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CIMCATARINA - QUEM SOMOS
O Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA é um Consórcio Público
multifinalitário, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade
jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob
o nº 12.075.748/0001-32, com sede na Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 12º
Andar, Sala 1205, Bairro Canto, Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP
88.070-800, e o 1º Núcleo de Desenvolvimento Regional, encontra-se estabelecido
na Rua Nereu Ramos, nº 761, 1º Andar, Sala 01, Centro, no Município de Fraiburgo,
Estado de Santa Catarina.
A Lei Federal n.º 11.107, sancionada em 06/04/2005, é o marco regulatório dos Consórcios Públicos.
Definição de Consórcios Públicos:
Pessoa jurídica formada exclusivamente por entes federados com a finalidade de cooperação
federativa.
As parcerias devem ser formadas por dois ou mais entes da federação, para a realização de objetivos
de interesse comum, em qualquer área.
Dessa forma, os consórcios públicos podem atuar de forma setorial regional ou nacional.

INÍCIO:
O CIMCATARINA teve seu início quando os Municípios de ARROIO TRINTA,
CAÇADOR, CALMON, CURITIBANOS, FRAIBURGO, FREI ROGÉRIO, IBIAM,
IOMERÊ, LEBON RÉGIS, MACIEIRA, MATOS COSTA, PINHEIRO PRETO, PONTE
ALTA DO NORTE, RIO DAS ANTAS, SALTO VELOSO, SANTA CECÍLIA, SÃO
CRISTÓVÃO DO SUL, TIMBÓ GRANDE E VIDEIRA, em comum acordo, firmaram o
PROTOCOLO DE INTENÇÕES, visando constituir o CONSÓRCIO na forma da Lei
Federal nº 11.107/05, de seu regulamento (Decreto n° 6.017/07).
A constituição do CONSÓRCIO deu-se com a aprovação do Protocolo de
Intenções, ocorrida em 23 de outubro de 2009, publicado em 12 de março de 2010,
e a ratificação do mesmo por meio de leis municipais, possibilitando a inscrição do
consórcio no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, em 1° de abril de 2010.
Após constituição, a assembleia geral extraordinária ocorrida em 14 de
outubro de 2010 marcou o início operacional das ações do CONSÓRCIO.
OBJETIVOS:
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE – CIMCATARINA tem
por objetivo a união dos municípios do Estado de Santa Catarina para o
desenvolvimento regional, através da formulação de projetos estruturantes,
buscando formas de articulação intermunicipal com objetivo de integração, visando o
fortalecimento de ações compartilhadas nos municípios catarinenses, captação de
recursos financeiros para investimentos, ampliação de redes sociais, otimização,
racionalização e transparência na aplicação dos recursos públicos, regionalização
de políticas públicas e a criação de parcerias institucionais sustentáveis.
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Atualmente o CIMCATARINA é constituído por 72 municípios Catarinenses,
que ratificaram por Lei o Protocolo de Intenções.
Cabe registrar, que os demais municípios do Estado de Santa Catarina
podem participar dos programas do CIMCATARINA. É necessária Lei Municipal para
autorizar a adesão.
