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• Lei N°. 235 de 21 de Dezembro de 2015 - “Ratifica o Protocolo de 
Intenções firmado entre o Município de Abaré, com o Governo do 
Estado da Bahia, através da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, 
e os municípios de Abaré, Chorrochó, Glória, Jeremoabo, Macururé, 
Paulo Afonso, Pedro Alexandre, Rodelas e Santa Brígida, com a 
finalidade de constituir um Consórcio Público de Saúde, nos termos da 
Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, visando à promoção de 
ações de saúde pública assistenciais, entre outros serviços 
relacionados à saúde, em conformidade com os princípios e diretrizes 
do SUS.” 
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LEI N°. 235 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015. 
 

“Ratifica o Protocolo de Intenções firmado entre o 
Município de Abaré, com o Governo do Estado da Bahia, 
através da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, e 
os municípios de Abaré, Chorrochó, Glória, Jeremoabo, 
Macururé, Paulo Afonso, Pedro Alexandre, Rodelas e 
Santa Brígida, com a finalidade de constituir um 
Consórcio Público de Saúde, nos termos da Lei Federal 
nº 11.107, de 6 de abril de 2005, visando à promoção 
de ações de saúde pública assistenciais, entre outros 
serviços relacionados à saúde, em conformidade com os 
princípios e diretrizes do SUS.” 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ABARÉ, ESTADO DA BAHIA, com fundamento na 
Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal de Abaré, 
aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 
 
 
Art. 1° - Fica ratificado, em todos os seus termos, o Protocolo de 

Intenções firmado entre o Município de ABARÉ, com o Governo do 
Estado da Bahia, através da Secretaria da Saúde do Estado, e os 
municípios de Abaré, Chorrochó, Glória, Jeremoabo, Macururé, Paulo 
Afonso, Pedro Alexandre, Rodelas e Santa Brígida,com a finalidade 
de constituir um Consórcio Público de Saúde, sob a forma de 
associação pública, entidade autárquica e interfederativa, nos 
termos da Lei 11.107, de 6 de abril de 2005, visando a promoção de 
ações de saúde pública assistenciais, prestação de serviços 
especializados de média e alta complexidade, em especial: serviços 
de urgência e de Emergência hospitalar e extra-hospitalar; 
ambulatórios especializados, policlínicas; Centros de 
Especialidades Odontológicas-CEOs; assistência farmacêutica, entre 
outros serviços relacionados à saúde, em conformidade com os 
princípios e diretrizes do SUS. 
 
Art. 2º - O patrimônio, a estrutura administrativa e as fontes de 

receita da autarquia prevista nesta Lei serão definidas em seus 
respectivos Contratos de Consórcio, Programa e/ou Rateio, observado 
o disposto nos arts. 4º, 8º e 13 da Lei Federal nº. 11.107/2005, 
regulamentados pelo Decreto Federal nº 6.017 de 17 de janeiro de 
2007. 
 
Art. 3º - É facultada a cessão de servidores dos entes 

consorciados, observada a legislação de cada um, com ou sem ônus 
para a origem e com a manutenção do regime estatutário originário, 
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ainda que em estágio probatório e mediante Decreto do Chefe do 
Poder Executivo, para o Consórcio Público indicado no art. 1º desta 
Lei, observado o estabelecido nos Contratos de Consórcio, Programa 
e/ou Rateio a ele referentes. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não será incorporada aos vencimentos ou à 

remuneração de origem do servidor cedido qualquer vantagem 
pecuniária que vier a ser paga pela associação pública. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Se o ente consorciado assumir o ônus da cessão 

do servidor, os pagamentos devidos ao mesmo deverão ser 
contabilizados como créditos hábeis para operar compensação com 
obrigações previstas no contrato de rateio. 
 
Art. 4º - Fica autorizada a destinação de bens móveis e imóveis ao 

Consórcio Público objeto do art.1º desta Lei, sob a forma de cessão 
de uso e desde que vinculados ou de interesse das atribuições do 
Consórcio. 
 
Art. 5º - O Poder Executivo deverá incluir, nas propostas 

orçamentárias anuais, dotações suficientes à cobertura das 
responsabilidades financeiras decorrentes da execução desta Lei. 
 
Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta Lei serão 

atendidas à conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria 
da Saúde do Município de Abaré, estando desde já autorizadas a 
abertura de crédito especial e a suplementação orçamentária. 
 
Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Abaré - BA, aos 21 dias do mês de dezembro de 2015. 

 
 

 
 

____________________________ 
PREFEITO MUNICIPAL 
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JUSTIFICATIVA 
 

Com fulcro na Lei Orgânica Municipal apresento as razões do 
presente Projeto de Lei que dispõe sobre a ratificação do Protocolo 
de Intenções firmado entre o Município de Abaré com o Governo do 
Estado da Bahia, através da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, 
e os municípios de municípios de Abaré, Chorrochó, Glória, 
Jeremoabo, Macururé, Paulo Afonso, Pedro Alexandre, Rodelas e Santa 
Brígida, com a finalidade de constituir um Consórcio Público de 
Saúde, nos termos da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, 
visando à promoção de ações de saúde pública assistenciais, entre 
outros serviços relacionados à saúde, em conformidade com os 
princípios e diretrizes do SUS. 

