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PORTARIA 13, DE 18 DE MARÇO DE 2019. 
 

Dispõe sobre nomeação da secretaria executiva do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Parnaíba - 
CISALP. 
 

 
 O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba - CISALP, 

representando pelo seu Presidente, Exmo. Sr. José Alves Filho, Prefeito de Lagamar, no exercício 

das atribuições conferidas pelo artigo 22, VI, c/c artigo 16, § 1° do Estatuto, R E S O L V E: 

 

Art. 1º. Ficam nomeados como membros provisórios da Secretaria Executiva do Consórcio 

Público Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Alto Paranaíba – CISALP, com fulcro no artigo 25 

do Estatuto: 

 

I – Lucélia Soares de Lima – Secretária Executiva; 

II – Wenissom Correa – Diretor de Transporte; 

III – Cláudio Acácio Rodrigues – Diretor Financeiro; 

IV - Marcela Morais Gomes – Assessora Jurídica; 

 

Art. 2°. Compete à Secretaria Executiva: 

 

I – promover a execução de atividades administrativas do CISALP; 

II – celebrar convênios, contratos, acordos, parcerias e intercâmbios com órgãos e entidades 

públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e internacionais, segundo os interesses e conveniências 

do CISALP, nos termos de suas finalidades e objetivos, conforme determinação da Assembleia Geral; 

III – assessorar e fornecer informações, relatórios e demais documentos requisitados pela 

Assembleia Geral, Presidência, Conselho de Secretários Municipais de Saúde e Controle Interno, no 

desenvolvimento de suas funções e atividades; 

IV – elaborar resoluções, portarias e demais atos administrativos a serem submetidos à 

aprovação da Assembleia Geral, ou ao Presidente do CISALP; 
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V – zelar pelo cumprimento e implementação das diretrizes e princípios do Sistema Único de 

Saúde no âmbito de atuação do CISALP;   

VI - julgar recursos relativos à: 

a) homologação de inscrição e de resultado de concursos públicos; 

b) impugnação de edital de licitação, bem como os relativos à inabilitação desclassificação e 

homologação e adjudicação de seu objeto; 

c) aplicação de penalidade a empregados do consórcio; 

VII - estabelecer, orientar e supervisionar todos e quaisquer procedimentos técnicos, 

administrativos e operacionais no âmbito do consórcio, fornecendo, inclusive, subsídios para as 

declarações e ações do CISALP; 

VIII - exercer atribuições delegadas pelo Presidente do CISALP; 

IX - propor a estruturação das atividades de seus serviços, o quadro de pessoal e a respectiva 

remuneração, a serem submetidas à aprovação da Assembleia Geral; 

X – criar comissões ou grupos de trabalhos para atividades específicas; 

XI – propor a estruturação das atividades e seus serviços, o plano de carreiras, o quadro de 

pessoal e a respectiva remuneração, a serem submetidas à aprovação da Assembleia Geral, ou da 

Presidência, conforme o caso; 

XII - promover o credenciamento dos profissionais, clínicas, laboratórios, hospitais e 

prestadores de serviços das áreas de saúde; 

XIII – elaborar e submeter à Assembleia Geral, ao Conselho de Secretários Municipais e ao 

Controlo Interno: 

a) o relatório anual das ações e atividades e a proposta orçamentária; 

b) a prestação de contas das ações e atividades; 

c) a escrituração contábil; 

d) a contratação de empregados para prover o seu quadro de pessoal efetivo, para o 

desempenho de tarefas técnicas, administrativas e de manutenção; 

e) a demissão de empregados; 

f) o plano de cargos, funções, salários e benefícios do CISALP. 

Parágrafo único: No desempenho de suas funções, a Secretaria Executiva poderá contar com 

consultores técnicos das respectivas áreas de interesse do CISALP, e/ou assessorias, os quais 
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comporão o quadro efetivo, ou de provimento em comissão, ou terceirizados, ou contratados por 

projetos de consultoria, conforme a conveniência, ou exigência legal. 

