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Mensagem

DA

CÂMARA DE

n° 022, de 19 de março de 2020.

Temos a honra de encaminhar a esta Co lenda Casa de Leis, o Projeto de Lei
que dispõe sobre a autorização para subscrição à alteração do Estatuto Social do
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Penápolis - CISA, em
adequação ao estabelecido na Lei Federal n° 11.107, de 06/04/2005, que "dispõe
sobre normas gerais de contratação
de consórcios públicos e dá outras
providências", e da Lei Federal nO 10.406, de 10/01/2002, que insútuiu o Novo
Código Civil pátrio e dá outras providências, na forma da Minuta apresentada no
Anexo I deste Projeto.

É importante destacar que o CISA foi fundado aos 11 de Julho de 1986, sob
a exige do Código Civil de 1916 como uma associação civil composta por entes
públicos, os Municípios de Alto Alegre, Avanhandava, Barbosa, Braúna, Glicério,
Luiziânia e Penápolis e se caracteriza como Pessoa Jurídica de Direito Público, sem
fins lucraúvos (Arúgos 1° e 2° do Estatuto Social), que têm por finalidade planejar,
adotar e executar programas e medidas desúnadas a promover a saúde dos
habitantes da região e implantar serviços afins (Arúgo 7°, IH do Estatuto Social),
em complementação/suplementação
ao dever consútucional
dos Municípios,
Estado e União, em atendimento exclusivamente ambulatorial, além da gestão de
outros serviços em saúde tais como CAPS H, CAPS AD e Clínica
DST/AIDS/Hepaútes
Virais, sendo que a úlúma alteração estatutária se deu aos 16
de Novembro de 1994.
De lá para cá muitas mudanças ocorreram, tanto no campo legal,
especialmente com o advento da Lei Federal nO 11.107/2005, que dispôs sobre
normas gerais de contratação de consórcios públicos e Decreto Federal nO.
6.017/2007 que o regulamentou, com suas alterações posteriores, quanto no campo.
operacional, onde a práúca, a aúvidade administraúva tem demonstrado incontáveis
benefícios para os entes consorciados para realização de objetos de interesse
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comum em diversas áreas da administração pública, com muita economia e grande
eficiência, como vem ocorrendo com os atendimentos em especialidades médicas,
exames de imagem, aquisição de medicamentos, dentre outros, já existentes e que
podem vir a beneficiar os consortes nas outras diversas áreas, tais como merenda e
material escolar, resíduos sólidos, iluminação pública, veículos e outros produtos e
serviços de interesse comum.

o

CISA já é um importante mecanismo de racionalização de recursos
financeiros e humanos na área da Saúde e com a abertura de seu objeto ora
pretendida poderá levar este benefício às demais áreas da administração pública,
apresentando-se também como eficaz instrumento de combate ao abuso do poder
econômico, que muitas vezes impede o Poder Público de efetivar suas políticas
públicas e cumprir com seus deveres, pois atendendo às necessidades individuai.s
dos entes consorciados, convertidas numa demanda única, viabiliza o acesso mais
equânime e justo aos serviços citados acima junto à iniciativa privada, coadunando,
dessa maneira, com o princípio da economicidade orientador da Administração
Pública, visto os serviços serem adquiridos por menor preço, dada a grande
quantidade contratada e da eficiência e qualidade dos serviços oferecidos.
Atualmente o CISA, tendo sido constituido como associação civil de direito
privado, encontrou uma barreira legal em relação à captação de recursos junto à
União, posto que o artigo 39 do Decreto n° 6.017/2007, que regulamenta Lei n° ~
11.107/2005, optou por prever que "A partir de 1° de janeiro de 2008 a União
somente celebrará convênios com consórcios públicos constituidos sob a forma de
associação pública ou que para essa forma tenham se convertido".
Esse impedimento de receber recursos financeiros da União, sem dúvida,
prejudica indiretamente o atendimento pelo CISA das demandas reprimidas
existentes nos Municípios Consorciados, porquanto impede sua ampliação e uma
realização mais eficaz de seus objetivos.
Como visto na Lei n° 11.107/2005, há possibilidade de constitUlçao do
Consórcio como Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público,
que é o objetivo do Consórcio, com o permissivo desta Casa de Leis, com vistas à
continuidade e ampliação dos serviços oferecidos pelo Consórcio, imperativo,
então, a sua transformação em associação pública com personalidade jurídica de
direito público.
Destaque-se que esta nova formatação jurídica pretendida permitirá que o
Consórcio receba recursos financeiros decorrentes de convênios que serão
celebrados com a União e com o próprio Estado, usufruindo, além disso, de outras
vantagens legais como, por exemplo, a imunidade tributária recíproca (IRPJ, IOF,
IPTU, IPVA, ISSQN ...), prazos processuais privilegiados, isenção de custas
processuais, aplicação da regra dos precatórios e vantagens licitatórias, entre outras.
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Além da alteração da personalidade jurídica, outras providências de natureza
formal e material foram promovidas, indispensável à adequação do Consórcio,
entre às quais se destaca a ampliação do seu rol de finalidades, fazendo constar
especialmente a possibilidade da gestão associada de serviços públicos, com ou sem
a prestação de serviços, da licitação compartilhada e etc.
.
É óbvio que toda mudança deve ter o adequado planejamento e preparo,
motivo pelo qual consignamos uma regra de transição, a f1m de que não' haja
prejuízo aos serviços públicos prestados, tampouco responsabilização funcional ou
pessoal a qualquer envolvido neste processo.
Estas são as ponderações necessárias para aclaramento do Projeto qu'e se
aprovado promoverá impactante melhora na qualidade de vida da população local e
da microrregião, que está sensibilizada pela importância da união de todos em prol
do melhor funcionamento dos aparatos de prestação de serviços aos usuários,
notadamente na área da saúde.
Pelo exposto, submetemos a apreciação de Vossas Excelências o presente
Projeto de Lei, solicitando sua aprovação EM REGIME DE URGÉNCIr\
ESPECIAL, por ser de relevante interesse público.
Atenciosamente,

