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LEI N° 4.974 de 13 de novembro de 2020.

Disciplina a participação do Município de
Alfenas no consórcio intermunicipal para o
Desenvolvimento Regional Sustentável -
CIDERSU e autoriza a adesão ao Protocolo de

Intenções, ao contrato de consórcio público e
ao estatuto do CIDERSU, instituindo o
consórcio público como entidade autárquica
interfederativa do Município e dá outras
providências.

0 povo do Município de Alfenas, por seus representantes na Câmara Municipal
aprovou e eu. Prefeito, sanciono a seguinte Lei:

Art. \° Fica autorizada a participação do Município de Alfenas, Estado de Minas
Gerais, no Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Regional Sustentável -
CIDERSU, mediante adesão ao Protocolo de Intenções, Contrato de Consórcio Público e ao
respectivo Estatuto.

§ 1° O Município de Alfenas passará a integrar efetivamente o Consórcio Público a
contar da vigência desta Lei, ficando ratificada a manifestação de interesse praticada pelo
Chefe do Poder Executivo junto à XXI Assembléia Geral do Consórcio Intermunicipal para o
Desenvolvimento Regional Sustentável, autorizando-se este a promover:

1 - a assinatura dos termos aditivos ao Protocolo de Intenções, ao Contrato de
Consórcio Público e ao Estatuto do CIDERSU;

II - a previsão de dotações orçamentárias para cumprimento dos encargos assumidos; ^
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III - a formalização de Contrato de Rateio proporcional para o exercício de 2020 e ^
integral para os seguintes; g
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IV - a proposição de Contratos de Programa; s
s

V - a assunção de obrigações e a participação de deliberações no âmbito do S
Consórcio; 
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VI - todos os demais atos e ações necessárias a consolidação da participação do
Município de Alfenas no CIDERSU. ^
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§ 2° Fica autorizado ao Chefe do Poder Executivo participar da gestão associada de
serviços públicos no modelo consorciado de que trata a Lei Federal n® 11.107, de 06 de abril
de 2005.

§ 3° Será objeto de gestão associada, parcial ou totalmente, os serviços públicos
objeto do Protocolo de Intenções do CIDERSU, bem como os serviços previstos em contrato
de programa.
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