
 

 

ASSEMBLEIA GERAL DA INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2018. 
 

Ata da Assembleia Geral da Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – 
ICISMEP, realizada em 26 de setembro de 2018, em primeira convocação, às 10:00 horas, no 
Hotel Fazenda Igarapés, situado na Rua Acácio Gomes, 1.000, Cidade Nova, Igarapé/MG. CEP: 
32900-000, tendo como pauta: 1) Proposta de adesão de novos Municípios; 2) 15ª Alteração do 
Contrato de Consórcio Público da ICISMEP (informações gerais); 3) Execução do “SERVICE” em 
municípios consorciados; 4) Alteração de cargos e salários; 5) Tabela de Procedimentos de 
Saúde; 6) Assuntos gerais. Verificada a lista de presença compareceram como entes da 
Assembleia Geral: 1 - o Município de Brumadinho, neste ato representado por seu Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal, Avimar de Melo Barcelos; 2 – o Município de Bonfim, neste ato 
representado pelo seu Exma. Sra. Secretária de Saúde, Gisele Aparecida Rodrigues do 
Carmo, 3 - o Município de Carmópolis de Minas, neste ato representado por seu Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal, Geraldo Antônio da Silva; 4 - o Município de Cláudio, neste ato 
representado por seu Exmo. Sr. Secretário Municipal de Saúde, João Carlos Vilela Marques; 
6 – o Município de Conceição do Pará, neste ato representado por seu Exmo. Sr. Prefeito, 
Procópio Celso; 7 - o Município de Florestal, neste ato representado por seu Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal, Otoni Alves de Oliveira Melo; 9 - o Município de Igarapé, neste ato 
representado por seu Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Carlos Alberto da Silva; 10 - o 
Município de Igaratinga, neste ato representado por seu Exmo. Sr. Chefe de Gabinete, 
Alexandre de Faria Silva; 12 - o Município de Itaguara, neste ato representado por seu 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Geraldo Donizete de Lima; 13- o Município de Itatiaiuçu, 
neste ato representado por sua Exma. Sra. Secretaria de Saúde, Gláucia de Sousa Vilela; 14 
- o Município de Itaúna, neste ato representado por sua Exma. Sra. Secretaria Municipal 
Adjunta de Saúde, Vanésia A.L.Bernardes; 15 - o Município de Juatuba, neste ato 
representado por sua Exma. Sra. Prefeita Municipal, Valéria Aparecida dos Santos; 16 - o 
Município de Lagoa da Prata, neste ato representado por seu Exmo. Sr. Secretário Municipal 
de Saúde, Geraldo Mangelo de Almeida; 18 - o Município de Mário Campos, neste ato 
representado por seu Exmo. Sr. Secretário Municipal de Saúde, Eder Junior Campos; 19 - o 
Município de Martinho Campos, neste ato representado por seu Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, José Hailton de Freitas; 20 -  o Município de Mateus Leme, neste ato 
representado pelo Exmo. Sr. Secretário de Saúde, Rafael Augusto Moreira de Oliveira, 21 - 
o Município de Onça do Pitangui, neste ato representado por seu Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Geraldo Magela Barbosa; 22 – o Município de Ouro Branco, neste ato 
representado por seu Exmo. Sr. Secretário de Saúde, Marcelus Fernandes Lima; 24 - o 
Município de Pará de Minas, neste ato representado por seu Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 
Elias Diniz; 25 - o Município de Perdigão, neste ato representado por seu Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal, Gilmar Teodoro de São José; 26 - o Município de Piedade dos Gerais, 
neste ato representado por sua Exma. Sra. Secretária Municipal de Saúde, Ana Lúcia da 
Costa Mendes Cordeiro; 27 - o Município de Piracema, neste ato representado por seu 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Antônio Osmar da Silva; 29 - o Município de São Joaquim 
de Bicas, neste ato representado por seu Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Antônio Augusto 
Resende Maia; 30 - o Município de São Sebastião do Oeste, neste ato representado por 
seu Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Belarmino Luciano Leite; 31 - o Município de Sarzedo, 
neste ato representado por seu Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Marcelo Pinheiro do Amaral; A 
reunião iniciou com as boas vindas do Presidente da ICISMEP, Marcelo Pinheiro do Amaral, que 
agradeceu a presença de todos os prefeitos e secretários de saúde, pontuando o compromisso 
do Consórcio em propiciar saúde de qualidade à população dos municípios consorciados, e 



