
 
CONSÓRICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 

CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE  

ATA REUNIÃO 002/2021  

  

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta minutos, nas 

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

se o Conselho de Secretários Municipais de Saúde deste CONIMS para Reunião. A convocação 

foi realizada através do Edital de Convocação 002/2021 de 26 de abril de 2021, publicado no site 

do CONIMS e Diário Oficial, Jornal Diário do Sudoeste do dia 27 de abril de 2021, no caderno de 

Publicações Legais, Edição nº 7875 – Página B3 e encaminhado a todos os Secretários através 

de correio eletrônico, além de posterior confirmação via contato telefônico. A reunião tem a 

seguinte pauta: 1) Avaliação serviços de Odontologia e RX; 2) Prótese Odontológica; 3) Inclusão 

de procedimentos Cirurgias Eletiva; 4) Assuntos Gerais; 4.1) Transporte Sanitário – TFD; 4.2) 

Solicitação de Coronel Domingos Soares; 4.3) Solicitação de Reajuste; 4.4) Solicitação de 

Alteração de Valor; 4.5) Proposta de Educação Continuada; 4.6) Proposta UOPECCAN; 4.7) 

Negativa Federal CONIMS. A Secretária Executiva juntamente com a Coordenadora do Conselho 

de Secretários dá abertura à reunião saudando aos presentes. No primeiro momento passa a 

apresentação virtual do Ministério da Saúde com Flávia e João Renato Rebelo Pinho do Hospital 

Albert Einstein, falando da parceira referente ao Projeto de estudo das características das 

hepatites, visando melhorias e políticas públicas, com estudo das características 

epidemiológicas e clínicas da hepatites virais aguda em serviço de saúde o ProdSus.  Com a 

implantação do estudo tem como objetivo o diagnóstico rápido e completo, como controle das 

hepatites agudas. Já sendo realizado via CONIMS por meio da farmacêutica Eridiane, que na 

sequência será realizada capacitação das enfermeiras dos Municípios que tem a intenção de 

participar do projeto. Na sequência da apresentação inicia a discussão dos assuntos da pauta. 

1) Avaliação serviços de Odontologia e RX; Ivete apresenta o custo dos serviços de odontologia 

e RX, conforme relatório e tabelas apresentadas com o descritivo pormenorizado de todos os 

custos e despesas que envolve a execução e prestação de tais serviços. Os serviços de Raio X 

impacta em todos os Municípios independente da utilização, assim entende que deve ser 

tomada medidas para economia e uso dos recursos atualmente dispendidos, para outra área. O 

Raio X utiliza três salas para o seu funcionamento. A folha de pagamento de pessoal da 

Radiologia e Odontologia tem um custo elevado em comparação com a quantidade de serviços 

executados, conforme apresentado, a odontologia ainda tem o custo para elaboração das 

próteses que eleva ainda mais o valor do serviço, o alto custo dos serviços realizados de forma 

própria em relação a terceirização do serviço e expressivo. Em análise sobre a questão espaço, 

a odonto utiliza cinco salas, bem como o CER - Centro de Especialidades de Reabilitação, que 

utiliza outras três salas do espaço físico na sede do CONIMS, sendo já solicitado ao município de 

Pato Branco a relocação desse serviço em suas dependências próprias, pois atualmente o 

consórcio está com os equipamentos para cirurgias de Faco (cataratas) e para Estudos 

Urodinâmico nas caixas, por falta de espaço físico  para a implantação desse serviços, de 

extrema necessidade para a população consorciada. No CRE Chopinzinho já está em andamento 

a terceirização do serviço de raio X. Jussara de Itapejara d’Oeste fala da importância dos serviços 

de urgência e emergência que são realizados. Ivete continua a explanação, fala que pode haver 

a cedência dos equipamentos atualmente instalados no CONIMS para atender Municípios de 

forma cooperada, após análise da intenção da prestação do serviço pelos entes Consorciados. 

Com a finalidade de economicidade e bom uso dos recursos públicos e atender a população, 

com análise do Presidente do Consórcio e do Jurídico a realização dos serviços de odontologia e 



 
raio x via terceirização, poderão ser realizados, com a paralisação das equipes próprias, gerando 

economia dos recursos aplicados. Aprovada pelos presentes a terceirização dos serviços de 

odontologia e raio x, após análise apresentada. 2) Prótese Odontológica; Ivete fala da situação 

referente as próteses odontológicas, que devido a pandemia tem gerado filas de espera nos 

Municípios e que os pacientes precisam vir até a sede do Consórcio em média quatro vezes para 

realização das próteses, sendo apresentada a tabela dos valores da moldagem realizada em Pato 

