
 
OFÍCIO Nº  006/2022-PL    Salto do Lontra 26 de janeiro de 2022. 

 

 

DA: PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE SALTO DO LONTRA, ESTADO DO PARANÁ 

PARA: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 

ASS: ENCAMINHA PROJETO DE LEI 

 

Senhor Presidente  

Senhores Vereadores 

  

 Tem o presente o especial objetivo de nos termos da Lei Orgânica, artigo 52, I, convocar 

Sessão Extraordinária para apreciação de matéria urgente e de interesse público relevante e 

solicitar a Vossa Excelência para que seja analisado e aprovado em Regime de Urgência o 

Projeto de Lei nº 001/2022 que “Ratifica a Primeira Alteração e Consolidação do Protocolo de 

Intenções do CONSUD – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste, e dá outras 

providências.” 

 

 Os objetivos e justificativas estão anexos ao presente Projeto de Lei. 

 

 Aproveitamos a oportunidade, para renovar votos de elevada estima e consideração. 

  

Atenciosamente, 

 

 

SANDRA RIBEIRO 

PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO 

 

Exmo. Sr.  

João Carlos Dalberto 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de 

Salto do Lontra-PARANÁ 



 
                                                         JUSTIFICATIVA 

 

             PROJETO DE LEI Nº 001/2022 

 

 Valemo-nos da presente Justificativa para encaminhar a esta Colenda Casa de Leis o 

Projeto de Lei que Ratifica a Primeira Alteração e Consolidação do Protocolo de Intenções do 

CONSUD – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste, e dá outras providências. 

 O Município de Salto do Lontra através da Lei Municipal nº 061/2010 ratificou o protocolo 

de intenções para com a Associação Regional de Saúde do Sudoeste. 

Dez anos se passaram e com este período a ARSS cresceu, aumentou a prestação de 

serviços, ganhou robustez e atualmente ocupa uma nova infraestrutura junto ao Contorno Vitório 

Traiano, no Bairro Água Branca em Francisco Beltrão, onde ocupa um imóvel com 4.317,00m², 

próximo ao Hospital Regional, Faculdade de Medicina da UNIOESTE e ao lado no novo Hospital 

Geral Intermunicipal que está em construção.  

Face o aumento significativo da prestação de serviços, número de profissionais e 

servidores, entre outros motivos, houve a formulação de um novo “Protocolo de Intenções” que 

teve como objetivo promover algumas regulamentações e corrigir algumas falhas junto ao 

instrumento originário, aprovado no ano de 2010. 

Com o novo protocolo de intenções houve uma verdadeira reestruturação administrativa, 

preparando o consórcio para os novos desafios que se aproximam nos anos vindouros. Ante a 

alteração do protocolo de intenções autorizada pela Assembleia Geral de Prefeitos, urge a 

necessidade de que este documento seja submetido ao Poder Legislativo Municipal para 

ratificação através de lei. 

 Diante do exposto, esperamos que este Projeto de Lei seja aprovado na sua totalidade, 

em regime de urgência. 

 

 Gabinete da Prefeita Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, em 26 de janeiro de 

2022. 

 

SANDRA RIBEIRO 

PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO 

 



 
PROJETO DE LEI Nº 001/2022 

   26.01.2022 

 

 

 SÚMULA: Ratifica a Primeira Alteração e Consolidação 

do Protocolo de Intenções do CONSUD – Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Sudoeste, e dá outras 

providências.  

 
 

A Câmara Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, aprovou e eu FERNANDO 

ALBERTO CADORE, Prefeito Municipal sanciono a seguinte: 

 

LEI 

 

Art. 1º. Fica ratificado em todos os seus termos a Primeira Alteração e Consolidação do 

Protocolo de Intenções do CONSUD – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste aprovado na 

Assembleia Geral de Prefeitos realizada nos dias 26/06/2020 e 19/05/2021. 

. 

 

Art. 2º – Faz parte desta Lei o conteúdo do referido documento, independentemente 

de transcrição, autorizando-se o Chefe do Poder Executivo Municipal a promover, 

posteriormente, a celebração do respectivo contrato de consórcio público e demais atos 

necessários para a perfeita execução das alterações. 

 

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, em 15 de 

fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

JOÃO CARLOS DALBERTO 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 



 


