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Declara dc utihdade pública o Consórcio Intemrunicipal
Samu Oestc/Consamu,

A Cârnara Nlunicipal clc Cascavel, Estrdo do Pataná aprova:

Ârt. 1" F,sta lci cleclara de utilidacle pública o Consótcio Intetmunicipal Samu Oestc,/
Consamu, enddacle sem fins lucrativos, inscrita no CNPI n" 17 .420.047 /0001-07, localiza«la na Rua
Cristr'rvào Colombo n" 900, Bair<.r Pioneiro (iatarincnse, nesa cidade de Cascavel, e que tem como
uma dc suas hnaüd,ldes cstahrtárins cxccutâr, total ou em conjunto, as ações e serr.iços de saúdc ltgatk:s

à poliúca dc urgêncin e cn.rcrgência na rcgiào de sua abtangêncir, enüc ( 
'utrâs açôes atincntes à saúdc.

Art. 2" Â enticlade dcclarada de utrlidade pública dcr.erá curnpdr os preceitos impr.>stas pela
Nlunicipal n" 5.417, dc 2010, sob pcna tle revogaçào da presentc lci.

Palácir: José Ncves F-ormighieti, 67" anivcrsário de Cascavcl
Em 5 de junho de 2019

Rafael Bnr etotto
Yc rcad(»',./PSll

.fustificacào

À proposta lcgislauta quc âpresento a tlcliberacào do Plenário Lcgislatito tenr a

finalidacle de dcclalar dc utihdttle pírblica o (lonsórcio Inrcrmunicipal Samu ()cste Coosamu, cntitlacle

que lxcstn um sen'iço cle saúde de gtancle reler.ância para a populrrçio local e regional dc nosso estarlo.

r\s açôes dc saúde prestnda pelo cousírrcio sào pautadas cm ptocedimcntos de

urgôncia e emergência, condicionadas a atender dc fonna adequatla e ética acluclcs <1ue necessitam de

urna saúdc com mais dignidade e, princrpaLnentc, dentro clos padrires mitrimos cxigidos para a

prestaçào dc sen'icos a saúde cla população.

Espcro, pois, contlr corÍr a especial atenção dos Nobres Pates a aprovação dcstc
simples, mas importante pr<-ricto de 1ei,

Rua Pernambuco, 1843 - Centro CEP85810-021 - Cascavel - Paraná

Fone 145 3321-8800 Fax l45l 3321-8881 - www.camaraca!cavel.pr.gov.br ' e mail: adm n@camaracascave .pr.gov.br

Art. 3" Ilsta lei cntra cm vigor na data de sua publicaçào oícial.

,\o dcclarar de utilidade pÍrblica o Consamu, temos â ceÍtczír, que novxs irca,cs

poderào ser cclcbradas enüc () consótcio c scus conr.et ados, cm especial, aquelas que prccisam clo

rcconl.recirnento dt uulrdade públca para sercm concretizadas, inclusivc, com possír'eis repasscs de

valores financeiros a sercln feitos pelos municípios e pelo cstado na execuçào de seus ol>jctivos.
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LEt No 5417/2010

REGULAMENTA AS coTTcessÕEs DE
rírulo DE unlrDAoe púalrcA No
nnuutcípro DE cAScAVEL E DA
ourRAS pRovtoÊttctls.

A Câmara Municipal de Cascavel, Estado do Paraná, aprovou, de autoria do llustre Vereador Marcos

Sotille Damaceno, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

A concessáo de reconhecimento de utilidade pública às sociedades civis, associaçÕes com

atividade social, recreatlva e esportiva, instituições Íilantrópicas, de pesquisas cientÍÍicas e fins

culturais; e fundaÇÕes constituidas no [,4unlcÍpio de cascavel poderão ser declaradas de utilidade
pública, em conformidade com as normas estabelecidas nesta Lei.

Art.2' A concessão de utilidade pública Íar-se-á através de lei, devendo a entidade interessada, com

1\{, b) estar em efetivo e continuo funcionamento por, no mínimo 1(um) ano, que deverá ser comprovado
por meio de Certidâo ou Atestado fornecido pelo respectivo órgâo da Administração Públicâ l,4unicipal

ou autoridade competente; (Redação dada pela Lei n" 6381/2014)

§i, c) declaração dizendo que sua diretoria e conselho Íiscal não são remunerados, por qualquer Íorma,

com previsão estatutária, e que não distribui lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes,

mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pÍetexto;

^(/d) 
cópia do Estatuto Social, autenticada;

@
9V e) relação dos efetivos serviços prestados à coletividade, no âno anterior ao da formulação do pedido;

(Redação dada pela Lei no 6381/2014)

i
g:q/ Í) ata da eleição da diÍetoria atual, registrada em cartório; (Redação dada pela Lei n" 6381/2014)

l!íô) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

(Suprimido pela Lei no 6381/2014)

Art. 1o

a Íinalidade de instruir a respectiva proposição legislativa, Íazer prova de que:

a) possui personalidadê jurÍdica própria, comprovada pela Certidão de Registro de Pessoas Jurídicas,

fornecida pelo cartório em que se averbou o registro;

b@r em eÍetivê e eêntínue Íunoionamentê per; no mínimê; 'l (um) âno; a partir da data do
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Ov i) declaraçâo do presidente da entidade atêslando o recebimento ou não de verbas públicas municipais

e, em caso aÍrmativo, especificando o valoç a origem e a destinação dada com a devida prestação de

contas; (Redação dada pela lei no 691212018)

[V i) certidão negativa de dívidas tributárias municipais da entidade. (Redação acrescida pela Lei no

" auzzorcl

§ 1o A Certidão ou o Ateslado exigidos na alÍnea "b" deste artigo, deverá ser anexado em original

(Redação dâda pela Lei n" 6381/2014)

§ 2" Náo será concêdido o TÍtulo de Utilidade Pública, caso o Prêsidente ou a Entidade possua

Certidão Positiva emitida por Cartório de Distribuidor. (Redação dada pela Lei no 6381120141

§ 30 Na falta de quaisquer dos documentos enumerados neste artigo, será concedido prazo máximo de

30 (trinta) dias para que a entidade cumpra as exigências, a partir da notificação; findo o prazo caso os

documentos não sejam apresentados, o processo será arquivado iuntamentê com o projêto de lei

proposto.

§ 40 O preenchimento do requisito previsto na alÍnea "b" do presentê artigo não será necessário para a

concessão de Título de Utilidade Pública às entidades classificadas como AssociaçÕes de Proteção e
Assistência aos Condenados - APACS e Centro de Valorização da Vida CW. (Redaçáo dada pêla Lei

n" 6894/2018)

Art.3" Denegado o pedido, não poderá ser renovado antes de decorridos dois anos, a contar da data

da publicação do despacho denegatório.

As entidades declaradas de utilidade pública ficam obrigadas a apresentar, até o dia 30 de

março de cada ano, à Secretaria It4unicipal de Ação Social e/ou secretaria municipal competente.

relatório circunstanciado de todos os serviços prestados á coletividade no exercÍcio anterior, ainda que

não subvencionadas pelo Poder Público.

§ 1o Entende-se como secTetaria competente, para fins de entrega do relatório, aquela cuja atribuição e

finalidade estatutária a entidade execute.

§ 20 Fica ainda a entidade, caso receba recursos públicos, obrigada a prestar contas alé o dia 30 de

marÇo de cada ano, dos valores recebidos à Comissáo de Economía, Finanças ê Orçamento da

Câmara Municipal, detalhando, através de planilha financeira, todos os gastos, com a devida nota

Íiscal.

§ 3" A náo prestação de contas, dentro do prazo prêvisto no caput e no § 1o deste artigo, culminará

com a revogação da declaração de utilidade, além das demais penalidades aplicâdas à espécie.

Art.5' As entidades declaradas de utilidade pública e que atenderam aos ditames da presente Lei,

deverão, no prazo de sessenta dias, da publicação da Lei que as declarou, se inscrever na Secretaria

Municipal de Ação Social ou secretaria municipal competente, a íim de hâbilitaÊse a posteriores

auxílios e subvençôes pelo Poder Público Municipal.

§ 2e g at€stade de idone
içai
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Rua Sáo Paulo, 1303 - Cenro - CEP: 85.801420 - Cas.âvel - PaÍaná - Telebnê: (45) 3037-3431

gianê Maria [tarüesini
Agente Delegada

CERTIDAO SIMPLIFICADA

Ceíifico e dou fé, a pedido de paíe inleressad4 que revendo os liwos e demais
papéis deste Oficio de Pessoas Juridicas, encontrei, Íegistrado sob n" 3.488 (três mil quatrocentos e

oitenta e oito), em daÍa de 07 de janeiro de 2013, Liwo A-279, fls. 048/084 de Pessoas Jurídicas e

Protocolado sob n' 217.862 (duzentos e dezessete mil oitmetos e sessentr e dois), o Estatuto
SOCiAI dO: "CONSÓRCIO INTERMT]NICIPAL SAMU OESTE - CONSAMU'" iNSCritO NO

CNPJ sob rf .17.420.04710001-47, é um consórcio público, sem fins lucrativos, com personalidade
jurídica de direito privado, com tempo de duração indeterminado. A margem do refererido registro
encontra-se averbada 0l (uma) Alteração Estatutríria, devidamente Íegistrada sob n'.3.488/02 (Írôs
mil quatrocentos e oitenta e oito - averbação zero dois), em dala de 15 de setembro de 2015,
Liwo A-389, fls. 081/146 de Pessoas Jurídicas e Protocolado sob n" 243.890 (duzentos e quarenla
e três mil oitocentos e noventa). Finalidades: Executar ações e serviços na iírea de regulação das

urgências, transportes de pacientes gmves e atendimento pré-hospitalar que estejam ligados à
Politica Nacional da Atenção irs Urgências do SUS. entre outrâs ações atinentes à saúde, na forma
pactuada com os gestores do SUS, nos termos da legislação pertinente. Conselho Deliberativo:
Presidente: Jucenir Leandro Stentzler, Vice-Presidente: Giovani Miguel Wolf [Inatuw, todos
eleitos e empossados conforme Ata da Assembléia Ggeral Ordinária, realizada aos doze dias do mês

de março de dois mil e dezenove, devidamente registrada sob n" 3.488/08 (três mil quetrocentos e

oitenta e oito - averbação zero oito), em data de 25 de março de 2019, Livro A-5ó8, fls.032/050
de Pessoas Jurídicas e Prolocolado sob n" 275.390 (duzentos e setenta e cinco mil trezentos e

noventa), para um mandato de 02 anos conforme Arto. 12, Parígrafo Unico da Primeira Alteração
Estatutiíria- Sede e Foror Rua Cristóvão Colombo, n'. 900 - Bairro Pioneiros Catarinense, CEP
85.805-510, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná. Não havendo qualquer cancelamento em
sucs atividades. Não havendo qurlquer cancclsmento em suâs atividades. NADA MAIS. Era o
ue se continha no referido documento, do qual extÍaí a presente certidão. Dou fé. Eu,

(Tatiane Fantin), Escrevente Juramentada, que a fiz digitar, conferi, subscrevo
sl

O referido é verdade e dou fé.
Cascavel (PR), 30 de mâio de 2019.

FUt{ARPEÍ'I
SELO DIGITAL N9
R4OC7. EPeYv. ZLxAx

controle:
HsPvw.6DlRG
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

NSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE . CONSAMU

CAPíTULO I

DA DENOMINAçÃO, SEDE, FORO, DURAÇÃO E OBJETIVOS

i- rat'
Lo

{p 85r(
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Arr. 1. o coNSóRCrO TNTERMUNTCTPAL SAMU OESTE J-óoNSAMU, cNpJ no
710001-47, é um Consórcio Público, sem fins lucrativos, com pérsonalidade Jurídica de17.420.04

direito privado, sediado no Município de CascaveliPR, com a íinâlidâde de executar ações e
serviços na área de regulagão das urgênciâs, transporte de pacientes graves e atendimento pré-
hospitalar que estejam llgados à Politica Nacional de Atençáo às Urgências do SUS, entre outras
ações atinentes à saúde, na forma pactuada com os gestores do SUS, nos termos da legislaçáo
pertinentê.

§ 10 O CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAtvlU OESTE - CONSAMU, reger-se-á,
igualmente, pêlo seu Regimento lnterno, pelos demais atos, instruções, normas e declsões que
forem aprovados pelos Ôrgãos Deliberativos, rêspeitado as disposiçôês deste Estatuto Social, a
Lei no 1 'l . 107/2005, regulamentada pelo Decreto no 6.01712007 e legislação aplicável.

§ 2" Neste Estatuto ã sigla CONSAMU e o vocábulo Consórcio, se equivalem para todos
os efeitos jurídicos, orgânizacionais, administrativos e gerenciais.

Art.2'O CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE - CONSAMU terá sede na
Rua Cristóvão Colombo, 900 - Bairro Pioneiros Calarinense, CEP 85805-510, na cidade de
Cascavel/PR, e foro na ComaÍca de Cascavel/PR, e a área de atuaçáo será coincjdente com a
área territorial dos Municipios consorciados.

Art. 30 Poderá ocorrer a modificação da sede do Consórcio mediante decisão da
Assembleia Geral do CONSAI\,íU.

AÉ. 4" O prazo de duraçáo do CONSAMU é indelerminado, sendo que sua extinção dar-
se-á mediante aprovação em Assembleia Gêral convocada nos termos do Estatuto Social.