Branco, e a prótese efetivada nos credenciamentos já existentes. Prótese total e parcial acrílica 

de R$ 409,90 para R$ 349,90; Prótese parcial metálica de R$ 452,50 para R$ 352,50 - conforme 

valores e cotações realizadas. Fica aprovada a proposta de credenciamento apresentada nos 

valores descritos para realização dos serviços de próteses terceirizadas. 3) Inclusão de 

procedimentos Cirurgias Eletivas; Ivete  apresenta laudos de solicitação de internação 

hospitalar, requisições de procedimentos e ainda análise esporádica de uma guia do sistema de 

gerenciamento de tabela de procedimentos, medicamentos e OPM do SUS, que descreve o 

procedimento como de alta complexidade, assim deve ser analisado antes da aprovação em 

realizar o procedimentos pelo CONIMS, se , foi enviado para a AC a ser executada pelo município 

de Pato Branco, conforme pactuações existentes. 4) Assuntos Gerais; 4.1) Transporte Sanitário 

– TFD; Ivete relata que foi realizado levantamento do uso do transporte para Curitiba pelos 

municípios consorciados, no cenário da pandemia, com valores em destaque do transporte 

neste momento utilizado por poucos Municípios, com o levantamento observou-se que a partir 

de quinze pacientes encaminhados o transporte é viável, pois o valor fica condizente com a 

realidade. Assim ficou deliberado que os Municípios irão encaminhar os pacientes via 

transportes coletivo, que alguns estão encaminhando por conta própria, como forma de realizar 

um teste até o fechamento da próxima fatura, para na sequência realizar uma nova avaliação 

do serviço, iniciando as viagens na terça-feira, dia onze de maio. Seguindo, Ivete relata aos 

presentes, a importância de orientar e treinar os servidores de cada Municípios que realizam o 

preenchimento do sistema de saúde, como as inúmeras divergências de pacientes cadastrados 

no IBGE em um Município e com agendamento de outro Município, na unidade de faturamento 

cadastrado equivocadamente. As consultas ambulatórias, com atendimento no acesso e no 

CONIMS, atendimentos ao que se parece duplicados. Os médicos especialistas, reclamam do 

número de pacientes que chegam sem os devidos exames e procedimentos, assim não sendo 

possível avaliar o paciente de forma integral, sendo necessário novos retornos. Ivete fala da 

necessidade de capacitar os TFD para aprimorar o conhecimento, para gerar e alimentar os 

sistemas, evitando retrabalho e confusão aos pacientes nos atendimentos agendados. A 

secretária de Chopinzinho Franceli, fala da problemática dos agendamentos suspensos em cima 

da hora, que causa um transporto para o paciente que está aguardando o atendimento, Ivete 

comunica que houve alguns cancelamentos de atendimentos, mas que serão tomadas as 

medidas cabíveis com multa e descredenciamento de serviços terceirizados, para que o 

prestador cumpra o contrato. 4.2) Solicitação Coronel Domingos Soares; Em relação ao Ofício 

02/2021 deste Consórcio encaminhado ao Município de Coronel Domingos Soares, referente a 

informação de que pacientes estão sendo encaminhados por este Município de entes que não 

fazem parte do Consórcio, vedado que pacientes residentes em outros Municípios não 

consorciados, conforme estatuto. A Secretária de Saúde de Coronel Domingos Soares, Marly 

Maito, esclarece que o Município possui empresas com tem empregados pessoas de toda a 

região, assim tais pacientes acabam sendo encaminhados ao Consórcio para atendimento, e que 

acontece com os pacientes do Município de Palmas que em grande maioria trabalham em 

empresas sediadas em Coronel Domingos Soares, como e o caso da construção da usina. Mas 

entende que a questão acaba causando transtornos ao CONIMS. Assim ficou deliberado e 



 
aprovado pelos presentes que a agenda do profissional médico urologista Dr. Luis Eduardo D. 

Barboza, está suspensa a partir desta data para os atendimentos de pacientes do Município de 

Coronel Domingos Soares.  4.3) Solicitação de Reajuste; Ivete apresenta a solicitação de reajuste 

de valor dos exames de biópsia de próstata (R$ 369,23 - valor atual) e avaliação de urodinâmica 

completa (R$ 400,00 valor atual), proposta de reajuste em 20% para cada procedimento, a 

Secretária Saliane, fala da qualidade do serviço prestado. Vilson Secretário de Vitorino, entende 

que o valor tem ser negociado com acréscimo em 10% e caso não seja aceito, fechar em no 

máximo 15%. Ficou aprovado no formato sugerido pelo secretário Vilson. Em relação ao reajuste 

dos exames radiológicos com valor atual de R$ 21,33, sendo solicitado reajuste para R$ 35,00, 

ficou aprovado que deve ser realizado um nova negociação com o credenciado para realinhar o 

valor em até no máximo R$ 30,00 (trinta reais). O exame de espirometria ou prova de função 

pulmonar completa com broncodilatador, Ivete fala que em todos os casos de pedido de 

