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ATA N 2 010/2018
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE JAGUARETAMA - CMSJ.
Aos vinte sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito as
09h00m, se reuniram na sala de reuniões, sito à Rua Pedro Francisco de
Almeida, Bairro-Beira Rio de Jaguaretama as seguintes representações:
Secretaria Municipal de Saúde, Hospital e Maternidade Adolfo Bezerra de
Menezes, Secretaria Municipal de Educação, 03 Profissionais do Nível
Médio, 02 Profissional do Nível Superior, Igreja Católica Nossa Senhora da
Conceição, Associação Comunitária do Desterro, Associação Comunitária
José Francisco de Farias Nobre e senhor José Ozenir Bezerra Assessor
Contábil do Município. A senhora presidente Carmen Dolores Almeida
cumprimentou a todos os presentes, e fez a leitura da Pauta da Reunião. 1EXPEDIENTE INTERNO: A Presidente fez a leitura da Ata Anterior que após
lida foi colocada em apreciação e foi aprovada por unanimidade dos
conselheiros presentes. - A senhora secretária de saúde Airlene Dantas
cumprimentou 2 - DISCUSSÕES TEMÁTICAS- O conselheiro José Francisco
de Farias Nobre falou sobre o atendimento da Unidades Francisco Gomes
Pimenta. Que pegou uma ficha número 06 e como o médico ainda não
tinha chegado saiu um pouco já que mora em frente e podia ver a chegada
do médico. O médico chegou às oito horas e começou seu atendimento
normal, como tinha saído para ir a casa foi chamado neste intervalo e
como não estava na hora e que neste dia só foi atendido depois das 15
horas, pois a atendente falou que o mesmo tinha perdido sua vez, o
mesmo falou dos motivos e falou que era idoso e usava marca passo
sendo protegido por lei, mesmo assim foi deixado no final. O mesmo falou
que realmente tinha saído e como mora em frente não tinha problema em
esperar, só reclamou porque pegou a ficha pela manha e só no final da
tarde foi atendido. Falou que como conselheiro observa que isto acontece
com qualquer um mesmo sendo do grupo prioritário. Airlene respondeu
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que infelizmente nem todos tem bom senso, porque todo servidor publico
sabe que idoso é prioritário e amparado por lei e sobre as mudanças de
servidores para serviços mais adequados, pois tem servidores que não
gostam de gente e tem que locar estas pessoas que não tenham que
trabalhar com pessoas. Já fez várias reuniões, porém está sendo difícil
mudar hábitos adquiridos por motivo inclusive culturais. A secretária que
ia procurar resolver o problema. 3-ORDEM DO DIA: Apresentação da
Prestação de Contas do 22 quadrimestre /2018. O senhor Ozenir Bezerra
cumprimentou os presentes e iniciou a apresentação da Prestação de
Contas do 22 Quadrimestre /2018. Falou que elaborou um relatório
simples de fácil compreensão e distribuiu uma cópia para os conselheiros.
Iniciou falado sobre Receita Arrecadada R$ 10.099.440,84 que é o
resultado das receitas orçamentárias R$ 5.894.099.60, Receitas Extra
Orçamentárias R$ 962.785,13, Transferências da Secretaria de Finanças R$
3.242556,11, Receitas Correntes R$ 4.500.249,60 e Receitas de Capital R$
1.393.850,00. Explicou as dúvidas sobre receitas correntes e receitas de
capital. Apresentou as Especificações das Fontes de Receitas tirando todas
as dúvidas dos conselheiros. Passou a explicar sobre o Relatório das
Despesas da Secretaria de Saúde. Despesas R$8.638.780,17, Despesas
Correntes R$ 7.000.309,64, Despesas de Capital R$158.476,89 Despesas
Extra Orçamentárias R$1.479.993,64. Detalhamento das Despesas. O
senhor Ozenir apresentou a Natureza das Despesas e os valores
corespondentes a cada despesa, explicando com clareza os
questionamentos feitos pelos conselheiros. Após apresentar, falou sobre
os valores de Receitas x Despesas e o Superávit de R$1.460.660,67. Definiu
o que é Superávit e tirou as duvidas dos conselheiros presentes. E por fim
apresentou o demonstrativo de Aplicação Percentual da Saúde, que no
total foi aplicado 19,50% de recursos próprios e o superávit de aplicação
foi R$695.721,26. No final da sua apresentação respondeu as perguntas de
alguns conselheiros e se colocou a disposição para qualquer duvida na
contabilidade geral da saúde. A presidente colocou o pleito em votação
e o 22 Quadrimestre/2018, que foi aprovado por unanimidade dos

