
                                                 

 
 

 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

SAÚDE DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ – CIS-AMFRI 

 

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois às onze horas e trinta minutos, reuniram-se na 

sede CIS-AMFRI, os seguintes Prefeitos Municipais Volnei José Morastoni - Prefeito Municipal de 

Itajaí, representado pelo Senhor Emerson Roberto Duarte, Secretário Municipal de Saúde de Itajaí em 

exercício; Fabrício José Satiro de Oliveira - Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, representado 

pelo Senhor Silvio Ribeiro, Secretário da Fazenda de Balneário Camboriú em exercício; Marcos Pedro 

Veber -  Prefeito Municipal de Luiz Alves; Paulo Henrique Muller -  Prefeito Municipal de Bombinhas; 

Érico de Oliveira - Prefeito Municipal de Ilhota; Aquiles J. S. da Costa - Prefeito Municipal de Penha; 

Nilza Nilda Simas - Prefeita Municipal de Itapema, representada pela Senhora Noeli Thomé, Secretária 

de turismo e desenvolvimento econômico de Itapema, identificados na lista de presença que fica fazendo 

parte integrante da presente ata, para deliberarem sobre os assuntos conforme Edital de Convocação nº 

006/2022 da Assembleia Geral Extraordinária. “EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 006/2022. 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. O Presidente do CIS-AMFRI – Consórcio Intermunicipal 

de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí, no uso de suas atribuições estatutárias, vem por meio deste 

convocar os Srs. Prefeitos Municipais para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que se 

realizará no próximo dia 08 de julho de 2022 (sexta-feira), às 9h, tendo como local a sede do CIS-

AMFRI, sito à Rua Luiz Lopes Gonzaga n. º 1655, Sala 01 – São Vicente – Itajaí – SC, para deliberarem 

sobre os seguintes assuntos: 09h00  Abertura – Presidente do CIS-AMFRI – Marcos Pedro Veber. 09h05 

Processos de compras em andamento e disponibilizados. Pregão de medicamentos injetáveis – Atas 

assinadas e itens disponibilizados aos municípios. 09h15 Utilização de Recurso MAC, para utilização dos 

municípios pelo consórcio – Capacitação dos Contadores Municipais pela CNM. (Programação 

Orçamentária 2023). 09h30 Aplicação de formulário eletrônico aos prefeitos para planejamentos das 

Ações do CIS-AMFRI para 2023. 09h45 Contratação de Assessoria Técnica pela AMFRI. 10h 

Encerramento. Participaram da Assembleia enquanto integrantes do corpo funcional do CIS-AMFRI a 

Diretora Administrativa, Sra. Mônica Márcia Campos de Menezes Silva e o Assessor Contábil, Sr. 

Rodrigo Guesser. Dando início a ordem do dia, o Presidente do CIS-AMFRI, Senhor Marcos Pedro 

Veber iniciou a assembleia agradecendo a presença de todos os Prefeitos e demais participantes, e em 

seguida passou a palavra para a Diretora Administrativa do CIS-AMFRI, Sra. Mônica Menezes, que 

discorreu os assuntos da pauta, 1 - Processos de compras em andamento e disponibilizados: Relata que 

o Pregão de medicamentos injetáveis, que garante a aquisição de 43 itens já foi disponibilizada aos 

municípios para assinatura e respectivos pedidos e fornecimentos às empresas vencedoras do certame. 

Informa que o Pregão para aquisição de Testes de Dengue, sendo dois tipos de testes, foi realizado no dia 

07/07/2022 e que na próxima semana as atas serão disponibilizadas aos municípios para assinatura, logo 

após a aprovação do teste de amostra. Informa que se encontra aberto para intenção de registro de preços 

para o Pregão de Testes de Glicemia e insumos, sendo 6 itens, tendo a sessão programada para a semana 

dos dias 25 à 29/07/22. Complementa que está previsto também a realização do Pregão de Testes de 

gravidez e Urianálise com 2 itens, na semana do dia 25 à 29/07/22 e o grande pregão de Medicamentos 

com 216 itens – na primeira quinzena do mês de agosto. O prefeito Aquiles (Penha), parabeniza as ações 

e solicita que o consórcio licite tudo o que for possível para a saúde, reduzindo o número de processos 

nos municípios e garantindo o menor preço devido ao volume. 2 – Utilização de Recurso MAC, para 

utilização dos municípios pelo consórcio – Capacitação dos Contadores Municipais pela CNM. 

