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Reconhecc como direilo nâhrrâl do cidadào, atendido
pclo SÀX{LI ou SL\TII, dc ser encaminhrdo diretarrentc
para a tcr.le hospitalar púr'ada, na í'omra quc cspecifice.

A Câmara N.{unicipal dc Cascavel, Estado do Paraná, âprovâ:

Art, 1" tlsta lci, reconhece o direito natural da pcssoâ que possui condicões Íinanceitas
ou platro de saúde paicicular e que possa âÍcât com scu âterldiü:reíto e fultcÍnárneflto, a contlução
prlo Scrviço dc Àtendirnento NÍóvcl - Si\lu{U r:u pelo Sen,iço Intcgraclo de Átendünento ao

Trauma cm Emcrgência - SIATE, para estal>r:lecimcntos cic saúde privados.

Fatágmío irnico. 0 Encaminharncnto poderá ocorrer Ínr:cüafltc simplcs soücitação e

irrclicação do própdo ateudido, quando cm conüçôes de manifesrar tal itrteresse, ou dc u:r
acompanhantc responsável, visando tt'ão ,rcupar desnccessariarnente, filesmo que dc cat/Lter

provisório, os leitos dispostos par:â o Sistemâ Ljnico dc Saírde - SUS.

fut. 3" Esta lci entra cm rtgor na data da publicação.

Palácio José \ieves l'ormighicn, ó7" rliversádo C,e Cascavei.
lltr. 4 dc abril dc 2019.
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Àmplarnentc tlebaudo enl írossc-r próario plenário, a crir;c da atual sitr.raçà<i dos tol's de

etendimento cias uniiades rie srúde pírbüca rnunir:ipai, as Unidaclcs de Pr+nto .,\tcrrditnento - Ul)4,
assim corno do l-lospitrrl Llnivetsitádo do Oestc do Paraná - llI-lCP e os porlcos ho"pitais
larticulares que fornccern, nã<,, rrLui.tos lcitos c c1'tre l)or vezcs sào otupados apenas pt ovisodamentc
pelcs atcndidoi; rias arnbulârcias do Scniço dc r\terrdinrelro ivÍór'el de Urgôncia - SAN{U c do

Seniço Intcgrado tle Âterrdin:ento âo f'ritulna em.i-)nerqência -:llÀ1'il,, lr-,âs quc ocr.rparn âs r,âÊFs

de outros quc só podcm ser írtcndid()s peio Sistcrrra U nico dc Saúde - SUS.

CEP E5B1O-021 CúiIrvel , p;rRuâ Penrarnbuco, 1843
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Àrt. 2" Para o curnptimento do üsposto no ert. i", tlest:r lci, frca iacuiraCa à equipc de

atendimento de urgência, o encâfirinhamcnto, dc acordo com a ar.aiiaçào do estado clínico da

pcssôa, n gr:vidade do casr: e a proximrdade,J,: estabclec.irncnto cle saúde privado inrlicado.
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tslsta lei, busca ievar aqueie atenriido que possui plano dc saúdc part-icular, direrâmcnte
aos hoslitais convcniados aoü seus planos, cvitrndo assim screm lotados, mesfio que
provisoriamente no sisterna da 10" R.egional dc Sairdc.

Nessrc sentido, enr dcfesa do Direito irlanrrel, reconheccnclo ser hir:rarqücarneltc
subrrússa, a ptópria Constitúçào l.edetal, no scu ertigo 7", parâgraío único, que d::z "facio a poder

tmana tlo potr;, qrc o exete por meio de tepresenlante; eleitut cr diratanente, a.r t€n|rl.t d€ilã Cons/ihri1à0."

Lista matéria, amparada ccursituciorralmentc, pelo artigo 30 cia Constrturçâo liederal e

ainda cumpre atribúção de apoio téclico (inc. II e VII), pois busca sullcmentar lei Estadual, dentro
do interesse local, autorizando o deslocamento de pcssoas que possuem condições de pagar pot
irospital privado, atenCidas pelos Sewiços dc Emcrgência, pr.ra desafogar as tedes públicas.

De competência dcsta Casa de Leis, p<.ris rrão ter:r vício de iniciativa, uma vcz que, nào
contÍariâ o Rcgimcnto Interno nos seus artigos 138 e 139, nâo onem o erário, não cria atribúçõcs,
nào obriga o podcr público e ainde traz eccrnomia de vcrba pública e o mais importantc pâra o
interessc da sociedade local, drsponibiliza mais leitos de intcrnâmeflto, que estão à disposição do
SUS.

Não se úata dc lei autorizativa, quc mesmo quc fcsse tambóm ten decisão favorável
pelo S'I'F cm 2472, quc não há quc se falar em conflito de competência, ncm íornral, nem matcdal.
Seguc ementa do julgado;

Supremo 'I'ribunal F-ecleral S-Í'F - ÀG.ItllG. N-.O RECLIRSO
L,XIRÀORDINÀRIO: RE 638729 N{G
ÂDlN. LEI ÀU'lO|{IZ]\TIV,\. NÂO USURP.\Çr\O DI-:
COMPF.TÊNCIA. Sc a lci municipal, de inrciauva do
próprio Poder Legislativo, cnvolvc apen:rs autorizaçào para
que o admirusttador aia t1e certr mancüa, rào há dc se falar
ern inconscitucionalidade ncm fotmal ncm raaterial.

Essa lei visa estabeleccr cltrcito ao atendido quc (JptâÍ por set cncanrinhado diretarnente
pzra o hospital particular.

Â Câmara de Vereadores é â ÍepÍeseotante direta do povo pelante o gol'etflo
municipal. O povo é o usuátic do sistema móvel dc emergência c quem se beneficia ou se prejudica
conforme o usa.

Â Casa de Leis do lüurúcÍpio, náo cxtrapola sua prerrogativa, nem invade a conlpetônciâ
de outro poder ou errte federativo, pois csta lei, nà,: tem â pÍctensão de tepresentar o município ou
o Dstado, mrüto menos o consórcio CONSANÍL.1, ffâs o por.o <1ue é atendido, ou scja, "consurnidor
6nal".

No entanto, é a Cârnara, a principal legiúnada em vcrbalizar a r'-ontade dr, povo, írentc
a um direito que lhc foi tolhido.

O vereador ó a voz mais legítima do povo.
l.iem o Estado, nern o município, nern o cr:nsótcio, rlem ülesfiro todos cles iufltírs, tern

competência de diminuü r>u obstar do cidadào, o direito natutal de rcceber o atetdimento e a

assistêr:cia, de que julgar mais adequado pârâ scu socoÍro ou recuperação. Inda rnais, se pode
suportâr suas próprias custas, cumulerda a viruosa írtica de não tomar ufll lcito de u,:em scia meis
carente c normalmentc atendido pelo SUS.

Ptoponho o seguinte ptojeto dc [ei, corttando ccm o apr-iio dos nobres colegas.

Rua PeÍnambuco, 1843 CentÍc cEP tsBlC-C21" Ca ar;!na

Fone i4513321-8800 - Fa, 1a513321-3681 - www.rànrdrii.as.3vel.pr.gov.br - e'.nali: âdrii.lfqrcamaracascavel.pr.gov.br



PROTOCOLO DE rNTENÇÕES

Os MunicÍpios abaixo identificados, signatários d€ste, sendo estês:
MUNICiPIO DE ANAHY, inscrito no CNPJ sob o ns. 95.594.800/0001.94, centro,

, 
(Ío

ato represêntado pelo PreÍeito Municlpal JOACIR ANTONIO LÁZZARETTI,
casado, portador do RG sob ns. 3.133.132-3 SSP/PR, ínscrito no CPF sob ne.
554.106.18$04; (29.) MUNlClplO DE ASSIS CHATEAUBRIAND, inscrito no CNPJ sob o
ne.76.208.47910001-18, localizado no Centro CÍvico, Vns, nestê ato representado pela
PreÍeita Municipal DALILA JOSÉ DE MELLO, brasileira, divorciada, portadora do RG-sob
o ne. 1.502.329-5 SSP-PR, inscritra no CPF sob o ne. 285.025.159-3a; (31) MUNICIPIO
DE BOA VISTA DA APARECIDÀ inscrito no CNPJ sob n e. 78.121 .985/000'l-09, centro,
neste âto rêpresentado pelo PreÍeito Municipal VOLNEI SAVARIS, bmsileiro, casado,
portadoÍ do RG sob n§. 1.076.327 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob ne.274.606.579-72;
(41) MUNICIPIO DE BRAGANEY, inscrito no CNPJ sú ne 78.121.9020001-73, oÊirúo,
neste ato Íêpresentado pelo Prefeito Municipal JOSENEY VICENTE, brasileiro, casádo,
podador do RG n0. 4.0843q9-2 SSP/PB, inscÍito no CPF/MF sob ne. 554.231.599:20;
(58.) MUNICIPIO DE CAFELÂND!& inscrito no CNPJ sob ne 78.121 .878/0001-72, centro,
nêste ato Íspresentado p€lo Píefeito Municipal ESTANISLAU MATEUS FRÂNUS
brasilêiro, casado, portador do BG sob ns 1.018.791-5 §SPiPR, insoÍito no CPFIMF
nr 097.657.519-15; (6*) MUNICIPIO DE CAIIiIPO BONITO, inscrito no CNPJ sob
80.869.621/000í -45, oentro, noste ato rêpresentado pelo PreÍeito Municipal ANTONIO
CARLOS DOMINIAK, brasileiro, casado, portador do RG ne 3.445.934-7 SSP/PR, inscrito
no CPF/MF sob ne, 476.399.s49-91; e.) illUNÍClPlO DE cAplTÃO LEôNTDAS
MAROUES, inscrito no CNPJ sob ne 76.208.&?Y0001{9, oêntro, neste ato representádo
pelo PreÍeito Municipal CI-AUDIOMTFO QUADRI, brasileiro, casado, portâdor do RG ne

