13/06/2018 (Quarta-feira)

DOM/SC - Edição N° 2549

Página 1120

CIAPS
ATA DA 21° ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CIAPS

Publicação Nº 1650628

ATA DA 21ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CIAPS:
Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito (06/06/2018), às 14 horas, nas instalações da Prefeitura Municipal de Apiúna (Rua
Quintino Bocaiúva, 204, Centro, Apiúna – SC), reuniram-se os Senhores José Gerson Gonçalves - Prefeito do Município de Apiúna, Lairton
Antônio Possamai - Prefeito do Município de Ascurra, Paulo Roberto Weiss - Prefeito do Município de Rodeio, Jaison Bento - Secretário de
Saúde de Apiúna, Enilson Erley de Freitas - Secretário de Saúde de Ascurra, Odair Colaço - Secretário de Saúde de Rodeio, Etinéia Berkembrock Ceruti – Coordenadora Executiva do CIAPS e Camila Alessandra Costa – Auxiliar Administrativa do CIAPS, para Assembleia Geral Ordinária do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CIAPS com a seguinte Ordem do Dia: 1) Leitura e aprovação da
Ata anterior; 2) Apresentação, Discussão e Aprovação do Orçamento para 2019; 3) Assuntos Diversos. Dando início aos trabalhos, o Senhor
Presidente, Prefeito Paulo Roberto Weiss, confirmou a entrega/recebimento da ata por parte dos demais prefeitos do CIAPS, colocando-a
em discussão, e, nada havendo a registrar, passou-se a sua aprovação por unanimidade. Prosseguindo no item 2) da Ordem do Dia, Apresentação, Discussão e Aprovação do Orçamento para o Exercício de 2019, o Presidente do CIAPS solicitou a apresentação da Previsão Orçamentária para o Exercício de 2019, passando a palavra à Etinéia Berkembrock Ceruti - Coordenadora Executiva CIAPS. Usando a palavra
Etinéia, apresentou a proposta orçamentária inicial do CIAPS para o exercício de 2019, totalizando R$ 733.482,96 (Setecentos e trinta e três
mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos). Sendo previsto para despesas correntes (3190) a quantia de R$
550.052,96 (Quinhentos e cinquenta mil, cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos), outras despesas correntes (3390) 163.430,00
(Cento e sessenta e três mil, quatrocentos e trinta reais) e referente a despesas de capital a quantia de R$ 20.000,00 (Vinte Mil). A despesa orçamentária dos Rateios dos Municípios é calculada conforme o critério de proporção da População, utilizado como base no IBGE 2017
para percentagem (%) de Rateio 2019, sendo assim, conforme a previsão fica estabelecida as despesas correspondentes ao: a) Município
de Apiúna: Despesas Correntes (3190) em R$ 53.012,42 (Cinquenta e três mil, doze reais e quarenta e dois centavos), Outras Despesas
Correntes (3390) em R$ 57.607,89 (Cinquenta e sete mil, seiscentos e sete reais e oitenta e nove centavos) e Despesas de Capital (4490)
em R$ 7.049,85 (Sete mil, quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos); b) Município de Ascurra: Despesas Correntes (3190) em R$
39.610,97 (Trinta e nove mil, seiscentos e dez reais e noventa e sete centavos), Outras Despesas Correntes (3390) em R$ 43.044,71 (Quarenta e três mil, quarenta e quatro reais e setenta e um centavos) e Despesas de Capital (4490) em R$ 5.267,66 (Cinco mil, duzentos e
sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos); e c) Município de Rodeio: Despesas Correntes (3190) em R$ 57.769,57 (Cinquenta e sete
mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), Outras Despesas Correntes (3390) em R$ 62.777,40 (Sessenta e dois
mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos) e Despesas de Capital (4490) em R$ 7.682,49 (Sete mil, seiscentos e oitenta e
dois reais e quarenta e nove centavos). Ainda, informou que para complementar as Despesas Correntes (3190) foi considerado o Repasse
Financeiro Estadual de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) e o Repasse Financeiro Federal de R$ 339.660,00 (Trezentos e trinta e nove mil,
Seiscentos e sessenta reais). Comunicou que após a aprovação dos Prefeitos, os valores resultantes dos rateios serão repassados a cada
município para que sejam consignados em seus respectivos orçamentos do exercício de 2019 para previsão orçamentária de repasse dos
recursos ao CIAPS. Retomando a palavra o Presidente do CIAPS, colocou a previsão orçamentária para o Exercício de 2019 em discussão e
votação dos Senhores Prefeitos e Secretários de Saúde, o qual foi aprovado por unanimidade. Na sequência da ordem do dia, no item 3)
Assuntos Diversos, o Presidente do CIAPS passou a palavra novamente a coordenadora Etinéia para esclarecer a atual situação do CIAPS.
Etinéia iniciou falando sobre o processo administrativo que foi instaurado para apurar irregularidades praticadas pelo servidor do CIAPS Sr.
Fredy Richard Eichstaedt, que o processo será finalizado no dia 11/06/2018. Assim que finalizado o relatório final será encaminhado ao
Presidente do CIAPS para análise e aplicação das devidas medidas. Outra situação relatada por Etinéia foi a questão das dificuldades enfrentadas quanto às internações psiquiátricas. Diante do exposto, o Presidente do CIAPS sugeriu que Etinéia participasse no dia seguinte da
