
LEI Nº 695, DE 16 DE MAIO DE 2006. 
 

 Autoriza o poder executivo a participar do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde. 

O Prefeito Municipal. 
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a participar do Consórcio Intermunicipal de Saúde – 

CISA, para execução das seguintes finalidades: 
I – Ser instância de regionalização das ações e serviços de saúde coerente com os princípios do 

Sistema Único de Saúde – SUS; 
II – Viabilizar investimentos de maior complexibilidade que aumente a resolutividade das ações 

e serviços de saúde na área de abrangência do Consórcio, priorizando dentro do possível a relutividade 
instalada; 

III – Garantir o controle popular no setor de saúde da região, pela população dos Municípios 
consorciados; 

IV – Representar o conjunto dos Municípios que integram o Consórcio em assuntos de interesse 
comum, perante quaisquer outras entidades públicas ou privadas; 

V – Racionalizar os investimentos de compras, bem como o uso de serviços de saúde na região 
de abrangência do CISA; 

VI – Viabilizar o Distrito Sanitário da Região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, 
conforme diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS; 

VII – Planejar, adotar e executar programas e medidas destinadas a promover a saúde dos 
habitantes dos municípios consorciados e implantar serviços; 

VIII - Autorizar a compra, através do processo licitatório ou outro meio legal, de medicamentos 
para os Municípios com recursos próprios, Estaduais e Federais. 

Art. 2° Os editais de Licitação serão assinados por todos os consorciados. 
Art. 3° As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das Dotações 

Orçamentárias próprias do Orçamento 2006. 
Art. 4° Fica revogada a Lei Municipal n° 71, de 02 de setembro de 1997. 
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 16 de Maio 

de 2006. 
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