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ATA DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA CPSMAR – 25/02/2022 

     Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, através de 
sessão virtual 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, o Prefeito de Itaiçaba o Sr. Frank Gomes, a Sra. Geórgia Moura, 
Procuradora do município de Aracati, a representante da Secretaria da Saúde do Estado 
a Sra. Mere Benedita, a Secretária Executiva do Consórcio a Sra. Ana Alice Falcão, a 
Procuradora do Consórcio a Sra. Thaís Nogueira, o Diretor Administrativo-financeiro o 
Sr. Geovani Alves, a Diretora Geral da Policlínica a Sra. Brena Jéssica, o Diretor do 
CEO o Sr. Anderson Zaranza e o responsável pela assessoria de contabilidade Sr 
Helder Medeiros Araripe. A reunião foi apresentada, contendo como pauta única, a 
Prestação de Contas do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati em 
relação ao Exercício de 2021. A Sra. Ana Alice inicia a reunião dando as boas vindas a 
todos, passa a palavra ao Presidente do Consórcio que agradece a presença de todos e 
sauda a presença de cada participante. Em seguida, a palavra é destinada a assessoria 
de contabilidade representada pelo Sr. Helder Medeiros para que seja realizada a 
apresentação. O Presidente Lacerda realiza a solicitação de que o momento de 
prestação de contas ocorra de acordo com os princípios da legalidade, responsabilidade 
e do interesse público. A Sra. Geórgia Moura solicita que se conste na presente ata que 
foi encaminhado um oficio solicitando que a prestação de contas ocorresse de forma 
separada até a gestão do representante da cidade de Aracati-CE, o Prefeito Bismarck 
Maia, tendo em vista que a lisura da gestão do município de Aracati foi questionada, 
amplamente divulgada e debatida em rádio, então por esses motivos foi exigido que 
esses fatores fossem registrados na presente Ata de Assembleia. Também foi exigido 
pelo Dr. Helder Medeiros que constasse na presente ata que a prestação de contas 
deve acontecer de acordo com o Direito Administrativo, lei n°4320, a qual trata que a 
prestação de contas deve ser realizada através de exercício financeiro, o qual ocorre de 
janeiro à dezembro de 2021. Foi comunicado pelo Dr. Helder Medeiros ao Presidente 
Lacerda e demais participantes que a prestação de contas acontecerá de forma 
trimestral. Dr Helder iniciou apresentação. Relatou que de acordo com a Receita, foi 
arrecadado no ano de 2021 o valor de R$9.392.761,94, distribuídas em receitas 
patrimoniais R$32.703,26, outras receitas correntes no valor de R$5.425,53, e 
transferências correntes no valor de R$9.354.633,15. Na apresentação houve o 
detalhamento das receitas por município e por semestre, que ocorreu da seguinte forma: 
no primeiro semestre foi R$ 4.122.269,43, no segundo semestre R$ 5.270.429,5126; 
totalizando R$ 9.392.761,94 reais. Na oportunidade, assim como houve o detalhamento 
das receitas, também foi apresentado o detalhamento das despesas, as quais 
totalizaram o valor de R$ 8.103.775,65. Deste montante, R$ 7.679,943, 35 foi destinado 
às despesas correntes, R$ 3.497,40 as despesas de capital e R$ 420.334,90 destinados 
aos restos à pagar pagos. Sobre as despesas correntes, foram divididas em: 
vencimentos/vantagens fixas/contratação por tempo determinado no valor de R$ 
3.813.758,55, obrigações patronais - INSS R$ 1.174.909,29, sobre indenizações e 
restituições trabalhistas no primeiro semestre não houve nenhum valor e no segundo 
houve o valor de R$ 216.743,78; sobre as diárias-civil R$10.750,00, material de 
consumo o valor de R$ 447.886,76; sobre o valor de locação de mão de obra, no 
