
 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  

002/2020  

  

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, no auditório 

do CONIMS, situado na Rua Afonso Pena nº 1902, Bairro Anchieta, município de Pato Branco/PR, 

reúnem-se em Assembleia Geral Ordinária os Prefeitos dos municípios consorciados, conforme relação 

ao final, sendo que os ausentes se fazem representar através de procuração para tanto. A convocação 

foi através do Edital nº 002/2020, publicado no site do CONIMS e Jornal Diário do Sudoeste do dia 11 

de agosto de 2020, no caderno de Publicações Legais, Página B3, edição nº 7698 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 a seguinte pauta: 

1) Homologação das reuniões de Conselho de Secretários; 2) Proposta do Orçamento Anual do 

Consórcio; PLACIC e Contrato de Rateio; 3) Assuntos Gerais. O Presidente do Consórcio, Sr. Altair 

José Gasparetto faz a abertura da reunião saudando a todos, apresenta a ATA DA ASSEMBLEIA 

GERAL ORDINÁRIA 001/2020, e comunica que haverá uma alteração na ordem da apresentação da 

pauta, sendo primeiramente apresentada o item. 2) Proposta do Orçamento Anual do Consórcio; 

PLACIC e Contrato de Rateio. Passa a palavra para a Contadora do CONIMS, Mariana, que inicia a 

apresentação da Proposta Orçamentária para o exercício finacneiro 2021, explicando que a elaboração 

do orçamento baseia-se na metodologia da utilização nos meses de março a junto do exercício corrente, 

nesse ano devido a instalação da pandemia do COVID-19, nesse período ocorreu suspensão e 

posterior cancelamento dos atendimentos, portanto grande redução da utilização. Desta maneira 

replicou-se a média do exercício 2019, utilizado no orçamento de 2020. Ressalta que o material 

apresentado foi anviado antecipadamente via correio eletrônico para análise detalhada e se coloca à 

disposição para esclarecer qualquer dúvida. Apresenta planilhas de forma detalhada,  referente ao 

Contrato de Rateio Anual para os municípios, o PLACIC e a proposta orçamentária, sendo as unidades 

orçamentárias divididas em Administração, Municípios e CAPS AD III, lembrando que o CAPS AD III 

está divido em Unidade orçamentária porque recebe recurso da União e Estado, que são repassados 

pelo Município de Coronel Vivida através do Contrato de Rateio. Explica que o Convênio COMSUS que 

tem como concedente a SESA/PR teria vigência até 30/06/2020, devido a pandemia teve a vigência de 

execução adiada até 31/12/2020, e que em janeiro de 2021, segunda a minuta de resolução repassada 

pela secretaria de estado terá reformulação para o novo convênio e aporte financeiro maior do que o 

atualmente executado. Apresenta planilha da previsão das receitas e despesas detalhadas por unidade 

orçamentária, fixando o orçamento para o exercício 2021 em R$ 42.420.000,00, ao final da ata estão 

algumas das tabelas apresentadas. Ficou aprovado por todos os presentes o PLACIC, o Contrato de 

Rateio e o Orçamento Anual do Consórcio para o Exercício Financeiro 2021. O Presidente retoma a 

palavra para dar sequência e solicita que a Secretária Executiva do CONIMS. Ivete inicia dando as 

boas-vindas ao município de Ipuaçu, a partir de 01 de agosto/2020 passa a integrar o CONIMS, 

participando da primeira assembleia, reforça aos Prefeitos o envio prévio, via e-mail do material 

referente ao Orçamento e demais assuntos em pauta, para conhecimento dos Prefeitos e Secretários 

de Saúde, passando ao primeiro item da pauta 1) Homologação das Reuniões de Conselho de 

Secretários, informa que devido às restrições por conta da pandemia, as reuniões com Secretários 

foram realizadas por videoconferências, com áudio  gravado e  cópia do Chat para registrar presença. 

