicos.

Vll. monitorar e avaliar a execugSo dos planos dos servigos p0blicos,

Vlll. aceitar a cessao de servidores por ente federativo consorciado ou conveniado
ao Cons6rcio;

lX. apreciar e sugerir medidas sobre:

a. a melhoria dos servigos prestados pelo Cons6rcio, e

b. o aperfeigoamento das relag6es do Cons6rcio com orgdos p0blicos,
: entidades e empresas privadas.

X. homologar a indicaqdo do Secretirrio Executivo.

$ loAAssembleia Geral, presentes pelo menos 3/5 (tr€s quintos) dos consorciados,

podera aceitar a cessao de servidores ao Consorcio, exigindo-se para a aprovagSo,

no caso de cess6o com onus para o Cons6rcio, pelo menos 4/5 (quatro quintos) dos

votos dos consorciados presentes.

$ 2" Os estatutos preverSo as mat6rias que a Assembleia Geral poder5 deliberar
somente quando decorrido o prazo para manifestagSo do Conselho Consultivo.

$ 3o As compet6ncias da Assembleia Geral arroladas nesta cl5usula ndo impedem
que outras lhes sejam atribuidas pelos estatutos.

Segio lll

Da Eleigio e da Destituigio do Presidente e do Conselho de Administragio

cLAUSULA VIGESIMA - DA ELEIQAo Do PRESIDENTE

O Presidente ser6 eleito em Assembleia Geral para mandato de 2 (dois) anos, que

coincidirSo com os respectivos exercicios financeiros, sendo permitida uma

reeleigdo, com a possibilidade de serem apresentadas candidaturas nos primeiros
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CONSORCIO INTERESTADUAL SOBRE O CLIMA

CONSORCIO BRASIL VERDE

30 (trinta) minutos e com a condigdo de somente serem admitidos como candidatos
os Chefes dos Poderes Executivos dos consorciados.

s'1 
o o Presidente serd ereito mediante voto secreto, sarvo quando a ereigio se der

por aclamagSo.

$ 20 serd considerado ereito o candidato que obtiver, ao menos, 2/3 (dois terEos) dos
votos, so podendo ocorrer a ereigS0 com a presenQa de, pero menos, 3/5 (tr6s
quintos) dos consorciados.

$ 3o caso nenhum dos candidatos tenha arcangado 2/3 (dois terqos) dos votos,
realizar-se-6 segundo turno de eleiqdo, tendo como concorrentes os dois mais
votados no primeiro turno, sendo considerado ereito o candidato que, no segundo
turno, obtiver metade mais um dos votos vdridos, excruidos os brancos e nuros.

$ 4" Nao concluida a elergio, sera convocada nova Assembleia Gerar com essa
mesma finalidade, a se rearizar entre 20 (vinte) e 40 (quarenta) dias, prorrogando_se
pro tempore o mandato daquere que estiver no exercicio das fung6es da
Presid6ncia.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA . DA DESTITUI9AO DO PRESIDENTE, DE
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAEAO OU DE COORDENADOR
REGIONAL

Em qualquer Assembleia Geral poderd ser votada a destituigio do presidente do
consorcio, de qualquer dos membros do conserho de Administrag6o ou de quarquer
coordenador Regionar, bastando ser apresentada mogdo de censura, a quar n6o
precisard ser notificada, com apoio de pelo menos .1/5 (um quinto) dos consorciados,
desde que presentes pero menos 3/5 (tr6s quintos) dos entes consorciados.

$ 1" Em todas as convocagOes de Assembleia Geral dever5o constar como item de
pauta: "apreciaqSo de eventuais mogoes de censura,,.

$ 2o Apresentada mogSo de censura, as discussOes ser6o interrompidas e ser6 ela
imediatamente apreciada, sobrestando-se os demais itens da pauta.

s 3" A votagdo da mogdo de censura ser6 efetuada depois de facurtada a paravra,
por 15 (quinze) minutos, ao seu primeiro subscritor e, caso presente, ao presidente,
ao membro do conserho de AdministragS0 0u ao coordenador Regionar que se
pretenda destituir.
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CONSORCIO INTERESTADUAL SOBRE O CLIMA

CONSORCIO BRAS]L VERDE

$ 4o Se16 considerada aprovada a mogdo de censura por metade mais 1 (um) dos
votos dos presentes d Assembreia Gerar, em votagdo nominar e p0brica.