4.295.895-4 SSp/pR, Inscrito no CpF^dF sob ne 825.259.909-20; (Be.) MUNtClplO DE
CASCAVEL, inscrito no CNPJ sob ne 76.208.86710001-07, centro, neste ato
repÍesenlado pelo Preteito Municipal EDGAR BUENO, brasileko, casado, portador do RG
ns 865.953-2 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob ne 118.'174.459-87; (S.) MUNICIPIO DE
CATAI,IDUVAS, inscrlto no CNPJ sob ns 76.208.834/0001{3, oentro, neste ato
rêpresentado pelo Prefêito Municipal ALOOIR BERNARTT, brasileiro casado, portador do
FIG n0 7,952.469:7 SSP/PR, inscrito no CPF/N,IF sob nc 383.451.709-78; (10r.)
MUNICIPIO DÉ CÉU AZU! inscrito no CNPJ sob ne 76.206.473/000l -01, centro, nestê
ato representado pelo Prefeito Municipal JOSÉ ENERON DA SILVA TELLES, brasileiro,
casado, portador do ÉG nc 2.239.8!8 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob ne 371.171.819-
15; (11s.) MUNICIPIO DE CORBELIA inscrito no CNPJ sob. ne 76.208.82ô10O01-02,
centío, neste ato rêpresentado pelo Preteito Municipal ELIEZER JOSÊ FONTANA,
brasileko, casado, portador do RG ne 3.902.260-5 SSPiPR, inscrito no CPF/MF soh ne

577.891.269-20; (12Ê.) MUNICIPIO DE DIAMANTE DO OESTE, inscrito no CNPJ sob p
ne. n,817.47610O01-44, localizado na Rua Marechal Castelo Branco, 597 , neste ato

pela Prefeita Municipal INES GOMES, brasileiÍa, divoíciada, portadoÍa do
RG
MUMCíPlo DE DIAMANTE DO SUL insorito no CNPJ sob ne

o ne- 3.626.033-5 - SSP -PR, inscrita no CPF sob ó ne. 65
95.595.120/0001-9s,
9.213.809-20; (13c.)

centro, neste âto represêntado pelo PreÍeito Municipal DARCI TIRELLI, brasileiro,
casado, portador do RG nE 5.157.507-5 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n, 020.2ô9,569-
?'9; (í4FJ MUNICIPIO DE ENTBE RIOS DO OESTE, inscrito no CNPJ sob o nE

95.719.449/0001 -10, localizado na Rua Paim, 891, nestê atô Íepresentâdo pêlo
Municipal ELCIO ZIMMERMANN, brasileiro, solteiro, portadoí do RG sob o n!. 3.531
0 - SSP-PF, in§crito no CPF sob o ne. 476.563.529-53; (15e.) MUNICÍPIO DE ESPI
ALTO OO lcuÂçÚ, inscÍito no CNPJ sob rl! O l.612.63doo0i-68, neste ato repres
pelo PreÍeito Municipal HILÂRIO CZECHOWSKI, brasileiro, casado, portador do
4.249,917-0 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n ; (16e.) MUNI
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pela Prefeita MunicÍpal NORMILDA KÓEHLER, brasileira, casada, portadoÍa Cafte
ldentidadê RG sob o n0. 3.785.291-0 SSP-PR inscrita no CPF sob o no. 703.92í.299-

49 (32P.) MUMCíP|o DE OUATRO FONÍES, insorito no CNPJ sob o ne,

95.719.381/000í -70, localizado na Rua São Borja, 560,
Prefeito Municipal RUDI KUNS, brasileiro, casado, portador
sob o rÉ. 3.001.221-6 SSP.PR, inscrito no CPF sob o nq. 369.12.889€3;
MUNTCÍP|o DE OUEDAS DO IGUAç ú, insorito no CNPJ sob nQ 76.205.9620001.4
nêste ato representado pêlo PreÍeito Munioipal EDSON JUCEMAR HOFFMAMM PHADO,
brasileiro, casado, portador do RG sob ne 4.485.921-1 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob
ne 588.849.497-87; (34c.) MUNICIPIO DE SANTA HELENÀ inscrito no CNPJ sob o ne.

76.206-45740001-í 9, localizado na Flua Paraguay, 1401, neste ato Íepresentado pela
Prêf€ita Municipal EITA MARIA SCHIMIDT, brasileira, casada, portadora da Carteira de
ldentldacle RG sob o ne. Í.497.554-3 - SSP-PH, inscrita no CPF sob o ne. 43'1.049.929-
72; (35e.) MUMCÍP|o DE SANTA LÚCIA, inscrito no CNPJ sob ne 95.594.7ü0001-93,
cêntro, nestê ato rspresêntado pelo PÍgfoito Municipal RENATO TONIDANDEL,
bÍasiloiro, casado, portador do RG sob ns 4.027.63G0, inscíito no CPF/MF sob ne

566.'165.389-15; (36e.) MUNICIPIO DE SANTA TEHEZA DO OESTE, inscrito no CNPJ
sob nc 80.882.095/0001-53, cêntro, nsstê ato repres6ntado pelo PreÍeito Municipal
AMARILDO BIGOLIN, brasileiro, casado, po rtador do RG sob ne 3.701.065-0 SSPyP
inscrito no CPFÀ4F sob n§ 488.237r0**t {rr..) MUNiCTPIO DE SÃO JoSÉ D
PALMEIRAS, lnscrito no CNPJ sob o ne. 77.819.605/000í-33, localizado na A

1

Marechal Castelo BÍanco, 979, nêstê ato rêpr€sentado pelo PreÍeito Municipal NELTOM
BHUM, brasilêiro, casado, portador da Carteira de ldenüdade BG qob o íÉ.5.-187.371-8 -

SSP-PR, inscÍito no CPF sob o ne. 840,502.099-34; (383.) MUNICIPIO DE SAO PEDRO
DO IGUAçU, inscrito no GNPJ sob o n0. 95.583.597/0001-50, localizado na Avenida Sáo
Paulo, 786, neste ato represêntado pêlo Prefeito Munioipal NATAL NUNES MACIEL,
brasileiro, casado, po[ador da CarteiÍa de ldentidade Hq sob o Ê.912,6?2-8 - SSP-PR,
inscrito no CPF soÉ o ne. 198.224.139{4; (398 ) MUNTCíPO oE TERBA ROXA, inscrito
no CNPJ sob o nc. 75.5A7.20410001-70, localizado na Avenida Costa e Silva, 95, neStê
ato Íeprêsentado palo Prefeito Munlcipal DONALDO WAGNER, brasileiro, casato,
portador da Carteira da ldentidade RG_sob o nq. 6.067.298 SSP-PR, inscÍito no CPF sob
ô np. 3(s2.877.239-6& (4GJ MUNrcíPD DE TOLEDO, inscrito no CNPJ sob o ne.

76.205.80â/0001€8, localizado na Rua Raimundo Leonârdi, 1586, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO, braslleiro, casado,

0

§
portadot da Carteira de ldentidadê HG sob o ne. 9. 154.566 SSP-PR, inscÍito no CPF
o ne. 276.960.909-25; (41e.) MUNICíPIO DE TRÊS EARRAS DO PARAN A, inscrito
CNPJ sob ne 78.121.936/0@1-68, centro, neste ato repÍesontado pêlo PÍeÍeÍto Municipal
GERSON FHANCISCO GuSSo, braslleiro, casâdo, portador do RG sob nq 902308139-2
SSP/RS, inscÍito no CPF/ÍvlF sob nr 409.886.600-59; (42eJ MUNICIPIO DE TUPÃS§I,
inscrito no CNPJ sob o ne. 71.877.116100o1€8, localizado na Praça Santos Dumont, ínp,
neste ato representado p6lo Pref€ito Municipal JOSE CARLOS MARIUSSI, brasíleko,
soÍtêlro, portador da Cart€lra dê ldentidad€ RG sob o nc. 4.264.607-5 - SSP-PH, insorito
no CPF sob o nc. 604.789.269-87; (43t) MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE,
inscrito no CNPJ sob ns 78.101,82110001-01, cêntro, neste ato r€prêsentado pêlo Pr€feito
Municipal ELDON ANSCHAU, brasileiro, casado, porladoÍ do BG sob nc 3,187.47&5
SSP/PH, inscrito no CPF/MF sob ne 4Í'1.051.739-00, por reconhecarem a importância e i
necessidade do promover melhorias na
Begião Oeste do Estado do Paraná, e:

PolÍtioa Nacional dê Atençáo às Urgências na

'considêÍando os objetivos, princÍpios e dlretrizes d S de Saúde (
expostos nas Leis ne 8.080/90 e n0 8.14290;
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FORMOSÀ DO OESTE, inscrito no CNPJ sob nq 76.208.495,/000140 , neste ato
represêntrado pelo PreÍeito Municipat JOSÉ MACHADO SANTANA, brasileiro, casado,

no CNPJ sob ne 76.208.81U0001-ô5, centÍo, nêstê ato rêpres€ntado pêlo
Munhipal JURACI RONALDO CAZELIÁ, bra§leiro, casado, portador do BG sob
3,115.21s,1 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob ne 435.173.90S-68; (19J MUNlClplO'DE
IBEÍtlÀ Inscrito no CNPJ sob ne 80.8!1.931/0001-85, centro, neste ato representado pêlo
Prefeito Municipal ARAMITAN ANTONIO FOBTUNATO, brasileiro, casado, portadór do
RG de nr 2.006.265 SSP/PR, lnscrito no CPFIMF sob ne €1.823.999-34; (20eJ
MUNICIPIO DE IGUATU, inscrito no CNPJ sob ne 95,595.0'l í0001-67, cêntro, neste ato
repÍesêntado pêlo PreÍeito Municipal MARTINHO LUCAS GODOY, brasileiro, casàdo,
portadoÍ do RG ne 3.597.568-3 SSP/PR, inscÍito no CPF/I\4F sob n! 554.881.299-87;
(2íe.) l,lUNlClPlO DE IRACEMA DO OESTÊ, lnscrito no CNPJ sob nc 95.583.55í0001-
io, tantro, ne§te ato rêprêsêntado pelo Prefêito Municipal LEÔN|DAS NEUBERN
RODRIGUES NETO, brasileiro, casado, poÍtâdor do RG n! 3.045.072-8 SSP/PR, inscrito
no CPF/MF sob ne 369.610.279-2Oi l2f§)l MUNICIPIO DE JESUITAS, inscrito no CNPJ
sob rle 7/.398.15{0001-08, nestê ato represêntado pelo PreÍeito Municipal APARECIDO
JOSÉ WEILLER JUNIOR, brasileiro, casado, pqrtador do RG sob ne 5.855,81'Í-7
SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nr 801.083.009-78; (zrc.) MUNICIPIO DE LINDOESTE,
inscrito no CNPJ sob nq 80.881.91í0001-92; centro, nestê ato represênlâdo pelo Prefêito

nicipal SILVIO DE SOUZA, b RG sob nc 5.569.7124

§
SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob
CÂNDDO RONDON, inscrito no CNPJ sob o ne. 76.205.814/0001-24, Iocalizado na Rua
Espirito Santo, 7n nesle ato represontado pelo PteÍelto Municipaí MOACIR LUÍZ
FROELICH, brasíleiro, casado, poÍtador da Carteirá de ldentidade RG sob o na.

1.834.390-6 - SSP-PF, inscrito no CPF sob o ne. 333.603.599-s8; (25e.) MUNrcíPlo DÉ
MARIPÁ, inscrito no CNPJ sob o ns. 95.58it1.571/0001-02, localizado na Flua Duqu€ dê
Caxias, 337, nestê ato representado pela Prefeita Munlcipal JACIRA QUIRINO ALVES,
brasilelra, solteira, portadora da Carteirô de ldentidade RG sob g n0. 2.245.109-0 SSP-
pR, inscÍita no CpF sob o ne. 284.114.809-25; (26F.) MUMeÍHO DE MERCEDES,
inscrito no CNPJ sob o ne. 95.719.373f0001-23, locâlizâdo na Avenida João XXlll, dne,
nest€ ato Í€presêntado pelo Preleito Municipal VILSON SCHWANTES, brasiteiro,
câsado, portador da Cartêira de ldentidade [G sob o ne. 213.214-6 §SP-PR, inscrito
CPF sob o nr. 512.899.979-U; (Ue,l MUMCíPIo DE NOVA AUROBA inscrito no CNPJ
sob nr 76208.85910001-52, centro, nestê ato reprosentado pêlo PreÍeito Munioipal
PEDBO LEANDRO NETO, brasileiro, casado, portador do RG sob nc 3.730.026-4
SSp/pR, inscrito no CpF/MF sob ne 73i.S96.899"72: (298.) MUNtCtptO DE NOV-A
SANTÀ ROSA, inscrito no CNPJ sob o ne. 77.116.663/0001-09, localizado na Avenida
Tucunduva, 833, nesto ato representado pêlo Prefeito Municipal NORBEBTO PINZ,
brasileiro, casêdo, portador da Carteira de ldenüdadê RG sob o ne. 395.717 SSP-SC,
inscrito no cPF sob o nq. 283.368.879-20; (?§.1 MUNrcíPlc DE OUBO VERDE DO
OESTE, inscrito no CNPJ sob o ne. 80,880.107000í40, localizado na Rua Curitiba,234,
nêstê ato reprêsontado pela PreÍsita Municipal CLEUNICE ALVES, brasileira, casada,
porladora da Carteira
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rasileiro, eâ§ado, portador do
ns 913.358.179-72; (24E) MUN ICIPTO DE MARECHAL
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de ldêntidade RG sob o
(30e.) MUMCíP|O DE

no. 259.879 SSP-PR, inscrita no CPF sob o
PALOTINA, inscÍito no CNPJ sob on!, 283.Í61.7/9-00;

N

76.208.48710001-64, Iocalizado na Rua Aldk Pedron, 898, nestê ato Íeprasentado
Prefeito Municipal LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI, brasileiro, casado, poÍrador
Carteka de ldent?ade RG sob o ne. 1.182,771-3 - PR, inscrito no CPF sob

95.719.47A0A01-05, looalizado na Avenlda
36e.293.959-00; (31s.) MUNlcÍPlo DE PAÍO BRAG , inscrito no CNFJ sob

rep
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Avenlda Coronel Otáúo Tosta, ,26, nostê ato representado pslo PrêÍêito
MANOEL KUBA, brasileiro, oasado, portâdoÍ do RG so_b o
inscrito no CPF sob o ne. 12í .211 .00&06; (18e,) MUNICIPIO DE

nq. 5.948.87S7 -
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* considerando â compêtência municipal para rêãlizar açõês ê seruiços objetlvando
imênto à saúde da população no âmbito da PolÍtica Nacional dê as

rgências;

'considsrando as disposigõês da Lei ne 11

6.01712007, quê dispõe sobre norínas geÍais
consórcios pÚblicos e dá outras proúdências;

.10712cÉ,5, regu lamentada pelo Deci€to
de contÍalação, pelos entes ÍedêÍadôs, dê

" considerando o quê prêcêitua o art,21 da Lei Complemenlat ne 141/20'12, onde
quê os Estados e os Munioípios que estabelecerem consóÍcios ou outras íormas
dê coopêrativismo, para a exec-ução conlunta de âFÊs e seMços de saúde e
cumprímerúo da diretriz oonstitucional de Íêgionêlização e hierarquizaÉo da rede dê
sêrviços, podeÍão remÊnejal êntÍe si paÍc€las dos recursos dos Fundos de Saúde
deÍivadas tanto de receitas próprias oomo de transferêncías obrigat6rias, que serão
adminlstradas segundo modalidads gorencial pactuada pêlos entes envolvidos, devêndo
eslar, contudo, em oonsonância cnm os preceitos do Direito Administrativo Público, mm
os princípios inscritos na Lei ns 8.080. de 19 dê sêtêmbro dê 1990, na Lei no 8.142. de 28
de dezembro de 1990, e na Lei no 1'!.107. de 6 de ebril dê 2005, e oom as normaó
$US pactuadas na comissão ínter gestorês tÍiPartitê e aprovadas pelo Consêlho
de Saúde;

Enlendem como n€cessária a adoção do Consórcio Públioo de Direito Privado para
de gerenciamenb s exêcução dâ políticâ de urgância e emergência, segundo o epostô
no artigo 241 da Constituição Federal, na Lei n0 11.107105 deüdarnente regulada pelo
Dêcrêto nc 6.017107, o que Íazêm mêdiante as seguintes cláusulas e disposições: !

CAPFruLO I
DrsPosçÔEs NSIITUCIONA|S

Cláusula lE - o prêsênte pÍotocolo üsa à constituiÉo do CONSÓBC|o
INTEBMUNICIPAL SAMU OESTE, doíavante denominado CONSAMU, na Íorma de
associaçáo ciúl sem Íins lucíaüvos com personalidadê juíídica de direito privado, sedÍado
no município dê Cascav€l/PR, com a finalidada ds er(ecutar açôês ê sêÍvhos na área de
regulâÉo das urgências, transpoÍte de paclentes graves e atendimento pré-hospitap
móvel que estejam ligados à Política Nacional de Atençáo às Urgências do SUS, ém
conlormidade com a legislação pertinente, a pactua@o dos gêstorês do SUS e os atos
administÍaüvos quê lhê digam íespeito.

§ 1r - o coNsÓRclo INTERMUNICIPAL SAMU OESTE, reger-seá, igualmsnre, pelo seu
éSocial, Reglmento Intsrno, pêlo Phno Anual de Trabalho que adotar, pelo

\
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§

C,ontíato de Ratei-o, e pelos demais atos, instruçôês, normas e decisões quê Íorgm
apÍovados pêlos Orgãos Deliberativos, respeitado as disposições deste Protocolo, bem
como pelos dispositivos legais e rêgulamentares originários do Poder Público, que lhe
foram aplicáveis.

§ 2e - Nêstê Protocolo. de lntenções a expressáo Consórcio
os vocábulos CONSORCIO e ENTIDADE, s€ equivâlem
organlzacionais, edministraüvos e gerenciais-

'ctáusula 2e - coNsÓRclo |NTERMUNIoIPAL SAMU OESTE terá a área de a

Municipal, a sigla ÔONSAM
para todos os êÍeitos
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coincidente com a área Íísica dos Municípios
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CAPrÍULo il
oEJmvos, õôuÊHnrêrrc, PRAzo.