Inicia pela Reunião 002/2020, realizada no dia 07 de maio de 2020; - Reunião 003/2020, de 29 de junho 



de 2020; - Reunião 004/2020 de 15 de julho de 2020; - Reunião Extraordinaria 001/2020 de 23/07/2020; 

após apresentação e analise a assembleia aprova as referidas reuniões, homologando as inclusões, 

ampliações de serviços no quantitativo e/ou financeiro.3) Assuntos Gerais: a) Emenda Parlamentar de 

R$ 1.500.000,00 da Deputada Leandre. O Secretário Rafael, representando o prefeito de Clevelândia, 

passa a relatar o problema na liberação do valor pelo município de Pato Branco, causando transtornos 

aos municípios que fizeram programação, elaborando planilhas para a utilização desse recurso em 

exames, sendo que o repasse foi discutido inúmeras vezes em reunião do CRESEMS e com 

deliberação em CIB regional. Os exames foram realizados e faturados, mas  Pato Branco ainda não 

repassou o recurso, alegando que estão aguardando elaboração de convênio para possibilitar o 

repasse, mas num prazo excessivamente longo. Pede empenho dos Prefeitos para solucionar o 

impasse. O Prefeito Elídio, de Mangueirinha, se manifesta com nota de repúdio ao município de Pato 

Branco e à Deputada Leandre, autora da Emenda, pois diz ser falta de empenho e haver omissão para 

resolver o problema. O presidente informa que já teve conversa com a Deputada, a qual já buscou 

solucionar o problema, e também conversou com a Secretária de Pato Branco. Tentou agendar reunião 

com o Prefeito Zucchi, mas não foi atendido. O prefeito Agilberto se manifesta dizendo que se for 

necessário deve-se acionar o Ministério Público e se dispõe a fazer a denúncia, pois o assunto precisa 

ser resolvido rapidamente. Ivete diz que o assunto já foi discutido inúmeras vezes em reuniões do 

CRESEMS, constando em ata os acertos para repasse do valor, que os municípios fizeram 

programação sobre essas deliberações e usaram o valor pré programado, a fatura foi paga com 

recursos do Consórcio, mas que terá que ser cobrada dos municípios na próxima competência 08/2020. 

Diante de manifestações dos Prefeitos para que o Presidente busque conversar com o Prefeito Zucchi, 

Ivete relata que houves tentativa de agendar a reunião, conversou com assessores do Prefeito e teve 

como resposta a informação de que o Prefeito não poderia receber os prefeitos e que o assunto deveria 

ser resolvido com a Secretária Márcia. Os Prefeitos protestam sobre falta de prestação de contas por 

parte de Pato Branco, e a respeito da incorporação dos recursos teto MAC de Pato Branco, onde o 

executado pelos municípios em Pato Branco, impacta positivamente no aumento da série histórica do 

MAC ambulatorial e hospitalar. O prefeito  Adeli se refere à R$ 17.000.000,00 repassados a Pato Branco 

sendo também sobre  a produção dos municípios, que os municípios com pactuação, deveriam ter 

esses percentuais adicionados a seus tetos, mesmo que provisório. Ivete ressalta a importância dos 

Secretários participar da reunião do CRESEMS no dia 27 de agosto, onde será apresentada a 

prestação de contas por Pato Branco, oportunidade para os municípios questionar as cobranças por 

parte de Pato Branco, e sobre os recursos extra teto. O Presidente informa que conversou com o 

Prefeito Zucchi naquele momento, e foi informado de que há um projeto de lei na Câmara para aprovar 

o destino do valor da EP ao CONIMS. Sugere oficiar o município de Pato Branco cobrando agilidade 

na resolução do assunto, com prazo de quinze dias para solucionar. Aprovado. b) CAPS AD III: levando 

em consideração o pedido do Presidente, respeitando o termino de mandatos, para que as contas do 

Consórcio não apresentem déficit, com os municípios  sem débito, foi levada proposta aos Secretários 

de Saúde em reunião do dia 15 de julho, de suspender temporariamente as atividades do CAPS AD III, 

no dia 30 de novembro/2020 com retorno em 01 de fevereiro de 2021. A proposta foi realizada devido 

à diminuição dos atendimento frente  a pandemia bem como a usual diminuição da demanda em final 

e ínicio de ano, e não causaria transtorno aos usuários, pois o Instituto São Rafael de Chopinzinho, tem 

a habilitação para atendimento de urgência, em saúde mental e álcool e drogas. O retorno das 



atividades em fevereiro já com os funcionários admitidos no concurso. O Prefeito Frank faz uso da 

palavra dizendo não ser contra a proposta, mas reclama não ter sido informado da decisão e do uso da 

expressão “fechamento” do CAPS, que causou problemas junta à população do município de Coronel 