conselheiros presentes.como mais nada houve a tratar, ou discutir a
presidente Carmen Dolores Almeida deu por encerrada a reunião e para
constar lavro presente Ata que vai assinada por mim e pelos conselheiros
presentes. Eu, Maria da Conceição Gilberlania Bezerra Secretaria
executiva do Conselho Municipal de Saúde de Jaguaretama, em 27 de
Setembro
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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Jaguaretama, referente ao
segundo período da Sessão Legislativa de 2018, da Legislatura de 2017-2020.
Em 21 de setembro do corrente ano, às 09h00min no Plenário Raimundo Clênio
Pinheiro Landim da Câmara Municipal, sito a Avenida Marilândia, reuniu-se 11
(onze) Vereadores sob a Presidência da Vereadora Ana KeHy Ferreira de
Queiroz, Vice - Presidente Vereador Francisco Helder Pinheiro Lemos,
10 Secretário vereador José Erivaldo de Brito e o 2 0 Secretário
vereador José Antônio Lopes Pereira. Constando também das seguintes
presenças: Edílson Nobre Carneiro, Fernando Antônio Freitas Ferreira, Francisco
Geosanan Saldanha Leitão, Francisco Olirio Pereira Pinheiro, José Vinícius
Bezerra Lima, Rodolfo Morais da Cunha e Rubens Glauco Pinheiro Costa.
Registrou a presença da Secretária de Saúde Airlene Dantas. Dando início a
Sessão a Sra. Presidente Solicitou do Senhor Secretário que fizesse a leitura
da ata anterior que após lida e discutida foi aprovada por todos. Em seguida,
por solicitação da Senhora Presidente o 10 Secretário passou a fazer a leitura das matérias em tramitação e as que constavam na Ordem do Dia que são;
Emenda Modificativa n° 001/2018 ao Projeto de Lei n° 004/2018, de 07. 05.
2018; Projeto de Lei no 004/2018 do Legislativo, 07 de maio de 2018, que
dispõe sobre a proibição do corte dos serviços de fornecimento de energia
elétrica e água no município de Jaguaretama; Projeto de Lei n° 007/2018 do
Legislativo, 24 de agosto de 2018, Indica a denominação de miniposto de
saúde no município de Jaguaretama; Projeto de Lei n° 009/2018 do Legislativo,
31 de agosto de 2018, dispõe sobre a denominação de Unidade Básica de Apoio
à Saúde da Família; Projeto de Lei n° 010/2018 do Legislativo, 31 de agosto de
2018 dispõe sobre a denominação de Unidade Básica de Apoio à Saúde da
Família; Mensagem no 014/2018 do Executivo, anexo ao Projeto de Lei no
014/2018 que Institui o Auxílio - Musico da Banda de Musica Francisco
Bandeira; Mensagem n° 016/2018 do Executivo anexo ao Projeto de Lei no
016/2018 03 de setembro de 2018, Altera a Lei Municipal n° 950/2017; Projeto
de Indicação no 001/2018 do Legislativo, 11 de junho de 2018, dispõe sobre a
criação de um posto de saúde exclusive para o atendimento a mulher; Projeto
de Indicação no 002/2018 do Legislativo, 24 de agosto de 2018, Dispõe sobre a
criação de estágio remunerado aos estudantes da rede pública e particular de
ensino deste município o proporcionando aos jovens a oportunidade de melhor
se inserirem no mercado de trabalho; Projeto de Resolução n° 013/2018 do
Legislativo, 31 de agosto de 2018, dispõe sobre a denominação de logradouros,
prédios, equipamentos e monumentos públicos, no município de Jaguaretama;
Requerimento n° 037/2018 do Legislativo, 21 de setembro de 2018. Em
seguida a Sra. Presidente passou os trabalhos para o pequeno ex.1-diente
passando a palavra ao vereador Rubens Pinheiro o qual fez uso da
solidarizando com as famílias que perderam seus entes queridos
semana. Em seguida a Sra. Presidente passou os trabalhos par
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expediente passando a palavra ao vereador Rubens Pinheiro o qual fez uso
da mesma, antes fazendo os devidos cumprimentos, iniciou se solidarizando
com as famílias que perderam seus entes queridos em nome de Sebastiana
Alida Meio Rodrigues. O Líder do Prefeito fez uso do seu primeiro expediente
para se solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos durante a
semana. Aproveitou para informar o calendário de atendimento da secretária de
Agricultura nas comunidades rurais. Em seguida a Sra. Presidente passou os
trabalhos para o grande expediente passando a palavra ao vereador Rubens
Pinheiro que fez uso da mesma, comentando a respeito da situação da falta
de água para o homem do campo. Em seguida relato vários aspectos acerca
desse assunto. Indagou ao líder do prefeito sobre a paralisação do calçamento
da Rua Robson Machado de Lima? Outro assunto que queria saber do Líder a
respeito da reforma dos banheiros da Escola Claudio Oliveira. O vereador
Geosanan Leitão fez uso da palavra trazendo alguns reclames à casa
legislativa. Falou que foi procurado por pessoas reclamando da dificuldade que
estão tendo para conseguir a renovação da Declaração de Aptidão ao Pronaf
(DAP) e pediu que o homem do campo fosse mais assistido acerca desse
assunto. Outro assunto que se reportou foi a respeito da paralisação dos
asfaltos que estavam sendo feitos e a respeito também da obra que liga a zona
urbana ao Pólo Bezerra de Menezes. A Sra. Presidente fez uso da palavra
informando que se encontra no município o maquinário via DNOCS para a
perfuração de poços profundos na zona rural. Em seguida informou algumas
comunidades que foram beneficiadas. O vereador Erivaldo Brito fez uso da
palavra, antes fazendo seus devidos cumprimentos. Comentou de sua alegria
pela chegada desse maquinário no município para feitoria e realização de
escavação e instalação de poços profundos que amenizara o sofrimento do
homem do campo. Comentou que varias comunidades localizadas no município
de Jaguaretama estão sendo cobradas pela empresa ENEL taxas de iluminação
publica pelo o município Banabuiú. O vereador Olirio Pinheiro fez uso da
palavra, antes fazendo seus devidos cumprimentos. Solidarizou-se com as
famílias que perderam seus entes queridos. Ressaltou a sua preocupação com a
falta de água nas regiões. O vereador Fernando Ferreira fez suas
considerações iniciais e também solidarizou com as famílias enlutadas. Solicitou
do secretário Abílio o concerto de dois buracos localizados na Travessa Frade. O
vereador Helder Pinheiro fez uso da palavra se solidarizando com as famílias

