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LEI Nº 205/2011, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2011. 
 

“Autoriza a transformar e ratifica o Estatuto do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira, para associação pública 
de direito público de natureza autárquica, e dá outras providências.” 

 
 

ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA, Prefeito Municipal de Iporanga, Estado de São Paulo, 
usando de suas atribuições legais, 

 
FAZ SABER que a Câmara Municipal de Iporanga aprovou e ele sanciona a promulga a 

seguinte Lei: 
 

Art. 1º Fica autorizada a transformação do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do 
Ribeira, para associação pública de direito público de natureza autárquica com personalidade jurídica própria, 
com sede e foro na cidade de Pariquera-Açu, Estado de São Paulo, dispondo de patrimônio próprio e 
autonomia administrativa e financeira e técnica, dentro dos limites traçados na presente lei, de acordo com a 
lei federal 11107/05 e Decreto Lei 6017/07 em seus artigos 2º e 41, que trata sobre os Consórcios 
Intermunicipais, passando o seu estatuto a ter a seguinte disposição: 
 
 “ARTIGO 1º - O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA - CONSAÚDE, 
constituído pelos Municípios que aderiram ao Consórcio, representados pelos Prefeitos Municipais infra-
assinados, devidamente autorizados pelas Leis Municipais, nos termos do Artigo 241 da Constituição Federal, 
se regerá  pelo presente Estatuto e pela Legislação em vigor, passará a atuar somente na área da Saúde, 
conforme Artigo 30 da Constituição Federal, e denominando-se “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA – CONSAÚDE”, que manterá seu CNPJ nº 57.740.490/0001-90, bem como 
todas as obrigações assumidas e contabilizadas antes dessa alteração estatutária. 
 
ARTIGO 2º - O CONSAÚDE passa a ser constituído sob a forma jurídica de Associação Civil, com fulcro na 
Lei 10.406/02, de acordo com o art. 44 e fundamentada no art. 53 e seguinte do Código Civil Brasileiro. 
 
O art. 2º passará a ter a seguinte redação:O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira – 
CONSAÚDE- passa a constituir-se  como associação pública, com personalidade jurídica de direito 
público e natureza autárquica, com fulcro na Lei nº 11.107/2005, Decreto Federal nº 6.017/2007 e na Lei 
Federal n.º 10406/02 em seu artigo 41, IV, que instituiu o Novo Código Civil. 
 
ARTIGO 3º - O CONSAÚDE terá como sede o Município de Pariquera-Açú, localizado à Rua dos 
Expedicionários, 140, podendo ser transferida para outra Cidade, por decisão do Conselho de Prefeitos, 
através de no mínimo 2/3 dos membros do Conselho. 
 
ARTIGO 4º - O prazo de duração do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA - 
CONSAÚDE, é indeterminado. 
 
ARTIGO 5º - É facultado o ingresso de novos membros no CONSAÚDE a qualquer momento e a critério do 
Conselho de Prefeitos, o que se fará por Termo Aditivo firmado pelo seu Presidente e pelos Prefeitos dos 
Municípios que desejarem consorciar-se, e do qual constará a Lei Municipal autorizadora bem como atenderá 
no que couber o disposto no Decreto Lei 6017/2007 em seu art. 6 §4º e § 7º e art. 7º § 2º. 
 
ARTIGO 6º - A área de atuação do Conselho será pelos territórios que o integram, constituindo uma Unidade 
territorial, inexistindo limites intermunicipais para a finalidade a que se propõe. 
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Parágrafo Único: Compõem o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA 
seguintes Municípios: APIAI, BARRA DO CHAPÉU, BARRA DO TURVO, CAJATI, CANANÉIA, 
EDORADO,IGUAPÉ, ILHA COMPRIDA, IPORANGA, ITANHÁEM, ITAOCA, ITAPIRAPUÃ PAULISTA, 
ITARIRI, JACUPIRANGA, JUQUIÁ, JUQUITIBA, MIRACATU, MONGUAGUÁ, PARIQUERA-AÇU, PEDRO DE 
TOLEDO, PERUÍBE, REGISTRO, RIBEIRA, SÃO LOURENÇO DA SERRA, SETE BARRAS E TAPIRAÍ. 
 
