
 Conselho de Secretários Municipais de Saúde
Ata 002/2019

Aos dezessete dias do mês de abril  de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta minutos, nas

dependências do Consórcio Intermunicipal de Saúde de Pato Branco, Município de Pato Branco/PR,

reuniu-se o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Consórcio Intermunicipal de Saúde. A

convocação  foi  realizada  através  do  Edital  Nº.  002/2019,  encaminhado  ao  Diário  do  Sudoeste,

Caderno Integrante da Edição n°7362 Pag. B83, de nove de abril de dois mil e dezenove, e no Site do

CONIMS, e encaminhada através de correio  eletrônico a todos os Secretários,  além de posterior

confirmação de recebimento via contato telefônico. Os membros presentes deste Conselho conforme

relação ao final assina o livro de presença e a esta ata após sua aprovação, sendo que os que se

fazem representar estão amparados por procuração específica para o ato. A Secretária Executiva

Ivete Maria Lorenzi, abre a reunião agradecendo a presença de todos os Secretários, apresenta os

novos  Secretários  e  coloca  em  apreciação  e  aprovação  da  Ata  n°001/2019,  a  Pauta  a  qual  é

aprovada por todos, passando a ser a seguinte:1)Cirurgias Eletivas Portaria GM/MS 195 06/02/2019

Janeiro  a  julho/2019;2)  Adesão  Município  de  Palmas-CAPS AD III;  3)Credenciamento  de  Novos

Serviços;4)Participação Congresso Estadual de SMS-Cascavel 23 e 24/05; 5)Participação Congresso

Nacional de SMS-Brasília 02 a 05/07;6)Assuntos Gerais. 1)Cirurgias Eletivas, Portaria GM/MS 195 de

06/02/2019,  janeiro  a  julho  de  2019.Apresentada  as  Cirurgias  Eletivas  que  foram  realizadas,

competência 03/2019, os municípios precisam mandar o ofício para a Regional de Saúde solicitando

as AIHS, apresentada a lista das demandas para as Cirurgias de Cataratas - Faco, se houver fila de

espera no município, encaminhar para o consórcio até dia 30/04/19 para agendar as avaliações do

Mutirão de Cataratas.2)Assunto retirado de pauta  - município de Palmas havia solicitado mas não

mandou documento formar. 3) Credenciamento de novos serviços – Atendimento de Psiquiatria para

o  CAPS AD III;  PSS Edital 01/2018 em 13/04/2018 profissionais não assumiram; Processo 64/2018

PR  018/2018  fracassado;  Processo  90/2018  PR  029/2018  deserto;  PSS  Edital  001/2019  em

28/02/2019 sem inscritos, todos com base salarial de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos por mês) para

20 horas semanais. Sendo de extrema urgência a contratação de psiquiatra, devido a cumprimento

da Portaria MS e necessidade de atendimento aos usuários, foi apresentado a proposta de redução

de carga horária para 16 horas semanais com o valor de R$ 15.360,00 (quinze mil,  trezentos e

sessenta reais),  aprovado.4) As inscrições para Congresso Estadual de Secretários de Saúde no

Paraná serão realizadas exclusivamente no site do CONASEMS até as 23h 59 do dia 18/05/2019,

após essa data,  somente no local,  a  taxa de inscrição é de R$200,00 (duzentos reais)  online é

R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) no local do evento em Cascavel. A programação e os dados

para inscrição estão no site do evento.5)  Participação no Congresso Nacional  de Secretários de

Saúde em Brasília, que será de 02 a 05 de julho, apresentado um comparativo de valores, incluindo

hotel e passagem, os Secretários deverão confirmar a presença até dia 22/04/2019, para garantir o

valor que apresentou uma média de R$ 2.000,00. Ressaltado a importância de haver participação

maciça dos SMS e Prefeitos, para o encontro no dia 03/07 com a bancada do PR organizado pela

Dep.  Leandre,  com o  objetivo  de  encaminhar  propostas  de  alteração  dos  repasses  e  forma  de

utilização  dos  recursos  das  Emendas Parlamentares  incrementando o  recurso  MAC através  dos

consórcios.6) Assuntos Gerais: 6.1) Reajuste de valor procedimento Transplante Conjuntival Exerese

de  Pterígio  –  Comparativo  de  Procedimento:  Valor  SUS  –  R$209,55  (duzentos  e  nove  reais  e



cinquenta e cinco centavos), valor Atual R$ 276,93 ( duzentos e setenta e seis reais e noventa e três

centavos), Valor solicitado R$430,0 (quatrocentos e trinta reais), não aprovado.6.1) Reajuste do valor

de procedimentos, comparativo de valores; Ecocárdio Transtorácica, valor SUS R$39,04 (trinta e nove

reais e quatro centavos), valor atual CONIMS R$116,08 (cento e dezesseis reais e oito centavos),

valor atual de Pato Branco R$220,00 (duzentos e vinte reais),  ISSAL R$220,00 (duzentos e vinte

reais). Ecodopplercardiograma Fetal com mapeamento de fluxo a cores, valor atual de Pato Branco

R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), valor ISSAL R$250,00 (duzentos e cinquenta reais); Consulta