.'
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PROJETO

DE LEI

Dispõe sobre a autorização para subscrição
à alteração
do
Estatuto
Social
do
Consórcio
Intermunicipal
de Saúde da
Microrregião
de Penápolis
- CISA, em
adequação
ao estabelecido
na Lei Federal
n° 11.107, de 06/04/2005,
que "dispõe sobre
normas
gerais
de
contratação
de
consórcios
públicos
e
dá
outras
providências",
e da Lei Federal n° 10.406,
de 10/01/2002,
que instituiu
o Novo
Código
Civil
pátrio
e
dá
outras
providências.

Artigo 1° Fica autorizado o Município de Penápolis/SP
a
subscrever a alteração do Estatuto Social do Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Microrregião de Penápolis, também designado pela sigla CISA, inscrito no
CNPJ/MF
sob o nO 55.750.301/0001-24,
e-mail coordenacao@cisa.sp.org.br.
telefone (18) 3654-2323, constinúdo em 11 de julho de 1986, conforme minuta
constante do Anexo I desta Lei, que dela é parte integrante.
Artigo 2° Com a aprovação da alteração de que trata o artigo
anterior o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Iv1icrorregião de Penápolis,
também designado pela sigla CISA passará a ser denominado de Consórcio
Intermunicipal da Microrregião de Penápolis, e também será designado pela sigla
CIMPE, sob a forma de Associação de Pessoas Jurídicas de Direito Público
Interno, sem fIns lucrativos, regido sob as normas de Direito Público, e,
subsidiariamente, pelas normas do Código Civil Brasileiro e Legislação pertinente.
Artigo 3° Se aprovado em Assembleia Geral o novo Estatuto do
Consórcio somente produzirá seus efeitos mediante publicação no Diário OfIcial
Eletrônico do Município de Penápolis/SP e em jornal de circulação na sede do
Consórcio.
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correrão por
necessário.

Art. 4° As despesas decorrentes com a execução da presente Lei
conta de dotações próprias do orçamento,
suplementadas
se

Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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ESTATUTO

SOCIAL

Aos XX dias do mês de XXXXXX de 2020 reuniu-se o Conselho de Prefeitos do Consórcio
Intermunicipal de Saude da Microrregião de Penapolis - CISA, com base no artigo 12, XIII e artigo 31
do Estatuto aprovado em 16/11f1994,
disculiram e aprovaram a presente proposta de alteração do
Estatuto, com a seguinte redação.
Pelo presente instrumento, os Entes Públicos integrantes do Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Microrregião de Penápolis - CISA, por seus Representantes Legais infra-assinados, que integram o
Conselho de Prefeitos, de acordo com o artigo 12, XIII e artigo 31 do Estatuto anterior, firmado em
16/11/1994,
alteram o Estatuto Social da entidade, adequando-o ao estabelecido na lei Federal n'
11.107, de 06/04/2005, que "dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios publicos e da
outras providências", e da lei Federal n' 10.406, de 10101/2002, que instituiu o Novo Código Civil
pátrio, o qual, doravante, se regerá pelas normas a seguir articuladas:
TiTULO I
DA DENOMINAÇÃO, DA CONSTITUiÇÃO E DA NATUREZA JURíDICA, DO PRAZO DE
DURAÇÃO, DA SEDE, DA ÁREA DE ATUAÇÃO E DO TIPO DE CONSÓRCIO,

DA CONSTITUiÇÃO,

CAPITULO
DENOMINAÇÃO,

I
E DA NATUREZA

JURíDICA

Artigo 1'_ O Consórcio Intermunicipal de Saude da Microrregião de Penapolls, também designado
pela
sigla
CISA,
inscrito
no
CNPJIMF
sob
o
n°
55.750.301/0001-24.
e-mail
coordenacao@cisa.sp.org.br,
telefone (18) 3654-2323, constituido em 11 de julho de 1986, passa a
ser denominado de Consórcio Intermunicipal da Microrregião de Penápolis, também designado pela
sigla CIMPE, sob a forma de Associação de Pessoas Jurídicas de Direito Publico Intemo, sem fins
lucrativos, regido sob as normas de Direito Público, e, subsidiariamente. pelas narinas do Código Civil
Brasileiro e legislação
pertinente, pelo presente Estatuto e pela regulamentação adotada por seus
órgãos. O CIMPE é constituído por sete entes consorciados.
que são os Municípios de ALTO
ALEGRE,
A VANHANDAVA,
BARBOSA,
BRAÚNA,
GLlCÉRIO,
LUIZfÁNIA
e PENÁPOLlS,
que
subscrevem o presente instrumento, representados por seus Prefeitos Municipais. formalmente
autorizados pelas respectivas Câmaras Municipais.
Artigo 2° ~ Ê facultado o ingresso de novos entes consorciados ao Consórcio Intermunicipal da
Microrregião de Penápolis - CIMPE, a qualquer momento. mediante prévia aprovação em Assembleia
Geral. o que se fará por termo aditivo firmado pelo Presidente do Conselho de Prefeitos e pelo
Representante Legal do Ente Público que desejar consorciar-se, do qual constará o ato legal
autorizador.
CAPiTULO 11
DO PRAZO DE DURAÇÃO
Artigo
3' - O Consórcio
IntermuniCipal da Microrregião de Penapolis
indeterminada, conquanto possua no mínimo três municípios consorciados.

