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Art. 23. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, iniciando-se e encerrando-se em dia útil da 
semana.

Art. 24. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Capinzal/SC, 21 de dezembro de 2017.

Nasser Ibrahim
Presidente da CREFISBA

Nilvo Dorini
Presidente do CISAM e Membro da CREFISBA

Aluir Flemming
Diretor Técnico Operacional do CISAM

Sidnei Penzo
Diretor Admin. e Financeiro do CISAM

e Membro da CREFISBA

Bruno Cesar Schmitt
Membro da CREFISBA

e Membro da CREFISBA

Leomar Eggers
Membro da CREFISBA

ConSórCio CiSama

ATA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - JULHO 2017
Publicação Nº 1473552

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE - CISAMA - LAGES - 27 DE JULHO DE 
2017.
Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e dezessete, com início às quatorze horas e trinta minutos, na sede da Associação dos 
Municípios da Região Serrana – AMURES, sito à Rua Otacílio Vieira da Costa, 112 - Centro - Lages, realizou-se a presente assembleia geral 
ordinária de prefeitos dos municípios consorciados, conforme lista de assinaturas, com a seguinte pauta: 1) Leitura, discussão e aprovação 
da ata da reunião anterior; 2) Situação dos Programas implementados pelo CISAMA; 3) Situação dos Projetos em contratação; 4) Orçamen-
to anual do CISAMA para 2018 e diretrizes para elaboração da Resolução Orçamentária; 5) Assuntos Gerais. Após a constatação de quórum 
legal, o Presidente do CISAMA, Tito Pereira Freitas deu abertura à assembleia, saudou os colegas prefeitos, vice-prefeitos, equipe de asses-
soria da AMURES e do CISAMA e, destacou o objetivo do consórcio no desenvolvimento de projetos de interesse comum dos Municípios 
fazendo uma metáfora: “estamos todos no mesmo barco e precisamos remar na mesma direção”. Falou que na data de ontem esteve na 
FUNASA, juntamente com o Diretor Executivo, tratando dos convênios de esgotamento sanitário para os Municípios. Colocou a ata da reu-
nião anterior em apreciação e sem sugestão de alterações a ata foi aprovada por unanimidade dos presentes. O Presidente da AMURES, 
Prefeito Luiz Carlos Xavier reforçou o convite do Prefeito Antonio Ceron para abertura dos Jogos Abertos de SC a ser realizada hoje a partir 
das 19:30 horas no Clube Caça e Tiro. Ato contínuo passou a palavra ao Diretor do CISAMA, Selênio Sartori, que fez um breve relato da 
situação dos programas e projetos desenvolvidos em parceria com os Municípios. Destacou a presença dos coordenadores: Lauro Francisco 
Santos Filho (Direitos Humanos e Assistência Social); Andressa Steffen Barbosa (Atenção à Sanidade dos Produtos de Origem Agropecuá-
ria); Carlos Moreira (Educação Municipal); Neide Rodrigues e Pedro Jovane (Administração e Contabilidade) e justificou a ausência da coor-
denadora do Programa de Saneamento, Katynara Goedert que está em férias. Aproveitou para explicar que o regime de férias do CISAMA 
consiste em 18 dias de férias coletivas no mês de janeiro e 12 dias durante o ano. Assim, os programas e o apoio aos Municípios ficam 
menos desassistidos. Relatou as principais ações de cada programa e explicou que o Relatório Anual de Atividades será apresentado na 
Assembleia Geral Ordinária do mês de março, conforme estabelece o Contrato de Consórcio Público (Estatuto). Entretanto, foi entregue uma 
planilha resumo com as ações em cada Município, para acompanhamento simplificado por parte dos Prefeitos. Cada Programa/Projeto tem 
um responsável pelo acompanhamento no Município. Falou do programa “Saúde Fiscal” que deverá iniciar no mês de outubro com a dedi-
cação de um dia por semana do Fiscal de Tributos da Prefeitura de Urupema: Luciano Anzilliero. O Prefeito de Urupema falou da importân-
