
RESOLUÇÃO CIQ N0 094/2020

Delega Competências a Secretária Executiva do 
Consórcio  Intermunicipal Quiriri  no período de 
transição 2020/2021 e dá outras providências

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI - CIQ, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Contrato de Consórcio Público, ratificado pela indicação dos prefeitos consorciados,

RESOLVE:
 
Art.  1º -   Delegar  “ad  referendum”  à  Secretária  Executiva  do  Consórcio  Intermunicipal  Quiriri,
Cristiana Maria  Demarchi  Hastreiter,  as  competências  estabelecidas  para  a  Presidência  durante
período de transição de gestão, conforme Cláusula Décima, 10.1, 10.1.1 e 10.1.2, do Contrato de
Consórcio Público do Consórcio Intermunicipal Quiriri, a saber:

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE
10.1 - Sem prejuízo do que preverem os estatutos do Consórcio Quiriri incumbe
ao Presidente:
I – representar o consórcio judicial e extrajudicialmente;
II – ordenar as despesas do consórcio e responsabilizar -se pela sua prestação
de contas;
III – convocar as reuniões da Secretaria Executiva;
IV – zelar pelos interesses do Consórcio, exercendo todas as competências que
não tenham sido outorgadas por este Protocolo ou pelo estatuto a outro órgão do
Consórcio;
V – promover todos os atos administrativos e operacionais necessários para o
desenvolvimento das atividades do Consórcio.
10.1.1 - Com exceção da competência prevista no inciso I, todas as demais
poderão ser delegadas ao Secretario Executivo.
10.1.2 - Por razões de urgência ou para permitir a celeridade na condução
administrativa do Consórcio, o Secretario Executivo poderá ser autorizado a
praticar atos ad referendum do Presidente.

Art. 2º - Fica facultado a Cristiana Maria Demarchi Hastreiter  subscrever esta resolução como aceite
do cargo.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 
    Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho e São Bento do Sul, 28 de dezembro de 2020.

      JOÃO CARLOS GOTTARDI                                   CRISTIANA MARIA DEMARCHI HASTREITER
Presidente do CIQ Secretária Executiva do CIQ