Art. 5o Parâ o cumprimento de sua finalidade o CONSAI\4U, terá por objetivos:
| - executar, total ou em conjunto, as ações e serviÇos de saúde ligados à política de

urgência e emergência na região de sua abrangência, entre outras ações atinentes à saúde;
ll - gerenciar e otimizar recursos humanos, financeiros e matêriais existentes e sob sua

administraçâo, rêspeitando a padronização determinada;
lll - realizar estudos, pesquisas ou projetos destinados à formação de recursos humanos

nas áreas de interesse do Consórcio para o cumprimento de sua finalidade;
lV - firmar convênios, contratos, termos de parceria, acordos de qualquer netureza,

receber auxíllos, contribuições e subvenÇões de outras entidades e órgãos de governo, visando
plane.iar, adoter e executar programas e medidas destinadas à promoção da saúde dos habitantes
dos Municípios consoÍciâdos;

V - implantar processos eletrônÍcos ou informatizados contábeis, administralivos,
gerencjals e operacionais, visando o cumprimento dos objetivos do CONSAI\TIU;

Vl - viabilzar a existência de infraestrutura de saúdê regional na área terrilorial do
Consórcio, de maneira a proplciar a integração dâs diversas instituições públicas e privadas para
melhor operacionalizagão das atividades de saúde;

vll - adquirir bens móvêis e imóveis que enlender necessários a ampla realização das
finalidades do Consórcio, através dê recursos próprios ou decorrentes de râteio de investimento de
seus consorciados, os quais lntegrarão o seu patrimonio, bem como recebê-los em doaÇão,
âutorizaÇão de uso ou comodato, bem como realizat a venda pública de bens considerados
inservíveis:

Vlll - adquirir equipamêntos, insumos e produtos, drogas, medlcamentos, necessários à
da realizaçâo de serviços de saúde à população pertencente aos Municípios de abrangência deste
Consórcio:

preBas especializadas para prestação de serviços;lX-contratarecr en cra r

..--..---.
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X - administrar ou gerenciar direta ou indiretamente os serviços de saúde, programas
governamentais e projetos afins e relativos às áreas de sua atuação, de forma suplementar ou
complementar;

Xl - criar instrumentos de contro,e, acompanhamento e avaliação dos serviÇos de saúde
prestados à população dos Municípios consorciados;

Xll - representar o conjunto dos Municípios que o integram, em assuntos de interesse
comum, perante quaisquer outros órgáos e entidades, e, especialmente cgm as demais esÍeras
institucionais de governo: V

Xlll - manter atualizado o cadastro dos serviços que compÕêm'a"rede de assistência.
fornecendo relatórios de desêmpenho e da iníraestrutura para os órgãos municipais, estaduais e
federais a fim de que estes proporcionem ao SAI\rlU condições de prestar ate]-rdimento de forma
eficiente e eÍicaz, ptiotizando o têmpo resposta inerenle a cada caso em atendimento.

CAPITULO II

DOS ENTES CONSORCIADOS, DIREITOS E DEVERES,

SeÇão I

DOS ENTES CONSORCIADOS

Art.6o Compóem o CONSAMU os seguintes entes:
I - Os Ívlunic^Ípios: ANAHY; ASSIS CHATEAU_BRIAND; BOA VISTA DA APARECIDA;

BRAGANEY; CAFELANDIA; CAMPO BONITO; CAPITAO LEONIDAS MARQUES; CASCAVEL;
CATANDUVAS; CEU AZUL; CORBELIA; DIAMANTE DO OESTE; DIAMANTE DO SUL; ENTRE
RIOS DO OESTE; ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇÚ; FORMOSA DO OESTE; GUAiRA;
GUARANIAÇÚ; IBEMA; IGUATU; IRACEMA DO OESTE; JESUITAS; LINDOESTE; MARECHAL
CANDIDO RONDON; MARIPA; MERCEDES; NOVA AURORA; NOVA SANTA ROSA; OURO
VERDE DO OESTE; PALOTINA; PATO BRAGADO; QUATRO PONTES: QU.EDAS DO IGUAÇÚ;
SANTA HELENA; SANTA LÚCIA; SANTA TEREZA DO OESTE; SÃO JOSE DAS PALMEIRASI
SÃo PEDRO Do IGUAçU; TERRA ROXA: TOLEDO: TRÊS BARRAS DO PARANÁ; TUPÃSSI e
VERA CRUZ DO OESTE.

ll - E facultado o ingresso de novo lvlunicípio no CONSAMU, por meio dê aprovação da
Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Preíeitos, nos termos da legislação aplicável.

Seção ll

DOS DIREITOS

Art.7'São direitos dos consorciados, desde que estejam quites com suas obrigaÇões
para com o consórcio:

| - tomar parte, votar e ser votado nas Assembleiâs Gerais;
ll - requerer, justificadamente, obedecido o quórum previsto neste Estatuto, a

convocação da Assembleia Geral Extraordinária;
lll - usufruir dos serviÇos oíerecidos pelo Consórcio;
lV - autorizar que o Consórcio os represente pêrante outras esferas de governo;
V - autorizar a gestâo associada de serviço público mediante determinaçâo explÍcita de

competências a serem transferidas, na fôrma delibeÍada em Assembleia Geral,
Vl - se adimplente com as suas obÍigaÇões, o dlreito de exigir o pleno cumprimento das

cláusulas do contrato de gestão;
Vll - recorrer, no prazo de 15 dias após sua ciência, com direiio a ampla defesa, de ato

considerado lesivo ao direito ou contráÍio a este Estatuto:
Vlll - retirar-se do Consórcio, atendidas as disposições aqui descritas

Seçâo lll

DOS DEVERES

2

Art. 8" São deveres dos Consorciados , 
^,.., 
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I- participar, de acordo com cota a ser estipulada em Assembleia dê Contrato de Rateio,
destinado a custear as despêsas fixas do Consórcio;

ll - pagar pontualmente suas contribuições mensaís fixadas por melo de Contrato de
Rateio;

lll - participar das Assembleias Geraisl
lV - cumprir as deliberaÇôes da Assembleia Geral e do Consêlho Deliberativo;
V - prestjgiar o Consórcio por todos os meios âo sêu alcance e propagâr o espÍrito

associativo entre os aíins;
VI - cumprir as disposições do presente Estatuto;
Vll - exercer o direito de votol \,
Vlll - oíerecer sugestôês e auxílios para o desenvolvimento do Côdsórcio.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E SUAS COMPETÊNCIAS

Art, 90 O CONSAMU será dotado da seguinte estrutura organizacional
I - Assembleia Geral (Conselho de Prefeitos);
ll - Conselho Deliberativo;
lll - Conselho Fiscal;
lV - Conselho Técnico Consultivo;
V - Diretoriâ Exêcutiva.

§ 1o Os membros que compÕem a estrutura organizacional não rêsponderão pelas
obrigaçôes sociáis do CoNSÓRCIO INTERMUNIcIPAL SAlvlu OESTE, nem mesmo
subsidiariamente, desde que lÍcitos os atos por êles praticados.

§ 30 Das reunióes do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e do Conselho Técnico
Consultivo serão lavradas atas.

§ 40 O ato de convocação das Assemblêias Gerais e reunióes dos Conselhos conterão,
resumidamente, a pauta de discussão, o dia, a hora e íocal da reuniáo.

Seção I

DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 10. A Assembleia Geral, composta por todos os entes federativos que integram o
CONSAMU, é o ôrgão máximo de caráter deliberativo e normativo do Consórcio.

CONSAM U;
VI - aprovar o Regimento lnterno;
Vll - aprovar Plano de Cargos, Funções, Salários e Benefícios o Pessoal do

3

CONSAIÚU;

---f
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§ 20 Os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal não perceberáo
qualquer remuneraçá0. boniíícaÇão ou vantagem pelo exercicio de seus cargos, que seráo
considerados dê relevantê mérito público.

AÉ. 11. Compete à Assembleia Geral do CONSAMU:
| - decidir sobre os assuntos de interesse geral ou compatíveis com as finalldades do

Consórcio;
ll - aprovar o relatório anual de açõês e atividades, o Contrato de Ratejo, a proposta

orçamentária anual, diretrizes orçamentárias e demais peças orÇamentárias, nos termos da
legislação aplicável, q uando couber;

lll - julgar as contas do CONSAMU do ano ânterior e apreciar seus relatórios;
lV - orientar e supervisionar a polÍtica patrimonial e financeira do CONSAIIIIU;
V - âutorizar a alienaçáo e â oneração de bens móveis e imóveis pertencentes ao



§ 20 A Assembleia Geral se rcalizará, extraordinariamente, quando necessário, a critério
do Presidente do CONSAMU, a pedido do Conselho Deliberativo, do Conselho Fisôal ou por
solicitação por escrito de 2/5 (dois quintos) dos consorciados com direito de votar.

§ 40 As deliberações seráo sempre por maioria simples dos votantes regularês
presentês, com exceção no caso de extinção do CONSAMU e destinaçáo do seu patrimônio que
será exigido o voto concorde de 2/3 (dois terÇos) dos presentes à Assembleia especialmente
convocada para este fim, não podêndo ela deliberar em primeira convocação, sem a maioria
absoluta dos consorciados, ou com menos de 1/3 (um terço) na convocaçáo seguinte.

§ 5" Os votos de cada membro da Assembleia GeÍal seráo singulares,
independentemente da quota de contribuição de cada Ítrlunicípio consorciâdo.

§ 6o As Assembleias Gerais deverão ser convocadas com I (oito) dias de antecedência,
devendo o editâl sêr publicado em Jornal de Circulação Regional, bem como enviado por
correspondência eletrônica para todos os Municípios consorciados e postado no site do
CONSAMU.

§ 7o E vedado a qualquer consorciado o direito de voto por mais de 1 (uma) vez

§ 80 Somente poderáo votar os Prefeitos dos Municípios consorciados que estiverem em
dia com suas obrigações perante o CONSAMU, e, na impossibilídade dêste comparecer, o Vice-
PreÍeito, desde que apresentê procuração assinada peio Prefeito o credenciando a votar.

Seção ll

DO CONSELHO DELIBERATIVO

Art. 12. O Conselho Deliberativo é a instância quê define os aspectos administrativos e
operacionais do CONSAÀ/U, observadas as del,berações da Assembleia Geral.

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo é constituído pêlo PrÇsldente, Vice-
b , eleitos pela Assembleia Geral Ordinária, dênt ,ql o
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Presidente e 6 (seis) os Chefes d

Vlll - eleger o Presidente, o Vice-Presidenle e demais membros do Conselho
Deliberativo e do Conselho Fiscal, bem como afastá-los ou destituí-los obseívada a legislação
vígente;

IX - autorizar o ingresso no Consórcio de entê federativo, nos termos dã legjslação
aplicável;

X - deliberar sobre a exclusão dê l\4unicípio ôonsorciado inadimplente com suas
obrigaÇÕes e contribuiÇões perante o Consórcio;

Xl - aprovar convênios ou parcerias com entidadês públicas ou particulares;
Xll - deliberar sobre a mudança de sede;
Xlll - deliberar sobre os cesos e situaçôes omissas deste Estâtuto Social;
XIV - deliberaÍ sobre as altêrações do presente Estatuto Social. yz

'-J
§ 10 A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, no mês de março, para:
I - apreciar o rêlatório anual do Conselho Deliberativo;
ll - discutir e homologar as contas e o balanço aprovados pelo Conselho Fiscal;
lll - proceder, quando for o caso, a eleição do Prêsidente, Vice-Presidente e membros do

Conselho DelÍberativo e Conselho Fiscal do CONSAI\,4U, nos termos previstos neste Estatuto
Social.

§ 3o Ressalvados os casos especÍflcos deste Estatuto Social, as Assembleias se
instalarão em primeira convocação com a maioria absoluta dos consorciados e, trinta minutos
após, em segunda convocação, com qualquer número.

§ 90 Os MunicÍpios consorciados deverão manter os endereços eletrônicos e dados
cadastrais atualizados junto ao CONSAMU.



Poder Executivo dos Municipios consorciados, com mândato de 2 (dois) anos, admjtida 1 (uma)
reeleição na íorma estabelecida neste Estatuto.

Art. 13. O Conselho Deliberativo reunir-se-á:
| - ordinaÍiamente, a cada 6 (seis) meses;
ll - extraordinariamenle, sempre que a finalidade do órgáo assim exigir.

Art. 14. As reuniões serão convocadas pelo Presidente do Consórcio, devendo o edital
ser publicado em Jornal de Circulação Regional, bem como enviado _por correspondência
eletrônica, ambos com antecedência mínima de 3 (três) dias, g/

<J

Art. 15. Compête ao Conselho Deliberativo:
I - estabeÍecer orientaçóes, diretrizês e normas geraís que devêrão reger as atividades

do CONSAMUI
ll - autorizar a realização de concurso público, processo sêletivo simplificado e a

contratação têmporária por excepcional interesse público;
Ill - deliberar sobre os assuntos que lhe forem submeticios pelo Presidente do

CONSAMU;
lV - autorizar o recebimento de doaçóes de bens móveis e imóveis;
V - deliberar sobre as proposições do Conselho Tácnico Consultivo, observado a

competência da Assembleia Geral;
Vl - propor à Assembleia Geral a alteração do Estatuto Social;
Vll - rêsolver os casos omissos que não íorem de competência do Presidente e Diretoria

Executiva.

Art. 16. As decisÕes do Conselho Deliberativo serão tomadas por maioria simples dos
membros presentes, cabendo ao Presidente o voto de qualidade nos casos de êmpatê.

