
ATA N° 002/2018 - ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DOS MEMBROS DA DIRETORIA DO CONSÓRCIO
INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO EXTREMO SUL DA BAHIA
REALIZADA AOS TRINTA E UM DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE
DOIS MIL E DESOITO, NA SEDE DO CONSAÚDE SITUADA NA
AVENIDA UIRAPURÚ, N° 2015 NA CIDADE DE TEIXEIRA DE
FREITAS, PARA DISCUTIR A SEGUINTE ORDEM DO DIA: (A)
APROVAÇÃO DO ESTATUTO CONSOLIDADO (B) APROVAÇÃO
DO TERMO ADITIVO AO PROTOCOLO DE INTENÇÕES (C)
APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO 2019 (D) APROVAÇÃO DO
CONTRATO DE RATEIO 2019 (E) APROVAÇÃO DO CONTRATO
DE PROGRAMA (F) INDICAÇÃO DO NOVO DIRETOR EXECUTIVO
(G) O QUE OCORRER. Aos trinta e um dias do mês de outubro do
ano de dois mil e dezoito, na sede do Consórcio Público
interfederativo de Saúde do extremo Sul da Bahia, situado na Rua
Uirapurú, nO 2015, no municipio de Teixeira de Freitas - Bahia,
reuniu-se o Sr. Nelson Portela e a Sra. Joana Molesini representante
do Governo do Estado juntamente com os Senhores Prefeitos dos
Municipios de, Teixeira de Freitas, Temoteo Alves de Brito, Vereda,
Dinoel Carvalho, Jucuruçu Sra. Uberlandia Carmos Pereira,
Medeiros neto, Jadna Paiva Silva, Alcobaça, Leonardo Coelho
Brito, Itanhém, Zulma Pinheiro dos Santos Vaz, com a finalidade de
discutir e aprovar a seguinte ordem do dia: (A) APROVAÇÃO DO
ESTATUTO CONSOLIDADO (B) APROVAÇÃO DO TERMO
ADITIVO AO PROTOCOLO DE INTENÇÕES (C) APRESENTAÇÃO
DO ORÇAMENTO 2019 (D) APROVAÇÃO DO CONTRATO DE
RATEIO 2019 (E) APROVAÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA
(F) INDICAÇÃO DO NOVO DIRETOR EXECUTIVO (G) O QUE
OCORRER, declarado aberto os trabalhos Sr. Timóteo Alves Brito
presidente do CONSAÚDE deu boas vindas cumprimentando a
todos e fez uma breve explanação dos trabalhos realizados até a
presente data, seguindo adiante Passou a palavra ao Sr. Nelson
Portela representante do Governo do Estado, que iniciou sua fala
informando que novas policlínicas serão inauguradas nos próximos
anos, lembrou ainda que a Policlínica de Teixeira de Freitas estará
completando um ano no próximo dia 17 de novembro e que seria um
marco para saúde da região, citando a seguir a pauta do dia e
passando imediatamente a palavra para Sra. Joana Molesini, que
fez uma breve explanação sobre a importância de aprovação do
novo estatuto consolidado e suas alterações, seguindo adiante foi
distribuído uma cópia previamente elaborada do novo estatuto, o
prefeito de Alcobaça fez uso da palavra solicitando um prazo para
fazer um estudo mais aprofundado antes da aprovação d novo
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documento, Retomando a palavra a Senhora Joana Molesini
representante do Governo do Estado retomou a palavra informando
que não há engessamento do orçamento no novo estatuto, e que a
contratação de cardiologista como pJ (Pessoa Jurídica) fica inviável,
sugerindo que o Município que disponha do profissional no quadro
de pessoal ceda para a consórcio e que seja descontado de sua
parcela de contribuição mensal, a Prefeita do Município do Prado
Sra. Maíra Brito fez uso da palavra sugerindo uma melhor integração
entre os secretários para melhor uso dos serviços oferecidos,
Fazendo uso da palavra a prefeita de Itanhém Sra. Zulma Pinheiro
dos Santos Vaz, parabenizou a Policlínica pelos excelentes serviços
prestados e sugeriu um melhor controle na quantidade de exames
solicitados pelos profissionais. Posteriormente, a Sra. Joana Molesini
tratou de deliberar e apresentar o Contrata de programa - exercício
2019 bem como o Contrato de Rateio - exercício 2019, explicitando
a razão dos valores elencados, sobretudo em razão da nova
população municipal e o saldo remanescente do Consórcio, ambos
devidamente lidos e aprovados pelos presentes. Em seguida, o
Secretário de Alcobaça sugeriu e o Secretário de Medeiros Neto
reforçou a constituição de uma Comissão Intergestora Regional de
Saúde - CIR formada por Secretários de Saúdes Municipais para
solicitar, após deliberação destes, demandas e sugestões para o
Consórcio. A prefeita de Medeiros neto sugeriu que fosse realizada
uma reunião com os contadores do estado e dos Municípios para
tratar de questões contábeis, sobretudo da contabilização
constitucional da saúde, ficando marcada para o próximo dia
07/12/2018, seguindo adiante o prefeito de Teixeira de Freitas Sr.
Timóteo Brito colocou em discussão a aprovação do novo diretor
executivo do Consócio, o Sr. Nelson Portela fez a apresentação do
novo diretor Sr. Rafael de Oliveira Gama Santos, RG. 085.1918506
SSP/BA, que foi aprovado pela unanimidade dos presentes,
retomando a palavra o presidente Sr. Timóteo Brito solicitou ao novo
diretor para dar uma atenção especial aos membros consorciados,
em nada mais tendo a discutir o presidente agradeceu a presença de
todos. O Sr. Juliano Mota fez uso da palavra agradecendo ao
presidente pela oportunidade que lhe foi dada ao dirigir o consórcio,
e atendendo a sugestão do Or. Charles ficou definido que fosse feita
uma reunião com todos os representantes do poder judiciário para
esclarecer sobre os serviços pactuados entre o estado e os
municípios no consórcio, retomando a palavra a Sra. Senhora joana
Molesine representante do Governo do estado consultou os
presentes sobre a aprovação da nova seleção para contratação de
profissionais o que foi aprovado pela unanimidade dos presentes. E
nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente assembleia, pelo
que eu, Claudia no Alves Pinto, Secretário desta reunião ad hoc
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nomeado, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será
assinada pelo Presidente do consórcio, Sr. Timóteo Alves de Brito,
contendo lista de presença dos p icipantes em
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Lista de presença - Assembleia Ordinária do Consócio Público Interfederativo de
Saúde do Extremo Sul da Bahia