- CIMPE

tera duração

CAPiTULO 111
DA SEDE
Artigo 4° . O Consórcio
Intermunicipal da Microrregião de Penápolis . CIMPE terá sede e
administração a Av. Eduardo de Castilho, n'. 700, Centro, CEP 16300-021, na Cidade de Penapol,s,
Estado de São Paulo, e foro na Comarca de Penapolis, Estado de São Paulo.
Parágrafo único - A sede e foro do Consórcio Intermunicipal da Microrregião de Penâpolis .
CIMPE poderão ser transferidos para outro município. por decisão da Assembleia Geral, co m
a presença da maioria absoluta dos Municípios Consorciados.
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CAPiTULO
IV
DA ÁREA DE ATUAÇÃO
Artigo 5° • A área de atuação do Consórcio
Intermunicipal
da Microrregião
será formada pelos territórios dos municípios
que o integram, constituindo
inexistindo limites intermunicipais
para as finalidades a que se propõe.

de Penápolis . CJMPE
uma unidade terntorial,

CAPiTULO V
DO TIPO DE CONSORCIO
Artigo 6° - O Consórcio
Intermunicipal
consórcio de multiplos objetivos.

da Microrregião

de Penápolis

- CIMPE constitui-se

em

CAPiTULO VI
DOS OBJETIVOS
E DAS FINALIDADES
Artigo 7' - São objetivos do Consórcio Intermunicipal da Microrregião de Penapolis 1- Representar o conjunto dos Municipios que o integram em assuntos de interesse
quaisquer
outras
entidades
públicas
ou privadas, especialmente
perante as
constitucionais
de governo;
11. Planejar, supervisionar,
coordenar,
orientar, gerir, controlar e avaliar as ações
Consórcio;

CIMPE:
comum,
demais

perante
esferas

e atividades

do

111- Planejar, adotar,
exercitar
as funções
de gerenciamento
e executar programas
e medidas
destinadas
a promover e acelerar o desenvolvimento
sócio-econômico
da região compreendida
no
território dos municipios consorciados,
podendo inclusive realizar licitações compartilhadas,
nas áreas

de:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Saúde;
Educação, inclusive a ambiental;
Recursos Hidricos;
Meio Ambiente;
Infraestrutura,
Sistema Viario e Mobilidade Urbana;
Iluminação Pública;
Saneamento
Básico,
inclusive
o gerenciamento,
o tratamento
resíduos sólidos urbanos;
h. Segurança Pública;
i.
Turismo, inclusive de negócios e lazer;
j.
Agricultura e Pecuária:
k. Desenvolvimento
sócio econômico regional;
I.
Gestão e proteção do patrimônio urbanístico e paisagístico:
m. Tecnologia da Informação;

e a destinação

final

dos

n.

Realização de eventos diversos como palestras, congressos cientificas, educacionais,
só cioculturais e econômicos,
dentre outros;
o, Outras áreas de interesse dos consortes,
desde que aprovado
por maioria absoluta em
Assembleia Geral.
IV. Promover formas articuladas de planejamento do desenvolvimento
regional. criando mecanismos
conjuntos para consultas,
estudos. execução, fiscalização
e controle de atividades que interfiram na
qualidade de vida na área compreendida
no território dos municípios consorciados;
V- Promover a produção de inf armações e de estudos técnicos. apoio e o fomento do intercâmb ia de
experiências e de informações
entre os entes consorciados,
bem como a criação de instrumentos de
controle, avaliação e acompanhamento
dos serviços públicos
prestados
â população dos entes
consorciados,
o fornecimento
de assistência técnica, treinamento, pesquisa e desenvolvimento
dos
profiSSionais e aperfeiçoamento
da gestão dos serviços públicos;
Artigo
8°: Para o desenvolvimento
das atividades
de prestação
de serviços
serão elaborados
programas
de trabalho especificos,
detalhados
com total abrangência
de critérios necessários
e
próprios para cada área acima definida, inclusive para o contrato de rateio, previamente aprovado
pela Assembleia Geral;
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Parágrafo único: As atividades de prestação de serviços em curso na vigência do Estatuto
Social anterior respeitarão os respectivos planos de trabalho, programas ou contratos
vigentes. com suas possiveis prorrogações.
Artigo 9°; Para o cumprimento

de suas finalidades,

o Consorcio Intermunicipal da Microrregião de

Penapolis - CIMPE podera:
1- Adquirir e ou receber em doação ou cessão de uso, os bens que entender necessários. os quais
integrarão o seu patrimônio:
lia Celebrar acordos, ajustes, termos de parcerias, convênios. contratos, acordos de qualquer
natureza, compatíveis com os programas de trabalhos, as finalidades e aos objetivos do Consórcio,
com a administração
pública. A iniciativa privada. entidades do terceiro setor e organismos
internacionais, conforme legislação vigente e aplicavel, bem como receber auxilias. contribuições e
subvenções de outras entidades e órgãos do governo ou iniciativa privada. visando a melhoria de
qualidade do serviço prestado, sua expansão e modicidade:
111. Prestar aos seus consortes elou conveniados serviços de qualquer natureza. segundo a
disponibilidade existente:

