PREFEITURA
2<>09

-

~UNICIP.A.L

2<:>"12

Adrianópolis, 14 de Maio de 2012
Oficio: 147/2012
Assunto: Projeto de Lei nO 011/2012
Senhor Presidente,
Com os meus cumprimentos, dirijo-me aesta Egrégia Casa de Leis, com o objetivo de
enviar para à apreciação e deliberação o Projeto de Lei nO 011/2012.
O presente Projeto de Lei trata da ratificação do Protocolo de Intenções (em anexo),
referente ao COMESP - Consorcio Metropolitano de Saúde do Paraná, firmado em
Assembléia Geral pelos Prefeitos consorciados, que alterou a personalidade jurídica
do consorcio, viabilizando com isso o aumento da oferta de serviços de saúde de
média e alta complexidade, obedecendo aos princípios, diretrizes e normas que
regulamentam o Sistema Único de Saúde - SUS.
Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar protestos de elevada
estima e distinta consideração.

Adrianópolis, 14 de Maio de 2012.
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Ao
Excelentíssimo Senhor
SANDRO JUNIOR DOS SANTOS
DO. Presidente da Câmara Municipal de Adrianópolis
Nesta Cidade
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PROJETO DE LEI nO 011/2012
Súmula: "Autoriza o Chefe do Poder
Executivo Municipal a construir com os
demais municípios do Paraná, o consorcio
metropolitano de Saúde do Paraná 
COMESP, ratificando o Protocolo de
Intenções, baseado na Lei 11.107 de 06 de
Abril de 2005"

JOÃO MANOEL PAMPANINI, Prefeito Municipal de Adrianópolis, no uso de suas
atribuições legais, submete a apreciação da Câmara Municipal, o seguinte Projeto de Lei:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal de Adrianópolis, autorizado a constituir com os
Municípios integrantes da 2a Regional de Saúde, o Consórcio Metropolitano de Saúde do
Paraná - COMESP - com personalidade jurídica de direito privado, instituído com a finalidade
de aumentar as ofertas de serviços de saúde de média e alta complexidade, obedecendo aos
princípios, diretrizes e normas que regulam o SUS, integrando as ofertas de serviços entre os
municípios consorciados, criando mecanismos reguladores comuns e desenvolvendo sistemas
de informações que dêem suporte a todas as suas atividades.
Art. 2° - Fica integralmente ratificado o Protocolo de Intenções do Consórcio Metropolitano de
Saúde do Paraná - COMESP, firmado no dia 21 de setembro de 2011, em Assembléia Geral de
Prefeitos dos Municípios consorciados.
Art. 3° - Fica totalmente revogado o Protocolo de Intenções aprovado no pela Assembléia Geral
dos Prefeitos em 15 de abril de 2010.
Art. 4° • A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei Municipal
nO 716/2010.
Adrianópolis, 14 de Maio de 2012.

Prefeito Municipal
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Cons~derando a necessidade de providências comuns e compa rti lhadas, 'VíSai:tdQ~§~_ ~"-->'
princípios norteadores da Administração Pública, principalment.e o da economicidade e o
interesse comum dos signatários na universalização do direito a saúde, os Municípios
abaixo indicados firmam o presente Protocolo de fntenções, de acordo com as
disposições da lei Federal n° '11.107 de 06 de abril de 2005 e do Decreto 6.017 de 17
de janeiro de 2007 nas seguintes condições:
CAPíTULO I
DENOMINAÇÃO, PERSONALIDADE JURíDICA, SeDE, DURAÇÃO E ENTES
CONSORCIADOS
Artigo
1°.
o CONSÓRCIO METROPOLITANO DE SAÚDE DO
PARANÁlCOMESP, doravante denominado simplesmente Consórcio, constituído com
personalidade jurídica de direito privado , sem fins econômicos , por tempo
indeterminado, é regido pelos termos da lei n° 11107/2005, regu lamentada pelo
Decreto n° 6.017/2007, pejas normas do Código Civil Brasileiro e legistação pertinente,
pelo constante no presente Protocolo de Intenções e seu Estatuto.
Parágrafo Único - Por se revestir de personalidade jurldica de direito privado, o
Consórcio observará as normas gerais de direito público no que concerne à re alização
de licitação, celebração de contratos, prestação de contas e admissão de pessoal , que
será regido pela Consolidação das leis do Trabalho - CLT.
Artigo 2°. O Consó rcro tem sede em Curitiba-PR, na Avenida Presidente
Kennedy, 3768, e sub sede no Município de São José dos Pinhais, JLmto à Secretaria de
Saúde, e como foro o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba,
Estado do Paraná.
~arágrafo único. MedIante aprovação da Assembléia Geral poderá o Consórcio
estabelecer novas Subsedes.