 

DAS FINALIDADES 
 
ARTIGO 7º - É finalidade do CONSAÚDE o planejamento, a adoção e a execução de programas e medidas 
destinadas à promoção do Sistema de Saúde da região compreendida no território dos Municípios 
Consorciados. 
 
ARTIGO 8º - É também finalidade do CONSAÚDE a representação efetiva dos Municípios que o integram, 
principalmente em assuntos de interesse comum na área da Saúde, perante quaisquer entidades, órgãos, 
das esferas governamentais federais, estaduais, municipais e inclusive internacionais. 

 
ARTIGO 9º - Para o atendimento às suas finalidades, o CONSAÚDE é competente para: 

 
1. Coordenar, fiscalizar e acompanhar a execução dos projetos na área da Saúde que haja promovido, 

assim como dos municípios consorciados, quando por eles solicitados; 
2. contratar com terceiros, inclusive firmas e entidades particulares a realização de estudos, serviços 

de obras concernentes à sua finalidade, respeitadas as exigências e cautelas legais; 
3. Promover e desenvolver as atividades relativas à Promoção Humana e Social na região; 
4. Promover o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do Ensino na área da Saúde, dos níveis Médio, 

Técnico e principalmente Superior, articulando-se sempre com os Municípios Consorciados e com 
as autoridades federais e estaduais; 

5. contribuir para o esclarecimento da opinião pública regional sobre os problemas técnicos 
administrativos da  área e suas soluções; 

6. Promover o aperfeiçoamento e treinamento dos servidores municipais e fomentar os meios e 
recursos para permanente atualização na área da saúde dos municípios; 

7. promover e implementar as medidas necessárias para o aprimoramento do sistema regional de 
Saúde, visando regulamentar convênios entre o CONSAÚDE e  a Secretaria de Saúde do Estado 
de São Paulo, o Ministério da Saúde e os Municípios, bem como as entidades sem fins lucrativos de 
atendimento a saúde e ainda as instituições de caráter educacional vinculados a saúde, com o 
objetivo do gerenciamento das unidades de saúde compreendendo atos nas áreas contábil, 
financeira, orçamentária, operacional patrimonial e jurídica. 

8. Aproveitar para uso as estruturas cedidas pelos Governos Federal, Estadual e Municipal, ou através 
de convênio específico. 

9. Adquirir os bens que entender necessários, os quais integrarão seu patrimônio; 
10. Firmar convênios, contratos, termos de parcerias, contratos de gestão, acordos de qualquer 

natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções tanto de pessoas físicas como jurídicas de 
direito público e privado, com fulcro nas legislações especificas aplicadas à espécie, como a Lei 
9.649/98 e a Lei 9790/99 e a Lei federal 8080/90.  

 
 

DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS 
 

 
ARTIGO 10º - Constituirão recursos do CONSAÚDE: 

1. O rateio dos Municípios Consorciados, fixado anualmente pelo Conselho de Prefeitos; 
2. As rendas de seu patrimônio; 
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3. A remuneração dos próprios serviços; 
4. Os saldos de exercício; 
5. As doações, legados, subvenções e contribuições de qualquer natureza; 
6. O produto da alienação de seus bens; 
7. O produto das operações de crédito; 
8. As rendas eventuais, inclusive as resultantes de depósito e aplicações de capital. 
9. Valores decorrentes de tarifas e de outros preços públicos, deverá ser regulamentado através de 

resolução do Conselho de Prefeitos, que fixará os critérios de acordo com a legislação específica; 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O rateio mensal dos Municípios será  fixado pelo Conselho de Prefeitos, 
até o último dia do mês de Junho de cada ano, para vigorar no exercício seguinte, e será  pago até o 
dia 20 de cada mês subseqüente. As parcelas em atraso serão corrigidas monetariamente de acordo 
com os índices oficiais, com fulcro no art. 13 § 1º do Decreto Federal 6017/07. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Para pagamento do rateio faz-se necessário a elaboração de contrato de 
rateio com prazo de vigência para o exercício a ser pactuado, conforme o art. 16 do Decreto Federal 
6017/07. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - fica vedado a utilização da verba de rateio para despesas genéricas, 
com fulcro no art. 15 do Decreto Federal 6017/07. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Para o exercício das atividades constantes neste Estatuto, os municípios 
consorciados bem como seus membros deverão estar adimplentes com o rateio mensal. 