IV. Administrar direta ou indiretamente,
parceria

similar. os serviços

previstos

por concessão, permissão, contrato de gestão ou termo de
nos programas de trabalho. programas governamentais,

projetos afins e relativos as areas de sua atuação, de forma suplementar ou complementar, desde
que disponivel pelos municlpios associados, mediante contrato de gestão e pagamento de preço
público. nos tennos da lei Federal n' 11.107/2005;
V. Ser contratado pela administração Direta ou Indireta dos Consorciados, inclusive por entes da
Federação, dispensada a licitação;
VI. Exercer a gestão associada de serviços públicos especificados
de sua are8 de atuação:

nos programas de trabalho dentro

VII. Definir preços e tarifas, bem como seu reajuste, revisão e reequilibrio flnanceiro, levando em
conta, além dos custos operacionaIs, os critérios definidos p ela legislação vigente de cada ente
consorciado pela oferta do serviço público. respeitando as regras de rateio estabelecidos
nos
instrumentos contratuais.

VIII- Valer-se do compartilhamento ou uso comum de instrumentos e equipamentos de gestão,
manutenção, informatica, de pessoal técnico e de procedimentos de licitação e de admissão de
pessoal.
CAPITULO VII
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Artigo 10 - O Consórcio Intermunicipal da Microrregiao de Penapolis - CIMPE tera a seguinte
estrutura básica:
1- Assembleia Geral ou Conselho de Prefeitos;
11 111 -

Presidente e Vice-Presidente da Assembleia Geral ou Conselho de Prefeitos;
Conselho Fiscal;

IV - Secretaria Executiva:
V - Direlorias Técnicas;
VI - Cãmaras Técnicas:

VII - Conselho Juridico.
Artigo 11 - A Assembleia Geral ou Conselho de Prefeitos é o órgão maximo de deliberação,
constituído pelos Prefeitos dos Municípios Consorciados, com direito a 1 (um) voto cada, de forma
pessoal e intransferível, sendo atribuído o Voto de Qualidade ao seu Presidente, quando necessário.
~l' - A Assembleia Geral ou Conselho de Prefeitos sera presidida pelo Chefe do Poder Executivo
Municipal de um dos entes consorciados, eleito em escrutínio secreto para o mandato de 02 (dois)
anos, permitida uma reeleição.

S

2° . Ocorrendo empate entre dois ou mais concorrentes. caberá ao ente com maior participação
financeira a indicação entre estes, de quem assumirá o cargo em disputa.
S 3° - Na mesma ocasião e condições dos paragrafos anteriores, sera escolhid o um Vice-Presidente,
que substituira o Presidente nas suas auséncias e impedimentos:
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Artigo 12 Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização constituído por tantos membros quantos
sejam os Entes consorciados.
indicados pelos respectivos Poderes Legislativos, devendo cada
escolher apenas um representante, com seu respectivo suplente;
9 1° ~ Não poderá integrar o Conselho Fiscal aquele que guardar grau de parentesco com membro da

Assembleia Geral ou Conselho de Prefeitos até o terceiro grau.

S

2° - Caso o Poder Legislativo

não indicar seu representante,

será automaticamente

considerado

como membro do Conselho Fiscal do Consórcio Intermunicipal da Microrregião de Penápolis - CIMPE
o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Municipal de Saúde, como lilular e Suplenle,
respectivamente;

9

3' - O Conselho Fiscal do CIMPE será presidido por um de seus membros, eleito em escrutinio
secreto para o mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reeleito para mais um periodo.
94° . Na mesma ocasião e condições,

serão escolhidos o Vice-Presidente

e o secretário do Conselho

Fiscal.
Artigo 13 - A Secretaria Executiva do ConsórcIo Intermunicipal da Microrregião de Penápolis - CIMPE
contará com um Secretário Executivo e um Assessor Jurídico, indicados pelo Presidente da
Assembleia Geral ou Conselho de Prefeitos do Consórcio Intermunicipal da Microrregião de Penápolis

- CIMPE, para avaliação e homologação em Assembleia Geral, para executar as atividades
administrativas do Consórcio com relação a todas as disposições funcionais da entidade,
diretamente sobre a Secretaria Executiva com apoio do quadro de pessoal.

atuando

Artigo 14 - Para atuação nas áreas relacionadas no inciso 111do artigo 7°. deste Estatuto serão
criadas quantas Diretorias Técnicas forem necessárias, por Resolução da Assembleia Geral ou
Conselho de Prefeitos, as quais serão subordinadas à Secretaria Executiva, para coordenar as
atividades de execução dos trabalhos em atendimento às finalidades do Consórcio, em especial na
área de atuação designada.

~1" - Fica desde já criada a Diretoria Técnica de Saúde, que será composta por um Diretor
Técnico Médico, um Diretor Técnico de Enfermagem, e, havendo a necessidade, de um Diretor
Técnico Administrativo em Saúde, para coordenação das atividades de execução dos lrabalhos
em atendimento na área de saúde.