$ 5o caso aprovada mo96o de censura, haverd imediata e autom5tica destituiqao,
procedendo-se, na mesma Assembleia, d elei960 para completar o periodo
remanescente de mandato.

$ 6o Na hip6tese de nio se viabilizar a eleig6o, ser6 designado presidente, membro
do conselho de Administragdo ou coordenador Regional pro tempore por metade
mais '1 (um) dos votos presentes, o qual exercerd as suas funqOes ate a pr6xima
Assembleia Geral, a se rearizar entre 20 (vinte) e 40 (quarenta) dias.

$ 7o Rejeitada a moqao de censura, nenhuma outra poderd ser apreciada na mesma
Assembleia e nos 180 (cento e oitenta) dias seguintes.

CAPITULO IV

DA PRESIDENCIA

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA coMPETENCIA

Sem prejuizo do que prever os Estatutos do cons6rcio, incumbe ao presidente:

l. ser o representante legal do Cons6rcio,

ll. comor ordenador das despesas do consorcio, responsabilizar-se pela sua
prestagio de contas;

lll. indicar, para apreciagio da Assembleia Geral, nome para ocupar o emprego
ptiblico de Secretdrio Executivo;

lV. nomear e exonerar o Secret6rio Executivo do Cons6rcio; e

V. exercer as compet6ncias n5o atribuidas a outro 6195o por este instrumento ou
pelos estatutos.

$ 1o com exceg6o das competencias previstas nos incisos l, lll e lV, desta cl6usula,
todas as demais poderdo ser delegadas ao Secret6rio Executivo, observado o $ 20
da ClSusula Vigesima Quinta.

$ 20 Os estatutos disciplinardo sobre o exerclcio:

l. interino das fung6es da presidencia, inclusive para evitar inelegibilidade; e
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CONSORCIO INTERESTADUAL SOBRE O CLIMA

CONSORCIO BRASIL VERDE

ll. em substituigSo ou em sucessdo das fungdes da presidencia, nos casos em
que o Presidente neo mais exercer a chefia do poder Executivo do ente
consorciado.

CAPITULO V

DOS COORDENADORES REGIONAIS POR BIOMA

cLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA. DA NATUREzA E ATRIBUIQoES

cada Bioma do Pais (Amaz0nia, caatinga, cerrado, Mata Atldntica, pampas e
Pantanal) contare com um coordenador Regional, escolhido pela Assembleia Geral
dentre os Governadores dos consorciados que comp6em o respectivo Bioma, para o
mandato de 1 (um) ano, sendo permitida uma reeleigdo.

$ 1o cabe aos coordenadores Regionais por Bioma, sob diregdo do presidente,
tratar dos assuntos do Cons6rcio relacionadas ao respectivo territ6rio do Bioma que
coordenar.

$ 20 Os estatutos poderSo prever outras atribuig6es aos Coordenadores Regionais
por Bioma.

CAPiTULO VI

DA SECRETARIA EXECUTTVA

cLAusuLA vtcEstMA eUARTA - DA NoMEAgAo

Fica criado o emprego priblico em comissdo de Secretdrio Executivo.

$ 1o O emprego p0blico em comissSo de Secretdrio Executivo serd provido mediante
indicagSo do nome pelo Presidente do cons6rcio, homologado pela Assembleia
Geral.

$ 2o Caso seja servidor do Cons6rcio ou de ente consorciado, o Secretdrio Executivo
serd automaticamente afastado de suas fung6es originais.
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CONSORCIO INTERESTADUAL SOBRE O CLIMA

CONSORCIO BRASIL VERBE

S 3" O ocupante do emprego p0blico de Secretdrio Executivo esta16 sob regime de
dedicagSo exclusiva, somente podendo exercer outra atividade remunerada nas
hipoteses previstas nos estatutos.