Reunião na AMMVI da qual se fazem presentes os secretários de saúde da região e da qual uma das pautas da reunião seria a atual situação
dos leitos psiquiátricos na região do Vale do Itajaí. Seguindo a sugestão do Presidente, Etinéia confirmou sua participação. Etinéia também
comentou sobre uma visita realizada pelo Departamento de Fiscalização do CRM (Conselho Regional de Medicina) do Estado de Santa Catarina, do qual emitiu um Termo de Vistoria e também um Termo de Notificação, assinados então pelo Secretário Municipal de Saúde de
Apiúna Jaison Bento. Referente a esta situação Jaison informou que está tomando as medidas necessárias para sanar as irregularidades
apontadas nos Termos apresentados. Etinéia comentou que deverá ser elaborado documento de defesa, sendo que algumas das irregularidades apontadas divergem da Portaria 336/2002, da qual estabelece o funcionamento dos Centros de Atenção Psicossocial e suas modalidades. Etinéia relatou também sobre alguns empenhos dos anos de 2015 e 2017 que foram anulados e que diante disto os valores que ficam
retidos referentes a estes empenhos poderiam então voltar aos municípios através da devolução do rateio ou poderiam permanecer na
conta do CIAPS. Por unanimidade foi aprovado para que os valores dos empenhos anulados permaneçam na conta do CIAPS. Outra situação
apresentada pela Coordenadora Executiva Etinéia foi a questão das contratações de profissionais para este ano de 2018. Etinéia sugeriu que
fosse realizada a chamada dos cargos de psicólogo (02 vagas de 20 horas) e de educador social (uma vaga de 40 horas), vagas das quais
foi realizado o Concurso Público no mês de maio do ano corrente. E salientou que mesmo chamando os três profissionais neste ano, nossa
equipe ainda não ficará completa, pois precisamos de mais dois profissionais de nível médio para completar a equipe mínima (Conforme a
Portaria n° 336/2002). Etinéia também salientou que há um concurso ainda vigente até maio/2019 com uma vaga de nível médio, que seria
a vaga de técnico de enfermagem. E que no ano de 2019 podemos chamar o profissional ou prorrogar este concurso para mais dois anos,
no caso até maio/2021. Etinéia também lembrou a todos que no ano que vem, até março/2019 temos que chamar o profissional para assumir o cargo de motorista do CIAPS, pois há um concurso vigente que foi realizado no ano de 2015 e que foi prorrogado até 2019 do qual
esta vaga está inclusa. Quanto as contratações a serem realizadas no ano de 2018, foi aprovado por unanimidade que sejam contratados o
mais breve possível os três cargos do Concurso público n° 01/2018 (02 vagas psicólogo 20h e 01 vaga educador social 40h). Diante disto
Etinéia comentou também que devido ao aumento dos profissionais a sede do CIAPS terá que ser reestruturada para receber estes novos
profissionais. Sendo assim, Etinéia apresentou algumas idéias de modificações na estrutura física da sede do CIAPS, como a mudança da
recepção para a atual sala de reuniões e transferir a sala de reuniões para a parte externa do CIAPS, utilizando o espaço da garagem que
não é utilizado e aproveitando assim o espaço que ficará na atual recepção para realizar os trabalhos em grupos e as oficinas. Outra situação é adaptar o banheiro para cadeirantes/deficientes físicos. Sendo assim todos os presentes estiveram de acordo com as modificações a
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serem realizadas. Etinéia também apresentou uma proposta de capacitação em Saúde Mental especifica para o serviço do CAPS, para que
sejam realizadas após a contratação destes novos profissionais. Esta capacitação aconteceria em forma de dois encontros mensais, com
carga horária de 8h por encontro que seriam realizados de julho à outubro. Totalizando 64 horas de curso. Após apresentação da proposta,
a mesma foi aprovada por todos os presentes. Outro tema abordado por Etinéia foi a situação do vale alimentação em atraso dos funcionários do CIAPS. Etinéia apresentou novamente a planilha com os valores e também salientou que como foi previsto na última assembleia que
o valor devido aos funcionários seria pago como verba indenizatória e que o CIAPS já possui condições de estar efetuando o pagamento aos
funcionários. Etinéia também questionou aos presentes como ficaria a questão dos valores do vale alimentação em atrasos devidos ao servidor do CIAPS Sr. Fredy Richard Eichstaedt. Porém por unanimidade foi decido que esta situação do vale alimentação em atraso devido ao
Sr. Fredy Richard Eichstaedt será revista após conclusão do Processo Administrativo Disciplinar do qual o servidor responde. Portanto autorizado o pagamento a partir desta data apenas aos servidores André Ronchetti, Camila Alessandra Costa, Gustavo Pintarelli, Osvaldo Hersing
e Roseli da Silva Peixe. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CIAPS agradeceu a presença dos Prefeitos, Secretários de Saúde, da
Coordenadora Executiva e auxiliar administrativa do CIAPS, finalizando a Assembleia, da qual eu, Etinéia Berkembrock Ceruti, secretária
“ad-hoc”, lavrei a presente ata que vai assinada pelos participantes.
Paulo Roberto Weiss
Município de Rodeio
José Gerson Gonçalves 		
Município de Apiúna 		