 

Art. 3°. Compete ao Secretário Executivo: 

 

I – preparar a pauta e acompanhar as Assembleias Gerais e reuniões do CISAPL; 

II – executar os procedimentos necessários para contratar, enquadrar, remover, demitir e 

punir empregados, bem como praticar todos os atos relativos ao pessoal administrativo; 

III – propor à Assembleia Geral a requisição de servidores municipais para servirem ao 

CISALP; 

IV – apresentar à Assembleia Geral o plano de atividades e previsão anual de receitas e 

despesas, a serem submetidas para análise e aprovação. 

V – apresentar o relatório de atividades anual, a ser submetido à Assembleia Geral; 

VI – apresentar os balancetes para a ciência da Assembleia Geral; 

VII – elaborar a prestação de contas dos auxílios e subvenções concedidas ao CISALP, para 

ser apresentada aos órgãos concedentes; 

VIII – publicar, anualmente, em um jornal de circulação dos municípios consorciados, o 

balanço anual e a prestação de contas do CISALP; 

IX – movimentar em conjunto com o Presidente do CISALP as contas bancárias e os recursos 

do CISALP; 

X – autorizar as compras, dentro dos limites da previsão anual de receita e despesa 

aprovadas pela Assembleia Geral, e fornecimentos que estejam de acordo com o planejamento de 

atividades aprovado, nos termos da legislação; 

XI – lavrar as atas das reuniões das Assembleias Gerais, podendo delegar a função para 

terceiros, mediante concordância do Presidente; 

XII – autenticar livros de atas e de registro do CISALP. 

 

Art. 4°. Compete ao Diretor de Transportes: 

 

I – planejar as atividades operacionais da logística e dos transportes de veículos do CISALP; 
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II – administrar as equipes de transporte; 

III – gerenciar os recursos materiais e financeiros necessários para a área, sob a supervisão 

do Secretário Executivo; 

IV – controlar os processos operacionais de transportes e avaliar seus resultados; 

V – providenciar meios para que as atividades sejam desenvolvidas em conformidade com as 

normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde; 

VI – buscar novas tecnologias e assessorar a Secretaria Executiva; 

VII – auxiliar os trabalhos de elaboração da prestação de contas anual do CISALP; 

VIII – desempenhar outras ações e funções determinadas pela Presidência. 

 

Art. 5°. Compete ao Diretor Administrativo-Financeiro: 

 

I - promover a execução das diretrizes e atividades do CISALP; 

II - propor a estruturação dos serviços a serem contratados pelo CISALP; 

III – auxiliar os trabalhos de elaboração da prestação de contas anual da Secretaria 

Executiva; 

IV - definir em conjunto com o Colegiado de Secretários Municipais de Saúde a tabela de 

preços dos serviços a ser praticada pelo CISALP; 

V - apresentar o relatório de atividades anuais; 

VI - elaborar o Plano de Diretrizes e Metas, ou Plano de Trabalho dos auxílios e subvenções 

concedidas ao CISALP, para serem apresentadas aos órgãos concedentes; 

VII - elaborar os balancetes mensais, balanço anual, proposta orçamentária anual e o plano 

de aplicação de recursos financeiros em conjunto com a Secretaria Executiva, que serão definidos 

primeiramente pelo Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do CISALP e submetidos à 

aprovação da Assembleia Geral; 

VIII – autorizar conjuntamente com o Secretário Executivo, as compras e serviços dentro dos 

limites do orçamento e do plano de aplicação de recursos aprovado pela Presidência; 

IX - coordenar a elaboração de normas técnicas e de funcionamento dos serviços prestados 

a integrantes das unidades credenciadas do CISALP; 
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X- manter o sistema de informações, incluindo coleta e banco de dados, organização e 

utilização de cadastros e arquivos, pesquisa, avaliação e divulgação dos níveis de qualidades dos 

serviços desenvolvidos nas unidades administrativas credenciadas e próprias do CISALP; 