 

 

enfatizou o momento delicado que os municípios veem enfrentando no atual cenário econômico 
do pais. 1) Proposta de adesão de novos Municípios; O Secretário Executivo e o 
Presidente da ICISMEP apresentaram as solicitações/intenções de associação dos municípios de 
PEDRO LEOPOLDO E CARMO DO CAJURU. Nos termos do artigo 45 da 7ª Alteração do Contrato 
de Consórcio às associações foram submetidas à Assembleia Geral que, por unanimidade dos 
membros foram devidamente aprovadas. O Presidente e o Secretário Executivo informaram que 
é obrigação exclusiva do ente que ora pretende-se associar realizar os trâmites legais perante 
ao seu poder legislativo local que pode ser dispensada caso o ente, tenha disciplinado lei que 
autorize sua participação em consórcio, assumindo todas as obrigações previstas no contrato de 
consórcio (art. 5º, §4º, Lei 11.107/2005 e art. 45, §5º da 7ª Alteração do Contrato de 
Consórcio). 2) 15ª Alteração do Contrato de Consórcio Público da ICISMEP 
(informações gerais); Pelo Secretário Executivo foi explanado que a proposta de reforma do 
Contrato de Consórcio Público da ICISMEP, já deliberada por todos os prefeitos, esta sendo 
protocolada em todas as prefeituras, para que cada Prefeito encaminhe para ratificação nas 
Câmaras Municipais. O Secretário Executivo destacou que, por duas vezes foram realizadas 
reuniões com os procuradores dos municípios, o que gerou o documento apresentado. O 
Secretário Executivo reiterou de forma detalhada os pontos, objeto da reforma, informou a 
alteração do quadro de pessoal da ICISMEP, como também, a possibilidade de atendimento aos 
serviços públicos no geral, não se limitando à área da saúde. Também foi exposto que, com a 
ampliação de área de atuação, os municípios poderão ser beneficiados com compras conjuntas 
para todas as suas secretárias. No mesmo sentido, poderá ser ampliada as atividades do 
SERVICE às demais Secretarias, não se limitando à Saúde. Por fim, enfatizou a importância do 
encaminhamento da alteração às Câmaras de forma célere, para que esta atinja a finalidade a 
que se propõe. 3) Execução do SERVICE em municípios consorciados; O Secretário 
Executivo e o Presidente da ICISMEP apresentaram as solicitações/intenções dos municípios de 
CONTAGEM, CARMÓPOLIS DE MINAS, OURO BRANCO e SÃO SEBASTIÃO DO OESTE em firmar 
contrato de SERVICE, que consiste em um contrato de prestação de serviços de fornecimento 
de mão de obra especializada de serviços gerais em conservação, limpeza, copeiragem e 
distribuição de insumos e equipamentos inclusos. Portanto, os pedidos foram submetidos à 
Assembleia Geral que, por unanimidade dos membros foram devidamente aprovadas, 
autorizando o consorcio a realizar a prestação de serviços nos Municípios, se assim ocorrer. 4) 
Alteração de cargos e salários; O Secretário Executivo e o Presidente da ICISMEP 
apresentaram as alterações do PLANO DE CARGOS E VENIMENTOS de acordo com o artigo 25 
da 7ª Alteração do Contrato de Consórcio, observada a atual economia do país e devida 
adequação dos salários anteriormente práticadas, que na data de hoje não se enquadram ao 
cenário de mercado, sendo que para o cargo de Diretor a remuneração passará de R$ 
12.274,92 para R$ 9.749,54; o cargo de Assessor Técnico passará de R$ 6.016,90 para R$ 
2.969,01; o cargo de Chefe de Gabinete passará de R$ 6.016,90 para R$ 2.969,01 e o cargo de  
Enfermeiro Chefe de R$ 6.009,55 para R$ 3.824,93. Submetidas as referidas alterações salariais 
a Assembleia Geral, esta aprovou com unanimidade as reduções propostas, autorizando o 
Consorcio a praticar os novos valores. Foi aprovada por unanimidade entre os presentes a 
contratação de diretores com os novos salários propostos para adequação do quadro funcional 
e necessidade da Instituição. Importante ressaltar que a Instituição está passando por uma 
reestruturação interna, a qual está consolidada na 15 ª Alteração do Contrato de Consorcio, 
alteração esta que já está em deliberação nas Câmaras Municipais dos entes consrociados, e, 
em virtude do interesse Público tutelado nesse lapso temporal até a efetiva aprovação da 15 ª 
Alteração do Contrato de Consorcio em todas as Câmaras, necessário a aplicação da redução 
salarial proposta. 5) Tabela de Procedimentos de Saúde;  O Secretário Executivo e o 
Presidente da ICISMEP informaram que foram feitos estudos de mercado e estudos internos na 
Instituição sobre os valores dos procedimentos realizados pelo Consorcio, o que demonstrou 



