
   

 
 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

001/2019 

 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, no auditório do 

CONIMS, situado na Rua Afonso Pena nº. 1902, Bairro Anchieta, no município de Pato Branco/PR, reúnem-se, 

em Assembleia Geral Ordinária, os Prefeitos dos municípios consorciados, conforme relação ao final. A 

convocação foi através do Edital nº. 001/2019, publicado no Jornal Diário do Sudoeste, no dia oito de fevereiro 

de 2019, no caderno de Publicações Legais, Página B3, edição nº.7323 e encaminhado a todos os Prefeitos 

através de correio eletrônico, além de posterior confirmação de recebimento via contato telefônico. A 

Assembleia, sob a presidência do Sr. Altair José Gasparetto, tem como pauta: 1) Prestação de Contas Exercício 

2018; 2) Credenciamento de Novos Serviços; 3) Homologação do Coordenador e Vice Coordenador do 

Conselho de Secretários; 4) Homologação da pauta do Conselho de Secretários; 5) Escolha dos membros do 

Conselho Fiscal; 6) Assuntos Gerais. O Presidente do CONIMS Sr. Altair José Gasparetto deu início a 

Assembleia agradecendo a presença de todos e colocando a Ata 005/2018 para aprovação, aprovada por todos. 

Item 01: Prestação de Contas Exercício 2018 - Receitas: Repasse Contrato de Rateio, R$25.975.673,51 (vinte e 

cinco milhões, novecentos e setenta e cinco mil, seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos); 

Repasse Contrato de Rateio – Multa e Juros R$92.182,94 (noventa e dois mil, cento e oitenta e dois reais e 

noventa e quatro centavos); Repasse Contrato de Rateio – Dívida Ativa R$ 508.677,60 (quinhentos e oito mil, 

seiscentos e setenta e sete reais e sessenta centavos); SUS R$ 3.896.613,01 (três milhões, oitocentos e noventa e 

seis mil, seiscentos e treze reais e um centavo); SUS - Hemonúcleo R$ 215.681,55 (duzentos e quinze mil, 

seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos); Cobrança Hospitalar - Hemonúcleo R$ 226.230,03  

(duzentos e vinte e seis mil, duzentos e trinta reais e três centavos); Convênio Estadual - COMSUS II R$ 

649.296,64 (seiscentos e quarenta e nove mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos); 

Imposto de Renda Retido da Fonte-Folha de Pagamento R$ 186.122,18 (cento e oitenta e seis mil, cento e vinte e 

dois reais e dezoito centavos); Imposto de Renda Retido na Fonte-Prestadores de Serviço R$ 177.344,69 (cento e 

setenta e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos); Rendimento Aplicação 

Financeira-Não Vinculados R$ 54.537,59 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e 

nove centavos); Rendimento Aplicação Financeira-Vinculados R$ 75.135,55 (setenta e cinco mil, cento e trinta e 

cinco reais e cinquenta e cinco centavos); Fornecimento de Edital R$ 3.820,00 (três mil, oitocentos e vinte reais); 

Restituição pelo Uso de Fotocópia-Empregados R$ 154,95 (cento e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco 

centavos); Restituição pelo Uso de Telefone-Empregados R$ 24,41 (vinte e quatro reais e quarenta e um 

centavos); Multas por Infração a Legislação de Licitações R$ 13.941,78 (treze mil, novecentos e quarenta e um 

reais e setenta e oito centavos); Investimento-Equipamento R$ 17.000,00 (dezessete mil reais); Total das 

Receitas R$32.092.436,43 (trinta e dois milhões, noventa e dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta 

e três centavos). Despesas Liquidadas Administração: Vencimentos e Vantagens Fixas R$1.106.139,32 (um 

milhão, cento e seis mil, cento e trinta e nove reais e trinta e dois centavos); Obrigações Patronais R$308.561,96 

(trezentos e oito mil, quinhentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos); Auxílio-Alimentação R$ 

71.081,94 (setenta e um mil, oitenta e um reais e noventa e quatro centavos); Diárias de Pessoal Civil R$ 