 
ARTIGO 11º - O patrimônio do CONSAÚDE será  constituído por: 

1. Pelos bens e direitos que vier a adquirir a qualquer título; 
2. Pelos bens e direitos que lhe forem doados; 
3. Pelo patrimônio que já possui. 
4. Por bens oriundos de desapropriações; 

 
 

DO USO DOS BENS E SERVIÇOS 
 
ARTIGO 12º - Terão acesso ao uso dos serviços de Saúde do CONSAÚDE, todos os consorciados e demais 
usuários conforme a Legislação vigente. 
 
ARTIGO 13º - Revogado; 
 
ARTIGO 14º - Respeitadas as respectivas Legislações Municipais, cada Município poderá colocar à 
disposição do CONSAÚDE os bens de seu próprio patrimônio e os serviços de sua própria administração 
para uso comum, bem como funcionários de seu quadro de pessoal, de acordo com a regulamentação que 
for avançada com os usuários. 
 
 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 
ARTIGO 15º – O CONSAUDE terá a seguinte estrutura administrativa: 
 
I) Conselho de Prefeitos 

a) Presidente 
b) Vice- Presidente 
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c) Comitê Executivo e de Planejamento 
 

II) Conselho Fiscal 
 

III) Órgãos Executivos, Consultivos e de Apoio Técnico 
a)  Órgãos Consultivos 

1- Conselho Técnico Regional 
2- Ouvidoria 
3- Comissão de Ética do CONSAÚDE 

 
b.  Órgãos Executivos  

1. Superintendência 
2. Procuradoria Jurídica 

3. Diretoria de planejamento e gestão estratégica para o desenvolvimento 
4. Diretoria Administrativa 
5. Diretoria de Recursos Humanos 
6. Diretoria Financeira 
7. Diretoria de Assistência Regional à Saúde 

   
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os cargos eletivos ou indicativos, assim como os consultivos previstos 
nos incisos I, II e III, letra “a”  não serão remunerados à qualquer título. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Para o exercício dos cargos eletivos, é necessário que o município 
consorciado não esteja inadimplente com o rateio mensal.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O Diretor Superintendente será indicado pelo Comitê Executivo e de 
Planejamento, e submetido à aprovação pela maioria do Conselho de Prefeitos, sendo nomeado pelo 
Presidente, integrando o quadro de pessoal do CONSAÚDE; 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O Diretor Superintendente deverá ter formação em nível superior, com 
experiência comprovada em Administração Pública e pós-graduação em administração hospitalar ou 
pós - graduado na área de saúde.  
  
PARÁGRAFO QUINTO - O Diretor Superintendente deverá ter sua nomeação confirmada junto ao 
Conselho de Prefeitos, a cada 2 (dois) anos de trabalho consecutivo. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - A SUPERINTENDÊNCIA é o órgão responsável pelos atos administrativos e 
financeiros do CONSAÚDE, em específico nas áreas contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade. 

 
ARTIGO 16º- Compete ao CONSELHO DE PREFEITOS ATRAVÉS DA ASSEMBLEIA GERAL: 
 

1. Deliberar em última instância sobre os assuntos do CONSAÚDE, sendo a assembléia geral instância 
máxima do Consórcio para decisão do colegiado.  