 
Esta proposta legislativa, busca, junto a esta casa, solicitar que 
sejam ratificados, conforme determina o art. 5º da Lei Federal nº. 
1107/2005, os termos do Protocolo de Intenções em que é parte o 
Município de Abaré, para fins de criação de uma nova estrutura 
administrativa, de natureza consorciada, em conjunto com o Estado e 
os Municípios circunvizinhos, que tem como objetivo promover ações 
de saúde de saúde pública assistenciais, entre outros serviços 
relacionados à saúde, em conformidade com os princípios e 
diretrizes do SUS. 
 
Ao longo de quase 30 anos de existência, o Sistema Único de Saúde 
(SUS) representou a maior política de inclusão social de todos os 
tempos. O desafio hoje é garantir a sustentabilidade desse sistema 
universal e gratuito, diante dos crescentes custos da medicina. 
 
No seu desenho, o SUS prevê a autonomia dos municípios como 
gestores de saúde. O que se viu na prática, ao longo de três 
décadas, é que o município sozinho não tem condições de ofertar 
integralmente os serviços necessários à população, que dependem de 
investimentos e custeio muito elevados.  
 
Os municípios isolados, não tem conseguido dar conta de todas as 
suas responsabilidades para com os cidadãos de forma plena e hoje 
passam por sérias dificuldades financeiras.Cerca de 70% dos 
municípios do país possuem população inferior a 20 mil habitantes, 
e nesse cenário, diversas limitações são encontradas, incluindo 
dificuldade de acesso a serviços de tecnologia, escassez de 
profissionais e ausência de técnicos capacitados(recursos humanos, 
administrativos, financeiros), situação esta que é uma das 
principais razões para o inchaço na quantidade de atendimentos, 
consultas e procedimentos junto aos grandes e médios centros, 
gerando um total desequilíbrio administrativo-financeiro no 
sistema.  
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A formação de consórcios surgiu como alternativa de cooperação 
federativa de apoio e fortalecimento da gestão. Os Consórcios 
Públicos são institutos que podem trazer uma nova perspectiva no 
gerir da coisa pública e apresentam, inclusive, instrumentos 
inovadores na área da gestão pública. Cooperação Intermunicipal 
tornou-se uma necessidade. 
 
Experiências bem-sucedidas em diversos Estados encorajaram o 
Município de Abaré a partir de proposta do Governo da Bahia, a 
estudar o tema e lançar mão desta estratégica decisão de participar 
desse projeto. 
 
Em conjunto com os Municípios vizinhos foi designada uma comitiva 
com Prefeitos, Vereadores e com apoio técnico das prefeituras 
participantes, que passaram a coletar dados gerais da exitosa 
experiência vivenciada no Estado do Ceará, realizando inclusive 
visita de reconhecimento àquele Estado e promovendo reuniões com as 
respectivas equipes de governo, para troca de experiências e 
instruções. A escolha do Estado do Ceará levou em consideração não 
apenas o sucesso do projeto local, mas também, por se tratar de 
unidade federativa situada na região Nordeste, dotada de situação 
socioeconômica e indicadores de saúde similares àqueles verificados 
no Estado da Bahia. 
 
O Consórcio ora proposto é uma iniciativa autônoma de municípios 
circunvizinhos, associados para gerir e prover, conjuntamente, 
serviços de saúde à população, otimizando e racionalizando o uso de 
recursos públicos. Ampliar oferta de serviços especializados aos 
usuários do SUS, pela promoção de ações de saúde pública 
assistencial atendimento amplificado de usuários, mediante 
prestação de serviços especializados de média e alta complexidade, 
assegurando os princípios da universalidade, integralidade e 
acessibilidade. 
 
A regra é unir esforços sem comprometer a autonomia de gestão dos 
Municípios, e atingir problemas que até então parecem insuperáveis 
no atual modelo de gestão do SUS dentro dos Municípios, como por 
exemplo: oferta amplificada de atendimento de média complexidade, 
sobretudo para os municípios de pequeno porte; incremento de 
resolutividade dos serviços assistenciais; redução de custos 
operacionais; ganhos de escala na compra de medicamentos, 
equipamentos e material de consumo, entre outros. 
 
A estrutura administrativa que será formada, também servirá como 
meio para eficientizar e modernizar a gestão da saúde em nossa 
região, com o compartilhamento regionalizado de recursos humanos 
capacitados, sobretudo médicos; a captação de recursos públicos 
adicionais, provenientes de receitas diversas, inclusive do Governo 
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do Estado; a flexibilidade nas regras de compra e de remuneração 
profissional; a ampliação dos limites nos valores de licitação; a 
possibilidade de celebração de convênios, contratos, auxílios, 
contribuições e subvenções sociais ou econômicas, tudo garantido a 
partir da autonomia administrativa e financeira que o Consórcio 
terá. 
 
Por essas razões, e por se tratar de matéria de grande relevo 
social, e para fins de possibilitar o cumprimento dos prazos sem 
comprometer a criação do Consórcio, submetemos o presente Projeto 
de Lei para apreciação dos senhores Vereadores dessa Casa de 
Legislativa, em regime de URGÊNCIA, na forma da Lei Orgânica 
Municipal. 
 
 

Abaré - BA, aos 21 dias do mês de dezembro de 2015. 
 
 

 
 

____________________________ 
PREFEITO MUNICIPAL 
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