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Parágrafo quinto - O servidor ocupante de cargo efetivo, o
militar ou o empregado permanente de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal investido
nos cargos a que se refere o caput desta Cláusula poderá optar por
uma das remunerações a seguir discriminadas, observado o limite
previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição:
I - do cargo comissionado, do cargo efetivo, do posto ou
graduação, ou do emprego; ou
II - a remuneração do cargo efetivo, do posto ou graduação,
ou do emprego, acrescida do percentual de quarenta por cento do
respectivo cargo em comissão.
Parágrafo sexto - As FT são de ocupação privativa de servidores cedidos ou requisitados de órgãos e entidades da administração pública federal e dos demais entes federados.
Parágrafo sétimo - O servidor designado para ocupar FT
perceberá a remuneração do cargo efetivo, acrescida do valor da
função para a qual foi designado.
Parágrafo oitavo - O Conselho de Governança deverá divulgar anualmente o percentual máximo de cargos e funções a serem
ocupados durante o exercício seguinte, em conformidade com a demanda de trabalho e o estágio de organização dos Jogos.
Parágrafo nono - Ato do Diretor-Executivo da APO divulgará, no início de cada exercício, o nome dos ocupantes dos cargos e
funções na estrutura da APO, por meio da imprensa oficial e do sítio
do consórcio na rede mundial de computadores - internet.
Cláusula Vigésima - Do Regime da Atividade Financeira
A execução das receitas e das despesas da APO obedecerá às
normas de direito financeiro dos entes consorciados aplicáveis às
entidades públicas.
Parágrafo único. Todas as demonstrações financeiras serão
publicadas no sítio da APO na rede mundial de computadores internet.

Nº 182-A, quarta-feira, 22 de setembro de 2010
Cláusula Vigésima Quinta - Das Hipóteses de Exclusão
São hipóteses de exclusão do ente consorciado:
I - a não inclusão, pelo ente consorciado, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, de dotações suficientes para
suportar as despesas a serem assumidas por meio de contrato de
rateio, nos termos do planejamento anual ou plurianual da APO;
II - a subscrição de protocolo de intenções para a constituição de outro consórcio público com finalidades iguais ou, a juízo
da maioria do Conselho Público Olímpico, assemelhadas ou incompatíveis; e
III - a existência de motivos graves, reconhecidos, em deliberação fundamentada da maioria dos membros do Conselho Público Olímpico.
Parágrafo primeiro - A exclusão prevista no inciso I ocorrerá
após prévia suspensão, período em que o ente consorciado poderá se
reabilitar.
Parágrafo segundo - Os estatutos estabelecerão o procedimento administrativo para a aplicação da pena de exclusão, respeitando o direito à ampla defesa e ao contraditório.
Parágrafo terceiro - A aplicação da pena de exclusão dar-seá por meio de decisão da maioria dos membros do Conselho Público
Olímpico.
Parágrafo quarto - O procedimento previsto na Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, será aplicado subsidiariamente.

Cláusula Vigésima Segunda - Das Relações Financeiras
com os Consorciados
A administração direta ou indireta de ente da Federação
consorciado somente entregará recursos à APO quando houver assumido a obrigação de transferi-los por meio de contrato de rateio.
Parágrafo primeiro - As despesas da APO serão custeadas
pelos três entes consorciados, conforme contrato de rateio a ser estabelecido.

Cláusula Trigésima Segunda - Da Gestão Associada
de Serviços Públicos
Não haverá gestão associada de serviços públicos e não serão
concedidos, permitidos ou autorizados serviços públicos pela APO.
Cláusula Trigésima Terceira - Da Publicidade
O presente protocolo de intenções deverá ser publicado na
imprensa oficial de cada um dos entes consorciados.
Parágrafo único - A publicação do protocolo de intenções
poderá ser feita de forma resumida, desde que indique o local e o sítio
da rede mundial de computadores - internet em que poderá ser obtido
seu texto integral.

Parágrafo primeiro - O Conselho Público Olímpico, por decisão unânime, poderá alterar o prazo de duração da APO, prorrogando-o por, no máximo, dois anos.

E por estarem de acordo, os entes federados partícipes assinam o presente protocolo de intenções, em três vias, de igual teor e
forma para os devidos fins de direito.

Parágrafo segundo - Até seis meses antes da extinção da
APO, o Conselho Público Olímpico decidirá sobre a responsabilidade
de cada ente pelas obrigações remanescentes do consórcio.
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Parágrafo terceiro - Até que haja a decisão de que trata o
parágrafo segundo, os entes consorciados responderão, solidariamente,
pelas obrigações remanescentes, garantido o direito de regresso em face
dos entes beneficiados ou daqueles que deram causa à obrigação.
Parágrafo quarto. Com a extinção da APO, o pessoal cedido
ou requisitado retornará aos seus órgãos de origem, e os contratos de
trabalho de pessoal serão automaticamente extintos.
Parágrafo quinto - Na destinação do legado dos Jogos poderá
a APO, mediante decisão de seu Conselho de Governança, transferir,
doar ou destinar seus bens a qualquer órgão ou entidade que integre
a administração de ente da Federação consorciado.
Cláusula Vigésima Sétima - Da Alteração do Contrato da APO

Cláusula Vigésima Oitava - Do Regime Jurídico
A APO será regida pela Medida Provisória no 489, de 2010
e, subsidiariamente, pelo disposto na Lei Federal no 11.107, de 6 de
abril de 2005.