Avenida Presidente" ""'Ul,"'nkl<"
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que as aquisições sejam transparentes, vantajosas para o Consórcio e sem
favorecimento a determinado grupo, empresa ou cidadão;
li.
Firmar con vênio, termos de cooperação, contratos, receber auxílios, contribuições
e subvenções de outras entidades púbilcas ou privadas e órgãos de governo;
11i. Prestar serviços de qualquer natureza , em especial os de assistência técnica, a
execução de obras e o fornecimento de bens e/ou recursos humanos à administração
direta ou índíreta dos entes;
IV. Compartilhar instrumentos e eq uipamentos, inclusive de gestão, de manutenção, de
informática, de pessoal técn ico e de proced imentos de licitação;
V.
Instituir e manter escolas de governo ou de estabelecimentos congêneres, tendo
em vista os prlncipios da educação permanente:
VI. Apoiar e fomentar o intercâmbio de experiências e de informações entre os entes
consorciados ;
VII. Desenvolver contrato de rateio e aplicá-lo entre os consorciados, referente a
despesas necessárias e rea lizadas e não previstas no orçamento anual ;
Vil!. Descentralizar ou criar determinada atividade ou serviço para qualquer dos
Municípios, de acordo com as particularidades de cada um. "ad referendum " do
Consefho Deliberativo.
IX . Desenvolver contratos-programa com um ou mais entes consorciados, corn
objetivos e metas bem definidos, e de acordo com as diretrrzes do Cons6 cçio~._._
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ArilgO 60, Sao deveres do Consorc!o:
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I. Colaborar com os poderes publicos como órgão de saúde no ate~1rmktét.e.~~
ds solução dos problemas que se relacionem com a categoria de prestação de serviços
para a qual foi criado;
11. Promover a harmonia e integração dos consorciados;
111. lncentivar e promover seu desenvolvimento, com a busca da excelência na prestação
de serviços de saúde à comunidade associada.

CAPíTULO IV
CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

\~ COÀ(ESP-Co~sórcio Metropolit~o de Saúde do Pu
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Abstenção da promoção de propagandas po lítico-partidárias:
Gratuidade do exercido dos cargos eletivos, ressalvadas as hipóteses previstas