$ 40 o secret5rio Executivo poderd ser exonerad o ad nutum por ato do presidente.

l

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DAS coMPETENCIAS

Al6m das competoncias previstas nos estatutos, compete ao secretdrio Executivo;

l. quando convocado, comparecer ds reuni6es de 6rgdos coregiados do
Consorcio;

secretariar as reuni6es da Assembleia Geral do Cons6rcio;

movimentar as contas banc6rias do consorcio em conjunto com o presidente
ou com outra pessoa designada pelos estatutos, bem como elaborar os
boletins didrios de caixa e de bancos;

submeter ao Presidente, e a outros 6rgdos designados pelos estatutos, as
propostas de plano plurianual e de orgamento anual do Cons6rcio;

praticar todos os atos necess6rios d execugdo da receita e da despesa;

exercer a gestao patrimonial;

zelar por todos os documentos e informag6es produzidos pelo cons6rcio,
providenciando a sua adequada guarda e arquivo;

vlll. praticar atos relativos d drea de recursos humanos e administrag6o de
pessoal, cumprindo e se responsabilizando pela observdncia dos preceitos da
legislagao trabalhista e previdenci6ria;

lx. fornecer as informag6es necessarias para que sejam consolidadas, nas
contas dos entes consorciados, todas as despesas realizadas com os
recursos entregues em virtude de contrato de rateio, de forma que possam
ser contabilizadas nas contas de cada ente da federaqao na conformidade
dos elementos econOmicos e das atividades ou projetos atendidos; e

x. promover a pubricagao de atos e contratos do consorcio, quando essa
providencia for prevista em Lei, neste instrumento ou nos estatutos,
respondendo civil, administrativa e criminalmente pela omissdo dessa
provid6ncia.
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CONSORCIO INTERESTADUAL SOBRE O CLIMA

CONSORCIO BRASIL VERDE

S 1o Al6m das atribuiq6es previstas no caput desta cliusula, o Secretdrio Executivo
poderd exercer, por delegagdo, atribuig6es de compet€ncia do presidente do
Cons6rcio.

$ 2o A delegagSo prevista no $ 1o dependerd de ato escrito e publicado no sitio que
o Cons6rcio mantiver na internet.

CAPiTULO VIl

DO CONSELHO CONSULTIVO

cLAusuLA vlcEstMA sExrA - DA NATUREZA E ATRIBUteOES

o conselho consultivo e 6rgio permanente, de natureza coregiada, com as
atribulgOes de opinar sobre as mat6rias constantes dos incisos V a Vll da Cl5usula
Vig6sima.

Pardgrafo 0nico. os estatutos poderdo prever outras atribuiq6es ao conselho
Consultivo.

cLAusuLA vtcESIMA sErrMA - DA coMposlqAo

os estatutos disporao sobre a composig5o do conselho consultivo, bem como a
forma da escolha de seus integrantes, dentre os representantes de entidades nio
governamentais, com not5vel saber t6cnico e reputagio ilibada.

TiTULo llt

DA GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO

CAPITULO I

DOS RECUROS HUMANOS

Segio I

Dos Empregados em Comissio
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CONSORCIO INTERESTADUAL SOBRE O CLIMA

CONSORCIO BRASIL VERDE

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DOS EMPREGOS COMISSIONADOS

Ficam criados os empregos em comiss6o constantes do Anexo ll, de livre nomeag6o
e exoneragS0 pelo consorcio, para as fung6es de direg50, chefia e assessoramento.

$ 1" os empregos em comiss6o poder6o ser ocupados por servidores pubricos
efetivos, empregados p0bricos dos entes consorciados ou por pessoas nomeadas
exclusivamente para esse fim.

$ 2" As compet6ncias e remuneragdo dos empregados em comiss6o ser5o definidas
nos estatutos.

CLAUSULA UGESIMA NONA - DA REMUNERAQAO DOS EMPREGADOS
PUBLICOS

A remuneragSo dos empregados priblicos observard o limite previsto no artigo 37,
inciso Xl, da Constituigdo.

Pa169rafo 0nico. o exerclcio das fun96es de presidente e de membro do conselho
de AdministragSo, bem como participagdo dos representantes na Assembleia Geral
e em outras atividades do consorcio, nio ser6o remunerados, sendo considerado
servigo priblico relevante.