Valor CONIMS R$40,00 (quarenta reais), valor ISSAL R$40,00 (quarenta reais); Ecocárdio Fetal, valor

CONIMS R$ 116,08 (cento e dezesseis reais e oito centavos), valor ISSAL R$220,00 (duzentos e

vinte reais),  encaminhamento de valor  para R$ 170,00 (cento e setenta reais) para o:  Ecocárdio

Transtorácica,  Ecodopplercardiograma  e  Ecocárdio  Fetal,  quando  os  procedimentos  forem

executados  fora  do  CONIMS,  mantendo  o  valor  de  R$116,08(cento  e  dezesseis  reais  e  oito

centavos),  para  os  executados  no  CONIMS,  aprovado. 6.1)  Proposta  Psiquiatria  atendimento

Ambulatório  CRE  Chopin,  R$80,00  (oitenta  reais)  a  consulta,  mediante  a  utilização,  aprovado;

Proposta  Endocrinologista  atendimento  Ambulatório  CRE Chopinzinho,  R$80,00  (oitenta  reais),  a

consulta,  mediante  a  utilização,  aprovado;  Proposta  Ortopediatria  atendimento  Ambulatório  CRE

Chopinzinho, R$80,00 (oitenta reais) a consulta, mediante utilização, aprovado. 6.2) Fim da vigência

do contrato da profissional Odontóloga Jackeline Louise Antonietti, data da última agenda, de 24/04 a

24/05/2019, contratar novo profissional para o setor  de prótese,  aprovado. 6.3)  Participação no I

Encontro de Odontologia, tem como objetivo promover o entrosamento das equipes Odontológicas da

Atenção Primária dos municípios com a equipe Odontológica do CEO, será realizada do dia 10 de

maio de 2019, no Auditório do CONIMS. 6.3) No dia 16/05 às 13:30 horas haverá capacitação para os

TFD  com  a  equipe  do  Faturamento,  solicitado  que  todos  encaminhem  seus  funcionários.  6.4)

Credenciamento-APS,  objetivo:  Credenciamento  de  pessoas  jurídicas  da  área  de  saúde  para

prestação de serviços  médicos ambulatoriais  na  rede  Básica Municipal  de Saúde,  nas  áreas de

Clínica Geral, Ginecologia Obstetrícia, Pediatria, e nas áreas de atendimento técnico complementar

Fonoterapia, Psicologia, Nutrição, Fisioterapia e Assistência Social, proposta de R$60,00 (sessenta

reais) a consulta, e R$ 20,00 (vinte reais) por cada terapia complementar, os valores apresentados

resultaram do levantamento valor referencial da micro região de Chopinzinho que integram São João,

Saudade do Iguaçu e Sulina.  Os municípios poderão aderir  ao Credenciamento APS através da

solicitação do gestor e justificativa jurídica,  (embasamento legal sobre os processos e concursos

fracassados), aprovado. 6.4.1) A SESA-PR encaminhou a prorrogação do Convênio COMSUS por

mais 12 meses, sugerido que a contratação dos profissionais médico especialista dentro das linhas

de cuidados preconizadas, ocorra através de Credenciamento, dando mais agilidade ao processo. Foi

encaminhado pedido de alteração do Plano de Trabalho, com a excussão do atendimento ao Idoso e

CEO, ampliando o atendimento às crianças de até 2 (dois) anos de idade com ênfase no controle e

cura da sífilis congênita, intensificando e mantendo o acompanhamento de gestantes intuindo diminuir

os casos da doença, conforme protocolo, plano de cuidados clínico e SADT, aprovado. 6.5) Rateio do

Transporte Sanitário conforme contrato, segue anexo tabela, e apresentação do transporte detalhado

competência 03/2019,  a cobrança ao município  será conforme a utilização em cada viagem, por

passagem  utilizada,  aprovado.6.6)  Apresentada  tabela  com  as  cirurgias  eletivas  realizadas,

faturamento competência 03/2019. 6.7) Hemonúcleo, informado que a partir do dia 20/05/2019, os



empregados do consórcio cedidos ao Hemonúcleo retornam ao CONIMS, sugeridos aos gestores

para estabelecer  uma agenda de envio  de doadores,  vir  até  o Hemonúcleo,  para não ocorrer  o

desabastecimento de sangue.6.8)  Autorização de exames de fonoaudiologia,  encaminhado Plano

Operativo, servindo de subsídio às equipes de TFD.6.9) Plano de Empregos e Salários, fixada a data

de 10 de maio de 2019 às 13:30 horas para estudo e avaliação da revisão do Plano de Empregos e

Salários do Consórcio, com a presença de Secretários Municipais, Técnicos de Recursos Humanos, e

Procuradores dos municípios, aprovado .Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata, que

será  assinada por  mim,  Katiuscia  Albuquerque,  foi  lida,  aprovada e  será  assinada por  todos  os

presentes nesta reunião.

Município Secretário(a) Assinatura

Bom Sucesso do Sul Saliene Pegoraro __________________________

Chopinzinho Vilmarize Buffon __________________________

Clevelândia Rafael Barboza dos Santos __________________________

Coronel Domingos Soares Oilson R. F. Pires __________________________
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__________________________
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