ENTES CONSÓRCIADOS

ESTADO

2 MUNICíPIO DE ALC08AÇA
/

/

- MUNICÍPIO DE CARA VELAS-'

4 MUNICÍPIO DE IBIRAPUÃ

5 MUNICÍPIO DE ITAMARAJÚ

6 MUNICÍPIO DE ITANHÉM

7 MUNICÍPIO DE JUCURUÇU

8 MUNICÍPIO DE LAJEDÃO

9 MUNICÍPIO DE MEDEIROS NETO

Local:
Na Sede do Consóreio Público Interfederativo de Saúde do Extremo Sul da Bahia, Teixeira de Freitas _ BA.
Data: Horário: Tipo do Evento:
31.10.2018. 09 horas. Assembleia Ordinária.
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Lista de presença - Assembleia Ordinária do Consócio Público Interfederativo de
Saúde do Extremo Sul da Bahia
Local:
Na Sede do ConslÍreio Público Interfederativo de Saúde do Extremo Sul da Bahia, Teixeira de Freitas - BA.
Dala: Ilorário: Tipo do Evento:
31.1 0.2018. 09 horas. Assembleia Ordinária.

la MUNICÍPIO DE MUCURI

II MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA

J 2 MUNICÍPIO DE PRADO

13 MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

14 MUNICÍPIO DE VEREDA
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