2. Aprovar e modificar o Regimento Interno do CONSAÚDE, bem como resolver os casos omissos; 
3. Aprovar os planos anuais do CONSAÚDE, inclusive propostas orçamentárias, elaboradas pela 

Superintendência, de acordo com as diretrizes do Conselho de Prefeitos; 
4. Orientar a política patrimonial e financeira, bem como os investimentos; 
5. Deliberar sobre o quadro de pessoal dos empregados públicos, seguindo a forma de instituída na 

CLT, e a remuneração de seus empregados e contratados, bem como, solidificada suas regras 
através de resolução do conselho de prefeitos. 
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6. Aprovar os relatórios anuais das atividades do CONSAÚDE, elaborado pela Superintendência; 
7. Julgar, após relatórios do Conselho Fiscal, as contas do exercício anterior, prestadas pela 

Superintendência; 
8. Apreciar no mês de abril de cada ano, as contas do exercício anterior, prestadas pela 

Superintendência e analisadas pelo Conselho Fiscal; 
9. Aprovar a contratação do Diretor Superintendente, indicado pelo Comitê Executivo e de 

Planejamento, bem como seu afastamento ou demissão;  
10. Deliberar sobre o rateio dos Municípios consorciados; 
11. Autorizar alienação dos bens do consórcio, bem como seu oferecimento como garantia de operações 

de crédito; 
12. Propor e deliberar sobre a alteração do presente Estatuto; 
13. Autorizar a entrada de novos consorciados; 
14. Deliberar sobre a mudança da sede; 
15. Aprovar as contas anuais do Consórcio; 
16. Analisar e julgar o Relatório do Tribunal de Contas; 
17. Supervisionar os serviços do Diretor Superintendente; 
18. Delegar a representação legal dos atos administrativos ao Diretor Superintendente, definido no art. 41 

do presente Estatuto. 
PARÁGRAFO ÚNICO – Somente por deliberação de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho de 
Prefeitos do CONSAÚDE deixará de ser aprovado o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas 
do Estado.  

 
ARTIGO 17º - O Conselho de Prefeitos será  constituído pelos Chefes do Executivo dos Municípios 
participantes do Consórcio. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Conselho de Prefeitos será  presidido por um Prefeito de Município 
Consorciado, eleito por votação secreta para o exercício do mandato por (01) um ano, permitida a 
reeleição por mais (01) um ano mandato. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso de empate na eleição para Presidente, será feita nova votação, 
e, se persistir o empate, a decisão será decidida por sorteio, e, nas mesmas circunstâncias será  
eleito (01) um Vice-Presidente para ter exercício em caso de eventual impedimento. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Prefeitos 
será  realizada no  último mês de cada exercício. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - As assembléias ordinárias do Conselho de Prefeitos serão mensais, e as 
extraordinárias sempre que necessário. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - As assembléias serão sempre convocadas pelo Presidente, que fará 
constar aos consorciados, o município escolhido, a data e o horário em que as mesmas serão 
realizadas. 

  
PARÁGRAFO SEXTO - Em hipótese alguma, os senhores Prefeitos poderão designar outras 
pessoas para que participem das votações, exceto com Procuração específica para este fim. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Sempre que necessário, por motivo relevante, o Presidente ou um terço 
(1/3) dos membros, poderá convocar assembléias extraordinárias, ou ainda pelo conselho fiscal, na 
forma e para as finalidades previstas no presente estatuto. 

 
ARTIGO 18º - Compete ao PRESIDENTE do Conselho de Prefeitos: 
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1. Convocar e presidir as assembléias do Conselho, cabendo-lhe o voto de qualidade; 
2. Dar posse aos membros do Conselho Fiscal; 
3. Baixar normas aprovadas pelo Conselho de Prefeitos; 
4. Após indicação pelo Comitê Executivo e de Planejamento, indicar ao Conselho de Prefeitos o 

nome do Diretor Superintendente, para aprovação e nomeação; 
5. Cumprir e fazer cumprir o Estatuto do CONSAÚDE; 

 
ARTIGO 19º - O CONSELHO FISCAL será  constituído de (03) três membros e seus respectivos suplentes, 
competindo-lhes: 

1. Fiscalizar permanentemente a contabilidade do Consórcio; 
2. Acompanhar e fiscalizar sempre que considerar oportuno e conveniente, quaisquer operações 

econômicas ou financeiras da entidade; 
3. Exercer o controle de gestões e da finalidade do CONSAÚDE; 
4. Emitir parecer sobre o plano de atividade, proposta orçamentária, balanços e relatórios de contas 

em geral, a serem submetidas ao Conselho de Prefeitos pelo Superintendente; 
5. Revogado; 
6. Eleger seu Presidente, Vice-Presidente e Secretário. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A escolha para composição dos membros do Conselho Fiscal 
obedecerá aos seguintes critérios: 
1. A maioria absoluta será  constituída de vereadores, devendo seus nomes merecerem a 

aprovação das respectivas Câmaras Municipais a que pertencem; 
2. O cargo restante será preenchido por um Prefeito integrante do Consórcio, exceto o Presidente e 

o Vice-Presidente; 
3. Os membros do Conselho Fiscal deverão ser indicados ou referendados pelo Conselho de 