ArL '17. Ao Presidente do CONSAMU compete:
| - promover articulação permanente entre os Municípios consorciados;
ll - repÍesentar o Consórcjo ou promover-lhe a representação, ativa e passivamente, em

JuÍzo ou fora delei
lll - convocar e presidir as Assembleias Gerais e reuniõês do Conselho Deliberativo,

fazendo cumprir as deliberaÇóes e decisôes tomadas por esses órgãos;
lV - nomear os Cargos em Comissão, observando-se o Plano de Cargos, FunÇoes,

Salários e Benefícios do Pessoall
V - avocar, para si, para resolver ou decidir, os casos e situações, que dependam de

prÕntâ decisão, ad referendum da Assembleia Geral ou Conselho Deliberativo;
VI - homologar ê adjudicar as licitações realizadas pelo Consórcio;
VII - praticar oúlras ações e atividades compatíveis com seu cargo se delegâdas pela

Assembleia Geral, anclusive representar o Consórcio perante lnslituiÇÕes Financeiras juntamente
com o Diretor Geral, realizar a movimentaçáo de recursos financeiros, aplicaçÕes financeiras e
investimentos;

Vlll - Íirmar convênios, contratos, acordos, parcerias e jntercâmbios com órgãos e
entidades públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e internacionais. que tenham sido
aprovados pela Assembleia Geral ou Consêlho Deliberativo;

lX - aprovar a contratação de empregados para prover o quadro de pessoal efetivo do
Consórcio para o desempenho de tarefas técnicas, administrativas e de manutenÇâo;

X - aprovar a demissão de empregados do Consórcio:
Xl - cumprir ê fazer cumprir as determinações contidas neste Estatuto Social.

Art. 18. Compete âo Vice-Presidentê substituir o Presidente em sêus impedimentos,
afastamentos e/ou licenÇas, bem como representá-lo por delegaçáo expressâ.

Parágrafo único. Nos impedimentos, afastamentos e/ou licenÇas do
Vice-Presidentê, assumirá a Presidência do CONSAMU um dos membro
Deliberativo escolhido entre eles.

residente e do
on selh o
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Art, 19. O mandato do Presidente cessará automaticamenlê no caso de não mais
ocupar a Cheíia do Poder Executivo do Níunicípio consorciado que representa, hipótese em que
será sucedido pelo Vice-Presidente.

Parágrafo único. Se o Vice Prêsidente também não puder assumir a Prêsidência do
CONSAIVIU esta será ocupada por um dos membros do Conselho Deliberativo, e na sequência por
um dos membros do Conselho Fiscâi, escolhido entre eles, até a realização da Assemblêia Geral
Ordinária.

Seção lll

DO CONSELHO FISCAL

Art. 20. O Conselho Fiscal será composto por 06 (seis) membros, sendo 03 (três)
membros efetivos e 03 (três) membros suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, a quem compête:

I - fiscalizar permanentemente a contabilidade;
ll - acompanhaÍ e fiscalizâr quaisquer operaÇões econômico-financêiras;
lll - exercer o controle de gestão e das finalidades;
lV - emitir pareceÍ sobre a proposta orçamentária, balanços contábeis e relatórios em

contas em geral;
V - eleger dentre seus membros o PÍesidente.

§ 1o O mandato dos membros do Conselho Fiscal é o mesmo do Conselho Deliberativo,
sendo eleitos em mesma data.

§ 2'O Conselho Fiscal reunir-se-á quando convocado pelo Diretor Geral do CONSAI\íU
ou pêlo seu Presidente, ou ainda por 213 de seus membros, sendo a convocaÇão com
antecedência mínima de 3 (três) diâs.

Seção lV

DO CONSELHO TÉCNICO CONSULTIVO

ParâyaÍo único. Os representantes constantes nos incisos lV a Vll deverão possuir
curso superior em EnÍermagem ou Medicina.

Art. 22. O Conselho Técnico Consultivo reunir-se-á:
I - ordinariamente, a cada 3 (três) meses;
ll - êxtraordinariamente, sempre que a finalidade do órgão âssim exigir.

Parágrafo único. As reunióes serão Íormalmente convocadas p
CONSAMU, com antecedência mÍnima de 3 (três) dias.

o Diretor Geral do
1
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Art. 2'1. O Conselho Técnico Consultivo constitui-se como uma instância participativa
dedicada aos debates, elaboÍação de proposições e pactuações sobre as políticas de organização
e a operaçáo dos serviços na área de regulaçáo das urgências, transporte de pacientes graves e
atendimento pré-hospitalar que estejam ligados à PolÍtica Nacional de Atenção às Urgências do
SUS, entre outras açôes atinentes à saúde, funcionando como Órgão Consultivo do CONSAMU, e
será composto:

I - pelo Diretor Geral do CONSAMU,
ll - pelo Diretor Técnico do CONSAMU;
lll - pelo Diretor de Enfermagem do CONSAMU;
lV - por 01 (um) rêpresentantê da 10" Regional de Saúde;
V - por 01 (um) representante da 20'Regionãl de Saúde;
Vl - por 0'1 (um) reprêsentante dos Secretários lVlunicipaÍs da 104 Regional de Saúde;
Vll - por 01 (um)representantê dos Secretários Municipais da 20â Regional de Saúde.
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Art. 23. As decisôes do Conselho Técnico Cônsultivo serão tomadas por maioria simples
dos membros presentes, sendo que as reuniões serão presididas pelo Diretor Geral do
CONSAI\ilU.

Art. 24. Compete ao Conselho Técnico Consultivo:
I - analisar e êmitir pareceres sobre as propostas têcnicas trazidas pelos rêpresentantes

indicados na forma do Art. 21 deste Estatuto;
ll - estudar, analisar e entendendo que é o caso, propor a .ampliação da frota do

CONSAMU e/ou redistribuição da rede. )-
lll - verificar e sugerir alteraÇões na localizaçâo e/ou estrutuÍa dÉs bases, a Íim de que

possam sempÍe atender às condiçÕes constantes das Portarias que regem o sêrviço do SAMU;
lV - analisar e avaliar a grade de referências constantemente, buscando os pontos que

tem gerado conílitos e apontando alternativas de solução para a grade de referências, a flm de que
possam ser solucionados, melhorando o etendimento à populaçáo.

§ '1" As reuniões do Conselho Técnico Consultivo serão registradas em ata, sendo que o
Presidente do CONSAr\/]U encaminhará os temas discutidos à Assembleia Geral, ao Conselhô
Deliberativo ou tomará as medidas apropriadas na íorma Estatutária.

§ 2' Não serão objeto de apreciação pelo Conselho Técnico Consultivô os assuntos
cujas competências estáo previstas na estrutura organizacional deste Estâtuto Social.

Seção V

DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art.25. A Diretoria Executiva do CONSAÍ\4U, órgão de planejamento, coordenadoria e
execuçáo de suas finalidades operacionais, fica assim constituida:

I - Diretor Geral;
ll - Diretor Administrativo;
lll - Diretor dê Enfermagem;
lV - Diretor Financeiro Contábil;
V - Diretor Jurídico;
Vl - Oiretor Técnico.

§1o Os integrantes da Diretoria Executiva serão de livre nomeação do Presidente do
CONSAMU, constituindo-se em Cargos em Comissão.

§2o O empregado concursado do Consórcio ou o servidor efetivo cedido pelos entês
federados, nomeados para ocuparem Cargo em Comissâ0, poderão optar pelo recebimento de
Funçáo Gratificada na forma regulamentada no Plano de Cargos, Funções, Salários e Benefícios
do pessoal do CONSAI/U.

§3'Fica estabelecido o mínimo de 20% (vinte por cento) das vagas do quadro de
Cargos em Comissão, a serem preênchidos por empregados públicos concursados.

§4' Constitui requisito para nomeação no Cargo de Diretor de Enfermagem, o curso
superjor em Enfermagem, e no Cargo de Dirêtor Técnico, o curso superior em Mediciná.

AÉ. 2ô. O Djretor Geral será nomeado pelo Presidente do CONSAMU, ad referendum
da Assembleia Geral, sendo requisito de preenchimento a conclusão de curso superior e
experiência comprovada na área administrativa pública.

Art, 27. Compete ao Diretor Geral realizar as providências administralivas necessánas
ao dêsempenho das finalidades do CONSAMU, compreendendo:

l- implementar e executar as decisóes definjdas em Assembleia G ral e Conselho
Deliberativo, praticando todos os âtos que não tenham sido expressamente atri ídos às outrâs
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ll - auxiliar o Presidente em suas funções, cumprindo suas determinaçÕes, mantendo-o
informado, bem como prestando contâs da situaÇão administratlva e financeira do Consórcio;

lll - exercer a gestão patrimonial:
lV - praticar os atos relativos aos recursos humanos, cumprindo os preceitos da

Iegislação lrabalhista em vigor;
V - coordenar e oÍientar o trabalho dos os empregados públicos do Consórcio;
Vl - firmar contratos e adjtivos oriundos de licitações e que tenhâm sido homologadas e

adjudicadas pelo Presidentê do CONSAIT,4Ui \).
Vll - autorizar compras, pagamentos e fornecimentos que estejardl dentro dos limites do

orçamento aprovado pelâ Assembleia Geral, bem como movimentaÍ em conjunto com o Presidente
do CONSA[ilU as contas bancárias e os recursos financeiros do Consórcio;

Vlll - prêparar a pauta ê acompanhâr as AssembJeias Gerais e reuniÕes dos Conselhos;
lX - participar de reuniões representando o Consórcio, ou designar represêntante,

lrazendo os temas discutidos para conhecimento e deliberaÇáo do Presidênte;
X - praticar outras ações e atividades compativeis com seu cargo, inclusive as

delegadas pelo Presidente.

Art. 28. Ao Diretor Administrativo compete:
l- responder pela execuÇão das alividades nos diversos setores do Consórcio, tais

como: compras e fornecimento, patrimôniol recursos humãnos; almoxarifado; arquivo; serviços de
informação e comunicação; manutenção de veiculos, equipamentos e prédios; entre outras
atividades atribuídas pelo Regimenlo lnterno;

ll - idêntificar as necessidades do Consórcio referente aos diversos setores, levando à
instância superior as sugestões para a política de aÇão, normas ê medidas a serem propostas;

lll - exercer a supervisão dos lrabalhos desenvolvidos pelos empregados e setores
diretamente subordinados:

lV - pralicar atividades compatíveis com seu cargo, quando delegadas pelo Diretor Geral
ou Presidente.

Art. 29. Ao DiretôÍ de Enfermagem compete:
I - coordênar as atividadês e ações dos enfermeiros do CONSAIvIU de acordo com as

normas vigentes e finalidadês do Consórcio;
ll - identificar as necessidades operacionais trazidas pelas êquipes de atendimenlo,

levando à instância superior para as providências;
lll - exercer a supervisáo dos trabalhos desenvolvidos pelos empregados e setores

diÍetamente subordinados;
lV - praticar atividades compatíveis com seu cargô, quando delegadas pelo Diretor Geral

ou Presidente.

Art. 30. Ao Diretor Financeiro Contábil compete:
I - ã êxecução das ativjdades contábil-financeiras do Consórcio;
Il - elaborar a proposta orçamentária anual, dirêtrizes orçamentárias e demais pêÇas

orçamentárias, nos termos da legislação aplicável;
lll - coordenar a política íinanceira e promover a execuçáo orçamentária do Consórcio;
lV - elaborar as prestações de contas dos auxílios e subvenções concedidos e/ou

recêbidos pelo CONSAMU;
V - deÍinir as diretrizes do balanÇo patrimonial/íiscal do Consórcio;
Vl - providenôiar a publicação do balanÇo anual do Consórcio na ímprensa oficÍal;
Vll - prestar contas dê projetos, convênios, contralos e congêneres,
Vlll - exercer a supêrvisáo dos trabalhos desenvolvidos pelos empregados e setores

dirêtamente subordinados;
lX - praticar atividadês compatíveis com seu cargo, quando delegadas pelo Diretor Geral

ôu Prêsidentê.

Art. 31. O Diretor Jurídico será nomeado pelo Presidente do CONSAMU, ad reterendum
da Assembleia GeÍal, sendo requisito dê preenchimênto inscrição junto à Orde dos Advogados
do Brasil, Seção Paraná, bem como comprovada experiência na área de direito blico a quem
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| - controlar, executar e coordenar as atividades de natureza jurídicâ relacionadas ao
CONSAIVU;

ll - analisar, sob o ponto dê vista.,urídico, os processos que lhe sejam submetidos pelo
Presidente e Diretor Geral do CONSAMU, emitindo parecer a rêspêito;

lll - orientar sindicâncras e processos administrativos, emitindo parecer quando
solicitado;

lY - realizar estudos sobre a legislação federal, estadual e municipal, cientificando o
Presidente, Diretor Geral e demais órgãos, quando se tratar de assunto de intêresse do
CONSAMU;

V - promover a cobrança ludicial e extrajudicial da dívida ativa p de quaisquer outros
créditos não liquidados nos prazos legalmente estabelecidos; ).

Vl - prestar assistência jurídlca necessária nos atos praticados p-blo Presidente, Diretor
Geral e demais órgãos do Consórciol

Vll - prestar assessoramento jurídico para o Presidente e Diretor Geral em
procedimentos que envolva concomitantemente estes e o CONSAMU, especialmente junto ao
Tribunal de Contas do Estado do PaÍaná;

Vlll - representar o CONSAMU em qualquer instàncja judicial. atuando o mesmo ôomo
Autor ou Ráu, assjstente, oponênte ou simplesmentê interessado;

lX - praticar atividades compatÍveis com seu cargo, quando delegadas pelo DiretoÍ Geral
ou Presidente.