FINALIDADES:
I - Proporcionar assessoramento na elaboração e execução de planos,
programas e projetos relacionados com os setores administrativos, sociais,
institucionais e de infraestrutura, especialmente: seleção, gestão, capacitação e
treinamento de pessoal, educação, esportes, cultura, saúde, trabalho e ação social,
habitação, saneamento, agricultura, meio ambiente, indústria, comércio, turismo,
abastecimento, transporte, comunicação e segurança;
II - Articular os municípios consorciados na defesa dos seus interesses para
o desenvolvimento regional, podendo desenvolver planejamentos regionalizados,
captação de recursos públicos e privados, nacionais e estrangeiros, aplicando-os na
área de atuação do consórcio, a fim de alcançar o desenvolvimento socioeconômico
dos municípios consorciados;
III - Proporcionar infraestrutura e desenvolvimento regional, buscando a
realização de serviços nas mais diversas áreas de atuação, inclusive mediante a
execução de obras públicas, execução de horas máquinas e manutenção da
infraestrutura viária sob responsabilidade dos municípios consorciados;
IV - Planejar, assessorar ou executar ações de proteção e gestão do meio
ambiente, preservação de florestas, da fauna e da flora, bem como a proteção de
documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, monumentos,
paisagens naturais e sítios arqueológicos, podendo responsabilizar-se pelos
procedimentos de cadastro, controle, fiscalização e licenciamento ambiental de
competência dos municípios consorciados;
V - Prestar suporte e executar ações de integração das administrações
tributárias dos municípios, podendo representá-las perante as administrações
tributárias da União e dos Estados, instituir conselhos de contribuintes
regionalizados, realizar julgamento em instância administrativa de litígios fiscais
suscitados diante da aplicação da legislação tributária municipal, estabelecer
programas de fiscalização tributária conjunta, e propor políticas regionalizadas de
incentivos fiscais;
VI - Executar ações de assistência social e de segurança alimentar e
nutricional, atendidos os princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema
Único de Assistência Social – SUAS e a Política Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional;
VII - Apoiar o planejamento e a gestão urbana e territorial intermunicipal,
inclusive regularização fundiária, política habitacional e mobilidade urbana;
VIII - Promover, incentivar e fomentar o desenvolvimento turístico dos
municípios consorciados, a fim de facilitar e viabilizar ações e serviços turísticos, de
lazer e entretenimento com eficiência e qualidade.
IX - Planejar, gerir ou administrar serviços e recursos de regimes próprios de
previdência dos servidores públicos dos municípios consorciados, vedado que os
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recursos arrecadados em um ente federativo sejam utilizados no pagamento de
benefícios de segurados de outro ente;
X – Executar ações para atuar nos diversos meios de comunicação, como
internet, rádio, televisão, jornais, revistas, etc., visando o cumprimento do princípio
da publicidade e transparência da administração pública, para divulgação de
programas e ações institucionais do consórcio e dos municípios consorciados;
XI - Executar estudos, projetos e serviços técnicos de engenharia,
arquitetura, topografia e correlatos;
XII - Realizar ações de integração esportiva, cultural e científica nos
municípios consorciados;
XIII - Desenvolver ou prestar ações conjuntas de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;
XIV - Promover ações de gestão dos serviços públicos municipais de
iluminação pública nos municípios consorciados;
XV - Realizar licitação da qual, nos termos do edital, decorram contratos
administrativos celebrados por órgãos ou entidades dos entes da Federação
consorciados.
Parágrafo único. Para alcançar suas finalidades, o CIMCATARINA
poderá:
I - Firmar convênios, contratos e acordos de qualquer natureza, receber
auxílios, contribuições e subvenções sociais e econômicas de outras entidades e
órgãos do governo (artigo 2º, § 1º, I da Lei 11.107/05), seja no âmbito Federal ou
Estadual;
II - Ser contratado pela administração direta e indireta dos entes da
federação consorciados, dispensada a licitação, para a prestação de serviços,
gozando inclusive do aumento dos valores previstos na Lei de Licitações, para os
casos de dispensa;
III - Instituir, através de decisão da Assembleia Geral, Fundos Intermunicipais
para recebimento e aplicação de recursos financeiros oriundos de entes federados,
do setor privado, de compensações financeiras e de doações de outras fontes,
inclusive de instituições de outros países, visando o desenvolvimento de ações para
cumprimento de seus objetivos e finalidades;
IV - Realizar licitações compartilhadas em favor dos municípios consorciados,
acompanhar a execução, bem como proceder à aquisição, administração ou gestão
compartilhada de bens e serviços de interesse dos municípios consorciados,
inclusive para a execução de ações ou programas Federais e Estaduais transferidos
ou conveniados com os municípios;
V - Realizar licitações de concessões públicas e parcerias público-privadas e
fiscalizar contratos de concessão de serviços públicos de competência dos
municípios consorciados, nos termos da legislação em vigor;
VI – Instituir banco de informações de fornecedores e registros cadastrais de
licitantes e contratantes do consórcio e dos municípios consorciados, inclusive
implementar e informar o cadastro de empresas e pessoas físicas inidôneas,
suspensas ou impedidas de contratar e licitar com a Administração Pública, nos
termos da legislação em vigor;
VII - Instituir mecanismos de controle, acompanhamento e avaliação de serviços
públicos prestados pelo consórcio ou por seus municípios consorciados à
população.
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