cia do Programa Saúde Fiscal para os Municípios e questionou sobre a possibilidade de atuação do CISAMA na área de iluminação pública, 
porque a fiscalização está autuando as Prefeituras. Esta nova área de atuação depende da aprovação da terceira alteração contratual do 
CISAMA por parte de todos os Municípios e pediu o apoio dos Prefeitos para que a lei autorizativa seja encaminhada pelo executivo por 
aqueles Municípios que ainda não o fizeram. Definiu-se que entraria em contato individualmente com os Municípios para resolver a questão. 
Para além da questão legal, depende da questão financeira, sendo que haverá saldo de pessoal do Programa Saúde Fiscal no orçamento de 
2017 que poderia ser utilizado para este fim. Foi solicitada autorização dos prefeitos para utilização do saldo de pessoal para contratação 
de serviços para o suporte à questão da iluminação pública solicitada pelo Prefeito Evandro Frigo. Em não havendo impedimento legal, foi 
aprovado pela assembleia a utilização do saldo para contratação de serviços não previstos na proposta de orçamento para 2018 que será 
apresentada no próximo item da pauta. Sobre o TAC do Saneamento destacou a oficina realizada na semana anterior para “atualização de 
metas do PSBM” com assessoria da ARIS. O atendimento às solicitações de ofício por parte do MP aos Municípios referentes ao TAC, bem 
como aos termos de ajustamento de condutas do programa de regularização de cascalheiras e resíduos sólidos, têm sido feitos com a co-
laboração do Cisama. Outra ação importante que deverá iniciar no próximo ano é o “diagnóstico dos sistemas individuais de esgotamento 
sanitários” em parceria com a ARIS, devendo ser realizado em todos os Municípios consorciados à agência de regulação, a começar de 
forma piloto pelos Municípios de Rio Rufino, Urupema e Painel. No quarto item da ordem do dia, sobre o orçamento anual do CISAMA para 
2018 e diretrizes para elaboração da resolução orçamentária o contador do Cisama Pedro Jovane apresentou a proposta de orçamento para 
2018, dividido em três partes: a primeira sobre o que é comum aos entes consorciados na manutenção dos Programas através de contrato 
de rateio. A segunda referente ao orçamento da gestão compartilhada do Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes com os Municí-
pios de Urubici e Rio Rufino. A terceira referente aos projetos contratados e a contratar pelo CISAMA. Destacou as principais mudanças em 
relação ao orçamento de 2017 para que os prefeitos discutissem ponto a ponto e definissem pelas alterações e incorporação ou não das 
propostas ao orçamento. Após alguns esclarecimentos e discussão dos prefeitos, ficou assim deliberado: aprovada a revisão geral anual do 
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salário dos funcionários com base no Art. 37, inciso X, da CRFB que prevê a obrigação de revisão geral anual, sempre na mesma data e sem 
distinção de índices, no caso o INPC acumulado nos últimos doze meses (junho), sendo votado e aprovado por unanimidade o reajuste 
salarial de 1,89% com vigência a partir de 01 e janeiro de 2018. Referente as demais despesas de custeio e investimento, foi sugerida uma 
correção da ordem de 6% a exemplo da prática dos Municípios que se baseiam na previsão da inflação, sendo aprovada por unanimidade 
a correção. Referente ao Programa de Manutenção do serviço de engenharia para regularização de cascalheiras (Meio Ambiente) no orça-
mento 2018, que será utilizado mediante nova licitação, dentro dos limites da Lei 8.666/93, no valor de R$ 84.800,00 (oitenta e quatro mil 
e oitocentos reais) que foi votado e aprovado por unanimidade dos presentes. Ato contínuo, foi apresentada a proposta orçamentária do 
CISAMA para 2018, sendo votado e aprovado por unanimidade o Orçamento Geral do CISAMA para 2018 no valor de R$ 874.933,54 (oito-