Seção Vl

DO SISÍEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 33. O Sistema de Controle lnterno do CONSAMU, com atuaÇão préviâ,
concomitante e posterior aos atos administrativos, alicerçada na realizaçáo de auditorias, visa a
avaliaçáo da aÇão governamental e da gestão fiscal dos admlnistradores, tendo as segúintes
competências:

l- avâliar o cumprimento dâs metas fiscais e financeiras estabêlecidas pêla Lei de
Responsabilidade Fiscal;

ll - realizat o controle em todos os níveis e em todas as unidades do Consórcio com
relaÇão à perfeita execuÇão da Receita e Despesa Orçamentáriai

lll - exercer o controle das operaçõês de crédito e garantias bem como os direitos e
haveres do Cônsórcio;

lV - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da
gestão orçamentária, íinânceira, patrimonial e de pessoali

V - êxercer controle das informações para o sistema de Auditoria Públlca do Tribunal de
Contas do Estado;

Yl - ÊalizaI periodicamente auditoria nos sistemas contábêis, financeiro, de pessoal e
patrimonial, inclusive nas prestaÇôes de contas dos suprimentos de fundos concedidos, emitindo
parecer técnico consubstanciado nos resultados enconlrados;

Vll - receber e apurar procedência de declarações ou denúncias sobre questôes
relacionadas à execução orçamenlária e financeira, sugerindo, quando for o caso, a instalaÇão de
sindicâncias e/ou processos administralivos;

Vlll - emitir pareceÍes e relatórios;
lX - prestar assessoramento direto e imediato nos assuntos relativos ao Controle Interno,

especialmente no que diz respeito aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal;
X - apoiar o controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Parâná no exercício de

sua missão institucionall
atividades afins ou correlatas no âmbito de sua competência

\

Xl - execu r outras

Art. 32. Ao Diretor Tecnico compete:
l- coordenar e supervisionar as atividades e ações dos médicos do CONSAI\,,IU de

acordo com as normas vigentes e finalidades do Consórcio,
ll - identificar as necessidadês operacionais trazidas peÍas equipes de atendimento,

levando à instância superior para as providências,
lll - praticar atividades compatíveis com seu cargo, quando delegadas pelo Diretor Geral

ou Presidente.



§ío O cargo de Controlador lnterno será nomeado pelo Presidente, devendo ser
referendado pela Assembleia Geral, e será exercido por ocupante de Cargo em Comissão e que
detenha suficiente habilitação tecnica, com curso superior, o qual será exercido por funcionário de
carreira do Consórcio ou por funcionário cedido de qualquer um dos entes Consorciados.

§2" O Controlador lnterno poderá optar pelo recebimento de FunÇâo Gratificada nâ
íorma regulamentada no Plano de Cargos. FunÇóes. Salários e BeneÍÍcios do Pessoal do
CO N SAI\,,]U.

§3 O Controlador lnterno terá mandato de 2 (dois) ãnos, âdrnitida uma recondução

§4o O Controlador lnterno poderá ser auxiliado por assistentes administrativos do quadro
do CONSAI\,4U.

§50 Para o desempenho de suas atribuiçóes constitucionais o Controlador lnterno
poderá manifestar-se por meio de relatórios, auditorias, lnspeÇões, pareceres, orientaÇÕes
normativas e outros pronunciamentôs voltados a identificar e sanar possíveis irregularidades.

§6o Constjtuem-se garantias do ocupantê do cargo de Controlador lnterno:
l- a independência profissional para o desempenho das atividades pertinentesi
ll - o livre acesso, com prévia comunicação, às repartiÇõês, documentos e bancos de

dados indispensáveis ao exercicio das íunções de controle interno.

§7o O Controlador Interno guardará sigilo dos dados e ínformações pertlnentes aos
assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funÇões, utilizando-os,
exclusivamente, para a elaborâÇão de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente,
sob pena de responsabilidade âdministratlva, civil e penal.

§8" O Sistema de Controle lnterno será rêgido por regimento interno e legislação
aplicável a espécie.

CAPÍTULO IV

DO REGIME DE PESSOAL

Art" 34. O CONSAMU contará com quadro de pessoal composto de Cargos de
Provimento em Cômissão, FunÇões Gratificadas e os Emprêgados Públicos contratados pelo
regime da ConsolidaÇão das Leis do Trabalho - CLT.

§1' O regime jurídico dos empregos será aquele previsto na CLT, afastada qualquer
disposiÇão caracterÍstica da carreiÍa de servidor público, especialmente a estabilidade no serviço,
sendo que seráo vinculados ao Regime Geral de Previdência Social.

§ 2o O processo de seleção de empregados no CONSAMU para os cargos efetivos, por
tempo indeterminado, será sempre por Concurso Público.

§ 3' Podêrão ser contratados profissionais por tempo determinado de atê 02 (dois) anos,
pâra atendêr a necessidade temporária de excepcional interesse público.

§ 40 Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:
l- atendimento a situaçõês de calâmidade pública;
ll - combate a surtos epidêmicos;
lll - promoÇão de campanhas de saúde pública que não sejam de caráter contÍnuo, mas

eventuais, sazonais, temporárias OU imprevisÍveis, por fato alheio à vontade do Consorcto,
lV - realizaçáo de ativid
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V - situaçóes que possam ocasionar prejuízos ê/ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, bens ou equipamentos na prestação dos serviços do CONSAIiIU;

Vl - execuçáo de serviços caracterizados como sazonais de curta duração e
determinada, cujo volume não recomende à contrataÇão em câráter permanente, inclusive aqueles
objetos de programas, parcerias, acordos, projetos de cooperaÇão e de convênios com outras
organizações governamentais ou náo governamentaisi

Vll - atendimento a casos de não preenchimento de empregos públicos para os quais
tenha sido realizado concurso públicô. desde que demonstrada a necessidade de manutenção da
execução das açôes e serviços relacionados às finalidades do Consórcio;

Vlll - a contratação realizada para a substituição de empregado público demitido pelo
CONSAMU ou que tenha pedido demissão: V

lX - êxecuçáo de determinada obra, serviço de campo ou<{Íabalhos de natureza
transitória;

X - execuÇão de serviços técnicos por proÍissionais especializados nas áreas de
pesquisa científrca, tecnologia, educaÇâ0, cultura e de serviços técnicos de natureza transitória;

Xl - garentia de continuidade de serviços essenclais.

§ 5o O regulamento do processo de contrataÇão temporária será estabelecido por meio
de ato próprio do Presidentê do CONSAMU, no pÍazo de 180 (cento e oitenta) dias após a
aprovaçáo deste Estatuto, devendo o contratado vincular-se obrigatoriamente ao Regime Geral da
Previdência Social e ser regido pela CLT.

§ 6o Os enles federados consorciados poderão ceder servidores que integrem seus
quâdros, desde que permitido êm sua Legislação, na forma pactuada com ô Consórcio.

CAPíTULO V

PRINCÍPIOS DA ADMINISÍRAÇÃO PÚ BLICA

AÉ.35. O CONSAMU adotará os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e efjciênc;a, e também:

I - a organização do sêu orçamento e da sua escrita contábil nos termos da Lei Federal
no 4320, de 17 de março de 1964 e legislação complementar;

ll - a admissão de empregado público, por tempo indeterminâdo, será realizada através
de Concurso Público;

lll - as licitações serão realizadas na forma da Lei Federal n" 8.666/93, suas alteraçôes e
legislação complementar:

lV - a fiscalização dos recursos financeiros públicos será realizada pelo Tribunal de
Contas e demais instâncias do Consórcio previstas neste Estatuto:

V - ficam impedidos aos membros do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, a partir
de sua eleição e investidura nâs suas respectivas funções e cargos:

â) iirmar ou manter contrato sejâ através dê sua pêssoa íísica ou jurídica, da qual seja
sócio, com o Consórcio;

b) ter no quadro de pessoâl parente natural ôu consanguíneo, em linha reta ou colateral,
até o terceiro grau, ou parente civil, parâ o exercício cargo em confiança;

cl Íazer uso do nome, das propriedades, dependências, instalações, benfeitorias,
equipamentos, serviÇo, em seu proveito próprio sem consentimento formal do CONSAI\,4U;

d) fazer uso de suas respectivas íunçóes e cargos para Íins políticos eleitorais, sindicais
ou de representação.

CAPÍTULO VI

DO PATRIMÔNIO

Art. 36. O patrimônio do CONSAMU é constituído respectivamentê:
l - pelos bens móveis e imóveis que vier a possuir sob as formas de

permuta ou aquisição, livres e desembaraçados de quaisquer ônus;
,legado,

ll - pelos bens e di es e vier a adquirií a qualquer tÍtulort q

oaçao
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Parágrafo único. Os bens e os direitos do CONSAMU reíeridos neste artigo, somente
poderão ser utilizados para a consecuçâo de suas finalidâdes, permitida a alienaÇão, inversão,
vinculação ou constituição dê ônus quando indispensáveis à obtenção de recursos, bêm como
proceder à permuta, que atende aos interesses ê às conveniências do Consórcio, observadas as
exigências contidas neste Estatuto e na Lei dê Licitações.

Art. 37. Respeitadas as respêctivas legislações, cada Município consorciado pode
colocar a disposição do CONSAIvIU os bens de seu próprio patrimônio e os serviços do Ente
ConsoÍciâdo para uso comum.

CAPíTULO VII

DESTINAÇAO DE BENS

Art.38. Em caso de extinção do CONSAMU, o remanescente de seu patrimônío, depois
de saldadas as dívidas, se reverterá ao patrimônio dos lilunicípios consorciados,
proporcionalmênte às contribuições feitas ao mesmo.

Parágrafo único. Podem, entrêtanto, os entes consorciados que participem do
investimento que pretendam indiviso, optar pela reversão a apenas um deles, escolhido mediante
sorteio, ou conforme acordado pelos participes.

Art. 39. Aplicam-se as hipóteses do artigo anterior aos casos de encerramento de
determinada atividade, cujos investimentos se tornem ociosos.

CAPíTULO VIII

DAS RECEITAS

Art.40. Constituem rêceitâs do Consórcio lntermunicipal SAMU Oeste - CONSAMU,
respectivamente:

I - repasse de valores dos Municípios consorciados, do Estado do Paraná ê do Governo
Federal;

ll - os auxÍlios, contratos, contribuiÇÕes, convênios e subvenções celebrados por órgáos
ou entidades públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e internacionais;

lll - âs rendas de seu patrimônio, bêm como, os rendimentos provenientes de aplicaÇões
financeiras;

lV - os saldos dos exercÍcios financeiros;
V - as doaÇôes ê legados;
Vl - as rendas provenientes da alienação de bens;
vll - ô produto de operaçáo de cÍédito intêrna ou externa para financiamento de ações e

atividades do CONSAIT{U;
Vlll - os usufrutos que lhe forem conferidos;
lX - oulras receitas de diferentes origens.

CAPíTULO IX

DO REGIME FINANCEIRO E DE FISCALIZAÇÃO

Art. 41. O exercício Íinanceiro do Consórcio coincidirá com o ano civil

Art. 42. Preferencialrnente ate o dia 30 (trinta) de julho de cada ano, o residente do
Consórcao apresentará a proposta orçamentáÍia anual e as atividades a serem desé para

r. i i;i I

o ano seguinte
volvidas
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DO CONTRATO DE RATEIO
\1,/

Art. 44- A fim de transferir recursos ao Consórcio, será formaltlado em cadâ exercício
financeiro o Contrâto de Rateio êntre os êntes consorciados, na íorma da Lei 11.10712005 e suas
alteraçóes.

CAPÍTULO X

DO CONTRATO DE GESTÂO E TERMO DE PARCERIA

§1o O prazo de vigência do contrato não será superior ao das dotações que o
supodarêm, rêssalvadas as hipóteses dispostas no § 10, artigo 8o, da Lei Federal no 11.10712005.

§2o Cada ente consorciado eÍetuará a previsão de dotâÇÕes suficientes na Lei
orçamentária ou em créditos adicionais, sob pena de suspensão e, depois, exclusáo do
CONSAMU,

GAPíTULO XII

DA GESTÀO ASSOCIADA OE SERVIÇOS PUBLICOS

Art.45, Os Municípios consorciados autorizam a gestão associada dos serviços públicos
relacionados com a execução das fjnalidades consorciadas, devendo ainda:

I - manter em funcionamento as ambulâncias, veículos de intervenção rápida e outros
veículos, confoTme deÍinidos pela legislação própria do Serviço de Atendimento l\/óvel de Urgência
(SAMU);

ll - manter e gerenciar a estrutura de regulaÇão e as estruturas reglonais (Bases) do
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU);

lll - manter em funcjonamento a Centrâl de RegulaÇáo Médica das Urgências,
utilizando-se do telefone 1921

IV - operacionalizar o Íuncionarnento da Rede de Urgência e Emergêncía, equilibrando a

distribuição da demanda de urgênciâ e proporcionando resposta adequada e adaptada às
necessidades do cidadão,

V - manter a regulação médica para o atendimento pré-hospitalar móvel de urgência,
tanto em casos de traumas como em situaÇões Çlínicas, prestando os cuidados médicos de
urgência apropriados ao estado de saúde do cidadão ê, quando se fizer necessário, transportá-lo
com segurança e com o acompanhamento de proíissionais da Rêdê de Atenção às Urgências atá
a unidade de saúde apropriada, nos termos dâ Legislaçáo aplicável;

Vl - regular e organizar as transferências inter-hospitalares de pacienles graves
internados pelo SUS, ativando equipes apropriadas paÍa as transferências de pacientês.

Art.46. Para a consecução da gestão assoclada, os entes transferem ao CONSAMU o

exercício das competências de planejamento, da regulação, da fiscalizâçáo e da êxecução dos
serviços públicos que se fizerem necessários ao cumprimento de seus objetivos.

Art.47. Os lVlunicÍpios prestam consentimento para o Consórcio licitar ou outorgar
autorização na prestaçáo dos serviços.

Art. 48. Ao Consórcio somente é permitido comparecer a Contrato de Programa para:
l- na condição de contratado, prestar serviços públicos relacionad

consorciado, por meios prôprios ou sob sua gestão administrativa ou contratuâl
ao objeto

como
contratante MunícÍpio consorciado;
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Art.43. O CONSAMU poderá firmar Contralos de Gestão e Termos de Parceria
definidos na Le, no 9.637/1998, Lei no 9.790/1999 e outras LegrslaÇões, por deliberação da maioria
absoluta dos consorciados presentês na Assembleia Geral.

CAPíTULO XI



Il - na condíÇão de contratante, outorgar autorização na prestação de serviços públicos
relacionados ao objeto consorciado dêsde que o órgão ou êntidade de ente consorciado.