Segio ll

Contratagio de Pessoal

GLAUSULA TRIGESIMA - DA CoNTRATAEAo DE PESSoAL

Ressalvada a hip6tese da cldusula Trigesima primeira, o consorcio somente poderd
contratar empregados priblicos em comissdo, de livre nomeagao e exoneraqio, para
as funq6es de diregdo, chefia e assessoramento.

s 1o A contrataQao de empregados priblicos pelo cons6rcio depende de aprovagdo
pela Assembleia Geral.

s 2o os empregados pribricos sujeitam-se ds regras estaberecidas pera
ConsolidaqSo das Leis do Trabalho.
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CONSORCIO INTERESTADUAL SOBRE O CLIMA
CONSORCIO BRASIL VERDE

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA . HIPOTESE DE CONTRATA'AO PORTEMPO DETERMINADO

somente admitir-se-d contrataQeo por tempo determinado para atender a

::ffiffnj:?:::Tide excepcionar interesse pobrico, nos termos do art. 37, rX,

Pardgrafo 0nico. Caracterizam_se como I

determinado as s*uas.es de necessid"o",llill,.r:: JJTIffi::""il,i:X::priblico, previstos em lei especifica do Estado lider.

Segio lll

Da cessio de servidores ou de Empregados priblicos pelos Entes Associados

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA
EMPREGADOS PUBLICOS

DA CESSAO DE SERVIDORES OU DE

26/39

o cons6rcio pribrico poderd ser integrado por servidores ou empregados p,blicoscedidos temporariamente peros entes associados, na forma e condig6es dalegislagao do respectivo ente.
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$ 20 0s servidores e os empregados p,bricos cedidos permanecerS. no seu regimejuridico origindrio, sendo a remuneragS0 do cargo de origem custeada pero ente
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cedente' observada a possibiridade de reemborso de que trata o g3o desta

$ 30 Na hip6tese de o ente federativo consorciado assumir o 6nus da cessdo doservidor ou do empregado p[brico, tais pagamentos poderS0 ser contabirizados comos creditos hdbeis a comoensanin nnm nh.i^.
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previstas no contrato de rateio,
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DOS CONTRATOS, DA INTEGRIDADE E DA TRANSPARENCIA
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CONSORCIO INTERESTADUAL SOBRE O CLIMA

CONSORCIO BRASIL VERDE

Segio I

Dos Contratos

CLAUSULA TRIGESIMA TERCETRA - DAS AQUISI9OES DE BENS E SERVIqOS

Para aquisig6o de bens e servigos serd observada a legislagiio federal vigente.

cLAusuLA TRlcEstMA QUARTA- Do REGtsTRo DE pREqos

os entes consorciados poderSo aderir a Registro de preqos realizado pelo
Cons6rcio.

Seeio ll

Da lntegridade e da Transpar6ncia

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. DA INTEGRIDADE

O Cons6rcio dever5 implantar mecanismos e procedimentos internos de integridade,
auditoria e de denuncia de irregularidades e de aplicagao efetiva de c6digos de etica
e de conduta no Ambito da pessoa juridica.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - DA TRANSPARENCIA

Qualquer cidadSo, independente de demonstragdo de interesse, tem o direito de ter
acesso aos documentos sobre a execugSo e pagamento de contratos celebrados
pelo Cons6rcio.

Pardgrafo tinico. o consorcio deverd implantar procedimentos destinados a

assegurar o direito fundamental de acesso i informagSo em conformidade com os
principios bdsicos da administragao publica e com as diretrizes do art. 3o da Lei

Federal no 12.527, de 18 de novembro de2011.

CAPiTULO III

DA GESTAO ASSOCIADA
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CONSORCIO INTERESTADUAL SOBRE O CLIMA

CONSORCIO BRASIL VERDE

CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA - DA GESTAo ASSoCIADA

os entes associados, ao ratificarem, por lei o presente instrumento, autorizam a
gestdo associada dos serviEos priblicos afetos ds flnalidades do consorcio,
prestados na forma de contrato de programa e desde que a referida gestio seja
previamente aprovada pela Assembleia Geral.

s 1" A gestSo associada autorizada no caput que se dara de acordo com as

diretrizes bdsicas estabelecidas pela Assembleia Geral, refere-se ao planejamento,

a regulag60 e a fiscalizaEa0 e, nos termos do contrato de programa, a prestagS0 de
servigos p0blicos interestaduais.