em le i;
.'/'~(~C·é:-~· ::7;ij-:-;>,
IV. Manter no Consórcio cadastro completo de cada ente consorci~(o\~\:;;."
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Artigo 80 . A todos os municípios que pa rticipem da Associação dos MunjcípióS:'6à-~ /
Região Metropolitana de Curitiba - ASSOMEC e da Associaçào dos Municípios do Sul e
Leste do Para ná - AM SULEP, assiste a faculdade de integrar-se ao Consórcio, se
cumpridas as condições fixadas em lei, neste Protocolo de Intenções.
Parágrafo Único: É permitido o ingresso de novo(s) integrante (s) no Consórcio a
qualquer momento, por decisão da Assembléia Geral por 2/3 de seus membros , o que
se fará por termo aditivo firmado pelo seu Presidente e pelo(s) Representante(s) Lega l
(ís) do(s) ente(s) que deseja (rem) con sociar-se, do qual constará a lei autorizadora.
Artigo 9°. São direitos dos consorciados, desde que estejam quites com suas
obrigações pecuniárias para com o Consórcio:
I.
Torn ar parte, votar e ser votado nas Assembléias Gerais;
IL
Requereí, justificadamente, obededdo o quorum previsto neste instrumento, a
con vocação da Assemb léia Geral Extraordináría ;
111. Usufruir dos serviços oferecidos pelo Consórcio com tratamento igualitário e
obedecendo critérios técnicos e o sistema de regulação do próprio Consórcio;
IV. Autorizar a que o Consórcio os represente perante outras esferas de governo;
V.
Autorizar a gestã o associada de serviço público mediante determinação explícita
de competências a serem transferidas , identificação dos serviços púb licos objetos da
gestão associada e a área em que serão prestados , a autorização para licitar ou
outorgar concessão, as cond ições a que deve obedecer o contrato de programa e os
critérios técn icos de cálculo do valor das tarifas e de outros preços públicos, bem como
os critérios gerais a serem observados em seu íeajuste ou revisã o;
VI. É permitido ao tv1unicípio consorciado contratar serviços além de su a cota mensal,
desde que autorizado mediante lei mun icípaJ e respeitada a capacidade de atendimento
do Consórcio;
VII. O direito de exigir o pleno..cumptir;nen;........"""'."-'"'.
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VIII. Recorrer, no prazo de 15 dias após sua ciência, com direito a ampla defesa, de ato
considerado lesivo ao direito ou contrário a este Protocolo de Intençõe, Q Jtf~-r?:lS-"
Conselho Deliberativo e/ou Diretorra Adminístratlvo- Financeira.
<' 0 \ ; \ ' )
. UU(;j;''
IX, Retirar-se do Consórcio, atendidas as disposições aqui descri i-:,,~'J\:~, '"~' .' rt~::)~,~, ' d ,, !, ;:~t;:.-.~\
\

~_
.. '
'-

.'

'
,~" "

•

.~/ ~ ~ IJ <~ :' :•."=: - v.. .
"'l~ : _1 ~
.; :~ r ;;:F' :0
,~

(1

....

Artigo 10. São deveres dos Consorclados:
";'~"
. :: '; " >"~ "' '''' ' ,>. /
L Participar, de acordo com cota a ser estipulada em Assembléià~s;n~t~rê,t9 .~h~\~:~V
..
.. " ; " - 
rateio, destinado a custear as despesas fixas do Consórcio;
~ -,11. Pagar pontualmente suas contribuições mensais fixadas por meio de Contrato de
Rateio, tendo como base a população do Município Consorciado e os serviços
realizados mensalmente além da cota contratada;
111. Participar das assembléias, acatar as decisões delas emanadas e dos atos da
Diretoria Executtva, quando de acordo com a lei e o presente Protocolo~
IV, Prestigiar o Consórcio por todos os meios ao seu alcance e propagar o espírito
associativo entre os afins;
V, Cumprir as disposíçàes do presente Protocolo de Intenções;
\/1. Oferecer sugestões e auxílios para o desenvolvimento do Consórcio,

"-

'

'

Artigo 11. Os Consorciados, com aprovação das Câmaras Municipais, repassarão
mensalmente ao Consórcio através de contrato de rateio, a partir de R$ 0,10 por
habitante do municipio, necessário ao atendimento dos serviços a serem pactuados
através de contrato de programa .

§ 10 _ Cabe a Assembléia Gerai determinar o valor per capita, a base populacionai
e os critérios de reajuste.
§ 2° - Do valor da contribuição mensal , será repassado percentual a ser definido
pelo Conselho Deliberativo, destinado ao Fundo de Contingência visando o pagamento
de obrigações eventualmente inadimplidas pelos Consorclados,