Prefeitos; 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A escolha dos membros do Conselho Fiscal, em se tratando de 
vereadores, obedecerá  aos seguintes critérios: 
1. Cada Câmara Municipal indicará  um vereador à UVEVAR, que escolherá  entre eles 2 titulares e 

2 suplentes, não podendo participar do Conselho Fiscal mais de um vereador por Município 
Consorciado; 

2. O Conselho Fiscal, através de seu Presidente e por decisão da maioria de seus integrantes, 
poderá  convocar o Conselho de Prefeitos para as devidas providências, quando forem 
verificadas irregularidades na escrituração contábil, nos atos de gestões financeiras, ou 
patrimonial, ou ainda inobservância de normas legais. 

 
ARTIGO 20º – Revogado. 
 
ARTIGO 21º - O COMITÊ EXECUTIVO E DE PLANEJAMENTO é o órgão executivo, constituído por 09 
(nove) Prefeitos na condição de Membros Efetivos e 09 (nove) Prefeitos na condição de Suplentes, possuindo 
os Membros Efetivos as seguintes representatividades territoriais de atuação: 
 

- Representante do EIXO BR – NORTE; 
- Representante do EIXO BR – SUL; 
- Representante do EIXO BAIXADA – JURÉIA; 
- Representante do EIXO ESTUÁRIO; 
- Representante do EIXO DAS REGIONALIDADES; 
- Representante do EIXO RIO RIBEIRA; 
- Representante do EIXO RIO JUQUIÁ; 
- Representante do EIXO ALTO VALE. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Presidente do CONSAÚDE, como Membro Efetivo, será o Presidente 
do Comitê Executivo e de Planejamento, tendo como seu suplente o Vice-Presidente do CONSAÚDE, 
contando com o apoio técnico e administrativo da sede do Consórcio; 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Tanto os Membros Efetivos como os seus Suplentes, ambos do mesmo 
EIXO de representatividade, deverão obrigatoriamente estar no exercício de mandato de Prefeito, 
bem como estar em dia com as mensalidades do Consórcio; 

 
ARTIGO 22º - Compete ao COMITÊ EXECUTIVO E DE PLANEJAMENTO: 
 

1. Propor a estruturação administrativa de seus serviços, o quadro de pessoal e a respectiva  
remuneração em consonância com a Superintendência, tudo a ser submetido ao Conselho de 
Prefeitos; 

2. Propor ao Conselho de Prefeitos, especialmente ao Presidente a requisição de servidores 
municipais para servirem ao Consórcio; 

3. Indicar ao Presidente do Conselho de Prefeitos, o Diretor Superintendente; 
 
ARTIGO 23º - Aos servidores municipais requisitados será  concedido afastamento com ou sem vencimentos 
e sem prejuízos das vantagens de seus cargos ou empregos, sempre autorizado por Lei. 
 
 

DA RETIRADA, EXCLUSÃO E CASOS DE DISSOLUÇÃO 
 
ARTIGO 24º - Cada associado poderá  se retirar a qualquer momento da associação pública, desde que 
denuncie sua intenção de retirada da participação formalmente junto a assembléia geral, com prazo nunca 
inferior a 180 (cento e oitenta) dias, cuidando os demais associados de acertar os termos da redistribuição 
dos custos dos planos, programas ou atividades de que participe. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - Quando do encerramento ao afastamento de sócio de atividades específicas, 
os sócios remanescentes poderão assumir os direitos daquele que se retirou ou declinou mediante 
ressarcimento dos investimentos feitos pelo mesmo na atividade. 

