
 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA   

001/2021   

   

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às oito horas e trinta minutos, reúnem-

se em Assembleia Geral Extraordinária, por videoconferência, os Prefeitos dos Municípios 

Consorciados, a Secretária Executiva e a Advogada do CONIMS. A convocação foi realizada através 

do Edital de Convocação 001/2021 de 21 de janeiro de 2021, publicado no site do CONIMS e Diário 

Oficial, Jornal Diário do Sudoeste do dia 26 de janeiro de 2021, no caderno de Publicações Legais, 

Edição nº 7814 – Página B3 e encaminhado a todos os Prefeitos através de correio eletrônico. A 

participação web ocorreu através do LINK: https://meet.google.com/xqo-sjki-ivf. Os membros 

presentes, conforme relação gravada no chat e gravação da videoconferência, assinarão a esta ata 

após sua aprovação, sendo que os que se fazem representar encaminham procuração para tanto. A 

Secretária Executiva abre a reunião dando boas-vindas a todos e solicitando que os participantes 

coloquem seus nomes no chat para constar como presença. O Presidente Paulo Horn cumprimenta a 

todos e inicia a Assembleia fazendo a leitura da pauta: 1) Convênio Acesso/PB; 2) PSS CAPS AD III; 

3) Descentralização do atendimento das especialidades para os municípios através dos 

Credenciamentos do Consórcio; 4) Assuntos Gerais.1) Apresentação da planilha do Convênio Acesso, 

com os valores para cada município, mensurados por utilização, com repasse mensal nos anos de 

2017/2020 de R$ 77.272,89 e reajustado para os anos de 2021/2024 para R$ 81.753,68, uma variação 

aproximada de 5,8%. Solicitação do Gestor Pato Branco, de alterar o período de avaliação sobre a 

utilização dos serviços de urgência/emergência para reavaliação dos valores conforme utilização, a 

proposta anteriormente aprovada determinava avaliações quadrimestrais, alterando então para a forma 

semestral. Com o término do Convênio Acesso 001/2017 em 31/12/2020, Pato Branco fará a devolução 

ao Consórcio, do saldo em conta, referente a não utilização dos valores dos meses de novembro e 

dezembro/2020, bem como os rendimentos.  O Presidente solicita a Ivete que complemente as 

explicações sobre o assunto. Ivete explica que os valores da planilha são referentes aos atendimentos 

de urgência/emergência dos municípios, e que a avaliação é necessária porque os municípios que 

implementam os atendimentos no próprio município diminuem a utilização, diminuindo também o valor 

a ser pago, ou aumentando quando a utilização for maior. Fala sobre a assinatura do novo Convênio 

Acesso 001/2021, com valor de R$ 81.753,68 com avaliações semestrais. Informa que os municípios 

de Irati e Ipuaçu, de Santa Catarina, não incorporam este convênio, pois os referidos municípios não 

tem pactuado a média e alta hospitalar. Sugere-se ainda que nas três primeiras parcelas do novo 

Convênio sejam incluídas parcelas de Incentivo a Implantação conforme Plano de Trabalho 

apresentado. Colocado para apreciação e votação. Aprovado. 2) PSS CAPS AD III. Presidente Paulo 

explica que os contratos dos empregados contratados por prazo determinado foram rescindidos devido 

ao término do prazo contratual em 15/12/2020, e o concurso que estava em andamento, inicialmente 

foi adiado e posteriormente cancelado devido ao agravo da pandemia do COVID-19 e a impossibilidade 

de realização, sendo rescindido o contrato com a empresa realizadora e abertura de processo 

administrativo para levantamento dos custos e pagamentos efetivamente realizados. Frente a 

necessidade de retomar os serviços oferecidos pela Unidade do CAPS AD III e sua importância aos 

Municípios faz-se necessária a realização de PSS para provimento de contratação temporária para 

suprir os empregos vagos naquela unidade. Presidente Paulo, fala também dos desligamentos de 
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empregados ocorridos no ano de 2020 nas demais unidades do Consórcio, e a necessidade de 

reposição para o andamento do serviço, levando em consideração o não aumento do gasto público, 

abrindo PSS somente para os empregos que ficaram vagos em 2020. Desta maneira ficou aprovado 

por todos a realização de PSS para os empregos elencados no quadro ao final. No caso dos 

profissionais dos serviços gerais para a Unidade do CAPS AD III, para 02 postos de trabalho, será 

realizada na forma de Contrato de Terceirização de Mão-de-Obra através de licitação. E também a 

demanda de contratação de profissionais para compor a equipe multiprofissional, devido ao Convênio 

assinado com a Secretaria de Estado – SESA/PR – QualiCIS, a contratação desses profissionais, 

segundo a orientação da Advogada do CONIMS, a melhor opção seria a realização de licitação, visto 

que é um programa temporário, e não existindo vaga aberta para provimento de emprego público. 

