ATA Nº 009/2012 - ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA DO CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO E CASCAVEL – CPSMCAS
Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, na sede da
secretaria de saúde do estado do Ceará, reuniram-se o Secretário da Saúde do
Estado do Ceará - SESA, Sr. RAIMUNDO JOSÉ ARRUDA BASTOS, juntamente com
os Senhores Prefeitos dos Municípios de Cascavel, DÉCIO PAULO BONILHA
MUNHOZ, de Chorozinho, FRANCISCO AIRTON LIMA FILHO, de Horizonte, MANOEL
GOMES DE FARIAS NETO, de Ocara, LEONILDO PEIXOTO FARIAS, de Pacajus, AURI
COSTA ARARIPE, e de Pindoretama, REGINA LÚCIA VASCONCELOS ALBINO, de
BEBERIBE, Odivar Facó, com a finalidade de deliberar sobre o já pactuado em
reunião realizada com o Governador do Estado do Ceará, por ocasião da assinatura
do contrato de rateio, onde ficou acordado que das 8 (oito) parcelas, constantes no
contrato de rateio, deveram ser descontas da cota do ICMS somente 3 (três)
parcelas, sendo que 5 (cinco) parcelas não podem sofrer desconto realizado pela
SEFAZ, assim os senhores Prefeitos solicitaram do Secretário do Estado, o imediato
cumprimento daquilo que ficou acordado verbalmente entre os Chefes dos Poderes
Executivos dos entes consorciados, a presente, solicitação foi aceita pelo Sr.
Secretário de Saúde, que sugeriu que a Presidência do Consórcio encaminhasse
ofício a SESA, comunicando a suspensão do repasse, para que citado ofício iniciasse
os procedimentos de efetivo cumprimento do ora, solicitado; igualmente foi feita
uma explanação pela Diretora da Policlínica sobre os atendimentos até então
realizados, bem como, foi solicitado pela mesma a substituição de algumas
especialidades por outras dentro do cardápio ofertado e ainda, expôs a necessidade
de novo Processo Seletivo para especialidades que não existem mais classificáveis;
pelo Sr. Secretário de Saúde do Estado foi dito que, não haveria nenhum problema
em convocar médicos de outras especialidades que estão classificáveis dentro do
Processo Seletivo, mas que excedem o número de vagas ofertadas, desde que
citada especialidade contivesse no cardápio de especialidades ofertadas para a
Policlínica de Pacajus e que fosse encaminhada para a SESA a demanda para iniciar
o novo processo seletivo a ser realizado pela Escola de Saúde Pública do Estado do
Ceará; pelo Secretário Executivo foi colocada as questões de reinvidicações dos
empregados públicos como: retificação do percentual e quantum do adicional de
insalubridade dos radiologistas, aplicado após emissão de laudo realizado por
Médico do Trabalho, vales-transporte, vales-refeição, reajuste para adequação dos
salários de todo o quadro de pessoal de acordo com o que já vem sendo praticado
por outros Consórcios Públicos de Saúde do Estado do Ceará, como é o caso de
Baturité, reenquadramento do salário do Secretário Executivo do Consórcio e de
Procurador Jurídico, para proceder à equiparação salarial do cargo de Diretor
Executivo ao de Diretor Geral das Unidades e o de Procurador Jurídico ao de Diretor
Administrativo Financeiro, tendo em vista a distorção com demais empregos
públicos em comissão do quadro de pessoal do CPSMCAS, bem como, as funções
desempenhadas que são de alta complexidade e responsabilidade, como ordenação
de despesa e representatividade judicial e extra judicial do Consórcio, a emissão de
pareceres jurídicos em processo administrativos e licitatórios; pelo Secretário de
Saúde, foi dito que seria agendado uma reunião para a próxima semana à fim de
iniciar negociação quanto as solicitações de cunho trabalhistas; foi ainda verificado
que com a suspensão do repasse dos Municípios e Estado não seria possível realizar
investimentos como aquisição de veículo para transporte de pacientes, nem
mesmo, locação deste. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente
reunião, pelo que eu, ___________________________________, secretário
designado, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será assinada por mim,
contendo lista de presença de todos os participantes em anexo.

_________________________________
RAIMUNDO JOSÉ ARRUDA BASTOS
Secretário da Saúde do Estado do
Ceará

________________________________
FRANCISCO AIRTON LIMA FILHO
Prefeito Municipal de Chorozinho

_______________________________
DÉCIO PAULO BONILHA MUNHOZ
Prefeito Municipal de Cascavel
__________________________
MANOEL GOMES DE FARIAS NETO
Prefeito Municipal de Horizonte

___________________________
LEONILDO PEIXOTO FARIAS
Prefeito Municipal de Ocara

_____________________________
AURI COSTA ARARIPE
Prefeito Municipal de Pacajus

________________________
REGINA LÚCIA VASCONCELOS
ALBINO
Prefeita Municipal de Pindoretama

__________________________
ODIVAR FAVÓ

Prefeita Municipal de Beberibe
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