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ATA Nº 03/2022 CONSELHO CONSULTIVO DE PREFEITOS AMURES -
RETIFICADA

Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às 10:00 (dez horas)
na sede da AMURES, ocorreu a reunião ordinária do conselho consultivo de prefeitos,
estando presente: Prefeita Fernanda de Souza Córdova, Prefeito Evandro Frigo
Pereira, Prefeito Erlon Tancredo Costa, Prefeito Giovane Nunes, Sr. Walter Manfroi, Sr.
Selênio Sartori, Sra. Beatriz Bleyer Rodrigues e Dr. Heitor Frutuoso Junior, ausência
justificada do Prefeito João Cidnei. A reunião iniciou-se com a apresentação da
previsão orçamentária do CISAMURES para o ano de 2023, esclarecendo as
previsões, necessidades e ajustes. Após a discussão pelos presentes, questionaram
inclusive sobre a criação de uma rubrica de despesas correntes no aporte de
R$100.000,00 a ser rateado entre os 28 municípios consorciados, obedecendo o
parâmetro de rateio, até então praticado, conforme Planilhas em anexo 1 e 2 que foram
totalmente aprovadas para o orçamento de 2023. Foi aprovado INPC como parâmetro
para ajustes anuais de previsão orçamentária, bem como o incremento da rubrica de
despesas correntes. Foi discutido e aprovado a não renovação do contrato com a
OLOSTECH pois a maioria dos municípios já utilizam outros orgãos para compra
compartilhada ou ainda, tramitam em seu próprio município. Sendo assim, o
CISAMURES não realizará mais processos de compra compartilhada para o ano de
2023. Foi discutido e aprovado pelos dos presentes, para uso de carona -
CINCATARINA no CISAMURES, para aquisição de veículos conforme ofício nº
89/22/CISAMURES. Apresentado alto índice de absenteísmo, ficou acordado que há
necessidade de melhorar a comunicação entre as partes envolvidas, mediante a
realização de campanhas de conscientização, para que seja reduzido o número de
faltantes nas consultas e exames do CISAMURES. O Prefeito Erlon, recebeu o ofício n°
207/2022/DRECAGI (em anexo 3), e apresentou aos presentes, relatando os anseios
da secretaria municipal de saúde de Lages. Foi debatido entre os prefeitos sobre o
início das tratativas para o uso da emenda da Deputada Carmen, citado pelo Prefeito
Evandro a necessidade de cumprir o que foi acordado desde o princípio, porém o
Prefeito Erlon indagou sobre os contratos dos municípios e CISAMURES que alguns
precisaram aditivar os valores para que possam ser cumpridos os serviços até
dezembro de 2022, ainda esclarecendo que alguns municípios não terá saldo para
usufruir dos serviços do CISAMURES até 2022, ainda esclarecendo que existe saldo
da emenda da Deputada Carmem, sugere- se utilizar desse recurso para todos os
serviços existentes na tabela do CISAMURES e não especificamente das 12
especialidades citadas no 2º edital de credenciamento, ainda para fins legais, sugere –
se a prorrogação do 2° edital até 31 de março de 2023. O Prefeito Erlon também
relatou a preocupação com a baixa utilização da secretaria municipal de saúde de
Lages referente ao percentual financeiro desta emenda, inviabilizando a utilização do
recurso pelos outros municípios. Por deliberação dos prefeitos ficou acordado que 50
% em recurso será para o município de Lages e os 50% restantes para os demais
municípios conforme produção do ano anterior. Diante desta determinação fica claro
que o CISAMURES é o responsável apenas de 50% dos recursos da emenda e sobre
esses valores deverá prestar conta após a utilização do mesmo.



ANEXOS 1

PROPOSTA ORÇAMENTO 2023

  %

PESSOAL +
ENCARGOS

R$
1.575.525,76 51,12 49,52

%
12,76

%

CUSTEIO R$
1.150.918,25 34,10 36,17

%

IMOBILIZADO R$
455.441,01 14,78 14,31

%

SUB TOTAL R$
3.181.885,02  

SERVIÇO R$
9.169.432,56 -

ORÇAMENTO 2023 R$
12.351.317,58

100,0
0

Emenda Parlamentar R$
3.253.613,00

Convênio Alesc R$
1.919.887,58

ORÇAMENTO TOTAL
R$

17.524.818,16
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Dando continuidade a reunião, foi discutida a pauta do CISAMA, tendo como
primeiro assunto a discussão e aprovação da proposta orçamentária para 2023,
que foi aprovada apenas com a correção do INPC. Também nos assuntos gerais
foi discutida a contratação de engenheiro para a ser o responsável pela usina de
asfalto, sendo que esta contratação ficará a cargo da AMURES, por fim foi
autorizado a contratação da assessoria jurídica, na modalidade pessoa jurídica
para o CISAMA. Na pauta da AMURES foi discutido e aprovado sobre a
contratação de empresa e material para ampliação da sede da AMURES, como
segundo assunto foi aprovado a resolução 04 e 05 que trata das atualizações das
diárias dos servidores, neste assunto foi acordado entre os presentes que os
consórcios deverão também praticar os mesmos preços e valores da AMURES na
questão das diárias, inclusive prevendo a situação de quando os prefeitos/
presidentes estiverem a serviço destas entidades farão jus aos respectivos valores
destas diárias. Foi discutido também entre os presentes e deliberado que conforme
já previsto na IN n° 73/2020 SEGES/ME e Nota Técnica nº 01/2020 TCE-SC,
poderão ser utilizados os orçamentos realizados por um município para base em
outros processos licitatórios de outro município interessado, diante da dificuldade
em obter os referidos orçamentos. Quando da aquisição dos veículos por parte do
CISAMURES, cujo processo licitatório já foi deflagrado, fica desde já autorizado
mediante formalização de instrumento de convênio entre a AMURES e o consórcio
CISAMURES, a utilização de um dos veículos pela amures, assumindo todos os
custos desta utilização, bem como seguro e despesas de licenciamento e
manutenção. Por fim, não havendo mais nada a tratar foi dada por encerrada esta
reunião.
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