centos e setenta e quatro mil, novecentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos), conforme planilhas apresentadas, provenien-
tes de recursos a serem rateados entre os 18 municípios consorciados , para o FUNSERRA ficou previsto o valor de R$ 60.500,00 ( sessen-
ta mil e quinhentos reais) e como fonte de recursos serão os convênios estaduais, federais e contrapartidas, recursos próprios, contratos de 
rateio, rendimentos de aplicações, serviços, bem como os recursos previstos no Artigo 43, 14 do Estatuto do CISAMA. Conforme aprovado 
no orçamento de 2016, permaneceu o critério de rateio entre os municípios, com fator 1 para municípios com até 50.000 habitantes, fator 
1,5 para municípios com população entre 50.000 e 100.000 habitantes e fator 2 para municípios com população superior a 100.000 habi-
tantes. Assim, os municípios menores se comprometem a incluir em sua Lei Orçamentária Anual o valor de R$ 46.049,13 (quarenta e seis 
mil quarenta e nove reais e treze centavos) e, o Município de Lages, o valor de R$ 92.098,27 (noventa e dois mil noventa e oito reais e 
vinte e sete centavos) para suportar as despesas com o CISAMA, a serem repassadas via modalidade de despesa 71 - Transferências a 
Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio. Além do valor aprovado, ficou definido que R$ 96.964,56 (noventa e seis mil novecentos 
e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) serão provenientes de recursos a serem rateados entre os municípios de Urubici e 
Rio Rufino para manutenção do Abrigo Institucional na proporção estabelecida pelo TAC (Termo de Ajuste de Conduta). A fonte de recursos 
vinculados a convênios com a União teve o valor orçado em R$ 1.444.023,00, Convênio com Estado/Educação no Valor de R$ 320.000,00, 
ficando criadas as linhas de projetos, cabendo apenas a suplementação do valor (por excesso ou superávit) após a aprovação e assinatura 
dos convênios destes, ainda consta no orçamento recursos de aplicação financeira no valor de R$ 2.000,00, contrato de rateio da central de 
resíduos no Município de Otacílio Costa, no valor de R$ 7.500,00 a serem rateados entre os municípios de Otacílio Costa, Palmeira e Bocai-
na do Sul, ainda o valor de R$ 16.000,00 como recursos dos serviços de impressão de rótulos. Portanto o Orçamento do CISAMA para o 
exercício financeiro de 2018 estima a receita e fixa as despesas em R$ 2.821.921,10 (Dois milhões oitocentos e vinte e um mil novecentos 
e vinte e um reais e dez centavos). Apresentado o orçamento, o presidente do CISAMA, prefeito Tito Pereira Freitas colocou em votação a 
previsão orçamentária para 2018, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em assuntos gerais, foi apresentada a solicitação de 
doação do veículo Astra, ano 2002/2003, Placas MCX 8429 e Renavan 795.612.133, para o Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS/AMU-
RES. O Diretor do CISAMA explicou que a solicitação feita há época para o Departamento de Mercadorias Apreendidas da Receita Federal 
do Brasil – Delegacia Regional de Lages, tinha o objetivo de atender aos dois consórcios, sendo que o CISAMA havia encaminhado a solici-
tação formal em nome de ambos. A doação de direito vem confirmar o que de fato foi a intenção inicial de atender ao Consórcio Intermu-
nicipal de Saúde. O Presidente colocou em discussão, e ato contínuo em aprovação, sendo que o pedido de doação do referido veículo foi 
aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por todos os presentes 
conforme lista de presenças. Lages, 27/07/2016.
José Tadeu Martins de Oliveira
Prefeito de Campo Belo do Sul
Brasileiro, casado, RG: 115.484-2
CPF: 106.093.349-72
Rua Major Teodósio Furtado, nº 30
Campo Belo do Sul - SC