92" - Os Diretores Técnicos serão indicados pelo Secretário Executivo dentre servidores efetivos
do Quadro de Pessoal do Consórcio ou cedidos pelos Consortes ou outros entes da Federação,

Estado ou União, e nomeados pelo Presidente da Assembleia Geral ou Conselho de Prefeitos do
Consórcio Intermunicipal da Microrregião de Penápolis - CIMPE através de Portaria.
Artigo 15 - Compete á Assembleia Geral ou Conselho de Prefeitos:
1- Eleger seu Presidente e Vice-Presidente dentre os Prefeitos dos Municipios Consorciados;
11 - Homologar a indicação, indicar elou destituir o Secretário Executivo e o Coordenador Técnicoadministrativo, os quais serão contratados por seu Presidente;
111- Aprovar, no pnmeiro trimestre de cada ano, as contas do exercício anterior, prestadas pela
Coordenação e analisadas pelo Conselho Fiscal;

IV - propor e deliberar sobre a alteração do presente Estatuto:
V - deliberar sobre a exclusão de consorciados,

nos casos previstos no art. 27 do presente Estatuto;

VI - Aprovar e modificar o Regimento Interno do CIMPE, bem como resolver e dispor sobre os casos
omissos;
VII. Aprovar a proposta orçamentária anual, ambos elaborados pela Coordenação, de acordo com as
diretrizes técnicas e financeiras aprovadas pelo Assembleia Geral, até o mês de novembro do
exercício anterior ao da sua vigência;
VI1I - Definir a politica patrimonial e financeira e os programas de investimentos do CIMPE.

IX - Aprovar o relatório anual das atividades do CIMPE, elaborado pela Coordenação:
X - Exigir da Coordenação,

a Prestação

de contas ao órgão

público

concessor.

dos auxilios e

subvenções que o CIMPE venha a receber;
XI- deliberar sobre as cotas de contribuição dos entes consorciados;
XII - autorizar alienação dos bens do CIMPE, bem como seu oferecimento
operações de crédito;
XIII - autorizar a entrada de novos entes consorciados;

como

garantia

de

XIV - deliberar sobre a mudança da sede.
XV - Deliberar, em última instãncia, sobre os assuntos gerais do CIMPE.
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Parágrafo Único - Para as deliberações a que se referem os incisos 11.IV e V é exigido o
voto concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes à Assembléia
especialmente
convocada
para este fim. não podendo ela deliberar, em primeira convocação,
sem a maioria absoluta
dos consorciados,
ou com menos de um terço nas convocações
seguintes.
Artigo 16 - A Assembleia
Geral se reunirá, ordinariamente,
por convocação
de seu Presidente ou da
Coordenação,
trimestralmente
ou sempre que houver pauta para deliberação
e. extraordinariamente,
quando convocado
por seu Presidente ou no mínimo 1/5 (um quinto) de seus membros.
9 1° ~ A convocação das reuniões ordinárias da Assembleia Geral serão precedidas de convocação
pessoal ou em órgão oficial de comunicação
do Consórcio.
com, no minimo, três dias úteis de
antecedência
da sua realização, ou, em auto-convocação
em reunião da própria.
S 2° - O órgão oficial de comunicação do Consórcio é
Diário Oficial Eletrônico
atualmente
disponibilizado
no endereço eletrônico http://\-\'VVIN.cisa.sp.gov.br, que deverá ser substituído no prazo
de 90 dias a contar do registro do presente Estatuto para novo endereço eletrõnico com a nova sigla
do CIMPE, hltp://www,cimpe.sp.gov.br,
devendo o dominio anterior ser preservado pelo prazo de 180
(cento e oitenta) dias a contar da disponibilização
do novo endereço eletrônico, com mecanismo de
redirecionamento
ao novo endereço.
S 3° - O quórum para instalação da Assembleia Geral, salvo os casos expressamente previstos neste
Estatuto, será da maioria simples de seus membros,
em primeira convocação,
ou por qualquer
número de presentes em segunda convocação,
trinta minutos após, deliberando pelo voto da maioria
dos presentes.

°

Artigo 17 - Compete ao Presidente daAssembleia
Geral ou Conselho de Prefeitos:
I. convocar e presidir as reuniões de Assembleia Geral ou Conselho de Prefeitos;
11. administrar
e representar
o CIMPE,
em todas
as instâncias,
administrativa,
judicial
e
extrajudicialmente,
ativa e passivamente,
podendo para tanto assinar todas as intimações e recebêlas pessoalmente:
111. movimentar,
em conjunto com O Secretario Executivo
as contas bancárias e os recursos do
CIMPE, podendo delegar esta função por Portaria a empregado efetivo do quadro:
IVcelebrar contratos
de rateio, contrato
de gestão,
contrato
de programa,
protocolos
de
intenções, contratos de consórcio, termo de parceria e convênios;
V. requisitar a cedência de servidores
dos entes consorciados,
atentando para a fixação de prazo
de cedência e sobre qual Administração
arcará com o ônus da remuneração do servidor cedido;
VI- contratar, enquadrar. promover, demitir, bem como praticar os atos relativos ao pessoal técnico e
administrativo,
podendo delegar essas atribuições,
total ou parcialmente,
a Secretaria Executiva do
CIMPE:
VII - expedir Resoluções
da Assembleia
Geral para dar força normativa às decisões estabelecidas
neste Colegiado,
publicando-as
no órgão oficial de comunicação
do Consórcio
e no Mural de
Publicações localizado no atrio da sede administrativa
do CIMPE e também na imprensa local quando
seus efeitos declararem, criarem, alterarem ou suprimirem direitos do CIMPE ou de terceiros;
VIII - expedir Portarias para dar força normativa às decisões monocráticas
de sua competência,
publicando-as
no órgão oficial de comunicação do Consórcio e no Mural de Publicaçôes localizado no
átrio da sede administrativa
do CIMPE e também na imprensa local quando seus efeitos declararem,
criarem, alterarem ou suprimirem direitos do CIMPE ou de terceiros;
IX - expedir certidôes.
declarações.
passar recibos, receber citações, intimações,
bem como dar
adequado tratamento a todos os demais documentos
a serem expedidos
ou recebidos relativos a
matérias administrativas
do CIMPE:
X - firmar contratos
com empresas
e/ou pessoas fisicas para prestação de serviços e compras
visando à satisfação dos municípios consorciados,
observado o disposto na Lei 8.666/93;
XI - autenticar atas da Assembleia Geral e da Secretaria Executiva;
XII - praticar os demais alas atinentes ao seu cargo, objetivando
sempre a boa administração
do
Consórcio
em observância
aos princípios
do direito administrativo,
podendo
delegar atribuições
para o Secretário
Executivo,
nas situações
que entender
necessarias.
devendo
constar
expressamenle
no ato as atribulçôes delegadas.
XIII - Em caso de inadimplêncIa
dos entes consorciados,
rica o Presidente do C1MPE autorizado
determinar a propositura de ação competente para reaver seus créditos.
Artigo

