
 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO 
INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP 

REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2020 
 
Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta e sete 
minutos, em primeira convocação, no Ginásio Poliesportivo Adir José de Almeida, localizado na 
Avenida Márcia Antônia, nº 74, Bairro Tereza Cristina, São Joaquim de Bicas, Minas Gerais, 
conforme lista de presença que é parte integrante e inseparável desta ata, reuniram-se os 
Prefeitos e/ou representantes dos Municípios consorciados, quais sejam: Município de 
Abaeté, Município de Bonfim;  Município de Cláudio; Município de Contagem; Município 
Florestal, Município de Igarapé, Município de Igaratinga; Município de Itabirito;  Município 
de Itaguara; Município de Itaúna, Município de Mário Campos; Município de Martinho 
Campos, Município de Pará de Minas; Município de Passa Tempo, Município de Pedro 
Leopoldo, Município de Piedade dos Gerais; Município de Pitangui, Município Rio Acima, 
Município de Rio Manso; Município de São Joaquim de Bicas; Município de São 
Sebastião do Oeste; Município de Vespasiano, todos devidamente identificados conforme 
assinatura infra. A presente ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que tem como pauta: 1) 
Proposta de adesão de novos municípios; 2) Prestação de contas do exercício de 2019; 
3) Proposta orçamentária para o exercício de 2021; 4) Proposta de alteração de cargos e 
salários; 5) Assuntos gerais fora  devidamente convocada e publicada no Órgão Oficial da 
ICISMEP, em 10 de julho de 2020 - Ano 2, nº 210. Dando início aos trabalhos, já com quórum 
suficiente para as deliberações, o Prefeito de São Joaquim de Bicas, Presidente da ICISMEP, 
Sr. Antônio Augusto Resende Maia deu as boas-vindas a todos, agradeceu a presença e 
participação dos mesmos bem como a confiança nele depositada quando de sua eleição para a 
Presidência do Consórcio. Ressaltou o momento difícil vivido em decorrência da pandemia do 
COVID-19, externando que a Instituição não medirá esforços para auxiliar os entes a ela 
consorciados, no que for preciso. Por fim, passou a palavra ao Diretor Geral da ICISMEP, 
Eustáquio da Abadia Amaral. 1) Proposta de adesão de novos municípios: O Diretor Geral 
da ICISMEP, Sr. Eustáquio da Abadia Amaral apresentou a todos as solicitações/intenções de 
associação dos municípios de Três Corações e Caeté. Em cumprimento ao disposto no artigo 
45 da 7ª Alteração do Contrato de Consórcio, as associações foram submetidas à Assembleia 
Geral que, por unanimidade dos membros, foram devidamente aprovadas. 2) Prestação de 
Contas do exercício de 2019; O Diretor Geral da ICISMEP passou a palavra para a 
Consultora Contábil Márcia Mendes que, após as considerações iniciais, dispôs sobre a 
Prestação de Contas do exercício de 2019. A mesma informou que a receita arrecadada no 
ano de 2019 foi de R$ 95.388.303,24 (noventa e cinco milhões, trezentos e oitenta e oito mil, 
trezentos e três reais e vinte e quatro centavos). Explanou, referente ao resultado econômico, 
que a Instituição teve um superávit de R$ 1.201.931,72 (um milhão, duzentos e um mil, 
novecentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos). Em relação ao balanço patrimonial, 
informou dados referentes ao ativo total, este contabilizado em R$ 28.324.234,27 (vinte e oito 
milhões, trezentos e vinte e quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e sete  
centavos), sendo o total do passivo de R$ 9.816.070,85 (nove milhões, oitocentos e dezesseis 
mil, setenta reais e oitenta e cinco centavos), com  patrimônio líquido contabilizado em R$ 
18.508.136,42 (dezoito milhões, quinhentos e oito mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e 
dois centavos). Referido valor foi dividido em 1.040 (hum mil e quarenta) cotas de R$ 
17.796,31 (dezessete mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos) cada, 
conforme o Anexo I desta Ata. A prestação de contas foi submetida ao crivo assemblear e, por 
unanimidade dos membros, devidamente aprovada. Segundo a Consultora, as contas da 
Instituição foram aprovadas pelo Conselho Fiscal da ICISMEP, em 26 de junho de 2020. Com a 
palavra, o Sr. Eustáquio da Abadia Amaral, Diretor Geral da ICISMEP, fez uma breve ressalva 
para detalhar nominalmente a composição do Conselho Fiscal da ICISMEP. 3) Proposta 
orçamentária para o exercício de 2021; A Consultora Contábil, Sra. Márcia Mendes, informou 



 

