Terça-feira, 04 de outubro de 2022 às 09:56, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 4228947: ATA 02 2022
ENTIDADE
Consórcio Intermunicipal MAMPITUBA - CIMA

MUNICÍPIO
Praia Grande

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:4228947

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br

Assinado Digitalmente por Consórcio de Inovação na Gestão Pública Municipal - CIGA

Ata nº 02/2022 da Assembleia Geral do Consórcio Intermunicipal Mampituba CIMA
Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às 9:00 horas, tendo
por local a sede da Prefeitura Municipal de Praia Grande/SC, situada na Rua Irineu
Bornhausen, nº 320, Centro, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária do
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MAMPITUBA – CIMA. Estiveram presentes os
prefeitos dos Municípios de Praia Grande/SC, São João do Sul/SC, Santa Rosa do
Sul/SC e Passo de Torres/SC e demais colaboradores do consórcio, com a seguinte
ordem do dia: Deliberação sobre o rateio para custear despesas de instalação de
equipamentos da usina de asfalto. O Presidente do Consórcio, Sr. Elisandro Pereira
Machado, saudou a todos e em seguida apresentou para discussão o valor do um 2º
contrato de rateio complementar para o exercício de 2022 ficando deliberado que o
valor a ser repassado ao consórcio por meio do 2º Contrato de Rateio
Complementar para fazer face às despesas de instalação e manutenção dos
equipamentos do consórcio, para cada Município Consorciado, o valor aprovado foi
de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), que deverá ser transferido até o dia 31 de
dezembro de dois mil e vinte e dois, em três parcelas iguais de R$ 8.000,00 (oito mil
reais), com primeira parcela sendo paga até o dia 30/10/2022. Nada mais tendo a
ser deliberado ou discutido, o Sr. Elisandro Pereira Machado deu por encerrada a
reunião, da qual, lavrou-se a presente ata, abaixo assinada pelos presentes.
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