áusula 3! - Para o cumprimonlo de sua Íinalidade o CONSAMU têrá por objetÍvos:

a) executaÍ, total ou em oonjunto, as a@es e servigos d6 saúdê ligados à polftica
urgência e emergência na região dê sua abrangência;

de

b) gerenciar e otimizar recursos humanos, Íinanceiros e matêriais existentes e sob' s
administraçáo, respeitando a padronizaçáo determinada;

c) realizar êstudos, pesquisas ou projetos destinados à formação de rêouÍsGs humanos
nas áreas da inteÍêsse do consórcio para o ormprimento de sua Íinalidadê; .

d) firmar convênios, contratos, temos de parcêria, acordos de qualquer natureza, recàber
auxÍlios, contÍibuiçôes e subvonções da outras enüdades e órgáos dê govêmo, visando
planejaí, âdotar € exscutar pÍogramas e medidas destínadas à promoçáo da saúde dôs
habitantes dos munlcípios consorciados, em especial, âpoiando serviços e campanhas do
Ministério da Saúdê ê Sêcretâria do Saúds do Estado;

e) implantaÉo de processos elêtrônicos ou inÍormatizados contribeis, administrativos,
gerenciais e operacionais, visando criar inskumentos de. controlê, avaliação e
acompanhamento dos serviços prestados à população rêgional;

0 viabilizar a sxistênoia de infÍaestrutura de saúde regional na área teritorial,; do
oonsórcio, de manelra a propiciar a integração das diversas instituições públicas e
privadas para melhor operaoionalização das atividades de saúde;

g) adquirir lons móveis e imóveis quê entendeí necessários a amplá Íealização das
finalidades do Gonsórcio, através de recursÀs plopíos ou decoffenles de rateio,de
investimênto de seus consorciados, os quais iÍtegraÍão o seu patrimônio, bêm como
rêceb+los em doaçáo, autorlzação de uso ou comodato, bem como rêalizar a venda
pública de bens oonsiderados Inservíveis;

h) adquírir equipamêntos, insumos e produtos, drogas, medicamentos, necessários à
realização de serviços dê Báúds à população pertencente aos munícÍpios de abrangência
deste G:onsóÍcio;

l
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saúde,i) contratar e credenciar êmprEsas especializadas para pÍestaÉo de seMços de
através de chamamento público;

j) adminlstrar ou gerenclar direta ou indh€tamente os servÍços de saúde, programas
govemamentais e projotos afins a relaüvos. às árêas de sua atuaçáo, de Íoína
suplêmentar ou complementrar, dêsdê quê dÍsponÍveis pelos municfpios consoÍciados,
mêdiantê oontraüo de rateio, nos termos da Lei n0 1 t .107/2005 e Decreto ne 6017n007.

k) oÍiar instrumentos de clnuole, acompanhamento e avalhçáo dos serviços de
pr€§tados à população dos Municípios consoroiados;

que o intêgrâm, em assurÍos de
almente com as
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l) representar o conjunto
comum, perante órgãos e
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l
\Cláusula rt - Em relação à gestáo associada do seMço público serão compêtências

CONSAMU:

a) manter em funcionamento as unidades de suponê básle,o ê avançâdo,
em suas bases, observado o Plano de A@o Regional da Bede de U

Emergência da Regiáo Oeste do Paraná;

b) manteÍ e gerênciar a eslrulura de regulação regional ê as sstruturas micro
sorviço de âtendimento móvel de urgência (SAMU);

c) mantêÍ em tunoionam€nto a Central de Regulaçáo Médica das Urgências, utillzando
númêro êxclusivo e gratuito;

d) operacionalizar o tuncionamento da rede dê atênção das urgências, no seu
componentê préhospitalar móvel, equilibrando a distribuiçáo da damanda de urgênoia e
propordonando resposta adaquada e âdaptada às nêcêssidades do cidadão, por meio de
oriontaÉo ou pêlo ênvio de equipes úsando atingir todos os municípios da região de
abÍangência;

e) realizar a ÍêguÍação médica, diretamênte ou à distância, de todos os atendimentos pr&
hospitalares;

Í) realizar o atendimento pré-hospitalar móvel de urgência, tianto sm casos de traumas
como em situaçóês clínicas, prestando os cuidados módicos de uÍgência aproprÍados ao
estado de saúde do cídâdão a, quando se fizer necesúrio, transportií-lo com seguranga

com o acompanhamento dê prorissionais do sistemâ até o ambulatório ou hospitali

g) regular e organizar as transÍerências inter-hospitalaÍês de pacientes graves intemados
pelo SUS, ativando equipes apropÍladas para as hansÍerências de pacientss.

Clánsula 5t - O CONSAMU terá pÍazo indeteÍminado de vigência sêndo guê a 6ua
enin$o, quando por ventura ocona, dar-sÊ.á mediantê aprovaçáo êm Asssmbléia GeÍal
convocada nos têrmos do Estatuto Social.

CAPÍTULO il
ENTES CONSORCIADOS

Cláusula 6r - Comporão o CONSAMU os seguintes enles:

l- Os municípios ora signatários;
ll- Os demais municÍpios do Eslado do Paraná, Iegalmentê rêconhêcidos, e que aderkem
ao presente protocolo de inten@es, após aprovação em Assembléia Geral.
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CAPíTULO IV
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Cláusula7.'-OCO MU será dotado da sêguinte

»

| - Assembléla Gêral (
ll - DkêtoÍia Executiva
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lll . Conselho Fiscal;
lV - Comitê Gestor Rggional dê Atênção às Urgências;
V - Secretaria Executiva.

que I os

--f--

t)E

§ 1s - Os mêmbros da Dirotoria Exeouüva náo responderão, nem mesmo sub
pelas obrigaçõês do CONSORCIO INTEBMUNICIPAL SAMU OESTE, desde
atos por êles píaticados.

§ 2e - Os membros da Diretoria Execúiva, do Conselho Fiscal e do Comitê Gestor
percêberão qualquer r€muneração, boniÍícaSo ou vantagem pelo exercício de. seu
cargos, que serâo clnsÍderado§ de Íelsvante mérito público.

CAPÍTULO V
coMpETÊNclA E ATRTBUçõES DAS UNTDADES DA ESTRUTURA

ORGAT.IIZACIONAL

Segão I
Da Assembléia Geral

Cláusula 8! - A Assembléia G6râl é o órgão máximo de caráter doliberaüvo e nonnativo, e
será conslifuída pêlos PreÍêitôs dos Municípios mnsoÍciados.

§ la - A Assembléia Geral reunlr-s+á, oídlnaÍiarÍente, no mês de março, para:

| - ApÍêciar o r€latório anual da Dirêtoriâ Executiva;
ll - Discuüí ê homologar as contas e o balanço aprovado pelo Conselho Fiscal;
lll - Proceder, quando for o oaso, a eleiçáo do Presidente e do Vice-Presidento do
CONSAMU, nos termos pÍevistos nêste Protocolo de lnlenÉes,

§ 2e - A Assembléia Geral se realizará, extraordinariamente, semprê que
Íelevante, a critório do Presidentê do CONSAMU, a pedido da Direto a ,do
Conselho Fiscal ou poÍ solicihÉo por esc.ito de Z5 (dois quintos) dos consorciados oom
direito de votar.

§ 3ê - Ressalvados os casos especíÍicos deste Protocolo dÊ lntençõês, as Assembléias sê
em prim6lta êonvocaÉo com a maioría absoluta dos consorciados e, trínta

mlnutos após, em segunda convocação, com qualquer número.

§ 4e . As deliberaçóes sêÍáo semprê por maioria slmples dos votantes rogulares presêntes,
com exceção no oaso de êxtinção do CONSAMU e destinação do seu patrimônio que
êxigido o voto concorde de 2:/3 (dois terços) dos prosêntes à Assembláia
@nvocada paÍa ês1e , não podendo ela deliberar em primeira convocação,

ou com mênos de têrço) nas
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§ 3e - O QuaclÍo GeÍâl ds CaÍgos e Funçõês do CONSAMU encontÍa-so deÍinido no Anexo
l, que psssa a ÍazeÍ parte integrante do prês€nte protocolo.
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§ 50 . O CONSAMU adotará práticas de gestáo administrativa, neoessárias e §,

coiblr a obtenção, de forma indúidual ou côletiva, de beneÍícios É vântâgens pessoais, êm
la da participaçáo nos proeessos decisórios da respec'tiva pessoa |urÍdica.

§ 6! - Os votos de cada mêmbío da Assembléia Geral seráo
independêntomente da quota de contribuiÉo de cada MunicÍpio consorciado.

§ 70 - Das reuniôes do CONSÓRCIO serão lavradas atas, regisfadas em livro p

§ 8P - As A$sembléias Gerais deveráo ser convocadas com 8 (ofto) dias de
devendo o êdital ser publicado em Jornal de Circulação Regional, bem como en
+ mail para todos os municípios consorciados ê postado no sítê do CONSAMU.