26.175,00 (vinte e seis mil, cento e setenta e cinco reais); Material de Consumo R$ 70.843,07 (setenta mil, 

oitocentos e quarenta e três reais e sete centavos); Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 561.570,57 

(quinhentos e sessenta e um mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos); Serviços de Terceiros 

Pessoa Física R$ 10.095,25 (dez mil, noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos); Obrigações Tributárias e 

Contributivas-PASEP R$ 4.823,19 (quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e dezenove centavos); 

Equipamento e Material Permanente R$ 540.089,64 (quinhentos e quarenta mil, oitenta e nove reais e sessenta e 



   

 
quatro centavos); Total de R$2.699.379,94 (dois milhões, seiscentos e noventa e nove mil, trezentos e setenta e 

nove reais e noventa e quatro centavos). Despesas Liquidadas Municípios Consorciados: Vencimentos e 

Vantagens Fixas R$ 2.375.705,73 (dois milhões, trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e cinco reais e setenta 

e três centavos); Obrigações Patronais R$ 716.638,20 (setecentos e dezesseis mil, seiscentos e trinta e oito reais e 

vinte centavos); Auxílio-Alimentação R$ 192.761,07 (cento e noventa e dois mil, setecentos e sessenta e um 

reais e sete centavos); Diárias de Pessoal Civil R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais); Passagens e Despesa com 

Locomoção R$ 23.529,56 (vinte e três mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos); Material 

de Consumo R$ 7.602.117,03 (sete milhões, seiscentos e dois mil, cento e dezessete reais e três centavos); 

Serviços de Terceiros Pessoa Física R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais); Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

R$ 18.770.770,12 (dezoito milhões, setecentos e setenta mil, setecentos e setenta reais e doze centavos); 

Devolução Saldo Convênio Cirurgias Eletivas R$ 838,90 (oitocentos e trinta e oito reais e noventa centavos); 

Total R$ 29.683.620,61 (vinte e nove milhões, seiscentos e oitenta e três mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e 

um centavos); Total das Unidades R$ 32.383.000,55 (trinta e dois milhões, trezentos e oitenta e três mil e 

cinquenta e cinco centavos). Dívida Ativa Longo Prazo - Município de Palmas/PR - Autos 0004017-

78.2008.8.16.0131, Valor original da dívida R$ 81.816,95 (oitenta e um mil, oitocentos e dezesseis reais e 

noventa e cinco centavos), corrigido até 04/2018 R$ 333.012,78 (trezentos e trinta e três mil, doze reais e setenta 

e oito centavos). Dívida Ativa a Curto Prazo - Município de Campo Erê/SC R$ 168.156,41 (cento e sessenta e 

oito mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos), referente as competências 09,10 e 11/2018. 

Execução Orçamentária - Orçamento previsto para 2018 de R$ 25.771.276,00 (vinte e cinco milhões, setecentos 

e setenta e um mil, duzentos e setenta e seis reais); Orçamento executado em 2018 R$ 33.058.635,25 (trinta e 

três milhões, cinquenta e oito mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos). Conforme tabela 

abaixo segue demonstrativo das contas bancárias e das Despesas com Pessoal. Item 02: Credenciamento de 

Novos Serviços, apresentando a Inclusão de Novos Procedimentos para realização de cirurgias de coluna, com 

valor tabela SUS, mais as OPM, materiais utilizados, não aprovado, por se tratar de procedimentos de Alta 

Complexidade, onde novamente os municípios estariam assumindo uma responsabilidade da União/Estado. O 

Profissional Dr. Cleverson Galvan neurocirurgião iniciará contrato de atendimento no Consórcio a partir do dia 

12/03, aprovado. Item 03: Homologação do Coordenador e Vice Coordenador do Conselho de Secretários, os 

Secretários presentes na reunião de 20/02/19 decidiram por unanimidade a recondução da Secretária do 

Município de Saudade do Iguaçu, Franceli de F. Davi para cargo de Coordenadora e para Vice Coordenador o 

Secretário do Município de Novo Horizonte, Rogério Acácio Mascarello, sendo aprovado por todos Item 04: 

Homologada a pauta do Conselho de Secretários, aprovada. Item 05: Escolha dos membros do Conselho Fiscal, 

conforme o Estatuto Social, Art. 40. O Conselho Fiscal do Consórcio será constituído anualmente por: I – 01 

(um) Secretário Municipal de Saúde indicado pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde, ad referendum 

da Assembleia; II – 04 (quatro) pessoas de confiança dos Prefeitos dos municípios indicados pela Assembleia. 