S 2" o cons6rcio poder6 conceder, permitir ou autorizar prestagio dos serviEos
priblicos objeto da gestSo associada e das competOncias delegadas.

cLAUSULA TRIGESIMA otTAVA. DoS INSTRUMENToS DE PARCERIA coM o
TERCEIRO SETOR

o consorcio pode celebrar contrato de gestSo ou termo de parceria, relacionados
aos servigos por ele prestado, nos termos, limites e crit6rios, respectivamente, das
Leis Federais no 9.637, de 15 de maio de'1998, e no g.790, de 23 de margo de 1999,

bem como celebrar parcerias previstas na Lei Federal no i3.01g, de 3.1 de julho de
2014, com vistas ao ganho de eficiEncia e a maior efetividade do servigo publico, em
observ6ncia as finalidades para as quais o consorcio foi criado e de acordo com as
condig6es estabelecidas em estatuto, ap6s aprovagdo da Assembleia Geral.

Pa169rafo unico. o cons6rcio pode16 qualificar como organizagio social - oS e

Organizag6o da Sociedade Civil de lnteresse P[blico - OSCIP as entidades assim
qualificadas pela Uni5o, mediante requerimento que comprove tal qualificagdo.

cLAusuLA TRIGESIMA NoNA - DAS coMpETENCtAS E Dos sERvtqos
CUJO EXERCiCIO PODERA SE TRANSFERIR AO CONSORCIO

As competCncias e serviqos cujo exerclcio podera ser transferido ao Consorcio
incluem, dentre outras atividades:

l. o acompanhamento e a avaliagSo das condig6es de prestagdo dos serviqos;
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CONSORCIO lNTERESTADUAL SOBRE O CLIMA

CONSORCIO BRASIL VERDE

ll. a constituigeo de fundos especiais para atender aos projetos de integraqio e
estudo do Cons6rcio;

lll. a captagio adicional de recursos para satisfazer a acordos de interesse dos
entes associados;

lV. a realizag?.o de pesquisas direcionadas ao desenvolvimento economico
regional;

V. a construg5o de programas regionais de educagSo com disciplinas voltadas
para o desenvolvimento profissional dos estudantes, no ambito de atuagdo do
Cons6rcio;

vl. a criagSo de plataformas virtuais de ensino para promover capacitag6es
voltadas d integragdo e ao desenvolvimento regional dos entes associados;

vll. o fortalecimento da vigilincla sanit6ria, por meio de uma politica dnica que
consolide a legislagdo e os procedimentos que v6m sendo adotados pelos
entes consorciados,

vlll. a elaboragdo, a avaliaqdo, a auditoria e o monitoramento de planos de
trabalho, bem como de programas e seus respectivos orgamentos e
especifica96es;

lx. a elaboragSo de planos de investimentos para a expansdo, a manutengdo e a
modernizagdo dos sistemas e servigos de atuagio do Cons6rcio; e

x. a elaboragSo de planos de redugdo dos custos dos servigos prestados pelo
Consorcio.

Parigrafo 0nico. Os Chefes dos Poderes Executivos poderdo estabelecer novos
projetos relacionados aos assuntos de interesse comum, desde que haja a
aprovaqSo pela Assembleia Geral.

T|TULo IV

DA GESTAO ECONOMICA E FINANCEIRA

CAP|TULO I

DrsPostgoES GERAIS
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CONSORCIO INTERESTADUAL SOBRE O CLIMA

CONSORCIO BRASIL VERDE

CLAUSULA QUADRAGESIMA - Do REGIME DA ATIVIDADE FINANCEIRA

A execug6o das receitas e das despesas do consorcio obedecer6 as normas de
direito financeiro aplicdveis ds entidades p0blicas.

Par6grafo 0nico. Todas as demonstragOes financeiras ser6o publicadas no sltio que
o Consorcio mantiver na internet.

CLAUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA - DAS RELA9oCS TININCEIRAS
ENTRE CONSORCIADOS E O CONSORCIO

A Administragdo Direta ou lndireta de ente da Federagdo consorciado somente
entregari recursos ao Consorcio quando houver:

L contratado o cons6rcio para a prestagdo de servigos, execugio de obras ou
fornecimento de bens, respeitados os valores de mercado; e

ll. contrato de rateio.

Par6grafo rinico. As despesas administrativas anuais do Consorcio deverao ser
aprovadas na Assembleia Geral, disciplinadas no contrato de Rateio e rateadas
entre os Consorciados.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEGUNDA - DA RESPoNSABILIDADE
SUBSIDIARIA

os entes consorciados respondem somente de forma subsididria pelas obrigaq6es
do Cons6rcio.

