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ATA DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA – CPSMAR - 21/12/2022 

 

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às dez 
horas em sessão virtual através da plataforma de reunião Google Meet, se 
reuniram em Assembleia Ordinária o presidente do consórcio o Sr. Lacerda 
Filho, o prefeito de Fortim o Sr. Naselmo Ferreira, a representante da 
Secretaria da Saúde do Estado a Sra. Mere Nascimento, a Secretária 
Executiva do Consórcio a Sra. Ana Alice Falcão, a Procuradora do Consórcio a 
Sra. Thaís Nogueira e a diretora geral da Policlínica a Sra. Brena Jéssica, 
contendo como pautas o Regimento Interno do Consórcio, o Conselho Fiscal 
para 2022, medidas administrativas adotadas na nova gestão para controle de 
carga horária de profissionais e saúde do trabalhador, Contrato de Programa e 
Contrato de Rateio. A Sra. Ana Alice inicia a reunião dando as boas vindas e 
apresentando as pautas da Assembleia. O presidente Lacerda dar as boas 
vindas à todos. A Dra. Thaís inicia sua fala informando que os regimentos 
internos das unidades, Consórcio, Policlínica e CEO, estão em fase de 
elaboração em virtude de ter sido detectada a inexistência dos mesmos. Dando 
continuidade a mesma contextualiza o significado de regimento interno que 
existe para concretizar os princípios constitucionais (legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), os princípios do SUS, e 
é um instrumento normativo que possui cláusulas e obrigações no âmbito das 
unidades e tem essencialmente as formas de admissão de pessoal, carga 
horária, ingressos e atendimento de lacunas que o estatuto não consegue 
suprir.  A mesma reitera que na próxima assembleia os regimentos serão 
colocados em pauta para votação pelos representantes dos membros 
consorciados. Com a palavra a secretária executiva, Ana Alice que fala sobre a 
implantação do Conselho Fiscal do Consórcio de Saúde da Microrregião de 
Aracati. A mesma conceitua que o Conselho Fiscal é um órgão fiscalizador e 
composto por membros designados pelos entes consorciados, integrantes da 
gestão pública do ente consorciado, e que exerça a função de controlador, 
administrador, auditor, economista e que tenha experiência em finanças 
públicas. A vigência do Conselho Fiscal é bienal (02 anos) e o monitoramento 
será através de reuniões quadrimestrais, sendo uma obrigação de todos os 
consórcios, legitimando o momento através da assembleia na presença de 
todos. Com a palavra a diretora geral da policlínica a Sra. Brena Jéssica, que 
passa a informar sobre as medidas administrativas que estão sendo tomadas 
para controle de carga horária de profissionais e as medidas tomadas para a 
saúde do trabalhador. A mesma relata que foi constatado que alguns 
profissionais não cumpriam a carga horária, houve a reunião por categoria 
profissional e foram adquiridos dois pontos eletrônicos para o controle. Está 
sendo realizada uma flexibilização de um tempo de adequação de carga 
horária para os colaboradores e que o consórcio está planejando uma seleção 
simplificada para o preenchimento de vagas ociosas. A mesma também fala da 
implantação da saúde do trabalhador, que foi contratada uma empresa que 
está realizando treinamentos e atividades no intuito de conquistar o selo de 
acreditação.  Ana Alice passa a palavra e fala sobre os contratos de rateio e 
programa. Traz os conceitos dos mesmos e informa que já estão sendo 



 

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA 
MICRORREGIÃO DE ARACATI  

 

 
 

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati – CPSMAR | CNPJ: 12.986.520/0001-0 

Rua Armando Praça – 805 - Bairro Várzea da Matriz - Aracati/CE | CEP: 62800-000 
 Telefone: 88 3421-3570 | E-mail: cpsmar@cpsmar.com.br | www.cpsmar.ce.gov.br 

realizados os trâmites para elaboração e assinatura dos contratos de 2022, 
trazendo que foi detectada na minuta do contrato de rateio uma redução no 
valor do repasse do estado de R$ 43.096,11 em relação ao contrato de rateio 
de 2021. A Sra. Mere informa que o contrato de programa está sendo 
aguardado pelo envio do nível central. Informa também que o contrato de rateio 
do estado permanece o mesmo sem alteração. Em meio a discussão foi 
solicitado um alinhamento de entendimento para posterior análise. Dra. Thaís 
sugere que seja debatido na próxima assembleia após verificação dos 
contratos e alinhamento junto ao governo estadual. Concordam a Sra. Ana 
Alice e a Sra. Mere. A secretária executiva Ana Alice continua com alguns 
informes que durante o período natalino e festas de final de ano o consórcio irá 
funcionar normalmente, a confraternização dos colaboradores será realizada 
dia 23/12, que serão feitos os ofícios de indicação de membros no Conselho 
Fiscal e Conselho Consultivo e que a minuta do contrato de rateio e de 
programa será encaminhada para os membros consorciados para assinatura. A 
mesma finaliza desejando boas festas de fim de ano e a Dra. Thaís, com a fala, 
ratifica a ata da assembleia anterior e agradece a todos. A Sra. Mere  informa 
que localizou a diferença de valores do repasse estadual entre 2021 e 2022 e 
se compromete a buscar informações acerca do ocorrido. O presidente encerra 
a sessão desejando boas festas à todos. Foi facultada a palavra, sem 
comentários a adicionar, foi encerrada a reunião, e eu, Thaís de Oliveira 
Nogueira, Procuradora Jurídica do Consórcio, lavro esta ata para registro das 
deliberações do colegiado. Na oportunidade será disponibilizada gravação em 
meio digital através de link 
https://drive.google.com/file/d/16r60qcmoyEtKG0a7VMEsK4fRTYtcU6kZ/view?
usp=drive_web uma vez que a reunião foi realizada virtualmente. 
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