 

que programação orçamentária estima a receita e autoriza a despesa em R$ 130.072.400,00 
(cento e trinta milhões, setenta e dois mil e quatrocentos reais), para o exercício financeiro de 
2021, sendo que desse importe 92.25% representam receitas de serviços, 7.41 % rateio, 
0.06% receita de capital e 0.28% demais receitas. Foi ressaltado pela Consultora que as 
despesas administrativas alcançam o percentual de 5,11% do orçamento. A mesma informou 
aos presentes que, nos termos da Resolução nº 63/2020 (Anexo II) - que aprova a estimativa 
de receita e a autorização da despesa da ICISMEP para o exercício financeiro de 2021 – que 
estará o Presidente do Consórcio autorizado a abrir crédito suplementar, até o limite de 20% 
(vinte por cento) da despesa autorizada nesta programação orçamentária, desde que atendidos 
os termos previstos no art. 43 da Lei Federal n° 4.320/1964. A Consultora também dispôs 
sobre a Resolução nº 64/2020 – que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar,  no 
valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões), às dotações da programação orçamentária da 
ICISMEP, no exercício financeiro de 2020. No que se refere ao Contrato de Rateio 2021, a 
apresentação foi iniciada com a explicação de que o ente consorciado consignará em sua lei 
orçamentária anual, por meio de programações específicas, dotações suficientes para suportar 
as despesas com transferências ao Consórcio Público, cujas especificações encontram-se 
dispostas no Anexo IV desta Ata. Toda a proposta de orçamento 2020 versada nesta Ata foi 
aprovada por unanimidade. 4) Proposta de alteração de cargos e salários; O Diretor Geral 
da ICISMEP, Sr. Eustáquio da Abadia Amaral, apresentou proposta de alteração de cargos e 
salários, nos termos do Anexo V - que é parte integrante e inseparável da presente Ata. As 
alterações foram submetidas à Assembleia Geral que, por unanimidade dos membros, foram 
devidamente aprovadas. 5) Assuntos gerais: com a palavra, o Diretor Geral da ICISMEP, Sr. 
Eustáquio da Abadia Amaral, teceu considerações gerais sobre a retomada das obras de 
construção do Hospital da ICISMEP, em Igarapé/MG, ressaltando a importância do mesmo 
para o atendimento ao usuário do Sistema Único de Saúde - SUS. O mesmo teceu, também, 
considerações sobre a significativa redução de despesas administrativas e de pessoal da 
Instituição, bem como sobre a implantação de 03 (três) novos centros de especialidades 
localizados em São Joaquim de Bicas, Nova Lima e Pará de Minas - que atenderá a todos os 
municípios consorciados - implicando em descentralização da execução dos serviços, 
diminuição de custos de transporte e redução de absenteísmo, sendo as mesmas aprovadas, 
por unanimidade. Sobre o assunto, o Prefeito de Pitangui, Sr. Marcílio Valadares, se 
manifestou no sentido de que o Município se encontra à disposição para fins de implementação 
de um novo centro de especialidades. Com a palavra, a Gerente da ICISMEP, Sthefanie 
Gosling, reiterou que a ICISMEP se encontra à disposição dos Municípios para fins de dar 
suporte/auxílio às demandas por eles evidenciadas. Por fim, o Presidente agradeceu a 
confiança nele depositada, fez um breve retrospecto da gestão anterior do Consórcio – 
enaltecendo a forma de condução e deliberações - e reforçou a intenção em transformar a 
ICISMEP no maior Consórcio público do Brasil. O mesmo deixou livre a palavra para quem se 
interessasse e, na ausência de manifesto, como nada mais havia a ser tratado, agradeceu a 
presença de todos e deu por encerrada a Assembleia Geral Ordinária. A fim de surtir os efeitos 
a que se propõe, a presente ata segue assinada por mim, Alice Coutinho Chaves, Assessora 
Jurídica na ICISMEP, pela Presidência e pelos demais representantes dos entes consorciados, 
como sinal de sua aprovação.  
 

 
 

 
 

ANTÔNIO AUGUSTO RESENDE MAIA 

Presidente Icismep 



 

 

 

 

 

EUSTÁQUIO DA ABADIA AMARAL 

Diretor Geral da Icismep 

 

 

 

ALICE COUTINHO CHAVES 

Assessora Jurídica Icismep 
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Município de Cláudio Município de Contagem 
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Município de Mário Campos Município de Martinho Campos 

 

Município de Pará de Minas Município de Passa Tempo 

 

Município de Pedro Leopoldo Município de Piedade dos Gerais 

 

Município de Pitangui Município Rio Acima 

 

Município de Rio Manso Município de São Joaquim de Bicas 

 

Município de São Sebastião do Oeste Município de Vespasiano 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019/ PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

DO CONSÓRCIO – DIVISÃO POR COTAS. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II – RESOLUÇÃO Nº 63/2020 

Resolução nº 63, de 15 julho de 2020 
 
 

 
Aprova a estimativa da receita e a autorização da despesa 
da Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio 
Paraopeba – ICISMEP para o exercício financeiro de 2021 
 
 
 

 
A Assembleia Geral da Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – 
ICISMEP de 15 de julho de 2020 aprovou e o Presidente no uso de suas atribuições resolve: 
 
Art. 1° A programação orçamentária estima a receita e autoriza a despesa em R$ 
130.072.400,00 (cento e trinta milhões, setenta e dois mil e quatrocentos reais), para o 
exercício financeiro de 2021. 
 
