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UINTA ALTERAÇÃO AO ESTATUTO SOCIAL DO CONSÓRCIO

NTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO LITORAL DO PARANÁ - CISLlPA -

onforme Ata nO07/2016 de 11 de novembro de 2016.

onfonne ATA de Assembleia Geral Extraordinária nO 07/2 16 de 11 de

OVEMBRO de 2016, altere-se a redação do art. 40 do E tatuto Social

ISLlPA, passando vigorar com a seguinte redação:

Da Constituição e Atribuições da Secretaria Execu iva do

Consórcio

Art. 40 A Secretaria Executiva é o órgão responsável pela

peracionalização das ações do Consórcio, cabendo-lhe o ianejamento,

ordenação, controle e execução das atividades referentes à su finalidade e

bjetivos, execução das rotinas administrativas e desempenho da suas ações.

ica assim constituída:

Coordenação Geral;

- Coordenação Médica;

I I - Coordenação de Controle Interno

F rágrafo único: A Secretaria Executiva possui caráter técnico admillistrativo,-Ràe

10 G-en80- ..&(.;f-ex-onerada-EH1H3-Ua-t't4aJiElade QQ.Q!:"DJJ..º __sQLlll.antida dent o do período

d rnandato dos prefeitos dos municípios membros do consórcio

8) A exoneração da equipe técnica da Secretaria E.xecutiva, em s Ja totalidade, 4/'
,omente poder' ;;Br realizada mediante votação em a"emb' jJ:f1
extraordin~Jria devidamente convocada para este fim: ~ ~_"_ \

/' ~

b) quando do término do mandato dos prefeitos dos municipios me~s do '

consórcio, a equipe técnica norneada na Secretaria Execl tiva, p-ºst<;;X?

f)erm-.:,HeGeri3p@fll1ªf1~º-ªXaté 06 (seis) meses do primeiro an do próxirno

mandato dos prefeitos membros do consórcio, perrnitindo a onclusao da
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prestaçao de contas do exercicio anterior aos órgãos de c ntrole, quando

então, poderá ser nomeada nova equipe técnica para o exercício das

atividades da secretaria executiva pelo periodo do novo mandato ou mantida

a mesma equipe técnica (Inclusão pela deliberação em ATA 1° 03/2015).

. ermanecem inalteradas as demais clausulas.
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Paranaguá, 11 de novembr de 2016.
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