18 - Compete

ao Conselho

Fiscal:
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I - fiscalizar permanentemente
a contabilidade do C1MPE;
11- acompanhar e fiscalizar, sempre que considerar oportuno e conveniente, quaisquer operações
econômicas ou financeiras da entidade.
111- exercer o controle de gestão e de finalidade do CIMPE;
IV - emitir parecer sobre o plano de atividades,
balanços e relatórios de contas em geral, a serem
submetidos â Assembleia
Geral pela Coordenação,
dos exercicios de sua investidura:
V - apresentar proposta de alterações do presente estatuto à Assembleia
Geral;
VI - eleger seu presidente, vice-presidente
e secretário.
Artigo 19 - Compete ao Secretário Executivo:
1- promover a execução das atividades do CIMPE, inclusive:
11- propor, alterar e manter a estruturação administrativa e técnica de seus serviços, do quadro de
pessoal e da respectiva remuneraçào, a serem submetidas à aprovaçào da Assembleia Geral ou
Conselho de Prefeitos;
111
- contratar, enquadrar, promover, punir e demitir empregados, bem, como praticar todos os alas
relativos
ao pessoal
administrativo
e técnico,
observados
os principias
constitucionais
e
administrativos pertinentes;
IV - propor a Assembleia Geral a requisição de servidores dos entes consorciados
para exercerem
suas atividades junto ao CIMPE;
V - Elaborar o plano de atividades e propostas
orçamentárias anuajs, a serem submetidas
aprovação do Assembleia Geral ou Conselho de Prefeitos juntamente com o Setor de Contabilidade
Diretoria Executiva;

à
e

VI - elaborar o balanço e o relatório de atividades anuais, a serem submetidas à aprovação do
Conselho Fiscal e da Assembleia Geral ou Conselho de Prefeitos;
VII - elaborar os balancetes
mensais para ciência do Conselho Fiscal e da Assembleia
Geral ou
Conselho de Prefeitos;
VIII - elaborar a prestação de contas dos auxílios e subvenções
concedidos
ao CIMPE, para ser
apresentadas pela Assembteia Geral ou Conselho de Prefeitos ao órgão concessor, sempre que
necessário;
IX - publicar, anualmente, em um jornal de circulação nos municípios consorciados,
o balanço anual
do CIMPE;
X - movimentar em conjunto com o Presidente da Assembleia Geral, ou com quem por este indicado,
as contas bancárias e os recursos do CIMPE;
XI - autorizar compras, dentro dos limites do orçamento anual, e fornecimentos
que estejam de
acordo com o plano de atividades aprovados pela Assembleia Geral:
XII - autenticar livros de Atas e de registros do CIMPE.
Artigo 20 - Haverão quantas Câmaras Técnicas quanto forem as áreas de atuação relacionadas no
inciso 111do artigo 7°. deste Estatuto efetivamente atuantes, que será composta pelos Gestores,
secretários, diretores ou outra denominação que tiver localmente, da respectiva área de atuação, ou
representante por ele formalmente Indicado, de cada ente consorciado, ã quem compete assessorar a
Secretaria Executiva na elaboração e manutenção dos dispositivos
físicos, financeiros e humanos,
para atender as disposições
e finalidades dos objetivos do CIMPE, dis posto no presente Estatuto, no
Regimento Interno e na Legislação Vigente.
Parágrafo único.
Fjca desde já criada a Câmara Técnica de Saúde. que será composta pelos
Gestores, secretários, diretores ou outra denominação que tiver localmente, responsáveis pela
saúde no município respectivo, ou representante por ele formalmente indicado, de cada ente
consorciado.
Artigo 21 - Compete â Câmara Técnica avaliar, propor, debater, indicar as atividades a serem
implantadas, implementadas ou extintas pelo CIMPE, com o aval da Secretaria Executiva e decisão
da Assembleia Geral ou Conselho de Prefeitos.
Artigo 22 - O Conselho Jurídico ê órgão consultivo composto
pelos Procuradores,
Advogados
ou
outra denominação
que tiver localmente, de cada ente consorciado,
para emitir parecer sobre
assuntos de interesse comum, especialmente
para compromissos
financeiros que excedam um
exercicio financeiro.
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DO PATRIMÔNIO