reajuste as providencias adotadas para os encaminhamentos ao Conselho, com a apresentação 

da comprovação de acréscimos pelo solicitante, busca de cotações no Banco de Preço e em 

outros serviços consorciodas/particulares, nesse caso o exame está credenciado em R$ 107,54, 

aprovado para acrescer em 20%, desde que o valor não ultrapasse R$ 125,00 (cento e vinte e 

cinco reais). 4.4) Solicitação de Alteração de Valor; Ivete apresenta a solicitação de alteração de 

valor do psiquiatra pediátrico Dr. Nunes, consulta atualmente no valor de R$ 50,00, solicita 

acréscimo para R$ 80,00, não sendo aprovado pelos secretários, permanece as consultas no 

valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). 4.5) Proposta de Educação Continuada; Ivete apresenta 

proposta de educação continuada, para capacitação dos funcionários do CAPS ADIII e Municípios 

consorciados, em saúde mental com a finalidade de prestar serviços em capacitação relacionado 

à dependência química, apresentado na proposta, toda a formatação da capacitação 

pretendida, com valor mensal de R$ 12.500,00, pelo prazo de 12 meses. Vilson secretário de 

saúde de Vitorino, fala que deve ser observado se a proposta é vantajosa. Ivete relata da 

importância de também capacitar as equipes dos municípios em relação a questão da 

dependência química, pois a partir da saída dos pacientes internados no CAPS AD III, eles 

retornam para o acompanhamento das equipes municipais. Ficou deliberado que a questão 

entre na pauta da próxima reunião da Assembleia Geral devido à complexidade do assunto. 4.6) 

Proposta UOPECCAN; Ivete apresenta a carta proposta encaminhada pelo UOPECCAN de 

Cascavel, para prestação de serviços médicos relacionados em doença do fígado, já prestam tais 

serviços para a região, ficou acordado que a questão deve ser inicialmente discutida pelo 

CRESEMS, para após os encaminhamentos que se fizerem necessários. 4.7) Negativa Federal 

CONIMS. Mariana fala do Processo Judicial Nº 5004263-24.2018.4.04.7012/PR - Solicitação de 

Imunidade tributária da cota patronal INSS - Desde 02/2019 por determinação judicial – 

depósito judicial sem prejuízo da certidão negativa. Esclarece aos presentes que, a imunidade 

tributária e de 21% na folha do Consórcio, que outros entes já conseguiram também, realizando 

o depósito judicial, que até o final de 2020 tinha negativa, com o vencimento da mesma nesse 

ano, está ocorrendo um problema para a emissão da certidão de regularidade fiscal junto à 

Receita Federal do Brasil, mesmo com decisão judicial determinando que seja fornecida a 

certidão. O Consórcio está tomando todas as medidas necessárias via administrativa ou judicial 

para obter a certidão, com as devidas comprovações para a obtenção, mas também pela 

dificuldade de acesso presencial na Receita Federal, devido a pandemia. Ocorre que a falta da 

certidão, conforme esclarecimentos acima, a questão não gera motivos para possíveis 

paralização de pagamentos por parte de alguns dos Municípios, pois os serviços foram prestados 

aos entes consorciados. Assim espera ter superado as dúvidas dos presentes em relação a 

questão, colocando-se à disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas. Ivete ainda 



 
relata que a problemática enfrentada também para a aprovação do QUALICIS, junto ao Governo 

do Estado, devido à falta de negativa até o momento. A Secretária Executiva e a Coordenadora 

do Conselho de Secretários, agradecem a presença e a participação de todos. Nada mais 

havendo a tratar, dá por encerrada a reunião e eu, Elires Marinho de Melo Menegussi, lavro a 

presente ata que será lida e aprovada por todos os presentes.  

     

Município  Secretário/Representante Assinatura  

Bom Sucesso do Sul  Saliane Pegoraro   __________________________  

Campo Erê  Rosalva Boligon  __________________________  

Chopinzinho  Franceli F. Davi Del Gasperin __________________________ 

Clevelândia Juliana Pacheco Linhares __________________________ 

Coronel Domingos Soares Marly Maito ___________________________ 

Coronel Martins Renato Assis Calliari ___________________________ 

Coronel Vivida  Vinicius Tourinho  __________________________  

Galvão João Paulo Garcia ___________________________ 

Itapejara D’Oeste Jussara Guenther __________________________  

Mariópolis Aline Ferst __________________________  

Novo Horizonte Rogério Acácio Mascarello __________________________  

São João  Odair Chuta  __________________________  

São Lourenço do Oeste  Camila Lorenzetti  __________________________  

Saudade do Iguaçu Maicon Antônio Mezzalira  __________________________  

Vitorino Vilson Forgiarini __________________________  

CONIMS  Ivete Maria Lorenzi __________________________  

CONIMS  Elires M.M. Menegussi __________________________  

   

   

   
 