Cláusula I - Compotê à Assêmbléia Geral do CONSAMU:

| - dBcidir sobre os assuntos de intarêsse g€ral ou compatíveis com as Íinalidades do
coNsÓRcro;
ll - aprovar Plano Ànual de Trabalho, mm a observância das normas legais e técnicas
p€rtinentes;
l[ - aprovar o rêlatório anual dê aSes e aüúdades, a proposta orçamentária anúal, o
contrato dê Rateio do CoNSAMU elaboÍadci§ pela Secretaria Ex€cutiva;
lV - iulgar as contas do CONSAMU do ano anterior a apÍeciâr sêus relatóÍios;
V - orientar e supervisionar a polÍtica patÍimonial e Ílnanc€ira do CONSAMU;
Vl ' dêllberar sobro a aceita@o de doaÉes e legados de bens móveis ê imóveis, com ou
sem êncargos;
Vll - autorizar a alienação e a oneração de bens móveis ê imóveis pertencêntês ao
CONSAMU;
Vlll - aprovar o seu Regimento lnterno;
lX - autorizar a celebração de convênio ou parceria com órgão € entidades aÍins,
naoionais, estÍang6iros ou internacionaís;
X - aprovaÍ plano de cargos, Íun$es, salários e beneÍÍclos do pêssoal do CONSAMU;
Xl - eleger, aÍastar ou destituk membros da Diretoriâ Exêcutiva, observada a legislaSo
vigêntê;
Xll - aúoÍizar o ingrêsso dê novo MunicÍpio que pretenda consorciar-se, observadas as
disposi@es deste PÍotocolo de lntênÉss;
XllÍ - dêllbêrar sobÍe a €xolusão de MunioÍpio consorciado inadimplente com suas
obrigaçõês ê contribuiÉes perantê o Consórcio.
XIV - deliberar sobre a mudança de sede;
XV - delibêÍar sobre os casos e situaÉes omissas deste Protocolo dê lntengõ€s e do seu
Estatúo Soclal.
XVI - estrabelecer os casos de contÍataçáo têmporária por excepcional int€resss público.
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§ 11 O mandata do ente cessará automaticamente no caso de não mais
do Município Consorciado que re hipótese
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Seção Il
Da Dlretorla Execuüva

Cláusula 10r - A Diretoria Executiva é composüa de um P te, que será o P
do CONSAMU, e um Vice-Presidente, elêitos pela Assembléia Geral, dentre os
PodoÍ Exêcutivo dos Munichio€ consorciados, com mandato de z (dois) anos,
uma reeleiçáo.

CheÍia do PodeÍ
rêsidêntê.
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§ 2!. Se o Vice Presidente tambóm não puder âssumir a pÍesldência do CO esta
será ocupada poí um dos membÍos do Conselho Fiscal escolhido entre até a

dg nova Assâmbléia para a êscolhê do novo Presidente.

Cláusula l tr - Ao Presidente do CONSAMU compete! especificadamente:

va ê passivam

x

a

| - promover articulâção pêrÍÍranênte entre os Municípios oonsorciados;
ll - rêpíes€ntar o CONSÔRCIO ou promover-lhe a representação, ati
em Juízo ou Íora dele.

«l

lll - convocar e presidir as Assemblóias Gerais, íazendo cumprir as deliberag6es e
decisões lomadas por esse óÍgâo;
lV - Ílrmar protocolos, acordos, ajustes, convênio, parcerias ê contratos com pêssoas
físicas ou iurÍdicas, de direito pÍi\rado ou público, naoionais, estrangêirâs ou intêrnacionais;
V - nomaar os cargos em comissão, observando-se o Plano de Cargos e Salários ügente.
Vl - avocar, paê si, pára Íesolvêr ou decidir, os casos e sifuaçóes, que dependam de
pronta dêcisáo, ad relerendum da Assemblóia Gerall
Vll - homologar as licita@es realizadas pelo CONSÔRCIO;
Vlll - praücar oúÍas açóês e atiúdades compatÍvels oom sau cargo sê dêlegadas pela
Assembléia Geral, inclusive repÍ€sentar o Consóíêio perante lnstituiÉes Financeiras
juntamente com o Secretário Execuüvo, rcalizar a movimentaçáo de recursos fina
aplicaFes Íinanceiras e invêstim8ntos;
ÍX - aprovar a contrataÉo de empregados pâÍa prover- o quadro de pessoal eÍetivo'do
Consóroio para o desempenho de tareÍas técnicas, administrativa e de manutenção,
sempÍe precadidas de ssleção oompêtitiva pública;
X - aprovar a demissáo de empregados do Consórcio;
Xl - aprovar a contrâtaÉo de prestaçáo de seMços técnicos ê cientíÍico Bspecializados,
em caftitêr têmporário;
Xll - cumprir e Íazer cumprir as determinações conüdas nêste Protocolo de lntênções,

Cláusula 12r - Compête ao Vice-Presidente substituir o Presidente em seus
impedimêntos, aÍastamenlo,s e/ou licenças, bem como rêprêsêntá-lo por delegação
expÍessa.

Seção lll
Do Cuselho Fiscal

Cláusula 13r - O Conselho Fiscal será composto por 03 (três) membros e respectíüos
suplentes, indicados e eleitos pela Assembléia Geral, dentre os seus integrantês, a quem
compete:

| - Íiscâlizar peÍmanenteínente a cúntabilidade;
ll - acsÍnpanhar e Íiscalizar quaisquer opeíações Êconômico-Íinanceiras;
lll - sxarcêr o controle de gesüio e das Íinalidades;
lV - emitir parecer sobre o plano de aüüdades, proposta orçamêntária, balangos contríbeis
e relaÚios êm conta§ em geral;
V - eleger denke seus membtos o Prêsidente.

§ le - O mandato dos membros do Conselho Fiscal é o mesmo da Diretoía

§20-os elho Fiscal não serão
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§ 3F - O Conselho Fiscal reunir-se-á quando convocâdo pelo Secretiírio Executivo ou
seu Presidante, ou âinda por 2y'3 de seus membros.

Seção lv
Do Comltê Gestor

Cláusula lrF - O Comitô Gsstor Regional de AtenÇáo às Urgêncías
uma instâncla participativa dedicada aos dobatês, elaboração de proposi
pactuaçôes sobre as polÍücas de organizaçáo e a operação do Sistoma de
lntegíal às Urgênoias da região, funcionando oomo Orgáo Consultivo da gêstão
o será composto por órgâos r€prêsentâtivos das segulntes enlidades, em igual núm
para 10r e 2G Regionais dê Saúde:

| - um Íepresentante de cada Regional de Saúde;
ll - dcÍs ooordenadores municipais de Atenção às urgências a s6rêm designados pelo
respectivo Conselho Regional de Sêcíetiírios Municipais de Saúde,
lll - um repr€sentante do munioípio sede de regional de saúde,
lV - um dos serviços de saúde que assinaram ou vierem a assinar o Termo do Adesáo ao
Sistema SAMU,
V - rêprêsêntante do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civíl, da Polícia Militar, das PolíÕias
Bodoüárias Estadual e Fsderal;
Vl - um Íepr€sentante da DeÍesa Civil;
Vll-um representante do Conselho Municipal de Saúde (CMS) do Município de Cascavel
ê de Toledo, sedes da 108 e 20e Regionais de Saúde;
Vlll - um rêprssentante das lnstituiç6es ê SeÍviços de Salvamênto ê Resgate envolvidos
no âmbito de responsabilidade do Comitê Regional e outÍos membros a sêrem
apreciados pelo Plenário do Comitê Gestor.

ParágraÍo Únlco. Os obietr'vos, atribuições, competências, estÍuturação e formalde
Íuncionamento do Comitê Gestor Regional de Atênção às Urgências seráo deÍinidas ém
Regimênto pÍo?rio.

Soção V
Da SêcrêtaÍia Executiva

Cláusula Í5! - A Secretiaria Executiva do CONSAMU, órgáo de
coordênadorla e €xecuçâo de suas Íinalidades operacionais, Íica assim oonstihiída:

| - Sefietário Executivo;
- DepaÍtamônto Jurídico;

lll - Dêpartamentos Técnic'os;
lV - Conüoladoria lnterna.

Cláusula 16Ê - O Secretário Exoclltivo será nomeado pelo Presidente do CONSÂMU, ad
da Assembléia Geral, sendo requisito de preenchimento a oondu

curso superior e experiência comproyada na área administrativa pública,
competâ:

| - promover. a execuçáo das decisões da Ass€mbléia Geral ê Diroloria Executiva;
examtnar e mnvênios, contratos, acordos, parcêrias e intercâmbios
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q
os §eus intêresse§ e c€nveniências ê nos termos ds suas Íinalidâdes operacionais,, para
aprovaÉo da Assembléia Geral;
lli - eÉborar e submeter à Assembléia Geral do CONSÓRCIO para aprovaçãó, as

)

tes matérias:

a) o relatório anual de aSes e atividades e â proposta orÇamentária anual;
b) a prestação dê contias das ações e atividad€s;
c) a escrituração contábil;
d) a contÍataçáo de empregados para prover o seu quadro de pessoal êfeüvo, pa o
desempênho de tarsfas tócnicas, administrativa e de manutenção, sêmpÍe
sêlêçáo competitiva públioa;
e) a dernlssáo de êmpregados;
í) o plano de cargos, Íun@es, salárlos e bênoÍÍcios do Consórcio;

lV - autorizar comprâ6, pagamentos ê fomecimentos que esteiam de acordo com o Plano
Anual de Trabalho e dentÍo dos limites do orçamsnto aprovado pela Assembláia Geral,
bem coÍno movimentar om conjunlo com o Prosidontê do CONSAMU as contas bancáÍias
e os recursos financ€iros do consóÍoio; .