 

 

uma defasagem de valores, muito abaixo do mercado, valores estes que estão dificultando a 
prestação de serviço, de acordo com que se propõe. Diante do estudo feito, necessário se faz a 
adequação destes, a realidade atual, objetivando a melhora na prestação de serviços, das 
tecnologias utilizadas para tanto, bem como a mão de obra destes. Dessa forma, 
posteriormente os valores deverão ser adequados, fazendo com que a tabela tenha novos 
valores e considerável melhoria nos procedimentos. Será feito em conjunto com as Referencias 
Técnicas dos Municípios Consorciados, esta aberto para que seja construído em conjunto. O 
Secretário Executivo pediu a participação de todos e enfatizou a importância dessa construção 
de novos valores ser feita em conjunto com todos os entes consorciados. Referida explanação 
também foi aprovada por unanimidade pelos Prefeitos e representante presentes, não existindo 
objeção quanto as alterações propostas. 6) Assuntos gerais;  A ICISMEP realizou Processo 
Licitatório n.º 080/2018 – Pregão Presencial n.º 048/2018, com o objetivo de adquirir novo 
equipamento oferecido no mercado, denominado integrador biológico. Finalizado o Processo 
Licitatório, este resultou na Ata de registro de preço n.º 057/2018, oportunizando a utilização 
por todos os Municípios consorciados. Observado ser uma tecnologia nova, empresa vencedora: 
Vértice Distribuidora EIRELI – ME, apresentou o equipamento em Assembleia, e explicou 
tecnicamente suas funcionalidades, dentre as quais importante ressaltar que é proporcionado 
ao usuário do SUS, na mesma consulta realizar diversos exames, como: eletrocardiograma, 
auferir a pressão arterial, a glicose, dentre outros exames. Vislumbrando ser este equipamento 
um facilitador em toda a cadeia de procedimentos no SUS, vez que realiza inúmeros exames em 
um mesmo dia, o Consorcio realizou o Processo Licitatório na tentativa de inovação para todos 
os entes consorciados. Frisa-se que por se tratar de Registro de Preços, nenhuma 
Administração Pública possui a obrigatoriedade de realizar pedido, cabendo a avaliação de cada 
ente consorciado. Foi confeccionada a arte para banner de divulgação entre a parceria dos 
serviços prestados pela ICISMEP e Prefeituras, conforme pedido dos Municípios. O Secretário 
Executivo informou que a comunicação de algumas Prefeituras não encaminharam os brasões e 
logomarca da Prefeituras (Betim, Itaúna, Lagoa da Prata, Mateus Leme, Pitangui, São Gonçalo 
do Pará) e por isso o banner não esta sendo confeccionado. A partir de então, cientificou a 
todos que aqueles que já encaminharam terão o banner, e aqueles que não encaminharem não 
será possível a confecção e entrega do mesmo.  

 
Nada havendo mais a ser tratado, esta é a Ata lavrada, por mim, Eduarda Frederico Duarte 
Arantes, Assessora Jurídica da ICISMEP. 
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