Apenas uma pessoa por município poderá ser indicada e, preferencialmente, que este não esteja representado em 

qualquer órgão ou comissão constituída do Consórcio. §  1o O Conselho Fiscal, na primeira reunião de cada ano, 

escolherá um Coordenador e um Vice,  terá a indicação do Conselho Fiscal pelos Prefeitos, sendo os indicados, o 

Secretário de Saúde de Mangueirinha, Ivoliciano Leonarchik, o Secretário de Saúde de Vitorino, Vilson 

Forgiarini, o Advogado do Município de Novo Horizonte, Ivonei Paster e a Secretária de Saúde de São 

Lourenço, Adriane Gorete de Jesus, indicação do Conselho de Secretários de mais um membro, sendo o 

Secretário de Coronel Domingos Soares, Oilson Pires, aprovada a composição do Conselho Fiscal. Item 06: 

Assuntos Gerais: 4.1) O modelo de relatório de faturamento foi apresentado aos Prefeitos, com o desdobramento 

da manutenção, para melhor transparência sendo o rateio executado de forma per capita, aprovado; 4.2) Os 



   

 
profissionais do setor administrativo do consórcio estão elaborando e executando as alterações necessárias no 

Plano de Empregos, após a conclusão será apresentado em reunião agendada com os Secretários e o Jurídico dos 

municípios para análise e aprovação das alterações do Plano de Empregos, sendo posteriormente encaminhado 

para homologação em assembleia. 4.3) O  município de Coronel Vivida, fez a cedência de um carro para uso o 

CAPS AD III, Termo de Cessão , sendo que toda a manutenção, abastecimento, revisões, seguro serão por conta 

do CONIMS. 4.4) Os Municípios de Chopinzinho, Saudade do Iguaçu, Sulina e São João através de contrato 

único, com o objeto de atendimento de urgência/emergência da assistência hospitalar com o Instituto de 

Assistência Social e Saúde São Rafael - Chopinzinho/PR, solicitam a aprovação da Assembleia para que o 

consórcio execute o processo de elaboração e execução do convênio necessário para cobrança dos municípios e 

pagamentos ao Instituto dos valores pré fixados para cada procedimentos elencados no plano de trabalho. O 

custo financeiro, do referido serviço, somente terá impacto nos quatro municípios. Sendo usado do consórcio, 

somente a mão de obra do setor administrativo, não havendo aumento da equipe, sendo absorvido pela equipe 

atual, aprovado; 4.4) O Prefeito Álvaro através do Ofício 275/DPLAN solicita contrapartida dos valores que 

ultrapassaram os recursos recebidos da União, referente ao  Projeto de Construção do Centro de Especialidades, 

no município de Chopinzinho, a emenda parlamentar da Deputada Leandre Dal Ponte viabilizou o valor de R$ 

799.700,00 (setecentos e noventa e nove mil e setecentos reais), para a construção do Centro de Especialidades. 

O Projeto foi devidamente aprovado pela Caixa Econômica Federal, através do escritório regional de Cascavel e 

agora está em processo de licitação. O projeto final ficou orçado em R$ 1.179.697,45 (Um milhão, cento e 

setenta e nove mil, seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos), por se tratar de um 

empreendimento que beneficiará vários municípios, Chopinzinho solicita o apoio dos entes consorciados para 

viabilizar  a contrapartida do referido projeto, valor este hoje de R$ 379.997,45 (trezentos e setenta e nove mil, 

novecentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos), mas possivelmente esse valor deverá alterar após 

a abertura do Edital (após licitação, pois o edital não baixa valor), possivelmente  com menor valor. Decidido 

aguardar a finalização da licitação, com nova discussão na próxima assembleia. 4.5) O Prefeito Mauro falou 

sobre o PAB (Piso da Atenção Básica), que consiste em um montante de recursos financeiros federais destinados 