Lairton Antônio Possamai
Município de Ascurra

Jaison Bento Enilson 		
Secretário de Saúde de Apiúna

Erley de Freitas
Secretário de Saúde de Ascurra

Odair Colaço Etinéia 		
Secretário de Saúde de Rodeio

Berkembrock Ceruti
Coordenadora Executiva CIAPS

Camila Alessandra Costa
Auxiliar Administrativa do CIAPS

CIRSURES
RESOLUÇÃO CIRSURES 007-2018

Publicação Nº 1650820

RESOLUÇÃO CIRSURES 007/2018
Agenor Coral, Prefeito de Morro da Fumaça, Presidente do CIRSURES, de acordo com o Contrato de Consórcio,
RESOLVE:
Art. 1° Ficam suplementados, nas importâncias mencionadas, as seguintes dotações do orçamento vigente:
Proj/Ativ
2001

Código da Dotação
4.4.90.00

Valor
20.000,00

Art. 2º Para dar suporte à suplementação mencionada no artigo anterior, fica subtraída a seguinte dotação do orçamento vigente:
Proj/Ativ
2001

Código da Dotação
3.3.90.00

Valor
20.000,00

Art. 3° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Urussanga, 30 de maio de 2018.
Agenor Coral
Prefeito de Morro da Fumaça
Presidente do Cirsures
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