 
ARTIGO 25º - Serão excluídos do quadro associativo, os associados que tenham deixado de incluir no 
orçamento da despesa, a dotação devida ao conselho, ou que se incluída, deixado de efetuar o pagamento, 
sem prejuízo das responsabilidades por perdas e danos de acordo com o artigo 57 do Código Civil Brasileiro 
e no Decreto Federal 6017/07 que trata da matéria. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - Caberá recurso ao Conselho de Prefeitos, quanto à exclusão dos municípios 
consorciados, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação de exclusão, conforme condiz o art. 
57, Parágrafo Único do Código Civil. 
 

ARTIGO 26º - O CONSAÚDE poderá ser dissolvido por decisão do Conselho de Prefeitos, em assembléia 
extraordinária convocada a pedido de um terço (1/3) dos municípios consorciados, com votação favorável de 
dois terços (2/3) de seus membros. 
 
ARTIGO 27º - Em caso de extinção, os bens e recursos do CONSAÚDE reverterão ao patrimônio dos 
associados, proporcionalmente às inversões feitas na associação pública, os bens doados ou transferidos por 
qualquer dos associados apenas poderão ser revertidos ou retrocedidos na forma do art. 25 §1º do Decreto 
Federal 6017/07. 
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PARÁGRAFO ÚNICO - Podem, entretanto, os associados que participem de um investimento que 
pretendam indiviso, optar pela reversão a apenas um deles, escolhidos mediante sorteio, ou conforme 
for decidido pelos partícipes. 

 
ARTIGO 28º - Aplicam-se às hipóteses do artigo anterior aos casos de encerramento de determinada 
atividade do CONSAÚDE, cujos investimentos se tornem ociosos. 
 
ARTIGO 29º - Os associados que se retirarem espontaneamente e os incluídos no quadro associativo 
somente poderão participar da reversão dos bens e recursos da sociedade quando de sua extinção, nas 
condições previstas nos artigos 24 a 27 do presente Estatuto. 
 
ARTIGO 30º - O Estatuto do CONSAÚDE somente poderá  ser alterado pelo voto de no mínimo 50% 
(cinqüenta por cento) mais 01 (um) voto dos membros do Conselho de Prefeitos, em assembléia 
extraordinária especialmente convocada para essa finalidade. 
  
ARTIGO 31º - Ressalvadas as exceções expressamente previstas no presente Estatuto, todas as demais 
liberações serão pelo voto da maioria simples, isto é, mais da metade dos membros presentes. 
ARTIGO 32º - Havendo consenso entre seus membros, as eleições e demais deliberações do Conselho 
poderão ser efetivadas através de aclamação. 
 
ARTIGO 33º – Revogado. 
 
ARTIGO 34º - Os votos de cada membro do Conselho de Prefeitos serão singulares, independentemente das 
inversões feitas pelo município que representam na sociedade. 
  
ARTIGO 35º – Revogado. 
 
ARTIGO 36º - A Diretoria do Conselho Fiscal será  eleita tão logo tenham sido indicados os membros. 
 
ARTIGO 37º - Os Municípios membros do CONSAÚDE respondem solidariamente pelas obrigações 
assumidas pela associação pública, nos termos da Lei Federal 11107/05. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os membros de qualquer dos órgãos diretivos do CONSAÚDE não 
responderão pessoalmente pelas obrigações contraídas com a ciência e em nome da sociedade, mas 
assumirão as responsabilidades pelos atos praticados de forma contrária a Lei ou as disposições 
concitadas no presente Estatuto. 

 
ARTIGO 38º – Revogado. 
 
ARTIGO 39º - Enquanto não for eleito o Presidente, os aditamentos para o ingresso de novos membros serão 
firmados por todos os participantes do Conselho de Prefeitos. (REVOGAR) 
 
ARTIGO 40º - Fica autorizado o Conselho de Prefeitos a obter o Registro do presente instrumento no Cartório 
de Títulos e Documentos, no Município da Comarca de Jacupiranga, proporcionando a obtenção da 
personalidade jurídica DE DIREITO PÚBLICO e de natureza AUTARQUICA, bem como extensiva à 
autorização para a averbação das eventuais alterações estatutárias o novo registro do Estatuto 
eventualmente alterado, isto em outra Comarca, conforme a sede atual do Consórcio. 
 