XI - preparar e executar os expedientes referentes à aquisição de materiais e equipamentos 

ou a contratação de prestação de serviços, bem como, análise das propostas licitadas através de 

comissão de licitação, constituída pela Presidência; 

XII - organizar, manter e fiscalizar o almoxarifado e o patrimônio do CISALP; 

XIII - recebimento, registro, protocolo, distribuição, expedição e arquivamento dos 

documentos do CISALP; 

XIV – supervisionar a programação e planejamento realizados pelo Conselho de Secretários 

Municipais de Saúde e membros do CISALP, da prestação de assistência ambulatorial especializada e 

de serviços de auxílio diagnóstico-terapia, bem como, de medicamentos e insumos, de acordo, com a 

complexidade dos serviços e as necessidades dos municípios consorciados; 

XV- assegurar a garantia de execução de prestação de serviços ambulatoriais especializados, 

e de exames de auxílio diagnóstico, compatíveis às necessidades especificadas pelos municípios, de 

acordo com contrato de programa firmado; 

XVI - assegurar a distribuição de medicamentos básicos solicitados, necessários e 

compatíveis ao orçamento da população usuária consorciada; 

XVII - programar, ordenar e garantir um sistema de referência e contra referência, aos 

encaminhamentos de pacientes aos atendimentos especializados e exames de auxílio diagnóstico, 

junto à rede credenciada; 

XVIII – acompanhar a implementação dos sistemas e recomendações do sistema de controle 

interno e do tribunal de contas; 

XIX – analisar os processos que lhe sejam submetidos pela Presidência e demais unidades 

administrativas do CISALP, emitido parecer quando solicitado; 

XX – realizar o acompanhamento, levantamento, inspeção e auditoria nos setores 

administrativo, contábil, financeiro, patrimonial e operacional do CISALP, com vistas a verificar a 

legalidade e a legitimidade de atos de gestão dos responsáveis pela execução orçamentário-

financeira e patrimonial; 

XXI – avaliar seus resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia do CISALP; 
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XXII - desempenhar outras ações e funções determinadas pela Presidência; 

Parágrafo único: As assessorias técnicas prestarão os subsídios necessários ao Diretor 

Administrativo-Financeiro, a fim de dar regular cumprimento de suas atribuições. 

 

Art. 6°. Compete ao Assessor Jurídico: 

 

I – controlar, executar e coordenar as atividades de natureza jurídica relacionadas ao CISALP; 

II – analisar sob o ponto de vista jurídico, os processos que lhe sejam submetidos pelas 

unidades administrativas do CISALP e emitir parecer a respeito; 

III – participar de sindicâncias e processos administrativos, emitindo orientação jurídica 

conveniente; 

IV – realizar estudos sobre a legislação federal, estadual e municipais, cientificando a 

Presidência, a Secretaria Executiva e a Assembleia Geral, quando se tratar de assunto de interesse do 

CISALP; 

V – promover a cobrança judicial da dívida ativa e de quaisquer outros créditos não 

liquidados do CISALP; 

VI – prestar assistência jurídica necessária aos atos praticados pela Presidência, Secretaria 

Executiva e demais órgãos, bem como nos contratos firmados pelo CISALP e nos procedimentos 

licitatórios; 

VII – representar o CISALP em qualquer instância judicial, atuando o mesmo com o autor ou 

réu, assistente, oponente ou simplesmente interessado; 

VIII – auxiliar os trabalhos de elaboração da prestação de contas anual da Secretaria 

Executiva; 

Art. 7°. Esta resolução entra em vigor na sua data de publicação. 

  
 

Lagoa Formosa, 18 de março de 2019. 
 
 

JOSÉ ALVES FILHO 
Presidente do CISALP 

 