Art.49. Os Contratos de Programa serão firmados em conÍormidade com a Lei Federal
no 11.10712005 e com o Decreto Federal no 6.10712007 e celebrados mediante dispensa de
licitação, nos termos da Lei Federal n" 8.666iS3 e suas alteraÇões.

Art.50. Os contratos de programa celêbrados pêlo CONSAi\,{U poderáo estâbelecer a
transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à
continuidade dos serviços contratados. y/

Art.51. São cláusulas necessárias do Contrato de Programa càlebrado pelo Cor^sórcio
Público as que estabeleÇam:

I - o objeto, a área e o prazo da delegação dos serviÇos públicos contratados, inclusive a
contratada com transferência total ou parcial de encargos, serviÇos, pessoal e bens essenciais à
continuidede dos serviços;

ll - o modo, a forma e as condiçôes de prestação dos serviços;
lll - os critérios, indlcadores, e parâmetros definidores da qualidade dos serviços;
lV - os direitos, garantias e obrigaçôes do contratante e do prestadoÍ, inclusive os

relacionados às previsíveis necêssidades dê futuras alteraçôes e expansóes dos serviços;
V - as penalidades contratuais e administrativas a quê se sujêita o prestador dos

serviços, inclusive quando Consórcio Público, e sua Íorma de aplicaÇão;
Vl - os casos de extinção:
Vll - os bens reversíveis,
VIII - a obrigatoriedade, a forma e a periodicidade da prestaçáo de contas do Consórcio

Público ou de oulro prestador dos serviços, no que se refere à pÍestaÇão dos serviÇos por gestáo
associada de serviço público;

lX - a periodicidade conforme a qual os serviços serão fiscalizados;
X - o foro e o modo amigável de soluÇáo das controvérsias contratuais.

Art. 52. No caso de a prestação de servÍÇos ser operada por transferência totaÍ ou
parcial de encargos, serviÇos, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos,
também serâo necessárias as cláusulas que estabeleçam:

l- os encargos transferidos e a responsabilidade subsidiária da entidade que os
transÍeriu;

ll - as penalidades no caso de inadimplência em relação aos encargos transíeridos;
Ill - o momento de transferência dos serviços e os devêrês relativos à sua continuidadei
lV - a indicação de quem arcará com o ônus e os passivos do pessoal transferido;
V - â identificaÇão dos bens que terão apenas a sua gestão e administração transferidas

e o preço dos que sejam eÍetivamentê alienados ao prestador dos serviços, inclusive quando este
Íor o CONSAI4U;

Vl - o procedimento para o levantamento, cadastro e avaliação dos bens reversíveis que
vierem a ser amortizados mediante receitas de tariías, taxas ou outras emergentês da prestaÇáo
dos serviços.

Art. 53. Os bens vinculados aos serviços públicos seráo de propriedade da
administraçâo direta do MunicÍpio contratante, sendo onêrados por direitos dê exploração que
serão exercidos pelo prestador dos serviços pelo período em que vigorâr o Contratô de Progíama .

Art. 54. O Contrato de Programa poderá autorizar o CONSAIVU a emitjr documentos de
cobrança e a exercer atividades de arrecadação de taxas, de tariÍas e outros preços públicos pelos
serviços públicos prestados pelo Consórcio u por este deJegâdo

Art. 55. Nas operações de
investimentos nos serviços públicos deve

ito contratadas pelo prestador dos serviÇos para
ar o quanto corresponde aos serviços de cada

titular, para fins de contabilização e control
a
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Art. 56. Receitas futuras da prestação de serviços podêrão ser êntregues como
pagamento ou como garantia de operaçôes de crédito ou financeiras para a execuçáo dos
investimentos previstos no contrato.

Art. 57. A extínção do Contrato de Programa dependerá do prévio pagamento das
indenizaçóes eventualmente devidas, especialmente das referentes à economicidade e à
viabilidade da prestaÇão dos serviços pelo prestador, por razões de economia de escala ou de
êscopo.

Art. 58. O Contrato de Programa continuará vigente nos casos de o titular se retirar do
CONSAMU ou da gestão associada.

CAPITULO XIII

DAS PENALIDADES

Art. 59. Os consorciados sujeitam-se às penalidades de advêrtência, suspensão e
eliminaÇáo do quadro social.

§ 1' Serão advertidos os consorciados que peÍa primeira vez praticarem as Íaltas
pÍevistas no parágrafo seguinte.

§ 3" Serão eliminados do quâdro social os que:
I - por má conduta pessoal e/ou profissional espírito de discórdia ou Íalta cometidos

contra o patrimônio do CONSAMU, se mostrarem nocivos e ele;
ll - sem motivo justificado deixarem de pagar, por 3 (três) meses consecutivos as suas

contribuiÇões pecuniárias e que, se advertidos por escrito, náo propicíãrem a liquidaÇão de sêu
debito.

§ 4'As penalidades serão âplicadas pelo Presidente do CONSAMU, após decisão do
Conselho Deliberativo.

§ 5" A aplicaÇáo de penalidade, sob pena de nulidade, será prêcedida de audiência com
o consorciado, que poderá aduzir por escrito a sua defesa, no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebímento da notificâÇão.

§ 6" Da penalidade caberá recurso à Assembleiâ Geral, no píazo de 15 (quinze) dias, a
partir do recebimento da comunicaÇão oficial.

Art. 60. O consorciado eliminado poderá ser reintegrado ao CONSAMU desde que
reabilitado, a juízo da Assembleia Geral.

CAPITU LO XIV

RETIRADA DO CONSORCIADO

Art. 61. Cada lvlunicípio consorcíado pôderá se retirar do Consórcio desde que
comunique sua decisão acompanhada de justificativa, antes da aprovação do orçamento para o
exercício seguinte, e mediante aprovaÇão da Assembleia Geral

§ 1o O Município que s CONSAM deverá cumprir as obrigaçôes assumidas,

-à

nos termos da Iegislaçã o. VE

retirar
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§ 2" Serão suspensos, depois de advertidosi
| - os que náo comparecerem, não se fizerem representar e não se justiíicarem a 3 (três)

Assembleias, a juízo do Conselho Deliberativo;
ll - os que insurgirem contra decisão da Assembleia Geral e do Conselho Deliberativo,

ou desacatarem os membros de órgãos previstos na êstrutura do Consórcio.



§ 20 Caso o Município excluído permaneça com debitos junto ao CONSAMU, este
deverá proceder à cobrança nos termos da legislaçáo aplicável.

§ 3'O À4unicípio integrante do CONSAMU que se retirar espontaneamente ou que deste
for excluído, somente participará do ratelo de bens e recursos, quando da extinção do CONSAMU
ou do encerramênto da ação ou das atividades para a qual contribuiu, proporcionalmente à data do
seu dêsligamento do coNSAMU.

CAPíTULO XV

FORMA DE ELEIÇAO DO CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL

Art. 62. A eleiÇão dos membrôs do Conselho Deliberativo e Conselho Frscal será
rcalizada nos lêrmos deste Estaluto Social, observando-se as cláusulas seguinles

Art.63. O regislro das chapas será realizado na sede administrâtiva do CONSAMU,
mediante requerimento firmado pelos candidalos até 72 (setenta e duas) horas antes da eleição,
podendo haver alterações, no dia da eleição, em caso de negociação para chapa única,
observando-se:

I - a composição das chapas devêrá conteÍ o nome, o cargo que se propõe a drsputar e
o Município que é Prefeito(a);

ll - cada consorciado só poderá assinar um pedido de rêgistro de chapa;
lll - o Diretor Geral analisará a composição da chapa apresentâda e comunicará

qualquer irregularidade observada, estabelecendoJhe o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a
correção, sêndo consideradas nâo inscritas as chapas que não atenderem êsta solicitaçáo;

lV - as chapas se distinguiráo uma das outras pela numeraçáo recebida no ato do
registro, bem como pela denominação que quiserem a ela atribuir.

§ 10 Em não havendo chapa inscrita na forma do caput, a Assembleia Geral convocada
para a eleiçâo poderá definir os mêmbros do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal.

§ 20 Os casos omissos serão resolvidos na mesma Assembleia Geral convocada para a

eleiçáo, podendo ainda ser definida nova dala para a eleição.

Art. 64. A mesa eleitoral será constituída por um Presidente e dois mesários, com direito
a voto, nomeados pelo Presidente do CONSAMU entre os representantes dos consorciados
presentes, os quais rubricarão as cédulas de votos.

Art. 65. A mesa eleitoral veriíicará a identidade dos consorciados que se epresêntarem
para o exercício do voto e receberáo suas assinaturas em folhas especiais devidamente
rúbricadas pelos mêsários.

AÉ. 66. O serviço de apuraÇão dos votos será feito pela própria mesa eleitoral,
imediatamente após o encerramento das votaÇÕes.

Parágrafo único. A apuração dos votos será pública, podêndo o Presidente da mese
convidar consorciados para o acompanhamento dos trabalhos.

Art.67, Terminada a apuraÇão geral, o Presidente da mesa eleitoral fará a leitura dos
rêsultados, sendo proclamada eleita a chapâ mais votada.

Parágrafo único. Em caso de existência de mais de duas chapas e nenhuma obtiver
50% (cinquentâ por cento) mais í (um) dos votos dos presentes, será realizado êm ato contínuo o
segundo turno com as duas chapas mais votadas.

l

Art. 68. Em caso de empate de votação, será considerada eleita a chapa cujo candidato
a Presidência seja o mais id
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CAPÍTU LO XVI

DISPOSIÇOES GERAIS E TRANSITOR!AS

Art. 69. O prêsente Estatuto Social poderá ser alterado, a qualquer tempo, por
deliberação da Assêmbleia Geral Extraordinária, especialmenle convocada para este fim,
observado o previsto no Art. 11 e demais disposições do presente Estatuto.

Art. 70. Ficem convalidados os atos pralicados pela administraÇáo do CONSAMU ate a
presente date, sendo que deverão ser revistos os atos não recepcionados por este Estatuto no
prazo máximo de 180 dias.

2r'
Parágrafo único. O Plano de Cargos, Funções, Salários e Bbnefícios do Pessoal do

CONSAMU será regido pela Resolução n" 00512014, a qual poderá ser alterada mediante
deliberação da Assembieia Geral.

Art. 71. Os casos omissos seráo dirimidos em conformidâde com a previsão na Lei
Federâl no 11.10712005 e no Decreto Federal no 6.01712007, suas alteraÇões, e legislaçâo
complementar.

Aft. 72. A presente alteraçâo do Estatuto Social êntra em vigor na data de suá
aprovaÇão, devêndo ser registrado no órgão competente. Cascavel/PR, í4 de agosto de 2015
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CONSAMU OESTE - CONSAMU

CNPJ: 17.420.0+7 / 0007 -47

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA PARA ALTERAçAO DO ESTATUTO
SOCIAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE - CONSAMU

Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinzê, no auditório da Associaçáo dos
Municípios do Oeste do PaÍaná - AMOP, sito a Rua Pernambuco n' 1936, Centro, CEP 85.810-021, na
cidade de Cascavel/PR, reuniram-se em Assembleia Geral Extrâordlnárra Q tcrnselho de Prefeitos do

CONSAMU, sendo realizada a primeira convocaçáo às 13h3omin, não se obtffo o quórum estâtutário, e
â segunda convocaçáo, às 14h00min, onde se verificou o quórum estatutário, na forma proposta no Edital

de ConvôcaÇáo disponibilizado a todos os lvlunicipios consorciados, nos termos das disposiÇóes contidas
nos aÍtigos onze, doze e setenta do Estatuto Social do CONSÔRCIO lNTERlvlUNlclPAL SAMU OESTE -
CONSAIMU, CNPJ 17 .420.0471000'1-47, sêndo que os represêntantes dos l\ilunicipios consorciâdos fôram
identificados na lista de presença anexâ, que. assinada por todos os presentes. fica fazendo parte
integrante da prêsente atâ para todos os fins dê direito, têndo como Pauta ALTERAÇÁO DO ESTATUTO
SoCIAL Do CONSAMU. O Presidente do CONSAMU, Sr. Edgar Buêno, deu início a Assembleia,
cumprimentando e agradêcendo a presença de todos os Prefeitos dos Municipios cônsorcjados, e ato
continuo incumbiu a mim, Secretário Exêcutivo do CONSANIU, José Peixoto da Silva Nêtô, para secretariar
a Assembleia. Em seguida, Íoi íealizada a leitura da ata da assembleia anterior, tendo sido aprovada por
unanimldadê. Logo após, o Prêsidênte do CONSAMU, apresêntou aos presentes o texto da alterâção
pretendida do Estatuto social do coNSÓRClo INTERMUNICIPAL SAMU oESTE, nos termos da minuta
encaminhada por correspondência elêtronica para cada [/unicÍpio cônsorciado. O Presidênte do
CONSAI\IU esclarêceu da nêcessidade de adequaçáo e atualizaçáo do Estatuto Social inclusjve por
sugestào do TÍibunal de Contas do Estado do Paraná em alguns itens. Após a leitura dos itens previstos
para a alteraçáo, houve destaquê para voto êm separado do parágrafo terceiro do artigo trinta e quatro, do

capítulo quaÍ1o, que trata do Rêgime de Pessoal, assim descrito: '§ 3" Ficam rese/vadas aos
afrodêscendentes, 10% (dez por cento) das vagas oferecidas ros corcllrsôs públicos, êfetuados pela