Sendo um Psicólogo 40 horas, um Fisioterapeuta 20 horas e um Enfermeiro 40 horas. Aprovado por 

todos. 3) Descentralização das especialidades: Presidente solicita que Ivete esclareça como proceder, 

Ivete explica que esses atendimentos descentralizados já iniciaram no ano/2020, devido à suspensão 

de atendimentos no primeiro momento da pandemia, e após com as agendas reduzidas em 50% da 

capacidade, com o objetivo de promover o distanciamento. Passados 11 meses de pandemia, todos os 

municípios apresentam filas em todas as especialidades, bem como o agravamento das doenças, 

passando de ambulatorial para hospitalar. Como estratégia para manter os atendimentos com a 

segurança dos pacientes, readequado os editais de credenciamento, possibilitando a descentralização 

do atendimento de especialidades nos municípios consorciados que apresentarem interesse, onde o 

município fará a compensação de seu gasto com o transporte do paciente para sede do CONIMS com 

o deslocamento do profissional. Os municípios que têm interesse nesses atendimentos podem solicitar 

os serviços com amparo legal. Aprovado por unanimidade. 4) Assuntos Gerais: O Presidente fala da 

solicitação à Ivete de um estudo para verificação de viabilidade de ampliação dos serviços do Consórcio 

para além da área de saúde, abrangendo outras áreas e serviços da administração pública, 

transformando o consórcio em multifinalitário. Ivete fala da necessidade de credenciamento de cirurgião 

de cabeça e pescoço, especialmente para realização de tireoidectomia, com valor no credenciamento 

do CONIMS de R$ 943,90, após contato com vários serviços e profissionais sem resultado positivo, e 

com as demandas desse procedimento cirúrgico sem prestador por 02 anos, propomos a alteração de 

valor para R$ 2.688,00 a ser incorporado no credenciamento Nº 001/2018 com o imediato atendimento 

dessa população. Ivoliciano se manifesta dizendo que há uma demanda reprimida e que é necessário 

o credenciamento, pois não há profissionais que se habilitem por valor menor. O Secretário Vilson 

também se manifesta favorável, pois o serviço não se encontra disponível na região e esta é a 

oportunidade de resolver os problemas existentes. Secretário Rogério Acácio manifesta-se a favor. 

Prefeitos aprovam por unanimidade. Prefeito Nilson pede a palavra para falar das multas aplicadas aos 

veículos da saúde em Pato Branco, que encontram dificuldade de estacionar ao deixar os pacientes 

nos hospitais. Ivo sugere que o Prefeito Nilson, como presidente da AMSOP leve o assunto ao Prefeito 

Robson, de Pato Branco, para que se busque solução junto ao DEPATRAN. Ivete se dispõe a agendar 

reunião de uma comissão de prefeitos com Prefeito Robson e Depatran para discutir o assunto. Nada 

mais havendo a tratar, o Presidente agradece a todos, ressalta a importância dos serviços do Consórcio 

para os municípios pedindo colaboração de todos nos assuntos a serem resolvidos e dá por encerrada 

a reunião, cuja ata é lavrada por mim, Andrea Gessi Nunes, e, após lida e aprovada, assinada por todos 

os presentes, conforme relação abaixo.  



PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS - VAGAS PARA O CAPS AD III - CORONEL VIVIDA 

     

Emprego Público Nº Vagas Vaga Aberta  
Vaga Cadastro 

Reserva 
Carga Horária 

Assistente Social  1 1 0 20h semanal 

Auxiliar Administrativo I 1 1 0 40h semanal 

Educador Físico 1 1 0 20h semanal 

Enfermeiro II 6 5 1 Escala 12/36 

Farmacêutico II 1 1 0 20h semanal 

Médico Clínico Geral II 1 1 0 20h semanal 

Pedagogo 1 1 0 20h semanal 

Psicólogo 1 1 0 20h semanal 

Médico Psiquiatra 1 1 0 20h semanal 

Técnico de Enfermagem II 6 5 1 Escala 12/36 

Terapeuta Ocupacional 1 1 0 20h semanal 

     
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS - VAGAS PARA PATO BRANCO 

     

Emprego Público 
Nº Vagas Vaga Aberta  

Vaga Cadastro 
Reserva 

Carga Horária 

Farmacêutico I 1 1 0 40h semanal 

Técnico em Enfermagem I 2 2 0 40h semanal 

     

     
 

   

MUNICÍPIO                                    REPRESENTANTE                            ASSINATURA          

                   

BOM SUCESSO DO SUL/PR  NILSON ANTONIO FEVERSANI    ____________________________  

CAMPO ERÊ/SC  ROZANE B. MOREIRA  ____________________________  

CHOPINZINHO/PR  FRANCELI DAVI D. GASPERIN  ____________________________  

CLEVELÂNDIA/PR  RAFAEL BARBOSA     ____________________________  

CORONEL MARTINS/SC  MOACIR BRESOLIN  ____________________________  

CORONEL VIVIDA/PR  ANDERSON MANIQUE BARRETO  ____________________________  

ITAPEJARA D' OESTE/PR  VILMAR SCHMOLER  ____________________________  

MANGUEIRINHA/PR  ELIDIO ZIMERMAM DE MORAES  ____________________________  

MARIÓPOLIS/PR  MARIO EDUARDO LOPES PAULEK  ____________________________  

NOVO HORIZONTE/SC  ROGÉRIO ACÁCIO MASCARELLO  ____________________________  

SÃO JOÃO/PR  VALDIR WIESENHUTTER  ____________________________  

SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC  CAMILA LORENZET    ____________________________  

SAUDADE DO IGUAÇU/PR  MAICON MEZZALIRA  ____________________________  

SULINA/PR  PAULO HORN  ____________________________  

VITORINO/PR  VILSON FORGIARINI  ____________________________  

CONIMS  IVETE MARIA LORENZI  ____________________________  

CONIMS  ANDRÉA GESSI NUNES  ____________________________  

                 