Vivida, onde se localiza o CAPS, e pede que seja emitida nota explicativa à população de que haverá 

somente uma suspensão temporária dos serviços, para migração de empregados temporários 

contratados através de PSS para empregados concursados. Ivete pede desculpas pelo uso indevido 

do termo, e justifica que todos os Secretários são convocados para as reuniões e informados da pauta 

do dia. Aprovado que a suspensão dos serviços do CAPS ocorra  do dia 15 de dezembro de 2020 a 01 

de fevereiro de 2021 e elaboração de nota explicativa que será uma suspensão para migração dos 

funcionários. c) Atendimento de Especialidades  nos Municípios, a pedido dos Secretários Saliane e 

Rafael, do Prefeito Tobias, devido a paralização do atendimento no CONIMS de 20 de março/2020 à 

02 de maio/2020, e com retorno às atividades com as agendas médicas e demais serviços com redução 

de 50%, possibilitando o enfrentamento a Pandemia, que gerou maiores filas de espera, agravando as 

condições agudas e crônicas das doenças, o CONIMS buscou alternativas para absorver a demanda 

crescente e manter os cuidados necessários, com avaliação e aprovação do setor jurídico e licitações, 

e homologação da Assembleia, foi realizada alteração nos editais de credenciamento, permitindo ao 

médico especialista atender nos municípios, podendo os municípios pagar o deslocamento deste 

profissional, sendo que o valor gasto em transporte pelo município será menor, e trará maior segurança 

aos pacientes, diminuindo o transito intermunicipal de pessoas. Como medida de prevenção e 

manutenção do atendimento, até o final do ano, aos sábados, será disponibilizado atendimento a todos 

os municípios nas especialidades com maiores demanda. Informa que os municípios devem solicitar 

segundo a demanda de cada um, devendo enviar lista de pacientes para ser organizado atendimento 

para cada município em num dia específico, para evitar aglomerações e viagens excessivas. Informa 

que o assunto não passou em reunião de secretários porque a solicitação por parte dos referidos 

municípios foi realizada após a reunião extraordinária. Aprovado. d) Médico Auditor, através de 

solicitação do  Prefeito Paulo, que justificou ausência, a contratação de médico auditor para o 

Consorcio, Ivete informa que os médicos auditores dos municípios, que possuem este serviço, auditam 

os laudos antes da cirurgia ser realizada, e já houve vários laudos encaminhados para faturamento com 

outros procedimentos acrescentados, após liberação pelo município. A equipe do setor de faturamento 

do Consórcio não está habilitada tecnicamente  para avaliar se estes procedimentos são realmente 

necessários ou mesmo se foram realizados. Exemplo recente ocorrido com o município de Sulina que 

questionou um laudo onde foi acrescentado um procedimento não autorizado, aumentando muito o 

valor da cirurgia. A pedido do Prefeito Paulo, apresenta planilha com custos para cada município de 

contratação de um médico auditor, expondo as vantagens do serviço. Aprovado abertura de processo 

de licitação para contratação do profissional. E) Comunica a inclusão do Município de Ipuaçu a partir 

do dia 01 de agosto de 2020, o que vem acrescentar recursos ao Consórcio. F) Apresenta as vagas 

disponíveis para o Concurso Público e enfatiza que o material foi enviado por correio eletrônico a todos 

os Prefeitos. O Presidente retoma a palavra e comunica que há testes rápidos para COVID a disposição 

no Consórcio, pelo valor de R$ 43,00, regularizado e certificado pela ANVISA, apesar de não constar 

na lista de testes certificados pelo estado do Paraná. Ivete explica que, conforme orientação da Sétima 

Regional, os pacientes que positivarem com este teste devem ser submetidos ao teste de PCR para 

confirmação antes de serem contabilizados estatisticamente. Encerrados os assuntos da pauta, o 



Presidente lembra que, devido a pandemia, talvez não seja realizada outra reunião presencial antes do 

final do ano, quando, por ocasião das eleições, haverá mudanças de Prefeitos e Secretários, e aproveita 

a oportunidade para agradecer a todos e desejar boa sorte no pleito, solicitando que os próximos 

gestores dêem continuidade aos trabalhos realizados no Consórcio, que, durante sua gestão, ampliou 

serviços, enxugou despesas, trabalhando com empenho e seriedade.  Nada mais havendo a tratar, o 

Presidente agradece a presença de todos e dá por encerrada a reunião e eu, Andrea Gessi Nunes, 

lavro a presente ata que será lida, aprovada e assinada por todos os presentes, conforme relação ao 

final.  