CAPITULO II

DA CONTABILIDADE

cLAusuLA eUADRAGES|MA TERCEtRA - DA sEGREGAQAo coNrAetL

No que se refere aos servigos prestados em regime de gestdo associada, a

contabilidade do Consorcio dever6 permitir que se reconhega a gestao econOmica e

financeira de cada servigo em relagSo a cada um de seus titulares.

ParSgrafo 0nico. Anualmente dever6 ser apresentado demonstrativo que indique:
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CONSORCIO INTERESTADUAL SOBRE O CLIMA

CONSORCIO BRASIL VERDE

l. o investido e arrecadado em cada serviqo, inclusive os valores de eventuais
subsldios cruzados; e

ll. a situaqio patrimonial, especialmente a parcela de valor dos bens vinculados
aos serviqos que tenha sido amortizada pelas receitas emergentes da
prestagSo de servigos.

CAPITULO I!I

DOS INSTRUMENTOS DE PARGERIA

GLAUSULA QUADRAGESIMA QUARTA . DA CELEBRAQAo DE
INSTRUMENTOS DE PARCERIA PARA O RECEBIMENTO DE RECURSOS

A celebragio, pelo cons6rcio, de convenios, acordos, ajustes e outros instrumentos
con96neres observar6 as normas de direito p0blico aplicdveis i esp6cie.

TITULo V

DA SAiDA DO CONSORCIADO

CAPiTULO]t

DO RECESSO

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUINTA. Do REcEsSo

A retirada de membro do Cons6rcio dependerd de ato formal de seu representante
na Assembleia Geral.

S 'lo O recesso ndo prejudicarA as obrigag6es jd constituidas entre o consorciado
que se retira e o Cons6rcio, inclusive os contratos, cuja extingao depender5 do
pagamento das indenizag6es eventualmente devidas.

$ 2" os bens destinados ao cons6rcio pelo consorciado que se retira nio serio
revertidos ou retrocedidos, excetuadas as hip6teses de previs5o contratual ou de
decisSo da Assembleia Geral.

3t/39
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CONSORCIO INTERESTADUAL SOBRE O CLIMA

CONSORCIO BRASIL VERDE

CAPITULO II

DA EXCLUSAO

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEXTA. DAS HIPoTESES DE ExCLUSAo

S6o hipoteses de exclusSo de consorciado:

l. a n6o inclus6o, pelo ente consorciado, em sua Lei Orgament6ria ou em

Creditos Adicionais, de dota96es suficientes para suportar as despesas
assumidas por meio de contrato de rateio;

ll. o ndo cumprimento por parte de ente da Federagao consorciado de condig5o
necessdria para que o Consorcio receba recursos;

lll. a subscrigSo de Protocolo de lnteng6es para constituigao de outro Consorcio
com finalidades, a juizo da maioria da assembleia geral, iguais,
assemelhadas ou incompatlveis; e

lv. a existencia de motivos graves, reconhecidos em deliberagdo fundamentada,
pela maioria absoluta dos presentes d Assembleia Geral.

S 1" A exclusSo prevista nos incisos I e ll do capuf somente ocorrer6 ap6s previa

suspensSo, periodo em que o consorciado poderd se reabilitar e nio serd
considerado ente consorciado.

$ 2" Os estatutos poderSo prever prazo de suspensao e outras hipoteses de
exclusSo.

CLAUSULA QUADRAGESIMA sETIMA - Do PRocEDIMENTo

os estatutos estabelecerdo o procedimento administrativo para a aplicaqio da pena

de exclusSo, respeitado o direito i ampla defesa e ao contraditorio.

$ 1o A aplicagio da pena de exclusSo dar-se-6 por meio de decisEo da Assembleia
Geral, exigido o mlnimo de 2/3 (dois tergos) dos votos.

$ 2o As normas da Lei Federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, ser6o aplicadas
subsidiariamente ao procedimento a que alude o caput desta cl5usula.

S 3" Da decisSo do orgdo que decretar a exclusSo caberii Pedido de
Reconsideraqao dirigido a Assembleia Geral, o qual n6o tera efeito suspensivo.
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CONSORCIO INTERESTADUAL $OBRE O CLIMA

CONSORCIO BRASIL VERDE

CAPITULO III

DA ALTERA9AO E DA EXTINQAO DO CONTRATO DE CONSORCIO PUBLICO

cLAusuLA QUADRAGEstMA olrAVA - DA ExINeAo
A extingSo do contrato de consorcio depender6 de instrumento aprovado pela
Assembleia Geral, ratificado mediante lei por todos os consorciados.