CÂMARA

que perderam seus entes queridos. Iniciou parabenizando a secretaria de
Agricultura pelo-bom desempenho em seus trabalhos. Parabenizou também o
senhor Nairton pinheiro pela ação louvável implantando no município o projeto
chamado "Casa da Sopa" que tem por finalidade atender as pessoa mais
carentes. Em seguida o Sr. Francisco Raimundo de Freitas da co Á, nidade
Caiçara fez uso da tribuna livre para falar das dificuldades nas co
com r-.
ao do abastecimento de água. Frisou algumas ideias par
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a situação. Em seguida a Sra. Secretária de Saúde Dra. Airlene Dantas fez
apresentações do Relatório do 20 Quadrimestre de forma detalhada as ações e
despesas financeiras do período de maio a agosto de 2018. O vereador José
Antônio fez uso da palavra comentando também acerca da problemática do
abastecimento de água nas comunidades. Parabenizou a todos que fizeram
parte do 10 encontro da pessoa com deficiência de Jaguaretama. O vereador
Rodolfo Cunha fez uso da palavra, antes fazendo os devidos cumprimentos.
Iniciou comentando sobre os Projetos de Lei N° 007/2018 e N° 009/2018 e
pediu que os colegas vereadores apresentassem uma conclusão referente aos
projetos apresentados. Em seguida vários vereadores debateram com assunto
abordado. O Líder do Prefeito fez uso da palavra respondendo algumas
indagações feitas pelos vereadores Rubens Glauco e Geosanan Leitão.
Esclareceu alguns detalhes. Finalizou pedindo que os eleitores Jaguaretameses
nessas eleições que se aproximam possam escolher os candidatos que
desempenha um bom trabalho no município de Jaguaretama. Em seguida a
Sra. Presidente colocou em discussão e votação as matérias que constam na
ordem do dia, que são; Emenda Modificativa n° 001/2018 ao Projeto de Lei no
014/2018, de 06. 08. 2018, aprovado por unanimidade por unanimidade dos
edis presentes; Pareceres n°. s. 049 e 050/2018 das Comissões de Legislação,
Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Fiscalização, aprovado por
unanimidade dos edis presentes; Mensagem n° 014/2018 do Executivo, anexo
ao Projeto de Lei n° 014/2018 que Institui o Auxílio - Musico da Banda de
Musica Francisco Bandeira, aprovado por unanimidade dos edis presentes. E
como não houve, mais nada a tratar deu por encerrada a presente Sessão e
mandou que eu José Erivaldo de Brito, l' Secretário, lavrasse á presente
ata que após lida, discutida e aprovada vai assinada por mim e demais
vereadores que desejarem. Jaguaretama, em 21 de setembro de 2018, 1530
Anos de Emancipação Política do Município.