primeiro semestre foi de R$ 463.746,91, sendo que não houve nenhum valor no 
segundo semestre; em relação aos serviços de pessoa jurídica, R$ 1.571.232,82; em 
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relação às obrigações tributárias e contributivas, o valor de R$ 103.448,07; sobre 
equipamentos e materiais permanentes, não houve despesa no primeiro semestre, mas 
houve o valor de R$ 5.683,53 no segundo semestre. Sendo assim, foi totalizado de 
despesas no primeiro semestre o valor de R$ 3.681.419,04, e no segundo semestre o 
total de R$ 4.126.690,67, totalizando todas as despesas o valor de R$ 7.808.109,71. Em 
seguida, foram apresentados os restos a pagar por categoria econômica. Tendo como 
valores para obrigações patronais – INSS o valor de R$ R$ 59.509,27; sobre os restos a 
pagar com materiais de consumo, temos o valor de R$ 176.865,73 à respeito de outros 
serviços de pessoa jurídica, temos o valor de R$124.199,90 no primeiro semestre e 
nenhum valor no segundo semestre; sobre os equipamentos e materiais permanentes, 
temos o valor de R$ 59.760,00 no primeiro semestre e nenhum valor para o segundo 
semestre. Assim foi finalizada a apresentação da prestação de contas do exercício 2021. 
A Sra Ana Alice solicitou que os entes representantes do colegiado declarassem seus 
votos e considerações. Todos votaram a favor da prestação de contas 2021 
apresentada. Após aprovação da pauta citada por todos os entes participantes da 
reunião, a Sra Ana Alice apresentou os principais avanços da gestão: a revisão de 
contratos e atos administrativos, a realização de processos licitatórios, a avaliação e 
parecer técnico do parque tecnológico, a finalização de pregão eletrônico para aquisição 
aparelho US, Eletrocardiograma e dentre outros, a apresentação da proposta de 
implantação da rede de atenção às pessoas com deficiência, as despesas com 
contratação de pessoal em cumprimento ao Decreto Estadual de N°33.413, de 20 de 
dezembro de 2019.  Sobre o ano de 2022 citou os seguintes avanços: a implantação de 
calendário para monitoramento de gestão, a repaginação do site para a divulgação das 
informações, a elaboração e aprovação do regimento interno, a adequação da carga 
horaria dos profissionais, a implantação da politica de saúde do trabalhador, a 
implantação do ciclo de formação, assim como a publicação do Contrato de Rateio 2022 
no DOE 08/02/2022. Sobre o Contrato de Programa de 2022, foi relatado que o mesmo 
se encontra em fase de conclusão, aguardando algumas diretrizes e considerações da 
SESA. Foi facultada a palavra, sem comentários a adicionar, foi encerrada a reunião, e 
eu, Geovani Alves da Costa, diretor administrativo-financeiro 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/18URP_OwjohqQoEnHPL9MbpA8NbBkeqVT/view uma 
vez que a reunião foi realizada virtualmente. 
 
PREFEITOS: 

 
Raimundo Lacerda Filho - PRESIDENTE DO CPSMAR E PREFEITO DE ICAPUÍ 

Naselmo de Sousa Ferreira - PREFEITO DE FORTIM 

Frank Gomes de Freitas - PREFEITO DE ITAIÇABA 

 

REPRESENTANTES DO ESTADO 

Mere Benedita do Nascimento - SUPERINTENDENTE REGIÃO LESTE DE SAÚDE 

 

REPRESENTANTES DO CPSMAR 

Ana Alice Fernandes de Castro Medeiros Falcão - SECRETÁRIA EXECUTIVA 

Geovani Alves da Costa - DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO 
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Thaís de Oliveira Nogueira - PROCURADORA JURÍDICA 

Brena Jéssica da Silva Damasceno - DIRETORA DA POLICLÍNICA 

Anderson Fernandes Zaranza - DIRETOR DO CEO 

Helder Araripe - ASSESSORIA CONTÁBIL CPSMAR 

 

REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE ARACATI 

 
Geórgia Moura de Sousa - PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACATI 
 

 

 