Evandro Frigo Pereira
Prefeito de Urupema
Brasileiro, casado, RG: 8/C 3.399.461
CPF: 018.811.849-78
Rua Olavo Pereira Machado, nº 94
Urupema – SC

Antonio Marcos Cavalheiro Flores
Vice-prefeito de Painel
Brasileiro, RG:
CPF: 819.274.879-00
Rua Basílio Pessoa, s/n
Painel - SC

Juliano Polese Branco
Vice prefeito de Lages
Brasileiro, RG: 3040241
CPF: 944.911.519-20
Rua Benjamin Constant, nº 13
Lages – SC

Tito Pereira Freitas
Prefeito de Capão Alto
Brasileiro, casado, RG: 320.534-7
CPF: 148.794.689-91
Rua João Vieira de Oliveira, nº 500
Capão Alto – SC
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Luiz Carlos Xavier
Prefeito de Otacílio Costa
Brasileiro, separado, RG: 3.445.802-6
CPF: 023.513.209-80
Av. Vidal Ramos Junior, nº 228
Otacílio Costa – SC

Elvio Antunes de Souza
Vice-prefeito de Urubici
Brasileiro, RG: 3522349
CPF: 386.645.699-91
Praça Francisco P de Souza, nº 53
Urubici/SC

Fernanda de Souza Córdova
Prefeita de Palmeira
Brasileira, casada, RG: 43997732
CPF: 007.142.639-66
Rua Ricardo Beffart, nº 542, Centro
Palmeira – SC

Thiago Costa
Prefeito de Rio Rufino
Brasileiro, casado, RG: 4.140.520
CPF: 049.157.289-19
Rua José Oselame, nº 243, centro
Rio Rufino – SC

Vilmar José Neckel
Prefeito de Bom Retiro
Brasileiro, casado, RG: 1063613
CPF: 422.110.189-04
Av. 24 de Outubro, nº 739
Bom Retiro – SC

Pedro Jovane da Silva
Contador do CISAMA
RG: 3.706.623-4
CPF: 020.332.259-25
Rua: José Oselame, 635
Rio Rufino – SC

Giovani Nunes
Prefeito de São Joaquim
Brasileiro, casado, RG: 3.159.997
CPF: 007.788.519-82
Rua Egidio Matorano, nº 38, centro
São Joaquim – SC

Ademilson Conrado
Prefeito de Cerro Negro
Brasileiro, casado, RG: 3422333
CPF: 025.716.469-31
Rua Herdenantes Fernandes, s/n
Cerro Negro – SC

Serginho Rodrigues de Oliveira
Prefeito de Bom Jardim da Serra
RG: 1438676
CPF: 481.958.209-72
Bom Jardim da Serra – SC

Selênio Sartori
Diretor Executivo CISAMA
RG 1965881
CPF: 712.938.849-87
Avenida Papa João XXIII, 1445.
Lages/SC
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Neide Rodrigues da Silva
Administradora do CISAMA
RG 3478227
CPF 021.223.189-88
João Cláudio Farinhas, 687
Lages/SC

Carlos Eduardo Moreira
Coord. Programa Educação Municipal
RG 98625739
CPF 738.462.367-72
Rua Pres. Rousevelt, 2017
Lages/SC

Lauro Francisco dos Santos Filho
Coord. do Programa Assistência Social e DH
RG 10/R884377
CPF 490.355.339-68
Rua Frei Rogério, 15 apto 2014
Lages/SC

Andressa Steffen Barbosa
Coord. do Programa Atenção à Sanidade
RG 4148020
CPF: 010.112.329-95
Rua Epitácio Pessoa 187
Lages/SC

CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA CISAMA - JULHO 2017 
Publicação Nº 1473549

Ofício 66/2017 Lages, 20 de julho de 2017.
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – CISAMA

Senhor (a) Prefeito (a),

Com nossas saudações vimos através deste, convocar Vossa Excelência e o(a) Vice Prefeito(a) para a Assembleia Geral Ordinária do Con-
sórcio Intermunicipal Serra Catarinense - CISAMA a ser realizada no dia 27 de julho de 2017 (quinta-feira) com início às 14:00 horas e 
encerramento às 16:00 horas na Sede da Associação dos Municípios da Região Serrana - AMURES, sito à Rua Otacílio Vieira da Costa, 112 
– Centro – Município de Lages tendo a seguinte pauta:
1. Leitura, discussão e aprovação da ata anterior;
2. Situação dos Programas implementados pelo CISAMA;
3. Situação dos Projetos em contratação;
4. Orçamento anual do Cisama para 2018 e diretrizes para elaboração da resolução orçamentária;
5. Assuntos Gerais;

Atenciosamente

Tito Pereira Freitas
Presidente do CISAMA

CiaSS

ATA 03/2017 ORC 2018
Publicação Nº 1473138

ATA da Assembleia Geral OrdináriaIASS – CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DE TURVO E MUNICIPIOS 
LIMÍTROFES
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
Data: 22 de Dezembro de 2017.
Horas: 08:30 horas
Local: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Turvo
Rua: Nereu Ramos, 588 – Centro - Turvo
O Presidente do CIASS – CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DE TURVO E MUNICIPIOS LIMÍTROFES Tiago 
Zilli conforme artigo 25 do protocolo de intenções submeteu a assembleia geral ordinária composta pelos prefeitos dos municípios seguintes: 