CansórcÍo, para provimento de cargos efetivos, sendo que se fara pelo total de vagas no edital de abertura
do concurso público ". Dêpois de dêbatjdas as opinióes apresêntadas, o Presrdente Edgar Bueno
encaminhou a votaçáo, que obteve o seguinte resLrltado: dêz votos favoráveis ê um voto contrário à

supressão do parágrafo terceiro, do artigo trinta e quatro, do capitulo quarto. Ato continuo. considerando
náo ter havido discordâncias quanto aos demais itens, o Presidente da Assemblêia solicitou que a
alteraçáo pretendida fosse vôtada, encarninhando a votação quê teve como resultado a aprovação
unânime pelos Prefeitos dos NlunicÍpios consorciados presentes, da PRIMEIRA ALTERAÇÃO
ESTATUTÁRIA DO CONSÓRCIO INÍERI\i]U NICTPAL SAMU OESTE _ CONSANIU, CONfOTME dOCUMENIO

anêxo. Náo havendo outros assuntos na pauta e nada mais a acrescentar, o Presidênte do CONSAÀi]U e
da Assêmblêia, Sr. Edgar Bueno, agradeceu a presenÇa de todos e deu por êncerrada a AssernbJêia Geral
Extraordinária do coNSÓRClo INTERMUNICIPAL SAMU OESTE. e para constar, lavrei a presente ata
que vai por mim assinada, José Peixoto da Silva Neto, e pelo Sr. Edgar Bueno, Prêsidente do CONSAIVIU.
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Rns São PâulÕ
cEP 85.AO1-O20

1SOs. FoÍlê: (45)3037-3431 - Fax: (45)3224-8{,rrs
- Cascavel - PaÍaná

cERrroÃo

CERTIFICO, a pedido da parte interêssâda, gue em

data dê l5 dê setêmbro de 2015, foi feito o registro da PRIMEIRA Alteraçáo Estatutária.

sob no 02 averbado a mârgem do Estatuto Social do: "CONSORCIO INTERMUNICIPAL
SAMU OESTE - CONSAMU" sob o no 3.488 do Livro A-389, fls. 08í/1i16 de Pessoas

Jurídicas, ficando dêvidamente arquivado neste oíício os documentos exigidos pelos

artigos í14 e 119daLei 6.015 de 3'l de dezembro de 1.973.
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Cascavel, 15 dê sêtembro de 2015.
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CONSAMU

RELAçAO DO EFETTVOS SERVIçOS PRESTADOS A COLETTVTDADE

No dia 01-/11/2013, o Consórcio lntermunicipal Samu Oeste - CoNSAMU iniciava suas

atividades operacionais nos 43 municípios, com a finalidade de executar ações e serviços na

área de regulação das urgências. transporte de pacientes graves e atendimentos pré-

hospitalares ligados à Políticâ Nacional de Atenção às Urgências do SUS, entre outras ações

atinentes à saúde, na forma pactuada com os gestores do SUS, dispondo de recursos

provenientes da União, Estado ê entes consorciados.

Abrangendo os 43 municípios quê integram a 10a e 20a Regionais de Saúde da região

oeste do Paraná, o CONSAMU totaliza uma população de aproximadamente 945 mil

habitantes e mantém sua sede no município de Cascavel/PR.

Há, ainda, outras 15 bases descentralizadas localizadas nos municípios consorciados

de Assis Chateaubriand, Capitão Lêônidas Marques, Três Barras do Paraná, Guaíra,

Guaraniaçu, Jesuítas, Marechal Cândido Rondon, Nova Aurora, Santa Helena, Palotina, Santa

Íereza do Oeste, Toledo, Céu Azul, Quedas do lguaçu e Corbélia.

Hoje, o Consórcio dispõe de 28 unidades móveis de urgência, sendo 19 unidades

móveis de suporte básico (ambulâncias USB), 06 unidadês móveis de suporte avançado

(ambulâncias USA),02 motolâncias,01 veículo de intervenção rápida (VIR) e 0L unidade de

serviço aeromédico (helicóptero).

Ao discar o número 192, o cidadão estará ligando para uma central de regulação que

conta com profissionais de saúde trêinados para dar orientações de primeiros socorros por

telefone, que definem o tipo de ambulância e equipe adequados para cada caso.

O SAMU pode ser acionado em diversas situações, como problemas

cardiorrespiratórios, intoxicâção exógena, crises convulsivas, acidente vascular cerebral

(AVC), acidentes com produtos perigosos, queimaduras graves, trabalho de parto onde haja

risco para mãe ou para o feto, tentativas de suicídio, afogamentos, choques elétricos, entre

outros. O SAMU atende pacientes na residêncra, no local de trabalho, na via pública, ou seja,

através do telefone 192 o atendimento chega ao usuário onde este estivêr.

A equipe presta atendimento no menor tempo possível, ainda no local, fora do

ambiente hospitalar, salvando vidas e reduzindo danos ao paciente. O programa oferece o

direcionamento para o serviço mais próximo e adequado, assim a equlpe que está na

ambulância ganha tempo (diminui o tempo-resposta), o que é crucial em situações de

emergências.

A tabela abaixo demonstra a estatística de atendimentos realizados pelos médicos

através do telefone 192, com ou sem envio de recurso, no ano de 2018:

Rua Uruguai, 283 - Baiíro Alto Alegre - CEP 85.805-010 - Cascavel - PR

Fone: (45) 3036-7127 Site: www.consamu.com.br
t
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CONSAMU

Atendimentos via 192 - 2018
CIDADÉ POPULAçÃO JAN FEV ABR MAI JUN ]UL AGO SET OUT NOV TOÍAL

2901 1 l S 2 0 I 1 I 3 2T

Assis Chatêâubriand 34064 261 240 260 283 169 297 308 3194

Boa vista dâ Aparêcida 7911 19 30 31 33 2S 28 71 27 23 2A 330

BraBànêy 5687 19 20 2l 10 1t 9 20 16 182

Cafelândiâ 32 24 l0 34 42 31 27 26 24 20 34 349

Cãmpo BoniÍo 0 6 3 1 I 2 5 1 1 4 1 28

Capitão lêônidas Maíques 1s850 66 19 a2 84 a] 86 10 87 63 r27 82 990

cascavel 319608 3104 2851 3426 3247 3329 3204 3188 3347 3256 3385 3284 3616

catanduvas 10451 31 1l 28 26 41 25 29 29 ll 25 23 30 347

Céu Âzul 17193 50 61 64 76 49 74 '72 79 65 74 824

Corbélla 17135 712 121 137 146 139 148 131 166 110 155 Ll27

5194 17 4 I 1 11 1 1 2 3 25

Diàmante do Sul 359s 1 ) 2 1 2 l ) 2 12 4 90

Entre Rios do Oeítê 4406 1 5 9 10 tl , 1 7 6 7 10 92

EspiBão 
^. 

lguaçu 4441 13 10 24 19 t2 23 195

Formosa do Oeste 1133 30 1l 12 25 22 23 26 18 22 2l ll
32914 274 257 259 224 259 261 275 245 285 262 3167

6uaraniaçu 13641 111 93 119 114 84 117 L22 102 99 106 97 12L 7219

lbêma 6396 1,1 13 24 )2 )5 1l 18 22 23 22 47 273

lguatLl 2304 I 1 4 0 3 1 1 5 3 ) I 1 29

lracema do Oeste 2461 12 6 5 8 6 9 14 91

lesuítas 8861 68 58 66 62 55 38 62 51 75

Lindoesle 5071 10 4 1a 10 20 8 7 t) 14 16 t/ 14 150

Mârechal Cândido Rondon 51795 202 213 2s5 216 ?59 280 286 259 210 342 302

Maripá 5776 14 1D 10 9 21 11 77 11 14 10 18 160

MeÍcedes 541Í) I 12 11 I 7 6 6 9 I 6 10 t4 106

11300 90 54 85 84 86 69 86 83 89 91 125 1005

Nova Santa Rosa 8186 14 I I 11 16 11 I 5 12 8 11 118

Ouro Verde do Oeste 6023 7Z 13 \7 )3 20 23 2l r.1 11 29 221

Pâlotina 31366 154 tz6 133 152 L18 175 114 123 163 711 112 167 1894

Pâto gragado 5412 7 9 IJ L) 7 1 7 9 5 79

Quãtro Pontes 4031 3 l f 2 2 6 I 6

Quedas do lguaçu 33543 158 163 165 169 170 189 711 199 189 209 2L4

Santa Helena 25911 136 726 118 155 L44 120 L26 153 165 169 179 143 1734

Sànta Lucia 3955 11 10 11 8 9 8 14 10 111

Santa Tereza do O€ste 104 t7 86 62 74 73 63 13 79 78 92 17 108 954

São JosÉ das Pãlmeira, 3816 1 9 3 1 5 9 5 l1 .t4 74 14

São Pedro do lgueçu 6286 4E 52 68 83 51 63 61 65 65 1t 768

77621 32 35 34 45 30 31 27 48 36 43 443

135538 874 to24 1017 1069 1030 11750

Três Bâ rres do Pâíaná '12256 51 42 45 57 55 49 58 64 43 62 633

Tupãssi 18 I5 10 16 6 18 72 158

Vera Cru: do Oeste 8918 24 21 27 26 30 20 22 13 1,1 14 35 17 267

IOTAI 944664 6232 s720 6763 6700 6104 6504 6560 661S 66L7 6845 6950 7399 79613

cidâdes que possuem base
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CONSAMU

Atendimentos do helicóptero - 2018

Ja neiro
Fevereiro

Março
Abril
Maio

Junho
Julho

Agosto
Setembro
Outubro

Novêmbro
Dezembro
Subtotal

43
41

37
41

34
31

4'l
39
27

55
479

Em 18 de fevereiro de 2016, os prefeitos dos municÍpios consorciados estiveram

reunidos em Assembleia Geral Extraordinária, na qual deliberaram e aprovaram a

autorização para que o CONSAMU pudesse firmar o primeiro Contrato de Programa de

Gestão Associada de unidade de atendimento às urgências e emergências de média

complexidade, sendo ela a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Guaíra.

Em 27 de julho de 2017 houve nova deliberação e aprovação pela Assembleia Geral

Extraordinária, na qual o CONSAMU obteve a autorização de firmar mais dois Contratos de

Programâs de Gestão Associada, juntamente com as Unidades de Pronto Atendimento
(UPA's) do município de Cascavel e de Toledo.

Além da Gêstão Associada das UPA's dos municípios de Guaíra, Cascavel e Toledo,

em 15 de março de 2018 houve autorizâção para que o CONSAI\,4U pudesse firmar Contrato

de Programa de Gestão Associada com a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do

município de Marechal Cândido Rondon.

O objetivo das Unidades de Pronto Atendimento - UPA's é diminuir as filas nos

prontos-socorros dos hospitais, evitando que casos que possam ser resolvidos nas UPA's ou

nas Unidades Báslcas de Saúde sejam encaminhados para as unidades hospitalares.

As UPA'S funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, sendo que, juntamente

com o SAMU 192, trabalham integradas no atendimento às urgências e emergências,

resolvendo grande parte desses casos.

Os gráficos abaixo demonstram o quantitativo de atendimentos realizados nas UPA's

no ano de 2018:

Rua Uruguai, 283 - Bairro Alto AlegÍe - CEP 85.805-010 - Cãscavel - PR
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CONSAMU

Atendimentos na UPA Guaíra - 2018

Atendinrentos 2o18 UPA - 6uaÍra

15 SC

I J anerro

r lu iho

1

I Fereíeiío I lllarço . Abrll

a AEosto r SÉernbro t Outubío

I lllaio I lunhc

I l.lo!.en Ix o r DE:eír bro

r hlaro r Junh o

I N,)v.ÉÍi Ú o r DeiÊmbÍÉ

Janeiro: 2 964 atendime nto§. Fêvereiro: 2 681 atend mentos Ma.ço | 3.2'l 5 atend mentos. Abril: 2.979 atendlme ntos
Maio: 2.829 atendimentos. Junho: 2 676 atendimentos. Julhoi 3 056 atendrmentos Agosto: 2 836 atendimentos.
Setembro: 2821 atendimentos. Outubro: 3.063 atendimentos Novembro: 3.065 atendrmentos Dezêmbro: 3.089

atendimentos.

Atendimentos na UPA Cascavel - 2018

Atendinrento U PA Cascavel 2O18

3 CO3

2 GC,C,

o

a.Jane'ro

r Ju rho

1

I FBreÍe,Ío * lvlarço - ÂlÍr.
a Agosto r SdEnbío r Outubío

Janeirg: 3.578 atendimentos Fevereiro: 3.796 atendamentos. Março: 5 060 atendimentos Abril: 4.910 âtendimentos.
fúaio:5301 êtendimêntos Junho: 6358 atend mentos Julho:5.186 atendimentos Agosto:4.523 atendimentos.
Setembroi 4.899 atendimentos. Outubro: 5.547 âiendrmentos Novêmbro: 4.971 atendimentos. Oezêmbro: 4749
etendimêntos

,4,---'-._a
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CONSAMU

Atendimêntos na UPA Toledo - 2018

6CôC

4ôDC

l gc.o

Atendinrentos 2O18 UPA - Toledo

I lane ío

I Ju lro

a Fe..êÍe Ío

I ÀSosro

:1,

r lvlarço a Abri

r SEsnbío r O!Íubro
r Ll ato I JLJnhc

I N ov.embí o ! DÊ.embío

Jeneiro: 5.504 atendimentoô. Fêvereiío:4 752 atendimentos. Março: 6 382 atendimentos Abril: 6 578 atêndimentos
Maio: 5.894 atendimentos Junho: 5.655 atend mentos Julhor 7546 atendimentos Agosto: 5.319 atendimentos
Setembro: 5.294 atendimentos Outubro:6208 ateodimentos. Novembroi 6.080 atêndimentos. Oêzembro: 5.757

êtendimentos.

Atendimentos na UPA Marechal Cândido Rondon - 2018

2530

Atendinrentos 2018 UPA - Marechal Cândido
Rondon

I
L

I Janerro a FB/eÍe:ro a blaÍço ú Abílr I lJa,o I lunho

rluiho tAEosto ! Sdúntxo I lf,utuúo r llrl,,'eflrbíot Dererôtlíc

Outubro: 3'16 atendimentos. Novembro: 3.484 atendimentos. Oezombro: 2.564 etendimentos.