CONTRATO DE RATEIO – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021 

Município Rateio Anual Previsto 
Investimentos Previsto 

Anual 
TOTAL 

Bom Sucesso do Sul/PR 1.515.780,00 1.753,30 1.517.533,30 

Campo Erê/SC 875.316,00 4.785,18 880.101,18 

Chopinzinho/PR 4.076.544,00 10.439,21 4.086.983,21 

Clevelândia/PR 1.935.768,00 9.099,80 1.944.867,80 

Coronel Domingos Soares/PR 1.117.716,00 3.912,69 1.121.628,69 

Coronel Martins/SC 321.492,00 1.310,30 322.802,30 

Coronel Vivida/PR 4.736.670,75 11.457,29 4.748.128,04 

Galvão/SC 791.892,00 1.756,94 793.648,94 

Honório Serpa/PR 1.190.976,00 3.068,80 1.194.044,80 

Irati/SC 301.236,00 3.703,67 304.939,67 

Ipuaçu/SC 298.925,25 1.074,75 300.000,00 

Itapejara D’Oeste/PR 3.627.180,00 5.829,26 3.633.009,26 

Jupiá/SC 684.864,00 1.122,07 685.986,07 

Mangueirinha/PR 3.642.444,00 9.048,32 3.651.492,32 

Mariópolis/PR 1.614.228,00 3.394,81 1.617.622,81 

Novo Horizonte/SC 791.544,00 1.394,01 792.938,01 

São Bernardino/SC 462.840,00 1.373,21 464.213,21 

São João/PR 1.869.396,00 5.603,59 1.874.999,59 

São Lourenço do Oeste/SC 2.417.316,00 11.847,78 2.429.163,78 

Saudade do Iguaçu/PR 2.945.172,00 2.752,14 2.947.924,14 

Sulina/PR 971.100,00 1.750,18 972.850,18 

Vitorino/PR 1.856.604,00 3.522,70 1.860.126,70 

TOTAL 38.045.004,00 100.000,00 38.145.004,00 

 

PREVISÃO DA RECEITA  

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE VALOR 

1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 LIVRE - IRRF - Poder Executivo 000 R$ 240.000,00 

1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 LIVRE - IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo 000 R$ 150.000,00 

1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 Rendimento Aplicação Financeira - Não Vinculados 000 000 R$ 850,00 

1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 Rendimento Aplicação Financeira - Não Vinculados 076 076 R$ 40.000,00 

1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 Receita de Fornecimento de Edital 000 R$ 1.000,00 

1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 Restituição Utilização de Fotocópia e Impressão - Empregados 000 R$ 120,00 

1.6.3.0.01.1.1.03.00.00 Receita Faturamento SUS 076 R$ 2.574.356,00 

1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 Convênio Estadual - COMSUS II  324 R$ 1.149.570,00 

1.7.3.8.02.1.1.00.00.00 Repasse de Contrato de Rateio 076 R$ 38.145.004,00 

1.7.3.8.02.1.2.00.00.00 Repasse de Contrato de Rateio 076 R$ 0,00 

1.7.3.8.02.1.3.00.00.00 Repasse de Contrato de Rateio 076 R$ 0,00 

1.7.3.8.02.1.4.00.00.00 Repasse de Contrato de Rateio 076 R$ 0,00 

1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica 000 R$ 9.000,00 

1.9.2.2.99.1.1.99.02.00 Restituição Utilização Telefone - Empregados 000 R$ 100,00 



2.2.1.3.00.1.1.01.00.00 Alienação de Bens Móveis 304 R$ 10.000,00 

2.4.3.8.01.1.1.00.00.00 Equipamento e Material Permanente 076 R$ 100.000,00 

TOTAL GERAL R$ 42.420.000,00 
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