$ 1o os bens, direitos, encargos e obrigag6es decorrentes da gest6o associada de
servigos p0blicos serdo atribuidos aos titulares dos respectivos serviqos.

s 2" Ate que haja decisSo que indique os responsdveis por cada obrigagdo, os
consorciados responderSo, solidariamente, pelas obrigag6es remanescentes,
garantido o direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos que deram
causa i obrigagdo.

$ 30 com a extin96o, o pessoal cedido ao consorcio retornar6 aos seus 6rgios e
entidades de origem e os empregados priblicos do Consorcio terio seus contratos
de trabalho automaticamente rescindidos.

TiTULo VI

DAS DTSPOStqoES FtNAIS

CAPiTULO I

DAS DISPOSI9oES GERAIS

cLAUSULA QUADRAGESIMA NoNA. Do REGIME JURiDIco

o cons6rcio ser6 regido pelo disposto na Lei Federal no 11.107, de 06 de abril de
2005, no Decreto Federal no 6.017, de 17 de janeiro de2oo7 e, no que tais diplomas
forem omissos, pela legislagSo que rege as Associag6es Civis.

cLAUSU LA QUINQUAGESIMA- DA INTERPRETA9Ao

A interpretagSo do disposto neste contrato dever6 ser compatlvel com o exposto em
seu Pre6mbulo, bem como os seguintes princlpios:
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CONSORCIO INTERESTADUAL SOBRE O CLIMA

CONSORCIO BRASIL VERDE

t. respeito d autonomia dos entes federativos consorciados, pelo que o ingresso

ou retirada do Cons6rcio depende apenas da vontade de cada ente

federativo, sendo vedado que lhe sejam oferecidos incentivos para o

ingresso;

solidariedade, em razdo da qual os entes consorciados se comprometem a

n5o praticar qualquer ato, comissivo ou omissivo, que venha a prejudicar a

boa implementagSo de qualquer dos objetivos do Cons6rcio;

eletividade de todos os orgSos dirigentes do Cons6rcio;

transparencia, de modo que os Poderes Executivo ou Legislativo de ente

federativo consorciado tenham acesso a documentos ou participem de

reuni6es do Cons6rcio; e

eficiencia, o que exigird que todas as decisOes do Consorcio tenham explicita
e pr6via fundamentagSo t6cnica que demonstrem sua viabilidade e

economicidade.

cLAUSULA oUINQUAGESIMA PRIMEIRA . DA EXIGIBILIDADE

Quando adimplente com suas obrigag6es, qualquer ente federativo consorciado 6

parte legitima para exigir o pleno cumprimento das cl6usulas previstas neste

contrato.

CAP|TULO II

DAS DISPOSTgoES TRANSTTORTAS

Segio I

Da Elaboragio dos Estatutos

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SEGUNDA . DA ASSEMBLEIA ESTATUINTE

Atendido o disposto no caput da Cldusula Segunda, por meio de edital subscrito por,

pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos entes federativos consorciados, ser6

convocada a Assembleia Geral para a elaboragdo dos Estatutos do Consorcio.
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CONSORCIO INTERESTADUAL SOBRE O CLIMA

CONSORCIO BRASIL VERDE

$ 1oA Assembleia Geral, pormaioria simples, eleger6 o presidente e o secretdrio da
Assembleia e, ato continuo, aprovar6 resolugio que estabelega:

l. o texto dos projetos de estatutos que norteard os trabalhos;

ll. o prazo para apresentagdo de emendas e de destaques para votagio em
separado; e

lll. o n0mero de votos necessdrios para aprovagdo de emendas aos projetos de
estatutos.

$ 20 Sempre que recomendar o adiantado da hora, os trabalhos serio suspensos
para recomeQarem em dia, hordrio e local anunciados antes do t6rmino da sessio.

$ 3o Da nova sess6o poderSo comparecer os entes federativos consorciados que
tenham faltado a sessdo anterior, bem como os que, no interregno entre uma e outra
sessSo, tenham tamb6m ratificado o Protocolo de lntengOes.

