
 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE INTENÇÕES PARA CRIAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DE SAÚDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – CIS AMAUC 

 
Os Prefeitos, Vice-Prefeitos e Secretários Municipais de Saúde dos Municípios que integram a 

Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense – AMAUC, às nove horas do dia vinte e dois 
do mês de julho do ano de dois mil e cinco, tendo como local o Plenário da Câmara de Vereadores de 
Concórdia, sita à Rua Leonel Mosele nº 92, reunidos em Assembléia Geral Extraordinária convocada 
com o objetivo de tratar sobre a criação do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai 
Catarinense – CIS/AMAUC, resolvem: 
 

Firmar o presente Protocolo de Intenções com a finalidade da criação do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense - CIS/AMAUC. 
 

Para tanto, os municípios deverão observar o que dispõe a Lei 11.107, de 6 de abril de 2005, 
que estabelece “normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências”, a 
Lei nº 8.080/90, que “dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências”, a Lei nº 
8.142/90, que “ dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do sistema único de saúde 
(SUS) e sobre a transferência intergovernamentais de recursos financeiros da área da saúde e dá 
outras providências, o Código Civil, a Constituição Federal e demais normas pertinentes à matéria.   
 

O CIS/AMAUC se constituirá sob a forma de sociedade jurídica de direito privado e será 
formado pelos municípios da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense, tendo como 
área de atuação o território dos municípios que o integram com o fim de assegurar, fomentar, 
desenvolver e viabilizar ações que visem a prestação de serviços de melhor qualidade na área de saúde.  
 

Para aderir ao CIS/AMAUC o município interessado deverá: 
a)Submeter o presente Protocolo de Intenções e minuta do Estatuto Social ao Conselho Municipal de 
Saúde para parecer;  
b)encaminhar projeto de lei à Câmara Municipal solicitando autorização para formalizar a adesão ao 
Consórcio, obrigando-se aos deveres impostos pelo Estatuto Social.  
 

Integra o presente Protocolo de Intenções a minuta de Estatuto Social proposta pela Diretoria 
da AMAUC, previamente aprovada pelos representantes dos Municípios presentes na Assembléia, que 
será revisada por uma Comissão Técnica especialmente designada para tal finalidade, devendo o 
trabalho ser concluído no prazo de dez dias a contar da assinatura do presente instrumento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
A Assembléia Geral para criação CIS/AMAUC, com aprovação do Estatuto Social e eleição 

da primeira diretoria será convocada pela diretoria da AMAUC, até o dia 30 do mês de agosto do 
corrente ano.   
 

Concórdia, 22 de Julho de 2005. 
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