Rua Uruguai, 283 - Bairro Alto Alegre - CEP 85.805-010 - Cas€ãvel - PR
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CONSAMU

Ainda, O CONSAMU conta com a equipe do Núcleo de Educação Permanente (NEP)

que atua no treinamento de novos profissionais, na educação continuada das equipes e na

capacitação e participação em eventos públicos, objetivando o acesso eficiente aos usuários

do serviço 192.

O NEP funciona como dispositivo do SUS, para promover mudanças tanto nas

práticas de saúde quanto nas práticas de educação na saúde. Assim, se organiza como

espaço de saber interinstituciona I de formação, capacitação, habilitação e educaçào

continuada de recursos humanos para as urgências.

A educação continuada realizada de maneira permanente é baseada nos protocolos

nacionais do SAMU e Portaria Ministerial np 2048/2002 que sustenta a necessidade de

qualificação e aperfeiçoamento dos profissionais envolvidos, contribuindo desta forma com

a melhora no atendimento para a população em situações de emergência e consequente

sobrevida e recuperação de pacientes.

O Núcleo de Educação Permanente conta com estrutura física no próprio CONSAMU

e suas atividades são desenvolvidas por equipe multidisciplinar composta por médicos,

enfermeiros e condutores socorristas, com o intuito de maximizar a interd isciplinaridade

necessária ao desenvolvimento das suas atividades.

Dentrê as ações desenvolvidas pelo NEP, destacam-se as seguintes: capacitação de

novos profissionais, treinamento especifico de profissionais do CONSAMU, educação

continuâda, ação corretiva, assessoria em municípios consorciados, participação em

eventos, palestras gerais à população, treinamento à central de regulação, dentre outros.

Atividades internas realizadas pelo NEP - 2018

Atividades lnternas

Quantidade
18

01

Atividade
Curso de Capacitação para

EnÍermeiros, Técnicos em
Enfermagem e Motoristas
Socorristas admitidos no

CONSAMU

lnstrução sobre Urgências
Pediátricas para Médicos da

UPA Cascavel

lnstrução para lnspetores
(Motoristas Socorristas) do

CONSAMU

Número de participantes
340

26

01 14

Rua Uruguaí, 283 - Bairro Alto Alegre - CEP 85.805-010 - Cascavel - PR

Fone: (45) 3036-7127 site: www.consamu.com,br
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CONSAMU

Atividades externas realizadas pelo NEP - 2018

Atividades Externas

Quantidade
01

01

01

01

01

01

01

01

01

Atividade
Trein a m ento pa ra

Acadêmicos do Curso de

Medicina da UFPR -
Toledo/PR

Treinamento para

Acadêmicos do Curso de

Enfermagem da FAG -
Cascavel/PR

Treinamento parâ

Profissionais do Município de
Vera Cruz do Oeste/PR

Treinamento para

Profissionais da secrêtaria de
Saúde (USF e UBS) do

Município de Cascavel/PR

Treinamento parâ

Profission ais do CISCOPAR -
Toledo/PR

Treinamento pare

Profissionais do Município de

Marechal Cândido Rondon

lotados na UPA Marechal
Treinamento para

Profissionais do MP/PR -
Cascavel/P R

Treinamento para

Profissiona is do Município de
lguatu

Treinamento para

Profissionais do MunicÍpio de

G ua ra n iaçu

Número de participantes
26

40

87

L21

19

27

30

135

90

Rua Uruguai, 283 - Bairro Alto Alegre - CEP 85.805-010 - Câscevel - PR
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Em 27 de setembro de 2018, os prefeitos dos municípios consorciados estiveram

presentes em Assembleia Geral Extraordinária do CONSAMU, onde foi deliberado e

aprovado a autorização do Complexo Regulador Macrorregional Oeste.

Com ob.letivo de integrar a Unidade de Regulação de Leitos da 10e Regional de Saúde

com a Central de Regulação do SAMU Regional Oeste (10a e 20e Regionais de Saúde), em 26

de novembro de 2018 foi inaugurado o Complexo Regulador Macrorregional Oeste.

O Complexo Regulador é um projeto entre a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná

(SESA) e os municípios, cuja operaciona lização se dá pelo CONSAMU, nos moldes do previsto

na Deliberação ns 299, de 24 de setembro de 2018, da Comissão lntergestores Bipartite do

Pa ra ná.

Para a primeira etâpa deste processo, a Secretaria de Estado da Saúde disponibilizou

recursos para a Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel, visando a readequação da

estrutura fisica e do quadro de colaboradores da atual Central de Regulação do SAMU Oeste,

alem de fortalecer os processos envolvidos na regulação de urgências primárias e

secu n dárias.

O Complexo Macrorregional Oeste integra a 7e,8?,9p, 10e e 20e Regionais de Saúde

do Estado do Paraná, abrangendo um total de 94 municípios, cuja sede é onde atualmente

se encontram as instalações da regulação do CONSAMU. Esta união operacional e logística

proporciona um melhor desempenho no processo de regulação, sejam em situações de

urgência e emergência ou internações hospitalares.

O desafio da nova central de leitos visa tornar a busca por uma vaga de hospital mais

eficiente e diminuir o tempo de espera. O CONSAMU regulava apenas vagas de urgência e

emergência, já outros quadros de saúde eram regulados pela Central de Leitos do Estado,

sendo que todo o serviço agora é unificado.

Ruâ Uruguai, 283 - Bairro Alto Alegre - CEP 85.805-010 - Câscavel - PR

Fonêr (45) 3036-7127 Siter www.consamu,com.br
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Geral do CONSAMU e p

CONSAMU

elo Sr. Jucenir Leandro Ste TZ Ntê dO CONSAMU.

ucenlr an

Íc

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 1210312019

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, no auditóÍio da Caixa Econômica Federal -
Superintendência Regional Oeste do Paraná, sito à Rua Uruguai, 260 - Bairro Alto Alegre, Cascavel - PR,
CEP 85.805-010, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os represenlantes dos Municípios
consorciados do CONSAMU, êm segunda chamada, às th3omin, onde verificou-se o quórum estatutáÍio,
conÍorme lista de presença em ânexo, tendo como pontos de pauta: a) ApÍeciar o relatório anual do
exercício de 2018; b) Discutir e homologar as contas e o balanço do exercício de 2018; c) Procêder a
Eleição do Presidente, Vice-Presidente e membros do Consêlho Deliberativo e Conselho Fiscal do
CONSAMU, nos termos previstos no Estatuto Social (em especial Art. 11, An. 12, AÍ. 20 e Art. 62 ao 68 do
Estatuto Social). lniciados os tÍabalhos pelo Presidente do CONSAN4U, Sr. Jucenir Leandro Stentzler, que
cumprimentou e agradeceu a presença de todos. Em ãto contínuo passou-se a discutir o item a) da pauta,
com a apresentagão do Relatório anual de 2018, tendo estê sido aprovado por unanimidade dos presentes
com direito a voto. Passado ao .ilgE_ELda pauta, houve a prestação de contas e foi apresentado o
demonstrativo do balanço anual do exercício de 2018, tendo este sido aprovado pela unanimidade dôs
presentes com direito a voto. Em seguida, passou-se a discussáo do item c) da pauta, onde foi informado
aos presentes que houve somente uma chapa inscrita para a Eleição da nova Diretoria do CONSAIiIU. O
Presidente do CONSAwU, Sr. Jucenir Leandro Stentzler, constituiu a mesa eleitoral, conÍorme disposto no
Art. 64 do Estatuto Social, sendo ela assim composta: Presldente da mesa eleitoral - Sr. Guilherme Pivatto,
PreÍeito do [,4unicípio de Diamante do Oeste/PR, Sra. L4arlenê de Fatima Mânica Revers, Prefeita do
MunicÍpio de Quedas do Iguâçu/PR e o Sr. Francisco Dantas, Prefeito do Municipio de Sáo Pedro do
lguaçu/PR. O Sr. Jucenir Leandro Stenuler. passou a palavra ao Sr. Guilherme Pivatto para a condução do
processo de eleição, sendo que este fez a leitura dos inlegrantes da chapa inscrita (Chapa 1) e em ato
contínuo procedeu os encaminhamentos para a eleição, tendo a chapa inscrita 100% dos votos dos
Prefeitos aptos a votar. Assim sendo, a chapa 1, foi declarada eleita e em ato contínuo empossada para o
mandato de 02 (dois) anos, para o periodo compreendido entre doze de março de dois mil e dezenove até
a realizaçáo da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no mês de março de dois mil e vintê um,
conforme segue: CONSELHO DELIBERATIVO; Presidente do CONSAMU: Jucenir Leandro Stentzler RG
n" 5.859.107-6 e CPF nô.778.829.031-91, Prefeito do Município de Palotina/PR; Vice-Presidente do
CONSAMU: Giovani Miguel Wolf Hnâtuw RG n" 5.054.369-2 e CPF n" 016.549.529-40, PreÍeito do
Município de Corbélia/PR, Membros do Conselho Delibêrativo: Altair Donizete de Pádua RG no

3.133.647-3 e CPF n' 391.385.779-68, Prefeito do MunicÍpio dê Terra Roxa/PR; Cleci Maria Rambo Loífl
RG n" 5.'107.835-7 e CPF no 886.335.359-04, Prefeita do Município de Mercedes/PR, Germano Bonamigo
RG n" 1.449.599 e CPF no 21 1 .566.389-68, Preíeito do lvluniciplo de Céu Azul/PR; Heraldo Trento RG
859.664-6 e CPF n'428.867.759-91, Prefeito do MunicÍpio de GuaÍra/PR: l\4ârcio Andrei Rauber RG no

4.427.623-? e CPF no 015.432.229-60, Prefeito do l\,4unicÍpio de l\.4arechal Candido Rondon/PR e Renato
Tonidandêl RG n" 4.027.636-0 e CPF n' 566.165.389-'15, Prefeito do Í\/unicípio de Santa Lúcia/PR.
CONSELHO FISCAL: Titularês: Ednei Sgobi RG no 3.430.018-6 SSPiPR e CPF no 476.181.089-00,
Prefeito do L{unicípio de Vera Cruz do Oeste/PR; Hélio Kuerten BÍuning RG n' 4.647.756-1 e CPF no
737.805.709-63, PreÍêito do L4unicÍpio de Três Barras do Paraná e Leomar Rohden RG no 3.330.683-0 e
CPF no 550.079.379-91, Preíeito do Município de Pato Bragado/PR. Suplêntes: Odair Guerreiro Oliveira
RG n" 5.689.696-1 e CPF no 965.472.949-00, Prefeitô do l\.4unicipio de Braganey/PR; Ailton Caeiro da Silva
RG n" 4.036.216-9 e CPF n" 513.293.529-04, Prefeito do Municipio de Tupãssi/PR e lvoisés Aparecido de
Souza RG n'4.250.754-7 e CPF no 842.080.829-68, PreÍeito do Municipio de Catanduvas/PR. Não
hâvendo outros assuntos a serem discutidos e nada mais a acrescentar, o Presidenle do CONSAMU, Sr.
Jucenir Lêandro Stentzler, agradeceu a presença de todos e ên rrou a Assembleia Geral Ordinária de
2019, e para constar, lavrei a presentê ata que vai por mim a, José Peixoto da Silva Neto Di

t
Q\.t

Ir'

José Pêixoto da Silva
Dirêtor Geral

o

Presidente d
*\mu
o coNSÀM!)
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DECLARAçÃO DE RECEBTMENTO DE VERBAS MUNtctPAIS

Eu, lucenir Leandro Stentzler, RG ns 5.859.107-6 ê CPF ns 778.829.031-91, declaro,

para fins de concessão de reconhecimento de utilidade pública, que o Consórcio

lntermunicipal SAMU Oeste - CONSAMU, com sede na Rua Cristóvão Colombo, nq 900,

bairro Pioneiros Catarinensê, na cidade de Cascavel, estado do Parâná, inscrito no CNPJ nq

71.42O.047 /0OO1-07, recebe verbas públicas municipais, com valores, origens e destinãções

dadas conforme a prestação de contas inserida nos quadros abaixo:

Tabelâ 0l: Receitâ Arrecada Pelos Entes no Ano de 2018 - Recurso Municipal (em reais)

Muni.ipio Municipio

ANAHY 38.109,82 LINDOESTE 90_237,64

ASSIS CHATEAUERIAND 520.563,34 MARTCHAL CANDIDO RONDON 855.784,08

BOA VISTA DA APARECIDA 67 414,94 73.572,48

76.516,65 s7.632,20

CAFELÂNDIA 232.524,18 NOVA AURORA r94.452,24

CAMPO BONITO 53.522,40 NOV,A SANTA ROSA 103.540,90

cAPrÃo rEôNTDAS MÀRouEs 358.463,55 OURO VTRDE DO OESTE 7í,.320,00

CASCAVEL 2.036.253,25 PALOÍINA 466.418,63

CATANDUVAS 132.987,60 PATO ERAGADO 68.293,68

CEU AZUL 195.212,7 6 QUATRO PONTES 51.058,08

coRBÉLrA 322.573,91 QUEDAS DO ICUÀÇU 830.835,24

OIAMANIE D'OESTE 61.!)3,44 SANÍA HETENA 392.417,85

DIAMANTE DO SUL 49.097,08 sANTÂ LúclA 50.434,80

ENTRE RIOS OO OESTE 46-184,24 SÁNTA TERTZA DO OESTE 211.722,37

EsPrcÃo ALTo Do GUAÇu 65 101,06 sÂo rosÉ DAs PArME RAs 25_464,72

FORIúOSA DO OESTE 91.762,08 sÃo PEDRo Do rGUAÇu 83.538,71

GUA RA 592.138,61 TERRA ROXA 223.52&56

GUARANIAÇU 230_467,56 TOLEDO 2.491.968,14

IBEMA 87.810,40 TRÊ5 8^RRAS Do P^RANA 204.196,56

lgtgqte TUPÁ5sI 105.181,68

#*:t

ERAGANEY MERCÊDES

(
Rua Uruguai, 283 - 8âirro Alto Alegre - CEP 85.805-010 - Cascavel- PR
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124_892,89

.IESUITAS 201-749,44 TOTAI.