José Erivaldo de Brito

Ana KeJIy Ferreira de Queiroz

Francisco Helder Pinheiro Lemos

Edilson Nobre

Carneirq->Vereador

Fernando Antônio Freitas Ferreira
Vereador

Francisco Geosanam Saldanha Leitão

Francisco Olírio Pereira Pinheiro

José Antônio Lopes Pereira

José Vinicius Bezerra
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Lima
Vereador

Rodolfo Morais da Cunha
Vereador

Rubens Glauco Pinheiro Costa
ereador
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RESOLUÇÃO N°. 003/2019
O Conselho Municipal de Saúde de Jaguaretama, no uso de suas competências e
atribuições conferidas pelas Leis Federais n°. 8.080/90 e 8.142/90, e pela Lei
Municipal n°. 429/91 e pelo seu Regimento Interno;
CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Saúde - CMS é órgão de atuação
legitima para formular e deliberar sobre as políticas e o controle da execução das
ações e serviços de saúde, no âmbito do município de Jaguaretama, inclusive nos
aspectos econômicos financeiros.
RESOLVE:
1 - Aprovar Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde de
Jaguaretama referente ao 30 Quadrimestre/2018.
2 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.
Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Jaguaretama Ata Ordinária 01/2019
Jaguaret a- CE, 30 de Janeiro de 2019.

Francisc. Airlene Dantas e Silva
Secretária Municipal de Saúde
Homologado em 31/01/2019
Carmen Dolores Almeida

Carmen
MUndPaI de Saúde
CPF: 058393.703-30

Presidente do conselho Municipal de Saúde
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ATA 01/2019
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE JAGUARETAMA - CMSJ.
Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove as
09h00m, reuniram-se na sala de reunião do Centro de Atenção Psico
Social-CAPS, situado à Avenida Juarez de Queiroz Olímpio centro de
Jaguaretama as seguintes representações: Secretaria Municipal de Saúde,
Hospital e Maternidade Adolfo Bezerra de Menezes, 03 Profissionais do
Nível Médio, 01 Profissional do Nível Superior, Sindicato dos Trabalhadores
e trabalhadoras Rurais de Jaguaretama, Associação Comunitária dos
Produtores e Irrigantes do Reassentamento do Alagamar, Igreja Católica
Nossa Senhora da Conceição, Associação Comunitária Francisco Antonio
de Lemos, Associação Comunitária do Desterro, Associação Comunitária
Pedro Antonio da Silva, a Dra Luiza R. Ferreira Diniz, Coordenadora de
Vigilância em Saúde, o senhor José Ozenir Bezerra, Assessor CE
Contabilidade do município e a senhora Raimunete Oliveira Chaves
Ouvidora Municipal de Jaguaretama. A senhora presidente Carmen
Dolores Almeida cumprimentou a todos os presentes, e fez a leitura da
Pauta da Reunião. 1-EXPEDIENTE INTERNO: A Presidente justificou a
ausência da secretaria executiva do conselho e fez a leitura da Ata de
número 13/2018, que após lida foi colocada em apreciação e foi aprovada
por unanimidade dos conselheiros presentes. 2- INFORMES GERAIS: A Dra
Airlene Dantas, secretária de saúde, cumprimentou aos presentes e iniciou
sua fala fazendo referência as queixas e denúncias registradas na ata
13/2018, referentes ao profissional médico Rogério Galvão. Falou que
considerando o fato do mesmo ser profissional concursado e com
estabilidade, as denúncias precisam ser consistentes para respaldar a
abertura de processo administrativo contra o referido profissional.
Ressaltou que é de grande relevância registrar a queixa, que inclusive pode
ser anônima e colocada nos coletores que estão em locais públicos para
serem recolhidos pela Ouvidora Municipal, para gerar um relatório e ser
encaminhado aos gestores. Citou casos que foram resolvidos no ano de