Art. 2° A receita da Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP é 
estimada de acordo com a seguinte discriminação: 
 
 

1. Receitas Correntes 
129.995.400,00 

1.3 Receita Patrimonial 
336.000,00 

1.6 Receita de Serviços 
119.992.800,00 

1.7 Transferências Correntes 
9.637.600,00 

1.9 Outras Receitas Correntes 
29.000,00 

2. Receitas de Capital 
77.000,00 

2.2 Alienações de Bens 
50.000,00 

2.4 Transferências de Capital 
27.000,00 

Total da Receita Estimada 
130.072.400,00 

 
 
Art. 3° A Despesa da Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – 
ICISMEP é autorizada de acordo com a seguinte discriminação: 
 
 
 
 
I - Classificação Institucional 
 



 

 

 
 
 

1. ICISMEP - Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba 

1.1 GESTÃO INSTITUCIONAL 
1.828.900,00 

1.2 ICISMEP SAÚDE 
93.008.800,00 

1.2.1 Serviços Ambulatoriais 
8.362.832,00 

1.2.2 Serviços Cirúrgicos 
3.219.500,00 

1.2.3 Serviços de Transportes em Saúde 
965.600,00 

1.2.4 Serviços Médicos 
76.195.200,00 

1.2.5 Centro de Distribuição 
1.920.000,00 

1.2.6 Gestão de Unidade de Saúde 
197.500,00 

1.2.8 Unidade Brumadinho 
593.168,00 

1.3 CONTRATO DE RATEIO 
9.637.600,00 

1.3.1 Contrato de Rateio - Gestão 
4.818.800,00 

1.3.2 Contrato de Rateio - Ambulatorial 
4.818.800,00 

1.4 ICISMEP LOGÍSTICA 
9.499.500,00 

1.4.1 ICISMEP Logística 
9.499.500,00 

1.5 ICISMEP SERVICE 
16.097.600,00 

1.5.1 ICISMEP Service 
16.097.600,00 

Total da Despesa Autorizada 
130.072.400,00 

 
 
 
 
 
II - Classificação Funcional 
 
 

04 - Administração 
27.426.000,00 

10 - Saúde 
102.646.400,00 

Total da Despesa Autorizada 
130.072.400,00 



 

 

 
 
 
 

III - Classificação Segundo a Natureza 
 
 

3. Despesas Correntes 
128.194.116,00 

3.1. Pessoal e Encargos Sociais 
7.476.789,00 

3.3. Outras Despesas Correntes 
120.717.327,00 

4. Despesas de Capital 
1.878.284,00 

4.4. Investimentos 
1.878.284,00 

Total da Despesa Autorizada 
130.072.400,00 

 
 
 
 
 
Art. 4° Fica o Presidente da Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – 
ICISMEP autorizado a abrir crédito suplementar, até o limite de 20% (vinte por cento) da 
despesa autorizada nesta programação orçamentária, desde que atendidos os termos 
previstos no art. 43 da Lei Federal n° 4.320/1964. 
 
Parágrafo único. Para suplementação de que trata o caput deste artigo, poderá o Presidente 
inserir natureza de despesa em categoria de programação já existente. 
 
Art. 6° Esta Resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2021. 
 
 

Betim (MG), 15 de julho de 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III – RESOLUÇÃO Nº 64/2020 

 

Resolução nº 64, de 15 julho de 2020 
 
 

Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar às 
dotações da programação orçamentária da Instituição de 
Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP 
do exercício financeiro de 2020 
 

 
A Assembleia Geral da Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – 
ICISMEP de 15 de julho de 2020 aprovou e o Presidente no uso de suas atribuições resolve: 
 
Art. 1° Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar às dotações da 
programação orçamentária do exercício financeiro de 2020 do Consórcio até o limite de R$ 
20.000.000,00 (vinte milhões reais). 
 
Art. 2° Para atender o que prescreve o artigo anterior será utilizado como fonte de recursos a 
anulação de dotações da programação orçamentária de 2020 e/ou o excesso de arrecadação 
apurado na forma do art. 43 da Lei Federal 4320/1964. 
 
 
Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
 

Betim (MG), 15 de julho de 2020. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IV - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2021 - DISPOSIÇÕES SOBRE O RATEIO/2021 

 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

ANEXO V – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS 

 

 

            

            

  CARGOS ATUAIS   

  CARGO A SER EXTINTO QNTD SALÁRIO 
VALOR 
TOTAL   

  DIRETOR 3 R$9.780,00 R$29.340,00   

  GERENTE 1 R$8.310,00 R$8.310,00   

  TOTAL 4   R$37.650,00   

            

  

 

  
 

        

            

            

            

  PROPOSTA DE NOVOS CARGOS   

  NOVO CARGO QNTD SALÁRIO 
VALOR 
TOTAL   

  GESTOR I 2 R$6.050,00 R$12.100,00   

  GESTOR II 2 R$7.000,00 R$14.000,00   

  TOTAL 4   R$26.100,00   

            

            

            

            

            

  TOTAL DA REDUÇÃO   R$11.550,00   

            

            

            

            
 

 

 

 

 
 