Cláusula Vigésima Terceira - Dos Convênios

Parágrafo único - Em caso de omissão das normas referidas no
caput, aplicam-se à APO, no que couberem, as disposições da Lei Federal no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, relativas às associações civis.
Cláusula Vigésima Nona - Dos Princípios
Aplicam-se à APO os princípios constitucionais e legais que
regem a administração pública e, em especial:

A retirada de ente consorciado da APO antes da extinção
dependerá de lei específica.

I - o respeito à autonomia dos entes federados consorciados,
de modo que o ingresso ou a retirada da APO dependem apenas da
vontade de cada um dos entes consorciados, sendo vedado que lhe
sejam atribuídos incentivos para ingresso;

Parágrafo único. Os bens destinados à APO pelo consorciado
que se retirar não serão revertidos ou retrocedidos, excetuadas as
hipóteses de:

II - a solidariedade, em razão da qual os entes consorciados
se comprometem a não praticar qualquer ato, omissivo ou comissivo,
que venha a prejudicar a boa execução e realização dos Jogos;

II - expressa previsão no instrumento de transferência ou
alienação.

Quando adimplente com suas obrigações, qualquer ente consorciado é parte legítima para exigir o pleno cumprimento das cláusulas previstas no presente protocolo.

Os entes da Federação consorciados devem dar preferência à
resolução de conflitos por mecanismos consensuais, tais como a conciliação e a mediação, na forma a ser definida nos estatutos da APO.

Parágrafo terceiro - Caso não haja o pagamento da parte
devida no contrato de rateio pelo ente consorciado, a União, com
fundamento no art. 160, parágrafo único, da Constituição, poderá
reter quotas dos respectivos fundos de participação dos demais entes
consorciados até o adimplemento do respectivo crédito.

I - decisão do Conselho Público Olímpico tomada com o
voto de, pelo menos, dois entes consorciados; e

Cláusula Trigésima Primeira - Da Exigibilidade

A APO será extinta em 31 de dezembro de 2018 ou, antes,
por decisão unânime dos membros do Conselho Público Olímpico.

A alteração do contrato que institui a APO dependerá de
instrumento aprovado pelo Conselho Público Olímpico, ratificado
mediante lei por todos os entes consorciados.

Cláusula Vigésima Quarta - Do Recesso

Parágrafo único. Após a ratificação mediante lei de cada um
dos entes consorciados, o presente protocolo converter-se-á automaticamente em contrato de consórcio público.

Cláusula Trigésima Quarta - Da Resolução Consensual
de Conflitos

Parágrafo segundo - O contrato de rateio deverá considerar o
ressarcimento dos custos de que trata o parágrafo terceiro da Cláusula
Quarta.

A APO fica autorizada a celebrar convênios, protocolos, termos de cooperação ou outros tipos de avenças conveniais com entidades públicas ou privadas, visando o desenvolvimento de atividades
institucionais ou de cooperação compatíveis com suas finalidades.

Somente será considerado consorciado o ente da Federação
subscritor do protocolo de intenções que o ratificar integralmente por
meio de lei.

Cláusula Vigésima Sexta - Da Extinção e do Prazo de Duração

Cláusula Vigésima Primeira - Da Responsabilidade Subsidiária
Os entes da Federação consorciados respondem subsidiariamente pelas obrigações da APO.

Cláusula Trigésima - Da Ratificação e do Contrato
de Consórcio Público

III - a transparência, permitindo o acesso de cada um dos
entes consorciados a qualquer reunião ou documento;
IV - a eficiência, permitindo que todas as decisões tomadas
pela APO sejam explícita e previamente fundamentadas e que demonstrem sua viabilidade e economicidade.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 10002010092200004

QUADROS DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES
GRATIFICADAS DA AUTORIDADE PÚBLICA OLÍMPICA
CARGOS DE DIREÇÃO EXECUTIVA - PRESIDENTE E CDE
DESCRIÇÃO
QUANTITATIVO
CPAPO
1
CDE
1
CARGOS DE DIREÇÃO TÉCNICA - CDT
DESCRIÇÃO
QUANTITATIVO
CDT
06
CARGOS DE SUPERINTENDÊNCIA - CSP
DESCRIÇÃO
QUANTITATIVO
CSP
29
CARGOS DE SUPERVISÃO - CSU
DESCRIÇÃO
QUANTITATIVO
CSU
92
CARGOS DE ASSESSORIA - CA
DESCRIÇÃO
QUANTITATIVO
CA I
35
CA II
20
CARGOS DE FUNÇÃO TÉCNICA GRATIFICADA - FT
DESCRIÇÃO
QUANTITATIVO
FT I
100
FT II
100
FT III
100
ANEXO II
QUADRO DE REMUNERAÇÃO DOS CARGOS
COMISSIONADOS E GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
DA AUTORIDADE PÚBLICA OLÍMPICA
CARGOS COMISSIONADOS
E FUNÇÕES TÉCNICAS
GRATIFICADAS
CPAPO
CDE
CDT
CSP
CSU
CA I
CA II
FT I
FT II
FT III

VALOR REMUNERATÓRIO
R$ 22.100,00
R$ 21.000,00
R$ 20.000,00
R$ 18.000,00
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
R$ 18.000,00
R$ 1.000,00
R$ 3.000,00
R$ 5.000,00
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