
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Considerando a necessidade da região da AMESC dispor de um organismo 
institucional capaz de atuar de forma multifinalitária, no 
compartilhamento de ações que visem a gestão associada e a prestação 
de serviços públicos consorciados com ênfase na racionalização de 
recursos, visando o fortalecimento, a transparência e a eficiência na 
administração pública municipal, através de ações integradas de interesse 
público, na implementação de políticas públicas e no exercício de 
competências delegadas pelos entes consorciados; 

Considerando que os Prefeitos da região da AMESC, em 13/06/2019 
decidiram celebrar protocolo de intenções de criação e implantação do 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA 
DA AMESC – CIMGEPA, a ser ratificado por Lei pelos Poderes Legislativos 
dos Entes signatários, que será regido pelas disposições contidas na Lei 
Federal n° 11.107, de 06 de abril de 2005, e Decreto Federal n° 6.017, de 
17 de janeiro de 2007, e complementarmente pela legislação aplicável aos 
consórcios públicos, adotando o regime de total sintonia e plena 
cooperação com a ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO EXTREMO SUL 
CATARINENSE – AMESC; 

Considerando que a CLÁUSULA 2.ª do Protocolo de Intenções, prevê que 
após sua ratificação por pelo menos 2 (dois) dos municípios que o 
subscrevem, converter-se-á em contrato de consórcio público; 

Considerando que os Municípios de Araranguá, Ermo, Jacinto Machado, 
Maracaja, Meleiro, Praia Grande, São João do Sul, Sombrio, Timbé do Sul e 
Turvo já ratificaram o Protocolo de Intenções do CIMGEPA por Lei 
municipal específica, preenchendo-se, portanto, o requisito disposto na 
CLÁUSULA 2.ª do Protocolo de Intenções; 

CONVOCO 

todos os interessados a participar da Assembleia Geral de Fundação do 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA DA 

AMESC – CIMGEPA, a ser realizada no dia 19 de julho de 2019 às 18:00h, 

em primeira chamada às 18:30h com qualquer número de presentes, a ser 

realizada nas dependências do Parque Ecológico de Maracajá, sito na Rod. 

BR-101, Km 403, s/n - Vila Beatriz, Maracajá - SC, 88915-000. 

A fim de deliberarem a seguinte ORDEM DO DIA: 



a) Constituição do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DE 

GESTÃO PÚBLICA DA AMESC – CIMGEPA; 

b) Eleição da Diretoria e Comissão Fiscal; 

c) Posse da chapa eleita; 

d) Aprovação do Estatuto; 

e) Outros assuntos pertinentes. 

 
Araranguá-SC, 11 de julho de 2019. 

 
 
 

ARLINDO ROCHA 
Prefeito Municipal de Maracajá-SC 

Presidente da AMESC 