§ 3° - As despesas fixas do Consórcio serão custeadas preferencialmente pelos
recursos oriundos de convênios, acrescido dos valores próprios da fatura do consórcio e
o excedente será rateado entre os munidpios de acordo com sua população.
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Artigo 13. Os membros da Diretoria do Consórcio não responderão pessoalmente
pelas obrig ações contraídas com a ciência e em nome da associação, mas assumirão a
responsabilidade pelos atos praticados de forma contrária à Lei e às_dlSilQ_$.J.çóes
~-:::-'"\rY i l"I " " -'
contídas no presente Protocolo,
;{,':...1\:-O\'" ,,1 " 11 U:. i ·:;: .....
CAPITULO VI
DAS PENALIDADES
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Artigo 14. Os consorciados sujeitam-se às penalidades de ~tl®Çl~/
~

~

-

suspensão e exclusão do quadro do Consórcio.

§ 10

Serão advertidos os consorciados que pela primeira vez praticarem
faltas previstas no parágrafo seguinte;
-

as

§ 2° - Serão suspensos, após advertidos os entes consorciados:
Que não comparecerem e não se justificarem a 3 (três) Assembléias, a juizo da
Diretoria do Consórcio;
li
Que se insurgirem contra decisão da Assembléia Geral , do Conselho Deliberativo,
ou desacatarem os referidos órgãos;
li I. Que não consignarem, em sua lei orçamentária, ou em créditos adicionais, as
dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio do contrato de
rateio;
IV, Que de~xarern de pagar por 02 (dois) meses consecutivos suas contribuições
pecuniárias

§ 3° - Serão excluídos os entes consorciados que:
Sem motivo justificado deixarem de pagar, por 5 (cinco) meses consecutivos as
suas contribuições pecu niárias e que, se advertidos por escrito, não propiciarem a
liquidação de seu débito;
1.

11. Que após cumprir prévra suspensão, não consignar, em sua lei orçamentária ou em
créd ítos adicionais , as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por
meio de contrato de rateio elou as eventuais assumidas para serviços suplementares .
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§5° - A aplicação de penalidade , sob pena de nulidade, será precedida de
audiência com o ente consorciado, que poderá aduzir por escrito a sua defesa, no prazo
de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificação.
§6 '" - Da penalidade caberá recurso à Assembléia Geral, no prazo de 15 (quinze)
dias, a par1ir do recebimento da comunicação oficial

Artigo 16. É cond ição para que o Consórcio ceiebre contratos de gestão ou
termos de parceria, a existência de limite orçamentálio aprovado peio Conselho
Deliberativo e fornecimentos que estejam de acordo com o pla no de atividade aprovado
pelo mesmo Conselho,
CAPITULO VIII
AUTORIZAÇÃO PARA GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Artigo 17. Fica autorizada a gestão dos serviços públícos, conforme estabelecido
por Contrato do Programa especifico , a :5egu'ir enu m erados:

L

Competências cujo exercício podem ser transferidos para o consórcio público:
a) Compra de consultas médicas e odontológicas especializadas ;
b) Compra de exames e terapias especializadas;
c) Compra de órteses, próteses e materiais especiais; .
d) Compra de internações hospitalares;
e) Compra de procedimentos hospitalares;
f) Compra de internações psiquiátricas;
g) Desenvo~vimento de sistemas de informação coletivos;
h) Desenvolvimento e implantação de mecanismos e instrumentos de controle,
avaliação e auditoria coletivos;
i) Desenvolvimento de protOQG!Q~1e serviço ' . tí~ uxos, coletivos;

. .' L I
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dos mesmos,

vierem a substituí-la.

unificada SIA e SIH ou outras que

somente

que
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Artigo 23. A Assembléia Geral é a instância máxima de delíberaç~~ ~º'~~;'
Intermunicípal, constltulda pelos Prefeitos dos Municípíos Consorciados, com direito a 1
(um) voto cada, de forma pessoal e intransferível, sendo atribuído o Voto de Qualidade
ao seu Presidente.
Artigo 24. A Assembléia Geral elegerá uma diretoria que será constituída por um
Presidente, um Vice-P residente que substituirá o Presidente nas suas ausêndas e
impedimentos e 1 (um) Secretário e seu suplente.
Artigo 25 , Os membros da Assembléia Geral serão obrigatoriamente os Chefes
dos Poderes Executivos dos Entes Consorciados.
Artigo 26. O membros da Diretoria do Consórcio serão eleitos em escrutínio
secreto ou por aclamação para mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondução .
Atiigo 27. O Presidente da Assemb léia Geral é o representante legal do consórcio
e integrará necessariamente o Conselho Deliberativo.

