
 

MUNICÍPIO DE LIBERDADE 
Estado de Minas Gerais 

PROJETO DE LEI Nº 37/2022 

 

Dispõe sobre aprovação e ratificação da 1ª Alteração 

Consolidada do contrato de Consórcio Público 

Intermunicipal Multifinalitário da Microrregião do 

Circuito das Águas- CIMAG/AMAG. 

 

A Câmara Municipal de Liberdade aprovou e o Prefeito Municipal sanciona e 

promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Fica aprovada e ratificada pelo Município de Liberdade a 1ª Alteração 

Consolidada do Contrato de Consórcio Público Intermunicipal Multifinalitário da 

Microrregião do Circuito das Águas- CIMAG/AMAG nos termos do anexo desta lei. 

 

Art. 2º. Esta lei entra em vigor da data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Liberdade – MG, 2 de maio de 2022.  

 

 

WALTER DE ASSIS TOLEDO JUNIOR 

Prefeito Municipal 



 

MUNICÍPIO DE LIBERDADE 
Estado de Minas Gerais 

JUSTIFICATIVA 

 

No ano de 2014 o Município de Liberdade juntamente com os demais municípios 

que compõe a microrregião do circuito das águas criaram o consórcio público multifinalitário 

para viabilizar a solução de vários problemas em comum. A segurança alimentar já constava no 

protocolo de intenções que foi aprovado e ratificado pelo Município de Liberdade por meio da 

Lei Municipal nº 1.567/2014. 

A alteração consolidada do Contrato de Consórcio Público Intermunicipal 

Multifinalitário da Microrregião do Circundo das Águas- CIMAG/ AMAG promoveu algumas 

alterações, mas a principal foi a Cláusula 5ª, §3º, inciso I, em que atribuiu a competência para 

consórcio desenvolver ações e serviços de inspeção industrial e sanitária com o objetivo de 

incluir os entes consorciados no Sistema Único de Atenção a Sanidade Agropecuária (SUASA). 

Tal alteração foi uma exigência do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), para que o Consórcio CIMAG, siga nas etapas para conseguir 

equivalência do “Selo de Inspeção Federal” (SIF- Serviço de Inspeção Federal), tratando-se de 

importante meta, que autorizará a comercialização dos produtos dos municípios filiados no 

Consórcio a nível nacional e dentro da legalidade exigida. 

Sabedor da justa preocupação desta Casa Legislativa com o homem do campo e a 

possibilidade de efetivar o Selo de Inspeção Municipal (SIM), criado pela Lei Municipal nº 

1.594/2015, demanda esta externada recentemente pelo Presidente desta Casa ao Poder 

Executivo por meio do ofício nº 19/2022, que solicitamos a aprovação com urgência deste 

projeto de lei de modo que o consórcio possa apresentar a alteração do Contrato de Consórcio 

Público Intermunicipal até o final do mês ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA). 

 

 

WALTER DE ASSIS TOLEDO JUNIOR 

Prefeito Municipal 

 