CAPiTULO
VIII
E DAS FONTES

DE RECURSOS

Artigo 23 - O patrimônio do CIMPE sera constituido:
I - pelos bens e direitos que vier a adquirir a qualquer titulo;
11- pelos bens e direitos que forem doados por entidades publicas

ou particulares:

Artigo 24 - São fontes de recursos para manutenção do CIMPE:
I. a cota de contribuição mensal dos entes consorciados,
aprovada pelo Assembleia Geral;
11- a remuneração
dos próprios serviços;
111- os auxilios, contribuições
e subvenções concedidos
por entidades públicas ou particulares;
IV - as rendas de seu patrimônio:
V - os saldos do exercicio;
VI - as doações e legados:
VII - o produto da alienação de seus bens e produtos:
VIII - o produto de operações de crédito:
IX - as rendas eventuais, inclusive as resultantes de depósitos e de aplicações de capitais;
X - a comercialização
do excedente de seus produtos e serviços
CAPíTULO IX
DO USO DOS BENS E SERViÇOS
Artigo 25 - Terão acesso ao uso dos bens e serviços do CIMPE todos os consorciados
que
contribuiram
para sua aquisição e manutenção. O acesso, entretanto, daqueles que não contribuíram,
dar-se-á nas condições a serem deliberadas pelos que contribuíram,
em Assembleia Geral.
Parágrafo
único - Os Consortes inadimplentes
poderão ter o acesso aos bens e serviços do
CIMPE suspensos
ou limitados por decisão da Assembleia
Geral ou Conselho de Prefeitos,
respeitado o direito ao contraditório
e ampla defesa, devendo os valores correspondentes
a
inadimplência
serem cobrados judicialmente;
Artigo 26 - Respeitadas
as respectivas
legislações
municipais, cada consorciado
poderá colocar
disposição do CIMPE os bens de seu próprio patrimônio e os serviços de sua própria administração,
para uso comum, de acordo com a regulamentação
que for avençada pelos consorciados.

ã

Artigo 27 - Observados os limites constitucionais
e legais, admitir-se-á,
entre outros, os seguintes:
1- a gestão associada de serviços publicas:
11- a prestaçào de serviços, inclusive de assistência técnica. a execução de obras e o fornecimento
de bens ã administração
direta ou indireta dos entes consorciados:
lU - o compartilhamento
ou o uso comum de instrumentos,
inclusive de gestão. de manutenção,
de
informática, de pessoal técnico e de procedimentos
de licitação e de admissão de pessoal;
IV - a produção de informações
ou de estudos técnicos;
V - a instituição e o funcionamento
de escolas de governo ou de estabelecimentos
congêneres;
VI - O apoio e o fomento
do intercâmbio
de experiências
e de informações
entre os entes
consorciados;
VII - o exercício de competências
pertencentes aos entes consorciados
nos termos de autorização ou
delegação.
Artigo 28 - O CIMPE podera realizar licitações cujo edital preveja contratos a serem celebrados
administração
direta ou indireta dos entes consorciados,
nos lermos da legislação em vigor.

DA RETIRADA,

CAPiTULO
X
EXCLUSÃO
E CASOS

pela

DE DISSOLUÇÃO

Artigo 29 - Cada ente consorciado
poderá se retirar a qualquer momento do consórcio,
desde que
esteja quites com suas contribuições
e comunique sua retirada com prazo nunca inferior a 180 (cento
e oitenta) dias e mediante autorização legislativa respectiva. cuidando os demais entes consorciados
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de acertar os termos da redistribuição dos custos dos planos, programas ou projetos de que participe
o retirante.
Artigo

30 - Serão excluídos do quadro social, ouvida a Assembleia Geral ou Conselho de Prefeitos,

os entes consorciados que tenham deixado de incluir em seu orçamento da despesa, a dotação
devida ao CIMPE, ou se incluída, deixado de efetuar o respectivo repasse, sem prejuizo da
responsabilização por perdas e danos, através de ação própria que venha a ser promovida pelo
consórcio.
Artigo 31 - O CIMPE somente será extinto por decisão do Assembleia Geral ou Conselho de
Prefeitos, em reunião extraordinária, especialmente convocada para esse fim e, pelo voto de. no
minimo 2/3 (dois terços) de seus membros.
Artigo 32 - Em caso de extinção, os bens e recursos do CIMPE reverterão ao patrimônio dos
consorciados, proporcionalmente às inversões feitas em favor do Consórcio.
Parágrafo Único: Podem, entretanto, os consorciados que participarem de um investimento
que pretendam indiviso, optar pela inversão a apenas um deles, escolhido mediante sorteio,
ou conforme for acordado pelos participes.
Artigo 33 - Aplicam-se as hipóteses do artigo anterior aos casos de encerramento de determinada
atividade do CIMPE. cujos investimentos se tomem ociosos.
Artigo 34 - Os consorciados que se retirarem espontaneamente e os excluídos do quadro social,
somente participarão da reversão dos bens e recursos do CIMPE quando de sua extinção ou quand o
do encerramento de atividades de que participou e, nas condições previstas nos artigos 25 a 28 do
presente Estatuto.
Parágrafo Único: Qualquer consorciado, entretanto, pode assumir os direitos daquele que
saiu, mediante ressarcimento dos investimentos que esse fez no Consórcio.
Artigo 35 - Em caso de retirada ou exclusão, considerar-se~á vencida e imediatamente exigível a
parcela do passivo correspondente àquele consorciado que se retirou ou foi excluido. No caso de
dissOlução, a responsabilidade pelo passivo será proporcionalmente dividida entre os consorciados
remanescentes.

