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"AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO A RATIFICAR
SUA PARTICIPA<;AO NO CONSORCIO DE SAUDE
INTERMUNICIPAL CONSIM, BEM COMO
ADEQUAR SUA EXECU<;AO OR<;AMENTARIA AO
NOVO REGIME JURIDICO ADOTADO PARA
CONSORCIOS PUBLICOS, NA FORMA E
CONDI<;OES PREVISTAS PELA LEI FEDERAL N°.
11.107/2005 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS."

EDISON LUIS BUENO DE QUADROS, Prefeito Municipal de
Sao Jose das Missoes, Estado do Rio Grande do SuI, no uso de suas atribuiyoes
legais, FA<;O SABER, que no cumprimento ao disposto no artigo nO65, Inciso
IV, da Lei Organica e que a Camara Municipal de Vereadores aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte:

Art. 1°. - Fica autorizado 0 Municipio de Sao Jose das Missoes,
Estado do Rio Grade do SuI, a ratificar sua participayao no Consorcio de Saude
Intermunicipal - CONSIM, autarquia interfederativa com personalidade juridica
de direito publico, autonomia administrativa e financeira, sede e foro na cidade
de Palmeira das Missoes - RS, com prazo indeterminado de durayao e de
caracteristica multifuncional com base nos termos do art. 10, § 10, da Lei nO
11.107/05 (Lei dos Consorcio Publicos) e art. 41, inciso IV da Lei Federal nO
10.406/2002 (Codigo Civil Brasileiro).

Panigrafo Unico - Fica igualmente autorizado 0 Poder Executivo
Municipal a adequar sua execuyao oryamentaria ao novo regime juridico para
Consorcios Publicos adotado pela Lei Federal nO. 11.107/2005, de forma a
manter as responsabilidades administrativas e financeiras decorrentes do
referido Consorcio.

Art. 2°. - 0 CONSIM, em razao de sua alterayao estatutaria, sera
constituido sob a forma de Associayao Publica, com personalidade juridica de
direito publico, sem fins lucrativos, devendo-se reger pelas normas do Codigo
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Civil Brasileiro e legislayao pertinente, pelo presente Estatuto e pela
regulamentayao que vier a ser adotada pelos seus orgaos.

Panigrafo Unico - 0 CONS 1M obedeceni aos principios, diretrizes
e normas que regulam 0 Sistema Unico de Saude - SUS nos Municipios
consorciados, alem de garantir a implantayao de serviyos publicos suplementares
e complementares, atraves de gestao associada, contratos de programa e rateio,
conforme estipulado pela Lei Federal n.O 11.107/2005 e Constituiyao Federal,
artigos 196 a 200.

Art. 3°. - 0 Municipio de Sao Jose das Missoes podera firmar
contrato de gestao associada com 0 CONS1M visando a execuyao direta ou
indireta, suplementar ou complementar dO$ serviyos publicos municipais de
saude, educayao, saneamento, meio ambiente, politicas de desenvolvimento, usa
de equipamentos, agricultura, informayao e prestayao de serviyos na area de
abrangencia do Consorcio, dispensada a licitayao.

Paragrafo Unico - Constituem ainda serviyos publicos, passiveis
de gestao associada, concessao, permissao, parceria e termos similares, a serem
executados pelo Consorcio em favor do Municipio, as ayoes concernentes a
manutenyao, operacionalizayao e ampliayao dos serviyos ja prestados pelo
Consorcio, a administrayao de programas govemamentais, projetos afins e a
criayao de novos serviyos de interesse do Municipio consorciado.

Art. 4°. - Os recursos necessarios para atender as obrigayoes
assumidas com 0 CONS1M advirao de dotayao oryamentaria ja consignada no
oryamento em curso, e nos exercicios seguintes de rubrica especial, aberta na
mesma dotayao oryamentaria em favor do referido Consorcio Publico.

Paragrafo Unico - 0 ente consorciado entregara os recursos
respectivos aos serviyos contratados ao CONS1M por meio de contrato de rateio.

Art. 5°. - 0 Consorcio Publico podera emitir documentos de
cobranya e exercer atividades de arrecadayao de tarifas e outros preyOSpublicos
ao Municipio pela prestayao de serviyos, referidos no artigo anterior, mediante
contrato de rateio que sera formalizado em cada exercicio financeiro e seu prazo
de vigencia nao sera superior ao das dotayoes que 0 suportam.
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Art. 6°. - Com 0 objetivo de permltIr 0 atendimento dos
dispositivos da Lei Complementar n.o 101/00, 0 Cons6rcio Publico devera
fomecer as informayoes necessarias ao Municipio para que sejam consolidadas
em suas contas, todas as despesas realizadas com os recursos entregues em
virtude de contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas nas contas
de cada ente Consorciado na conformidade com os elementos economicos e das
atividades ou projetos atendidos.

Art. 7°. - Aplica-se a relayao juridica entre 0 Municipio e 0

Cons6rcio Publico 0 disposto na Lei n.° 11.107, de 06 de abril de 2005 e demais
legislayao pertinente aos cons6rcios publicos.

l Art. 8°. - Fica ratificado, desde ja, sem reservas, 0 protocolo de
intenyoes que fara parte integrante da presente lei, como anexo unico.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO JOSE
DAS MISSOES/RS, AOS 06 DE NOVEMBRO DE 2009.
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EDISON LUIS BUENO DE QUADROS
Prefeito Municipal

SERGIO DO NASCIMENTO RIBEIRO
Sec. Mun. De Administrayao.
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