V . autenücar ou l6var à autenticação dê sutoridâdê compêtsnt€ os liwos do Consórcío;
Vl - prBparâÍ a pauta e acompanhar as Assemblóias Gerais e reuniões dos Conselhos;
Ml . praticar oulÍas ações e atividades compatíveis com seu cargo, quando delegadas
pela Dketoria Executiva.

Cláusula lV - O Departamênto JurÍCioo será Íormado por um Dirêtor Jurídico e
Assêssores Jurídicos, bem csmo auxiliares adminislrativos, quantos Íorem necessários, a
critério da Assembléia Geral, devendo os AssÉssoíes Jurídicos e Auxiliares
Administrativos serem contíatados âpós apÍo/ação êm seleção competitiva pública.

| - contÍolar, exêcutâr e coordenar as atiüdades de natuÍeza jurídica r€lacionada ao
CONSAMU;
ll - analisar, sob o ponlo de üsta JurÍdico, os prooêssos gue lhe seJam submêtidos pelo
Presidente e d€mais unidades administratfuas do CONSAMU, emitindo parêcer a
respeito;
lll - participar de síndicâncias ê procêssos administralivos emitindo odentaçâo
oonvenlente;
IV - realizar estudos sobrê a legislação fedeíal, estadual e municipal, 0
Presidente e demais órgáos, quando se fataí de assunto de interesse do CO
V - prornover a cobrança judiciâl da dÍüda aüva e de quaisquer orrtros créditos náo

uidados nos prazos legalmente estabelecidos;

1

4r.
kVl - pÍestar asslstência jurídica necessárh nos atos pÍaticados pelo Presidente,

aquisi@es, bem como, nôs contratos finrndos polo CONSAMU e nos procedimentos
Ijcitatórlos;
Vlt . prestar assessoramento jurídlco para o Presidentê em procedimentos que
concomitantemente estes e o CONSAMU, esp€cialmentê iunto ao Tribunal de
Estado do PâÍaná;
Vlll - rêprêsêntaÍ o CONSAMU em qualquer instância judicial, atuando o mêsmo
Autor ou Réu, oponênte ou simplesmentê i I
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I'. lte

/É/
@

(v\

Gláusula 18r - O Diretor Jurídico será nomeado pelo Presidente do CONSAMU, ad
bferendum da Assembléia Geral, sendo requisito de preenchimento inscriÉo lunto à
OÍdeÍn dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, bêm como de comprovada orperiênch
na área de direito público, a quem compete: I T
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Cláusule 1gr - O Dêpartamento Técnico será cooÍdênado pêlo SecÍêtário ExecuÍivo
sorá composto de:
| - Coordenação Administrativa;
I - Coordenação Financeira Contábil;
lll - Coordenação Clínica;
lV - Coordenaçáo de Eníeímagem.

§ 10 . Os Coordenadores de cada Dêpartam€nto Tácnico serão nomead
PÍesidente do CONSAMU.

;pelo

§ 2e - As Coordenaçôes Técnicas seÉo compostas de Gerências Ope
especíÍicas, cuja composição e atribuições seráo definidâs êm Flegimento lnterno
CONSAMU.

§ 3Ê - O preenchimento dos cargos existentês êm câda Coordenação Técnica, bem como
nas respectivas gerências operacionals, se dará através de seleção competitiva públioa.

Cláusula 20r - O Sistema dê Controle lnterno do CONSAMU, com atuaçáo préüa,
ooncomitanta e posteÍioÍ aos atos adminislrativos, alicerçada na rêalização de auditorias,
üsa à avaliação da ação governamental e da gestáo Íiscal dos adminislradores, tendo as
seguintss competências:

| - avaliar o oumprimento das mêtâs Íiscâis e financêiras estabolêcidas pela Lei de
Responsabilidade Fiscal;
!l - rsâlizar o controle Em todos os níveis 6 6m todas as unidades do Consórcio com
ÍêlaÉo à perÍeita execução da Fleceita e Despesa Orçamsntária;
lll - exercor o controle das opera$es de crédito e gaÍantias bêm como os.direitos e
haveres do Consórcio;
lV - comprovar a legalidade e avaliar os rBsultados, quanto à eÍicácia e eÍiciência, da
gêstáo orçamêntária, ÍinanceiÍa, patrimonial e de pessoal;
V - exercar controle das lnÍorma@es para o sistema de Auditoria Pública do Tíbunal de
Contas do Estado;
VI - realizar pEriodicamênte iunto ao Dêpaítamânto de Administração e Finanoeiro
auditoria nos sistsmas contáb€is, financeiro € patrimonial, inclusivg nas prestâçóes .de
contras dos suprimentos de lundos concedidos, €mitindo parêôêr técnico consubstanciado
nos resultados encontrados;
Vll - Íêcebêr e apuraÍ píocedência de deolaraÉes ou denúncias sobre
relacionadas à execuçâo orçamentária e financeira, sugerindo, quando Íor o
instalaçáo de sindicâncias e inquéritos administralivos pertinentes;
Vlll - emiür parecer e relatório;
lX - prestar assessoramento direto e imêdlato nos assuntos r€lativos ao Control€ lntemo,
êspecialmente no que diz rêspeito aos dispositivos da Lêi ds Besponsabilidade Fiscal;

- apohr o controle êxtemo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná no exercÍcio de
sua missão institucional ;

Xl - exêcutar outras atividades aÍins ou correlatâs no âmbito de sua compêtância.

Gláusula 21r - O csrgo dê Controlador ào -Conràte intemo será de píovimento
Comissão, de livÍê nomeaçáo pelo Presidêntê, derr'endo s6r rêÍerendado pela
Geíâl (Conselho de Prefeitos), e será exercido por @upânte que detênha
habllitação técnioa, quando a área de etuâção assim o êxigir, o qual sêÍá 6xerci
Íuncionário de caneira do Consórcio ou de algum Município Consorciado.

Cláusula - O Íuncionário público pertencentê ao Qúadro do MunicÍpio
optar p
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remune,ação íntegral do c{rrgo em comisúo respec'tivo, ressalvadas as condi!6es
estabelecidas pelos reçectivos temos dê pêÍmuta, disposiçáo ou cessão.

la 23r - O Controlador dê Controle lntêrnó poderá ser au{liado por assisteÍnes
inistrativos do quâdro do CONSAMU.

Gláusula 244 - Para o desempenho de suas atibuições oonstitucionais o Co
Control€ lnterno pocleÉ maniÍestar-ss por meio de relatórios, auditorias,
parecgrês, orientraçõ€s normativas e outros pronunciamento§ voltados a
sanaí possíveis irregularidades.

ntro rde
lnsp

Cláusula 25r - Constituem-se gaÍântiâs do ocupante do cargo dê Controlador
Controle lntemo:

| - a indeperrdência proÍissional parâ o dêsêÍnpênho das atiüdadê§ pertinentes;
ll . o livr€ acêsso, com pÍévia comunicaçáo, às repartiçõgs, documentos e bancos de
dado6 indispensá\rêls ao exercício das Íunções dê contÍolê interno.

Cláusula 26r - Fica assegurado, também, no primeiro ano do mandato do Presidente do
CONSAMU, ao sêrvldor quê êxêrcêu o cargo de Controlador de Controle lntêmo e que
nâo for Ísconduzido ao cargo, o acesso aos sistemas d6 informáticâ, documentos e local
dê rabalho adequado, para a €laboÍação da prêstaÉo de contas ê emissão de parecer
prévio das contas do Consórcio, para enoaminhamênto ao Tribunal dB Contas do Estado.

Cláusula 27 - O servidor guardará sigilo dos dados e inlormações pertinentes aos
assuntos a quê tiver acesso om deconênch do exeicfcio de suas funÉes, utilizandeos,
êxclusivaments, para a elaboração de pareceres e ielatórios destinados à autoridade
oompetente, sob pena de íosponsabilidadê administratlva, oivil e pênal.

CAPÍruLO VI
PESSOAL

Cláusula 2& - O CONSAMU contará com quadro dê pêssoal composto de Cargos de
Provimênto em Comissão e de Êmpregados pelo regime da CLT, conforme Anexo l,
estes admitidos por mêio dê processo seleüvo público, de acordo con as norrnâs que
orisntam I adm inistraçáo pública.

§1e. O regime jurÍdico dos êmprêgos s€É aquele preüsto na Consolidação das Leiyáô
Trabalho, aÍastada qualquer disposiçáo característica da oarreira de seMdor público,
especialmente a estabilidade no seMço, sendo que serão ünculados ao Begime Geral
de Previdêncía Soclal.

§ 20. A alteraçáo no número de vagas, Íixação da remuneração, da jomadâ de trabalho,
das atribulÉes e lolaÉo dê cada um dos cargos seÉ disciplinada pela Assembléía
Geral, na fonru quê deÍinií o E§atuto Social.

§3e. O quadro de pessoal e disposÇões coffelatas poderão sêÍ
Assembléia Geral, na íoma que deÍinir o Estatuto Social.

Gláusula 29r - Podêíão contratado§ pÍoÍissionais por tempo determinado,
restrifro de número,
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Único. Os casos que domandem a contrataçáo temporáriâ seráo avaliados e
rizados pela Asssmbléia Geral.

sous quadÍo§, desde que permitido em sua Legislaçáo.