CAPiTULO XI
DAS DISPOSiÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Artigo 36 - Havendo consenso entre seus membros, as eleiçôes e demais deliberações
Assembleia Geral e do Conselho Fiscal poderão ser efetivadas por aclamação.

da

Artigo 37 - O voto de cada membro do Assembleia Geral será singular, independentemente da quota
de participação no Consórcio.
Artigo 38 - A quota de participação de cada consorciado corresponde à proporção da população total
dos integrantes do CIMPE com a população do respectivo municipio, tendo como base a população
estimada para 2017 pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, conforme tabela
abaixo, podendo ser atualizado pelo mesmo indice, a cada 2 anos a partir da vigência do presente
estatuto, por Resolução da Assembleia Geral ou Conselho de Prefeitos:
MUNICIPIO
ALTO ALEGRE
AVANHANDAVA
BARBOSA
BRAUNA
GLlCERIO
LUIZIANIA
PENAPOLlS

POPULACAo
4.154
13.112
7.251
5.557
4.800
5.633
62.738

QUOTA
4.02%
12.70%
7,02%
5,38%
4,65%
5,46%
60,77%
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TOTAL

103.245

100,00%

Artigo 39 - Os entes consorciados respondem subsidiariamente pelas obrigações assumidas pelo
CIMPE, na proporção definida no respectivo Contrato que a originou, ou, inexistindo, no limite da

quota de participação de que trata o artigo anterior.
Parágrafo Único: Os membros da Assembleia Geral e seu Presidente, do Conselho Fiscal,
da Coordenação e da Secretaria Executiva não responderão pessoalmente pelas obrigações
contraídas com a ciência e em nome do C1MPE, mas assumirão as responsabilidades pelos
atos praticados de forma contrária à Lei ou às disposições contidas no presente Estatuto.
Artigo 40 - É vedada a remuneração
ou titulo aos membros da Assembleia

ou concessão de vantagens ou benefícios, por qualquer forma
Geral ou Conselho de Prefeitos e seu Presidente. aos membros

do Conselho Fiscal e seu Presidente, e, aos Membros do Conselho de Gestores de Saúde.
Artigo 41 - Em se apurando resultado positivo ou havendo dividendos, bonificações, participações,
ou parcelas de patrimônio do CIMPE. estes serão novamente investidos em seus programas. vedada,
temlinantemente a distribuição ou rateio entre os entes consorciados.

Artigo

42 - O presente Estatuto Social será regulamentado por Resoluções aprovadas pela

Assembleia

Geral ou Conselho de Prefeitos,

observado

o disposto

no parágrafo

único do artigo 15

deste Estatuto.
~1°- Resolução é o ato administrativo destinado a disciplinar assuntos do interesse interno do
Consórcio e dos Consortes mas que podem produzir efeitos externos.

~2' - As Resoluções expedidas e publicadas em data anterior á aprovação e vigência do
presente Estatuto Social, ou seja, ainda sob a denominação de Consórcio Intermunicipal de
Saúde da Microrregião de Penapolis - CISA. permanecem vigentes no que não contrariá-lo.

Artigo 43 - O Regimento Interno será constituído com base neste Estatuto, por normas estabelecidas
pela Secretaria Executiva e aprovado em Assembleia Geral por maioria simples, na forma de
Resolução, e deverá ser levado a registro e arquivamento junto ao Cartório de Registro Civil de

Pessoas Juridicas da Comarca de Penápolis.
Artigo 44 - Este Estatuto poderá ser reformado, no todo ou em parte, inclusive no tocante á
administração,
mediante deliberação
convocada para este fim.

tomada

em Assembleia

Geral

Extraordinária

especialmente

Artigo 45 - Os casos omissos serão resolvidos pela Assembleia Geral. ouvid o o Conselho Juridico.
Chefe de Serviço ou Responsável Técnico. sempre que possivel e de acordo com a legislação em
vigor quando a capacidade de tais f ar insuficiente para tanto.

Artigo 46 - O presente Estatuto foi aprovado em Assembleia Geral nesta data, e segue assinado
pelos Prefeitos dos Entes Consorciados e advogado, em 10 (dez) laudas, impressas somente no
anverso. visado pelo Advogado

identificado.

Artigo 47 - O presente Estatuto devera ser levado a registro no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas da Comarca de Penapolis, publicado na Imprensa Oficial no ãmbito de cada ente
consorciado e em jornal de circulação na sede do Consórcio.

Penápolis/SP, em XX de XXXX de 2020.

Helena Berta Tomazini

Sorroche

Prefeita Municipal de Alto Alegre

Ciro Augusto Moura Veneroni
Prefeito Municipal de Avanhandava
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Paulo César Balieiro
Prefeito Municipal de Barbosa

Flavio Adalberto Ramos Giussani
Prefeito Municipal de Braúna

lido de Souza
Prefeito

Municipal

de Glicério

Ricardo Mathias Bertaglia
Prefeito Munici a de Luiziânia

\
Carlos Sussumi

Ivama

Advogado
OAB/SP 229.398
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