ARTIGO 41º – Compete ao Diretor Superintendente: 
  

1- Promover a execução das atividades do CONSAÚDE; 
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2- Atender o estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal, obedecendo aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; 

3- Atender as normas gerais do Direito Financeiro Público, estabelecidas na Lei Federal no. 
4.320/64, ou outra que venha substituí-la; 

4- Atender as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000; 
5- Atender as normas gerais de Licitação, Lei 8.666/93 e alterações e outras legislações 

aplicadas à espécie; 
6- Ser o ordenador de despesas; 
7- Elaborar o Plano Anual de Atividades, bem como a proposta orçamentária anual do 

CONSAÚDE, e submetê-los ao Conselho de Prefeitos; 
8- Elaborar o Balanço e o Relatório de Atividades Anuais, a serem submetidos ao Conselho de 

Prefeitos; 
9- Elaborar bimestralmente os Balancetes para ciência do Conselho de Prefeitos; 
10- Elaborar a prestação de contas dos auxílios e subvenções concedidas ao Consórcio, para 

serem apresentadas ao Conselho de Prefeitos, e após, ao órgão concessor; 
11- Publicar, anualmente, no jornal de maior circulação dos municípios consorciados, ou no jornal 

de maior circulação da região, o Balanço Anual do Consórcio, ou ainda em jornal licitado para 
ser o órgão oficial de imprensa do consórcio. 

12- Movimentar, em conjunto com o Diretor Financeiro, as contas bancárias e os recursos do 
Consórcio; 

13- Contratar, conforme legislação vigente, através de concurso público, processo seletivo 
emergencial, demitir empregados públicos, através de processo administrativo disciplinar as 
demissões e promover; 

14- Admitir e exonerar “ad nutum” os cargos em comissão e em função de confiança; 
15- Autorizar compras dentro dos limites do orçamento aprovado pelo Conselho de Prefeitos, e 

fornecimentos que estejam de acordo com o Plano de Atividades aprovado pelo Conselho; 
16- Autenticar livros de atas e registro do Consórcio; 
17- Representar o CONSAÚDE, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo firmar 

contratos, bem como constituir procuradores, conferindo poderes contidos nas cláusulas “ad 

Judicia”; 
18- Fortalecer canais de comunicação com os usuários do sistema e os órgãos colegiados de 

apoio a gestão do sistema de saúde regional;  
19- Propor e coordenar reuniões periódicas promovidas com os diferentes órgãos do 

CONSAÚDE, em especial, estabelecer reuniões de trabalho com a Diretoria de Planejamento 
e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento e Conselho Técnico Regional; 

20- Acompanhar a elaboração do planejamento e organização das atividades do CONSAÚDE; 
21- Fornecer informações à Imprensa, de acordo como os interesses do CONSAÚDE; 

trabalhando junto à opinião pública a imagem institucional do CONSAÚDE; 
22- Divulgar os serviços prestados e os avanços do CONSAÚDE na prestação de serviços de 

saúde. 
 
ARTIGO 42º – Por ato de deliberação do Conselho de Prefeitos e sancionada pelo Presidente, as “Câmaras 
Setoriais Técnicas” do CONSAÚDE passam a compor o CODIVAR – Consórcio de Desenvolvimento 
Intermunicipal do Vale do Ribeira. ( revogar) 
 
ARTIGO 43º - O Consórcio desde que autorizado através da Assembléia Geral do Conselho de Prefeitos 
poderá ser contratado por ente consorciado, nos termos do art. 18 do Decreto Federal 6017/07. ” 
 

Art. 2º As despesas decorrentes com a aplicação desta Lei, ocorrerão por conta de verba 
própria, consignada no orçamento vigente. 
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Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
 

Prefeitura Municipal de Iporanga, em 21 de fevereiro de 2011. 
 
 
 
 
 

ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA 
Prefeito Municipal 

 
Registrado em livro competente e publicado em Mural, na data supra. 

Secretaria da Prefeitura Municipal de Iporanga 
 
 
 
 

ELENICE MACIEL DE OLIVEIRA 
Diretora de Dep. de Administração 