CAPíTULO VII
DO CONTRATO DE GESTÃO E TERMO DE PARCERIA

Cláusula 31í - O CONSAMU poderá Íirmar Contratos de Gestão ê TeÍmos de
deÍinidos na Loi ne 9.637/1998 e Lei ns 9.790/1999, respêotivamente, por delibera$ó da
rnaioria absoluta dos consorciados pr€s€ntes na Assembléia Geral.

oAPhULO Vilr
DA cÊSrÃO ASSOCTADA DE SERV!çOS PÚBLICOS

Cláusula 32, - Os Municípias autorizam a gestão associada dos serviçôs públioos
relaoionados com a execuçáo das Íinalidades consorciadas, em especial para:

| - manter em funcionamento as unidades do supoíto Msico e avangado, doscsntralizádo
em suas basês, observado o Plano de AtenÉo lntegral às Urgências; .

ll - mantêr e gerenclar a êstruuÍa de Íegulação e as estruturas regionais (Bases) do
Seív'@ de Atêndimento Móvel de Urgênoia (SAMU);
lll - mantsr em tuncionamenb a CentÍal de Regulaçáo Medica das Urgências, utilizando
número exclusivo e gíatuito - 192;
lv - opeÍacionalizar o Íuncionamento da Rede de Urgância e Emergência, equilibrando a
distribuk$o da domanda de urgância e propoÍcionando rêsposta âdequada e adaptada às
necessidades do cidadáo; r'

V - manter a regulação médica para o atêndimento pré-hospitalar móvel de urgência,
tanto em câsos dê tÍaumas como ern situaÉes dÍnlcas, prestando os cuidados médicos
de urgência apropriados ao estado de saúde do cidadão e, quando sê fiz€r neoêsuírio,
trahsportá-lo cotr segurança e com o acompanhamênto de proÍissioflais da Rede de
Atenção às Urgências até o ambulatóÍio ou hospital;
VI regular e organizaÍ as úansferências int€r-hospitalares de pacientes
internados pelo SU§, ativando equipes apropriadas para as transferôncÍas de pacientgs;

Cláusula «1. - Para a clnseouÉo da gestão associadâ, os entes tran§f€rêm ao
o exercÍcio das competêncías de planejamento, da reguhção, da fiscalizaÇão e

da execugão dos sêrvlços públicos que se Íizerem necessários ao cumprimento de seus
abiglvss.

Cláusula 3tP . Os Municípios prestam consentimênto para o consórcio licitar ou outoígar
autorizaçáo na pre§taÉo dos serviços.

Cláusula 35r -
parai

somente é comparêcer a contrato de
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l- condição de contratado, prestar sêrviços públicos rehcionados ao obleto
por meios própríos ou sob sua gestão administrativa ou contratual, tendo

como contratante Município consorclado;
ll . na condiçáo de contratranlê, oljtorgar autorizâção na prestaçáo de seMços públioos
relaoionados ao obleto consoÍciado desde que a órgáo ou entidade d€ entê csnsoroiado.

Cláusula 36t - Os contratos de programa seráo firmados em conÍormidado com aL
Federal ne 11.1O712OO5 E com o DecÍêto Federal nr 6.1072007 o celebrados
dispensa de licitaÇão, nos termos do lnciso XXVI do Art. 24 da Lei Federal nc 8.

Gláusula 37 - Os contratos de progÍama celebrados pelo consórcio poderão
a tran$oÍ6nciâ total ou paÍcial do encârgos, sêMço§, pêssoal ou de bens necessárlos
continuidade dos seMço6 conlratados.

Cláusula.3Et - São cláusulas nece€sárias do contrato de programa cBlebraclo pêlo
ônsôrcio público as quê estabalêçam:

\

' ' I , o obieto, a âtea a o prazo da delegaÉo dos sêMços públicos contratados, lnclusive a
oontratada com tÍansíêrência total ou paroial dê encargos, seryiços, pessoal e bens

/ssencials à continuidâde dos §eMços;
(.lf-o modo, a foÍma ê as condiÉes de pÍesüção dos seMços;
i1! - os critérios, indicadores, ê paÉmetÍos definidores da qualidade dos serviços;

IV - os direitos, garantias ê obrigaçõês do contratanle o do prsstador, inclusive os
rslacionados às previsíveis necessidades de futuras altêraçõês e expânsõês dos
seryigos;
V - as penalidades @ntíaluais e adminlstrativas â quê sê sujeita o prsstadoÍ dos
sêrviços, inclusive quando consórcio público, e sua forma de aplicaÉo;
Vl - os casos de extinçâo;
Vll - os bens reversíveis;
Vlll - a obrigatoríedade, a forma e a periodicidade da prêslação de contas do consórcio
público ou do ouÍo preslador dos serviços, no que se reÍere à presta@o dos serviços por
gestão assoclada de seMço público;
lX - a pedodÍcidade conforme a qual os serviços serão Íiscalizados;
X - o Íoro e o modo amigável de solução das controvérsias conlratuais.

Cláusula.3$ - No caso de a prêstaÉo de servíços ser operada por trans{erência total ou
paícial de encargos, seíviços, pessoal e bens essenciais à conünuidade dos seMços
transÍêridos, também serão necessárias as cláusulas que estabeleçam:

I - os encargos tÍansÍeridos e a responsabilidadê subsidiária da entidade
transÍeriu;

- as penalidâdês no câso dê inadlmplência em relação aos encargos tÍansfeÍidos;
lll - o Ínomeíllo dê tÍansÍerência dos serviços e os dêveres relalivos à sua @ntlnuidade;
lV - a hdioaÉo de quem arcará com o ônus e os passivos do pêssoal transÍerido;
V - a ídentificação dos bêns que teráo apenas a sua gestão e adminislraçáo transÍeridas
ê o pÍeç! dos que sêjam eÍÊtivamente aliênâdos ao prestador dos seÍviços, inclusive
quando êste Íor o consórcio;
Vl - o prooedimento para o levantamento, cadastro e avaliaÉo dos bens revê
vierem a ser amortizados mediantê receitas de tariÍas, taxas ou outrâs 6rnêÍg
prestaçáo dos seMços.

Cláusula lt0r - Os bens vinculados aos serviços públicos serâo de propriedade
dê 6xplo
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guê seÍáo oxeícidos pêlo prastadoÍ dos servlços pelo período em que vigoÍar o
de programa.

contÍato

Cláusula 4Ír - O contrato de programa podetá autorizar o consórcio a emitir documentos
de cobmnga e a exercêr atividados de anecadação de taxas, de taÍifas e outÍos p
púbticos pelos serviços públicús prestâdos pelo consóÍcio ou por êste dÉlegados.

Cláusula 42t - Nas operaçóes de crédito contÍatadas pelo prestador dos serviços
invêsimentos nos seMços públioos dever-seá indiEr o quanto correspondê
seMços de cada titular, para fins de contabilização e contÍols.

Ctáusuta 431 - Feceitas Íuturas da prestação de sêíviços podêrão ser entregués àmo
pagâmênto ou como garantia da opera@es de oÍédito ou financêiras para â êxecugão
dos ínvestimêntos preüstos no contÊto.

Cláusula 44r - A extinção do contÍato de progÍâma depênderá do pÍéüo pagaínento,das
indenizaÉes eventualmentê deüdas, especialmento das refeÍêntês à economicidade'e à
úabilldacle da prêstação dos serviços pêlo prgstador, por razões de economia de êscalâ
ou de €scopo.

Oáusula 45â - O crontÍato dê pÍograÍna continuará vigêntê nos casos de o titular ss Íetirar
do consôrcio ou da gêslão associada.

CAPÍruLOX
DO CUMPRTMENTO DAS OBRTGAçôES PACTUADAS

Cláusula tl6r - O consoroiado adimplents lem . o dirElto de exigk dos demais o
cumprimontro clas obrigações previstas no presente Protocúlo de lntenÉes qu6, depois
de ratiÍicâdo por Lei dê cada ente consorciado, sê constiruiÍá em Contrato de Consórcio
Público.
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$ CAPíTULO X
DO CONIAATO DE RATEIO

Cláusula ttSF - A fim de transÍedr rêcursos ao oonsóÍcio, sêrá êm cada
rcÍcio Íinanceiro, cgntrato de rateio entre os entes consorciados.

§le. O prazo de vigência do contÍato não será superior ao das dotaÉ€s quê:o
suportarem, rêssah/adas as hipót€sês dispostas no § 1c, ârtigo 8e, da Lei Federal nr
't 1.1072005;

§2c. Cada ent6 consorciado efeluará a preüsão de dota@es sufioientês
orgame ntária ou em créditos icionais, sob pena dê suspensão 6, dêpois, l
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Cláusula 47 - O Estatúo Social delinirá â Íorína d6 pagamento, inadimplências, multas
e lngresso de novos consorciados.
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Cláusula 49r - Serão obedecidos os critéÍios de Íetirada, exolusão ê desünação de bens
do enle consoÍciado expressos nos Gapítulo lV e V do Dêorêto Fedeíal n, 6.017i07,
sendo as especificidades estabelecidas quando da elaboração do Estatuto
Assembléia Geral.

CAPÍTULO xl
DA RETIRADA, EXCLUSÃO-DO ENTE CONSOHCIADO

E DESNNAçAO OE BENS

CAPíTULOxII
DA ALTERAçÃO OU PcrNçÃO DO CONTRATO

DÉ coNsóBcni,úauco

Cláusula 50r - O presente Protocolo de lnten@es, convertido em Conrato de Consórcio
Público por raüÍicaçáo das Câmaras de Vereadores de pelo menos 2 (dois) shtes
signatârios, soÍnente podeÉ sêr alterado ou êxtinto após aprovação d€ instrumênto àêla
Assembléia Geral, por ?JS (dois leÍgos), e ratiÍicado mediante Lei poí todos os entes
consorciado§.