I.

i

,::;/

Artigo 28 . A Assembléia Geral é soberana com a competência de:
Eleger a sua Presidência , os membros do Conselho Deliberativo e os do Conselho

Fiscal;

11.

Aprovar a indicação do Conselho Regional dos Secretários Municipais de Saúde
para os membros integrantes da Câmara Técnica;
IH. Aprovar e autorizar a criação de novos cargos para o Consorcio :
IV, Destituir os adm inistradores;
V, Aprovar as contas ;
VI. Aprovar e modificar o Estatuto do Consórcio , bem como resolver e dispor sobre
casos omissos;
VIL Estabelecer critérios para, em assuntos de interesse comum , autorizar a
representação dos entes consorcíados perante outras esferas de governo;
VIU. Deílberar sobre a inclusão e exclusão dos consorciados ;
IX. Aprovar anua lmente os termos de contrato de
~oI-F-;";;;
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§ 1o O quorum exigido para a realização da Assembléia Geral em prímeira
convocação é de no mlnlmo 2/3 dos entes consorciados. Caso não se realize em
prtmeira convocação considerar-se-á automaticamente c;onvocad9-:--,e;:;';'~rrr~nda
convocação se realizará 30 (trinta) minutos depois com o6tji~\i~~t d~,~ ' Jf\/3D(~>"
consorciados, sendo deliberado pela maioria dos presentes,

(' ~" ';2: "~"

\ 7.,

f ''':.: '' '3 ":;~Ó\
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§~o ~ Assembléia Gera! ocorrerá 'ordinariamente, u~, ;~é~,.",~{}<:',:an.Ela': ;': /

extraordlnanamente, quando convocada, por ao menos, 1/5 (Uf~~I,nf8) ,R~~~:V
membros ou por convocação formal do seu Presidente, sempre que houve'f11a'tJt'éf'pãra
deliberação,
§3° Para as deliberações que se referirem a destituição dos administradores e

alteração do Estatuto e deste Protocolo, é exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços)
dos presentes à assembléia especialmente convocada para esse fim, não podendo ela
deliberar, em pnmeira convocação, sem a maioria absoluta dos consorciados, ou com
menos de 1/3 (um terço) nas convocações seguintes,
§4". ,A. convocação da Assembléia Geral será felta por edital publicado com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias, em jornal de grande circulação no Estado,
sem prejuízo de informação por meio de oficios, fac-símIles e correio eletrônico,

CAPíTULO XI
00 CONSELHO DELIBERATIVO
.Artigo 29. o Con ::>elho Deliberativo :será cOllstituído por 05 (Cinco) Pt'efeitos dos

MunicípiOS em dia com suas obrigações estatutárias, sendo que o Presidente da
Assembléia Geral é seu mernbro nato,
§1° O con selho deliberativo será eleito em Assembléia Geral;
§2° O Conse!ho Deliberativo será presidido pelo Presidente da Diretoria do
Consórcio, e os demais membros serão eleItos em escrutínio secreto ou por aclamação,
para mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondução;

\;;
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§4" Compete ao Conselho Deliberativo a proposição de criação de novos cargos
para provimento e atu ação em quaisquer dos locais de atuação do Consórcio . devendo
ser autorizado e aprovado pela Assembléia Geral.

§5° As competências do Conselho Deliberativo serão definidas no Estatuto.
Artlgo 30. O Conselho Deliberativo reun ir-se-á ordinariarnente a cada três meses,
por convocação do seu Presidente e , extraordinariamente, quando convocado por ao
menos, 113 (um terço) de seus membros, quando houver pauta a ser deliberada.:.