01

A

I

u

iI

I

'a

2017 e 2018 resultando em punições diversas, desde suspensão,
remanejamento e até demissão de servidor. Que a dinâmica de um
processo administrativo requer provas com base documentais que
comprovem a veracidade das denúncias. O conselheiro José Francisco
(Dedé) falou que cumprimentou a todos os presentes e agradeceu pelo
pronto atendimento na Central de Regulação na marcação das consultas e
também em Russas para os locais de referência como a Policlínica e
cardiologista, só fez uma ressalva sobre o horário que coincidiu nos dois
atendimentos. Sugeriu ter o cuidado quando marcar as consultas observar
os horários, que no caso dele no houve problemas por ser prioridade e
usar o marca passo. A secretária explicou que pode levar a sugestão a
Central de regulação, mas lembrou de que os critérios são da central a
nível estadual por ocasião da liberação dos procedimentos especiais. 3DISCUSSOES TEMÁTICAS: A seguir a doutora Airlene Dantas, apresentou
os empenhos de compra de equipamentos que foram licitados com
valores maiores do que está no Plano Trabalho da proposta inicial n 2
11.285.246.000/1170-09 aprovado por este conselho. Que apesar do
Plano de Trabalho ter sido feito seguindo os trâmites legais como
pesquisas e comparações de valores alguns itens apresentaram pequenas
diferenças nas licitações, cuja diferença de valores será paga com recursos
próprios. Falou a reforma do Centro de Reabilitação já está sendo
concluído e como já recebeu 60% dos equipamentos pretende iniciar os
atendimentos ainda em março com os equipamentos existentes. O Centro
de Reabilitação vai funcionar com Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia
Ocupacional. Sendo que inicialmente vai funcionar só com fisioterapia e
Fonoaudiologia. 4- ORDEM DO DIA: Apresentação da Prestação de Contas
da Secretaria Municipal de Jaguaretama referente ao
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Quadrimestre/2018. O senhor José Ozenir Bezerra Assessor de
Contabilidade de Jaguaretama, cumprimentou a todos e iniciou sua
apresentação com informações relevantes sobre Receita Arrecadada
R$15.292.989,47, como o próprio esta dizendo é a soma das receitas.
Receitas Orçamentárias é a receita pública do Tesouro Nacional que são
repassadas oriundas do dinheiro recolhido (impostos, taxas, contribuições

- IEL

IJ

-

II

ai i
t
e outras fontes de receitas) incorporadas ao patrimônio municipal,
R$8.245.741,06. Receitas Extra orça mentárias são aquelas que não fazem
parte do orçamento público (consignados em folha, retenção na fonte,
operação de crédito por antecipação de receita e outras. Estas entram
como receita porque são retidos nos cofres municipais, porem saem logo
para pagar as obrigações afins, como por exemplo os empréstimos em
filha, R$1.455.500,12. Transferências da Secretaria de Finanças, são
transferências constitucionais que no caso da saúde o teto obrigatório é de
15% da arrecadação no entanto sabemos que o repasse sempre é maior,
R$5.591.748,29. Receitas Correntes são as receitas destinadas à
manutenção das atividades municipais. Tais como, receitas tributárias,
patrimonial, agropecuárias, industrial, de serviços e outros, bem como as
provenientes de recursos financeiros, R$6.751.814,75. Receitas de Capital
são provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de
(convênios , emendas constitucionais), operação de crédito, alienação de
bens, transferências de capital(no caso das emendas), R$1.495.000,00.
TOTAL DE ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA R$ 8.245.741,06. TOTAL DA
RECEITA EXTRAORÇAM ENTÁRIA

R$1.455.500,12. TRANFERÊNCIAS DA

SECRETARIA DE FINANÇAS R$ 5.591.748,29. TOTAL DE ARRECADAÇÃO
GERAL 15.292.989,47. Ozenir Bezerra entregou a todos os conselheiros
um

Demonstrativo das

Despesas

por Subelemento e explicou

detalhamento especificando cada despesa. Informou que também está no
portal de transparência do município. As DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
somaram R$ 12.915.010,65. DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
R$2.384.879,15. TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$15.299.889,80. RECEITA X
DESPESES=RECEITASR$15.292.989,47/DESPESASR$15.299.889,80/ *DEFI
CIT —R$6.900,33 A seguir falou da aplicação nas Ações e Serviços Públicos
de Saúde constado na Emenda Constitucional n 2 29( IPTU,ISS,ITBI, IRRF,
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS, JUROS, MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETORIA
DE IMPOSTO DE IMPOSTO E DAT, COTA-PARTE DO ITR, COTA-PARTE IPVA
COTA-PARTE DO ICMS, COTA-PARTE DO IPI, LEI COMPLEMENTAR N2
(87/96).

TOTAL DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS R$22.415.977,60.

VALOR A APLICAR (Art. 77CF) (15%) R$ 3.362.396,64. VALOR APLICADO