à viabilização de ações de Atenção Básica à saúde e compõe o Teto Financeiro do Bloco de Atenção Básica, 

com  levantamento e encaminhamento via AMSOP para adequar melhor utilização dos recursos de custeio do 

PAB e das Emendas Parlamentares de custeio PAB e MAC; 4.6) Apresentado o Rateio de viagens  à Curitiba 

realizadas pelos municípios no período de dezembro/2018 e janeiro/2019 para o atendimento do TFD; 4.7) 

Alteração da verba do Encarregado de TI,  a base salarial de R$ 1.922,11 (mil novecentos e vinte e dois reais e 

onze centavos) para R$ 2.732,39 (dois mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos), aprovado. 

4.8) Constatado um aumento de consumo energia elétrica no prédio do CONIMS, sugeriu-se então a busca de 

orçamentos para instalação de sistema de energia solar, com apresentação na próxima assembleia. Nada mais 

havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que será assinada por mim, Katiuscia Albuquerque, que foi lida, 

aprovada e será assinada por todos os participantes nesta reunião. 

    

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS           

CONTA FONTE SALDO 31/12/2018 

20.082-4 B.B. MOVIMENTO 076 R$ 204.531,59 

22.130-9 B.B. RECURSOS/SUS 076 R$ 24.407,65 

22.834-6 B.B. HEMONÚCLEO 076 R$ 0,00 

78.486-9 CAPS AD III 076 R$ 0,00 

48.540-3 B.B. ANTECIPAÇÃO 076 R$ 0,00 

TOTAL FONTE 076 R$ 228.939,24 

 



   

 
18.379-2 B.B. RECURSOS LIVRES 000 R$ 81.149,35 

29.281-8 B.B. CONSIGNAÇÕES 094 R$ 0,00 

74.971-0 B.B.CONVÊNIO ESTADUAL - COMSUS II  324 R$ 64.495,17 

421-0 CEF - CONVÊNIO FEDERAL -  EQUIPAMENTOS 321 R$ 1.319.845,83 

 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 

Receitas Realizadas 32.092.436,43 

Despesas Liquidadas 32.383.000,55 

Pessoal e Encargos (Liquidado e Pago) 4.770.888,22 

% Em Relação Receita Arrecadada  14,87% 

% Em Relação às Despesas Liquidadas  14,73% 

 

 

 

    

       Município    Participante                   Assinatura 

BOM SUCESSO DO SUL Saliane Pegoraro 
 

      ____________________________ 

 

CHOPINZINHO Álvaro Dênis Ceni Scolaro       ____________________________ 
 

CORONEL VIVIDA Frank Ariel Schiavini       ____________________________ 
 

HONÓRIO SERPA Luciano Dias       ____________________________ 
 

ITAPEJARA DO OESTE Agilberto Lucindo Perin       ____________________________ 
 

MANGUEIRINHA Ivoliciano Leonarchik       ____________________________ 
 

MARIÓPOLIS Neuri Roque Rossetti Gehlen       ____________________________ 
 

NOVO HORIZONTE Vanderlei Sanagiotto       ____________________________ 
 

SÃO JOÃO Altair José Gasparetto       ____________________________ 
 

SÃO LOURENÇO DO OESTE Rafael Caleffi       ____________________________ 
 

SAUDADE DO IGUAÇU Mauro Cesar Cenci       ____________________________ 
 

SULINA Paulo Horn        ____________________________ 
 

VITORINO Vilson Forgiarini       ____________________________ 
 

CONIMS Ivete Maria Lorenzi       ____________________________ 
 

CONIMS Katiuscia Albuquerque       ____________________________ 
 

CONIMS Mariana Grahl       ____________________________ 
 

CONIMS Marcos Brandoli       ____________________________ 
bbb 

 

 