CAPíTULO XII
DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA
Artigo 31. A Diretoria Ad minjstrativo-Financeira é o órgão executivo do Consórcio,
destinad~ a promov~r a realização dos fíns a que se destina e será con~fffiTã5 J: ..

! - Um Diretor Geral ,

.

.

.

4~~F. ~

"

...,,,!.~,
. _ ~';).,<:.~~

11 - Um Coordenador Tecnlco ,

('"

~~~::~;s;::~~~~:~~~mi n;strativoS;

~;Z~~~f:-~~~,

-i" , '.

l , .

§1° Caberá ao Presidente do Conselho Deliberativo nomear os membros da
Diretoria Administrativo-Financeira.
§2° F icam c riados oargos e empregos público!), forma de provimento, carga
horária e respectiva remuneração pelo exercício das funções, conforme disposto no
anexo, parte integrante deste protocolo ;
C

§3 Sem p rejuízo da disposição acima flnnada, fica autorizado o Consórcio a
contratar pessoal em consonância ao regime CLT , por tempo determinado a fim de ·
atender necessidades excepcionais , desde 'q ue o projeto/programa ao qual o servidor
será destinado tenha tido suas metas previamente aprovadas pela Assembléia Geral.

§ 4° Os servidores e/ou empregados públicos poderão ser cedidos pelos entes
consorciados, na forma da legislação vigente de cada Município, para provimento e
atuação em quaisquer locais de atuação do COMESP ,

- 1 - - .. - ...----........................--
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CAPÍTULO XIV
DA CÂMARA TÉCNICA

~'~\~~' i~'
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Artigo 36. A Câmara Técnica é órgão de assessoria técnica,
constituído por Secretários, técnicos municipais de saúde e outros 'p~Ó~iOi'lala~,;-//
indicados pelo Conselho Regional de Secretários Municipais de Saúde - CRESEMS da
Região Metropolitana e referendados pela Assembléia Geral, além do Diretor Geral do
Consórcio .
§1". Os membros indicados pelo CRESEMS serão 10 (dez), devendo pertencer a
Munícípios distintos, sendo 05 titulares e 05 suplentes, e terão o mandato de dois anos,
tendo direito à uma recondução por igual período.

§ 2°. Serão disponibilizadas as vagas para os munidpios de acordo com o
respectivo pOlia, visando uma melhor representação do pertil demográfico da Região
sendo:
l. 0'1 (uma) vaga de titular e uma de suplente para municípios acima de 200. 000
habitantes;
11. 01 (uma) vaga de titular e uma de suplente para municípios com população entre
'100.000 e 200 000 habitantes;
111. 03 (três) vagas de titular e 03 (trêS) de suplente para municipíos com população
menor que 100.000 habitantes.
§3° . O Diretor Geral do Consórcio é membro nato da Câmara Técnica .

§4°. Os membros da Câmara Técnica não receberão remuneração a qualquer
título.

Artigo 37. Será de responsabilidade do Diretor Geral do Consórcio a organização
de reuniões da Câmara Técnica, que deverão ser realizadas mensalmente, em caráter
ordinário, podendo ser realizadas e.xtraordínarrsmente sob justificativa e motivação
pontua! ou por solicitação dos seus membros.
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Artigo 57. Os Munícípios, que subscrevem este protocolo, deverão ratificá-lo
mediante Lei, no prazo de até noventa dias, a contar da publicação na Imprensa Oficial
do COMESP, da decisão da Assembléia Geral que aprovou seus termos
Artigo 58. Os casos omissos serão reso lvidos pela Assembléia Geral.
Artigo 59. Fica totalmente revogado o Protocolo de Intenções aprovado peia
Assembléia Geral dos Prefeitos em 15 de abril de 2010.
Artigo 60. A redação da forma como se encontra foi aprovada nesta data, terá
validade a partir de seu reg istro em órgão competente e com sua aprovação se
transforma em Contrato de Consórclo Público, para os fins legais.
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