(Programação Orçamentária 2023): Mônica informa que após uma solicitação de um gestor para 

alteração de preço e por verificar o baixo valor programado pelos municípios para utilização em serviços 

pelo consórcio, verificou que há um entendimento equivocado, antigo, que se perpetuou por parte das 

contabilidades municipais, relacionado a utilização do recurso MAC via consórcio. Refere que viu com 

estranheza a baixa previsão orçamentária dos municípios para utilização para serviços pelo consórcio e 

foi informada que a maior parte dos municípios destina a aquisição de serviços apenas com recursos 

próprios. Diante do fato solicitei uma capacitação junto a CNM, para que os assessores especialistas 



                                                 

 
 

esclareçam o assunto junto as contabilidades e para que os municípios possam incluir em sua 

programação orçamentária em 2023, recursos MAC e próprio a serem utilizados pelo consórcio, 

reduzindo o número de contratações diretas. 3 – Aplicação de formulário eletrônico aos prefeitos para 

planejamentos das Ações do CIS-AMFRI para 2023: Mônica informa que nos próximos meses o 

consórcio apresentará o planejamento de atividades e proposta de programação orçamentária para 2023 

para apreciação dos prefeitos e para tanto informa gostaria de aplicar um breve questionário, via 

google.forms para que o planejamento vá ao encontro das expectativas dos gestores e demandas  

municipais. 4 – Contratação de Assessoria Técnica pela AMFRI.  Mônica refere que de acordo com o 

diagnóstico situacional apresentado em maio deste ano e no decorrer das atividades do consórcio, 

percebeu-se a necessidade de adequação de muitos processos, revisão de estatuto, estudos de viabilidade e 

que devido ao planejamento orçamentário do consórcio não contemplar a contratação nem tampouco 

haver recurso para tanto, se reuniu  com o secretário executivo da AMFRI, senhor Ademar Borges e suas 

assessorias, solicitei a contratação via AMFRI de uma assessoria técnica para o consórcio considerando a 

necessidade solicitando a contratação via AMFRI,  tendo como resposta positiva e sugere trazer para 

apreciação e aprovação dos prefeitos. Ressalta que esta contratação seria para: Revisão e estabelecimento 

dos Procedimentos Internos e Fluxos de Trabalho do consórcio, Realizar estudos de viabilidade, por 

exemplo a implantação de um laboratório regional para análise das amostras de Dengue. Revisão do 

Contrato do consórcio. Revisão dos procedimentos de gestão para aplicar políticas de boas práticas e de 

melhoria constante nos processos. Monitorar, avaliar e adequar o andamento de todas as ações propostas e 

executadas. Buscar casos de exemplos de boas práticas para implantar novos serviços. Alinhar ações e 

compromissos de relacionamento com os Municípios Consorciados, Colegiado de Saúde e Assembleia de 

Prefeitos; sendo aprovado por unanimidade pelos prefeitos e seus representantes legais. |Mônica agradece 

a presença e atenção de todos e solicita o apoio dos municípios na utilização dos serviços disponibilizados 

pelo consórcio, bem como na devolutiva das demandas. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente 

reiterou o agradecimento da presença de todos e encerrou a Assembleia Geral Extraordinária do 

Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMFRI, determinando a mim, Ariane Simionatto Schizzi, que 

lavrasse a presente Ata, que segue assinada pelo Presidente, Senhor Marcos Pedro Veber, por mim que a 

subscrevi, Senhora Mônica Menezes, Diretora Administrativa do CIS-AMFRI. 

 

Itajaí – Santa Catarina, 18 de julho de 2022. 

 

 

 

MARCOS PEDRO VEBER 

Presidente do CIS-AMFRI 

 

 

MÔNICA MÁRCIA CAMPOS DE MENEZES SILVA 
Diretora Administrativa do CIS-AMFRI 
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