$ 40 os estatutos disciplinar6o as formalidades e qu6rum para a alteragdo de seus
dispositivos.

$ 5o Os Estatutos do Cons6rcio entrar6o em vigor ap6s publicagSo no Di6rio Oficial
do Estado Lider e deverdo ser disponibilizados no sitio que o Consorcio mantiver na
internet.

CLAUSULA QUINQUAGESTMA TERCEIRA - DO MANDATO DO PRIMEIRO
PRESIDENTE

O primeiro Presidente terd mandato at6 o dia 31 de dezembro de 2022.

CAPITULO III

DA REPRESENTA9AO JUDIC|AL E ASSESSORAMENTO JURiDICO

CLAUSULA QUINQUAGESIMA QUARTA

A Procuradoria Geral do Estado Lider serd competente para realizar a
representagSo judicial, extrajudicial e o assessoramento juridico do consorcio, nos
termos de convdnio a ser celebrado.

3s/39

Assinad^o-digitalrle-ryqpor JoAo AGRIPINO DA COSTA DoRtA JUNtoR - Governador do Estado de s5o pauto / GG -
31 I 01 I 2022 ds 1 5:27 :07 .

Autentic^ado com senha por THEO LOVIZIO DE ARAUJo - Especialista em Politicas prjblicas / ATG-CT - 31to1t2oz2 es
15:36:53.
Documento No: 33639405-270 - consulta A autenticidade em
https://www. documentos.spsempapel.sp.g ov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3363940s-270

(D
N
P
N
No
N
oo

(,
tlJ
U)



CONSORCIO INTERESTADUAL SOBRE O CLIMA

CONSORCIO BRASIL VERDE

CAPiTULO IV

FORO

CLAUSULA QUINQUAGESIMA QUINTA. DO FORO

Eventuais controv6rsias sobre este instrumento ser5o dirimidas
Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, inciso l, alinea
Federal.

perante o Supremo

"f", da Constituigao

Vit6ria, 25 de janeiro de 2022.

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

Josr! Renan Vasconcelos Calheiros Filho
Governador do Estado de Alagoas

Ant6nio Waldez G6es da Silva
Governador do Estado do Amapa

Wilson Miranda Lima
Governador do Estado do Amazonas

Rui Costa dos Santos
Governador do Estado da Bahia

Camilo Sobreira de Santana
Governador do Estado do Ceard

lbaneis Rocha Barros Junior
Governador do Distrito Federal
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CONSORCIO BRASIL VERDE
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Governador do Estado do Espirito Santo

Ronaldo Ramos Caiado
Governador do Estado de Goias
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Governador do Estado do Maranhio

Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado do Mato Grosso
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Reinaldo Azambuia Silva
Governador do Estado de Mato Grosso do Sul
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Romeu Zema Neto
Governador do Estado de Minas Gerais

Helder Zahluth Barbalho
Governador do Estado do Par;i

Joio Azev6do Lins Filho
Governador do Estado da Paraiba

Carlos Roberto Massa J0nior
Governador do Estado do Parana

Paulo Henrique Saraiva Cimara
Governador do Estado de Pernambuco

Jos6 Wellington Barroso de Arafjo Dias
Governador do Estado do Piaui
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ClSudio Bomfim de Castro e Silva
Governador do Estado do Rio de Janeiro

Maria de F6tima Bezerra
Governadora do Estado do Rio Grande do Norte

Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite
Governador do Estado do Rio Grande do Sul

Marcos Jos6 Rocha dos Santos
Governador do Estado de Rond6nia

Antonio Oliverio Garcia de Almeida
Governador do Estado de Roraima

Carlos Mois6s da Sitva
Governador do Estado de Santa Catarina

Joio Agripino da Costa Doria Junior
Governador do Estado de Sao paulo

Belivaldo Chagas Silva
Governador do Estado de Sergipe

Mauro Carlesse
Governador do Estado do Tocantins
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ANEXO II

QUADRO DOS EMPREGOS EM COMISSAO
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Empregos rcomissionados Quantidade Remuneragio

Secretdrio Executivo 1 R$ 19.500,00

Diretor 1 R$ 17.500,00

ASsessor 8 R$ 15.500,00

Analista T6cnico 10 R$ 12,s00,00