CAPíTULO XIII
DA RATIFTCAçÃO

Cláusula 51r - Após sua assinatura, o presente Protocolo de lntenÉes será submetido à
pelas Câmaras dê Vêrêadores de cada ente signatiíío, quando se converterá

êm ContÍato dê Consórcio Público, nos termos da cláusula anterior.

CAPhULO XM
FORMA DE ELHçÃO DA DIBETOFI,A EXECUNVA E CON§ELHO FISCAL 

.

Cláusuta 52t - A oleiçáo dos membros da DlÍêtoria Exêcutiva e Consêlho Fiscal séná

rêalizada nos têrmos destê Protocolo da lnten@es, obsenrando-se as cláusülas
seguintes.

4)

$ Cláuaula 53r - O r€gislro das chapas Íar-se-á na Secrêtarlâ do CONSAMU,
íêquêrimento Íirmado pelos candidalos em alé 72 (set€nta e duas) horas

te
da

eleição, podendo haver alteraSes, no dia da eleigáo, êm caso de negoa'aSo para chapa
únlca.

I - a composição das ohapas deverá conter a Indicação dos candidatos, dos MunicÍpios
que administram e dos cargos que se propôsm a disputar;
ll - cada consorciado só poderá assinat um pedido de registro de chapa;
lll - a Secretaria analisará a composição da êhapa apÍêsentada e comunicará gualquer
irregularidade observada, êstabolecêndclhe o prazo de 24 (vinte e quatro) horas

i correção, sendo consideradas não insoritas as chapas gue náo atende
, solicitaÉo;

lv - as ohapas sê disünguiÍáo uma das outras pela numeração recebida no
Íêgistro, bem como pela dênomlna quiserem a ela
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crá 54r - A mesa eleitoral será conslituÍda por um Presidente ê dois mesários, com
a voto, nomêados p6lo Presidonte do CONSAMU entre os repÍe.sontantes dos

sorciados presênt€s, os quais rubíoârâo as cédulas dê votos.

Cláusula 55! - A mesâ el€itoral veriÍicará a idsntidadÊ dos consorciados quê sê
aprês€ntarem para o êxercício do volo e rêceberáo suas assinatuÍâs em ,olhas
deüdamenta rubÍicadâs pelos mesários.

Cláusula 56r - O seMço de apuraÇáo dos votos será Íeito pela própria mesa
imodiatamente após o encorramento das votações.

ParágraÍo único, A apuíação dos votos será pública, podendo o Presidenlê da
conúdar consorciados para o acompanhamento dos üabalhos.

Cláugula 57l - Têrminada â âpuraçáo getal, o Presidente da mesa eleitoral fará a leitura
dos resultados, sêndo pÍoclamada €leita a châpa mais votada.

Parágrafo único. Em caso de existência dê mals de duas chapas e nenhuma obtiver 50%
(cinquenta por csnto) maisl (um) dos votos dos prêsentês, será realizado, no mesmo
momento, o 2P (segundo) turno com as duas chapas mais votadas.

Cláusula 58r - É vedado a qualquer consorciado o direho de voto por mais de 1 (uma)
vez.

Cláusula sgt - Somêntê têrá dirêito a voto o PreÍeito do munichio consorciado àue
estiver em dia oom suas obriga@es perante â Entidade, e, na impossibilidade deste
@mparecer, o Vice-PreÍeito, desde que aprêsente procuraçáo assinado pelo Prefeito o
credenciando a votar.

CAPÍTULO XV
DrsPosrçoEs GERAIS

(Xáusula 61. - O CONSAMU obsêívará os prinoÍpios da administraçáó pública,
espechlmente no que atlne à aquisiçáo de bens e seÍviços e publicictade do seus atos,
de acordo com a Lel 8.666/93.

Cláusula 62! - Os critórios, condiç6es e valores destinados ao tinanciamento das
atividados do CONSAMU serão pactuados em Comissáo lnter gestores Bipartitê (ClB).

C]áusula 63r - Os êntes consorciados somente entrêgaráo recursos Íinancêíros ao
CONSAMU medlante contrato de rateio, observado o artigo 13 do Decreto Federal nq

6.017107.

)

Cláusula 64r - A detegaÉo de competências dos Chefes do PodêÍ
âdmitidas pÊía o cumprimento de atribui@es, desd6 que devldamentê pu

Exêcutivo

Cláusula 6S - Os cêsos omissos sêrâo dirimidos em conformidade com a pr
Lel Fedsral nr .1 eno Federal ne

consórcios púb
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Cláusula 6G - Em caso de empatê de votaÉo, seÉ considerada eleita a chapa cujo
candidato a Presidência seja o mais idoso,
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Ctáusula 66! - As partas signatárias sê compromêtom â empíêender todas as a@es
rias a implementar, no menor t€mpo possível, as determinações conslantes

neste Protocolo de lntenções.

E assim, por estarêm deüdamente aiustados, d€g6m o Foro da Comarca
CascaveUPB, paía dirimir eventuais
lnt6nç6ss em 3 (três) úas ds igual fo
oÍiciais de cada entê signâtárío.

controvérslas, firmando o presente Protoc,olo
rma e t€or para pubÍicação nos órgãos de

Cascavêl/PR, 25 de junho de 2012.

ANEXO I

CONTRATO
Cargo cm Comissão

em Comissão

Cargo em Comissão

CaÍgo em Comissão

em Comissão

$
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auantiaa* Carga Eorárla SalárioCÀRGO
400t RS 7.200,00

0l & R$ 4.500,mCoordenador Administrativo
u R$ 8.500,0001CooÍdeBdoÍ Clínico

01 40 R$ 4.000,00ffiiaeÉnrem:agom
01 40 R$ 4.000,00Coordenador fiunceiro,/conúbil

20 R$ 4.000,m Cargo eo C-omissãoCoordcnadm luríilico
0l 40 R$ 4.000,00 CâÍgo cE Comissãocontsole InleÍno

0l 40 RS 2.100,00 Concurso PúblicoContador

RS 2.100,00 Concurso Público01 40Recursos Hurnanos
01 & R$ l 8s0,00 Concurso PúblicoAnalista dc Infonútica
0r 20 R$ 1.850,00 Concurso Público

40 R:§ 2.100,00 Concurso PúblicoFaroacêutico
08 40 R$ r.0?0,00 Concurso Público

ll8 40 R$ 1.020,00 C.oncurso PúblicoMoúristâs Socorristas

R$ 7.200,0056 Concurso PúblicoMédicos
q R$ 1.850.00115 ConcuÍsoPúblico /1Enfermeüos

t2 40 Rt 1.020,00 ConcursoPúbüco I IRúlio Opcradorcs
u 30 R$ 8i2.00 Concr:rso,Público / /TÁRM'S (fdcfonistas)
18 4 R$ 6ó5,m Clncuno Público 7í/Zeladorcs

363TOTAL r
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SecrptÁrio Executivo

01

AsssssoÍ JuÍídico
0l

AuxüsÍ Administrativo
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cÍP1o
PreÍe JOACI

MUNÍCIPIO
PreÍeito

MUNI
Prefeito Municipal JOSÉ

MUNÍCI
Preteito.Municipal

NIO LAZZARETTI

.)

I

i

M O DE ASSIS CHATEAUBBIAND
PreÍeita Municipal DALILA J É E MELLO

MUN ECIDA
ci EI SAVAB

M Y
Prefeilo M NEY VICENTE

MUNICT
PreÍêito Muniêipal

M
PreÍeito IVIINIAK

US

DE DAS MAROUES
UDIOMIRO QUADRI

MUNICíPIO D
Prefêito Mu ENO

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
Prefêito Municlpal ALDOIR BERNAHfi
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AZUL
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MUNICIPIO DE D
Preteita M

MUNrcíPP DE DI
Prefeito Mu pal

MUNICIPI
PreÍeiio

DE ES AL
PÍ oipal rúHro HOWSKI

ESTE

M

DO OESTE
MERMANN

IGUAçÚ

MUNIC!

Preleito

MUNrcíPlo
Pr6Íeito

MUN
Prefeito Municipal M

M NI
Prefeito

MU
Prefeito Mu

M PIO DE GUAÍRA
MANOEL

CAZELLA
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UNICI Pd D

h
NDOESTE
IO DE SOUZA

IC]PIO DE MARECHAL DON
PreÍeito Municipal MOACI

MUN
PreÍeita Municipal NO ALVES

MUNICíPrc OE MERCEDES
Prefeito N SCHWANTES

61n --"--C"o tr,k
MUNICÍPIO DE NOVAAURORA

PreÍêito Municipal PEDFO LEANDBO NETO

SANTA ROSA
BERTO PINZ

H

MUMGíPrc DE OURO
PreÍeita Municipal CLEUNI

^^^.qVEBI'E ESTE
EC

\

Preíeito Municipal NE DE GIACOIdEF(

1

PATO ADO

/a
Municipal NORMILDA KÔEHLER

M
P

,i
GUAçÚ

P
MU

MAMM
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MU
PreÍeita Municipal RITA RIASCHIMIDT

MUNICíPIO
Prefeito Municipal R

MUNICIPIO DE SANTA
PreÍeito Munioipal

MUNICIP]O D JOSÉ MEIRAS
Munici UM

un pal EL

XA
PreÍeho Municipal DONALDO WAGNER

Prêfeito S SCHIAVINATO
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