Fonte: Departamênto Finânceiro e Contábil - CONSAMU

Tabela 02: De da Receita Arrecada Pelos Entes no Ano de 2018

RECURSOS MUNICIPAIS

L2.16A.725,44

PESSOAL E ENCARGOS

3 -1-7 1-70 -11

3."1.'71- tO.13

3 -7-71.70.16

3 .l.7 t.70.67

vencimentos ê Vantagens Fixas Pessoal Civil

ObriBações Patíonais

51 79%

47,07%

2,82%

outra5 Des 5as Variávei5 Pessoal Civrl _ 6,72%

o,13%

0,34%

Sentençesludiciais

3 _1.71.10.9L De ilo5 Compulsórios

3.1.71.70.94 ndêniz es e Restituições Tíabalh stas

Pessoal Rêquisitado de outros órgãos

JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA

iuros da Dívida

3 _2 _71.70 _22

3 _3.71.70.14 Diáíias no Pais

1.3.71.70.30 Mdterial de Contumo

3.3.71.70.33 Persagens e Despesa c/ LocoÍnoção

Outros 5erviços de Têrcêiros - P. tíric:l

3 _3 _1 t_10_37 Locâção de Mão dê ObÍã

Outros 5êÍv ços de Têrceiro§ - P. iuíidica

Áuxilio Alirnentação

3.3 .71.74.41 ObrigaÇôes Tributáriâs e Contributivâs

DESPESA DE CÁPIÍAT

4.4.71.70.52 Equipamêntos e Mêterial Pêrmanente

Amo(ização do Prlnc pal dâ Dívida

Totâl

0,03%

0,68%

o,70v.

0,50%

0 )0%

31,45%

1,1 88%

a,a7%

a 21%

2,A2%

15,06%

1,74%

0,13%

4,06%

1,05%

1,4\v.4_6 71_74_1L

3.2,7 r.7 0.21

Encar sda Dívida

100%

Fonte: Departamento Financeiro e Contábil - CONSAMU

Juc

Pre

Cascavel/PR, 15 de maio de 2019

s

ro entzler
NSAMU

'{_--B
Rua Uruguai, 283 - Bairro Alto Alegre - CEP 85.805-010 - Cascavel - PR

Fone: (45) 3036-7101 Site: www.consamu.com.br

edo

tr*o,crr',* oo o,sr, :+:sa:-Ty5qA CRUZ Do rEs* 
-

3_L.7L_10.96

OUÍRÂS DESPESAS CORRENÍES

o,o7% I

3.3 .71.7 0.36

3.3.7 7.7 0 .39

1_3.71_70 46
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'r fÍ ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçASt
$.r,u*11é

CERTIDAO POSITIVA DE DEBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA
No 46í 44/20í I

A prêsente Certidão é VÁLIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emissão da mesma

I CONTRIBUINTE 

'Nome :

CNPJICPF:

Endereço:

Complemento

Ba irro:

Cidade:

350370 . CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESÍE
17 .420 .047 t0001 -07

RUA CRISTOVAO COLOMBO, 9OO

PIONEIROS CATARINENSES

Cascavel

CEP: 85.805-510

Estado: PaÍaná

Código:

Nome/Razão:

CNPJ/CPF:

350370

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

17 .420.O4-ttOO01-O7

I FINALIDADEI

JuÍidico

I INFORMAçÕES ADICIONAIS I

CertiÍicamos que até a presente data existem débitos tributários vincendos

A presente Certidão Positiva tem efeito Negativo nos termos do aÍt. 206 do Código Tributário Nacional, que dáo o

direito de suspensão de exigibilidade até que se conclua o PaÍcêlamento.

Esta ce,1idâo cornpreende os Tributos municipais (lmposto Sobre Serviço - ISSQN. alvará), lmobiliários (lmposto

Predial Teíitorial Urbano -lPTU, lmposto sobrê a Transmissão de Bens lmóvsis lnter Vivos - ITBI e Contribuição dê melhorias)

Taxas de serviços e outÍos débitos municipais. Com a localização acima dêscrita, flca ressâtvado o direito dâ fazenda Pública

l"4unicipal de cobrar dêbitos posteriormentê constativos, mêsmo referente ao período nesta certidão compreendido.

Cascavel, 7 de maio de 2019

A autêntrcidade desta cedidão deveÍá seí conÍirmada na página da prefertura
https., rcascavêl atende net*lrttpo/seNcolvalor,/3.1/padÍao/ 1 /load/O
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÁO

't 7.420.047/0001-07
MATRIZ

CoMPROVANTE DE INSCR|ÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DÀTA DE AAERTURÀ

07101t2013

NOME EMPRESÁRIAL

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

TJTI]LO OO ESTAgELECIMENIO (NOME DE FANÍASIA]

CONSAMU OEMÀIS

cÓo Go E oEScqlÇÃo oÁ ATt1./lDÁDE EcoNÔMrcÁ pRtNc pAL

86.90€-09 - Outras atividadês dê atenção à saúde humana não especiÍicadas antêriormenlê

DAS AÍIVIDAOES MICASSECUN

Não informada

cóD Go E DEscRtçÂo ôÀ NAÍUREzÁ JLTRID cA
'122-8 - Consórcio Público de Direito Privado

LOGRADOURO

R CRISÍOVAO COLOMBO
NÚME8O

900
COIIiPLEMENÍO
FUNOOSUPA PEDIATRIA

85.805-510
BAIRRO/D SIR O
PIONEIROS CÂTARINENSES

MUN]C to
CASCAVEL PR

ÉNDEREÇO ELETRÔNICO

CONTABILIDADE@CONSAMU.COM.BR
TETEFONE

(4sl3327-7627

ENÍE FEDERATIVO RESPON VÊL (EFR)

S]]UAÇÀO CADÁ§IRAL
ATIVÂ

DATA DA SIILIA

07 t0112013
CADASÍRAL

MOTN/Ô OE S1ÍUAÇÃÔ CADÂSÍRAL

srÍuÀÇÃo ESPEcTÀL DATA OA SITUAÇÂO ESPECIAL

07105/2019 Receita Federal do Brasil

Aprovado pela lnstíuÇão Normativa RFB n" 1.863, dê 27 de dezembro de 2018
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ASSOCIAÇAO DOs t4UNrCrPtOS DO

OESTE DO PARANA

^ 
AMOP- Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, Associação Civil,

sem I'ins lucrativos, composta por 54 (cinquenta e quatro) Municípios. r,ern através do seu

Presidcnte, Sr. Aparccido .krsé Weillcr.lunior, ATESTAR para os tins que CONSORCIO

INTERMUNICIPAL SAMTJ OESTE CONSAMU. consórcio público, sem fins

lucrativos. com pessoa jurídica de dircib privado, inscrito no CNPJ sob o n"

17.420.04710001-07, com sede na Rua Cristovão Colombo, n'900. baino Pioneiros

Catarincnses, em Cascavel-PR, esta em pleno e regular funcionarncnto desde 05/l l/2012,

cumprindo suas Íinalidadcs estatutárias e sociais, no que concemc às atividadcs

assistenciais, bene[icentes ou filantr(rpicas. é uma entidade scm Íins lucrativos. sendo seu

consclho deliberativo. com o rnandato de l2 de março de 2019 até a data de realização da

Assemblcia Geral Ordinária a ser realizada em março de 2021. constituida dos seguintes

membros:

-+ Vice-Prcsidente

Nome: Giovani Miguel Wolf Hnatuw'

CPF: 016.549.529-40 ldcntidade:5.054.369-2

Endereço Profissional: Rua Amor Perfeito. no 1616

Cidade: Corbelia-PR

-+ 06 Membros:

,,.;-. il'-'.'' Nome: Alrair f)onizetc de Pádua

§ _ 
I "j Crr:391.385.779-68 ldentidade: 3.133.647-3

\'\ {_..tf Enderr-'ço Profissional: A\. Cosla c Silva, 95\'.1' )z cidade: Terra Roxa-PR

Rua Pcrrramburt, 1936 - Fone i45) 3J26-8544 e-mail: arrop@antop.org.br - CEP 85.810-021 - Cascavel - Paranj
Andhy-AsttsClrateauôriand-8oayirl,daAparecida-Btataney-BÂsilàndiedoSul-Cafelàndia-Carl,poBonito-CaDta8a,o-CapitàoLeônidasMarquet
Cascavel 'Catandúvâs'Céu Azul - Coóé/ia - DiaÍrânte D'Oeste - D,arrante do Sul - Ínte RroJ do Oeíe - Formosa do Oeste - foz dà lguaçu I francisco llves - Cüira

OuroVerdedoOêÍtê-Palolina-PatoB?gado'QurtroPontej-Rami/ándia-SantaHeleI,a-Janlaaúcia-santaÍe.êzadoOeíe-santat"nriitrJ"trriii
sáo/osédasPalmeias-5ão!\íiguel(hl8uaÇu-sàoP(i/rodolluaçú-Sefianóxr,lisdotíuàçú-/enaRoxa,Iore&-IÍéiEarrasdoPR-Iup*Ji-LJhirtà.VerecruzdooesE

A:I'L,STADO DE FI.JNCIONAMENTO

-+ Presidente

Nome: .luoenir Leandro Stentzler

CPF: 778.829.031-91 ldentidade:5.859.107-6

Iindereço ProÍjssional: Rua Àldir Pedron, n' ll98

Cidadc: Palotina-PR

at



ASSOCTAÇAO DOS MUNtCIPtOS DO

OESTE DO PARANA
rr-ome: Clcci Maria Rambo Lol'li
CPF: 886.335.359-04 ldentidade: 5.107.835-7
Endercço Profissional: R. Dr. Osvaldo Cruz, 555
Cidade: Mercedes-PR

Nome: Germano Bonamigo
CPF: 21 1 .566.i89-6lt Identidade: 1 .449 .599-1
Endereço Profissional: Av. Nilo Humbcrto Deitos. 1426
Cidade: Cléu Azul-PR

Nomc: Heraldo Trento
CPF':428.867.759-91 Identidade: 859,664-6
Bndereço Prolissional: Av. Coronel Otávio Tosta. n" I 26

Cidade: Cr.raíra-PR

Norne: Márcio Andrei Raubcr
CPF 015.432.229-60 Idcntidade: 4.427.623-2
Endercço Profissional: R. Espirito Santo,777
Cidade: Marechal Cândido Rondon-PR

Nome: Renato Tonidandel
CPF:566,165.389-15 ldentidade:4.027.6j6-0
Endereço ProÍissional: Av. do Rosário. 228
Cidade: Santa Lúcia-PR

Cascavel- 24 dc nraio dc 201 9.

A CIDO J SÉ WEILLER JT]NIOR

PRESIDENTE DA ANIOP

Rua Pernambut.o, 1916 - Fone (45) 1326-8544 - e-nrail: amop@amop.org.br - CFP 85.810-021 - Cas<:avcl - Paraná

Ânaày - Ás5i5 ChatcaubÍiand - Boa Virtá da Aparecida - Begdney - Brasilâodia do sul - Calelàndia - Campo Bohito - Cantagalo. Capitiio leóoidás Margúe5
Cascave/ - Gtanduvas - Cé! Azul - Cotbélia. Diarnanle D Oeste - Diamaote do Sul 'EnÍte Rior do Osrte - Fonnosa do Ocste - Íoz do 1g)açu - Fanc)sco Álrei - Cuafta

Ouro Verde do Oeste Palotina - Pato Btagado - Quatro PorÍes - Rami/áfldia - SanÉ HeleDa - Santa lúcia - Santa lerezâ do OeÍe - sanla Íetezinhà de ltaipu
Jáo José das Pâlmeiras-Jào Mj$ueldo leuaçu - Sào Pedrc dolgaçu - SeÍanópolis do lguaçú -ÍerraRua - To/edo - T.ê5 Baras do PR - Íupâssi - Uôiraàà - Vera Crz do a)e5te

Atcsto, outrossim. que a referida entidade não rcmunera os membros de

sua diretoria pelo excrcício especílico dc suas funções. não distribui lucros, vantagens olt

bonilicações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob neuhutna lirrma. dcstinando

a totalidade das rcndas apuradas ao atcndilnento gratuito de sua finalidades.

ÁÍi;à
\;{.'-) .§'§ascr/



CONSAMU

DECTARAçÃO DE NÃO REMUNERAçÃO DOS

MEMBROS DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAT

Eu, Jucenir Leandro Stentzler, RG ns 5.859.107-6 e CPF na 778.829.037-91, declaro,

para fins de concessão de reconhecimento de utilidade pública, que o Consórcio

lntermuniclpal SAMU Oeste - CONSAMU, com sede na Rua Cristóvão Colombo, ne 900,

bairro Pioneiros Catarinense, na cidade de Cascavel, estado do Paraná, inscrito no CNPJ ne

77.420.0471OoO1-07, não remunera os membros de sua Diretoria e de seu Conselho Fiscal,

por qualquer forma, com previsão no Art. 9s, §2e da sua Primeira Alteração Estatutária, e

não distribui lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados,

sob nenhuma forma ou pretexto.

Cascavel/PR, 15 de maio de 2019

Juce

Pres

ro Stentzler
ent NSAMU

li:

ul
Rua Uruguai, 283 - Bairro Alto Alegre - CEP 85.805-010 - Cascavel - PR

Fone: (45) 3036-7101 Siter www.consatnu.com.br


