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Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às nove horas, nas dependências do 

Consórcio Intermunicipal de Saúde, situado na Rua Afonso Pena, 1902, Bairro Anchieta, 

Município de Pato Branco/PR, com a participação em ambiente virtual da transmissão através 

do link: https://meet.google.com/eqj-tvbd-grx, reúnem-se em Assembleia Geral Ordinária os 

Prefeitos dos Municípios Consorciados, conforme relação ao final, sendo os que se fizerem 

representar encaminham procuração para tanto. A convocação foi realizada através do Edital 

de Convocação 004/2021 de 05 de julho de 2021, publicado no site do CONIMS e Diário Oficial, 

Jornal Diário do Sudoeste do dia 06 de julho de 2021, no caderno de Publicações Legais, Edição 

nº 7924 – Página B4 e encaminhada a todos os Prefeitos através de correio eletrônico, além de 

posterior confirmação de recebimento via contato telefônico. A Assembleia tem a seguinte 

pauta: 1) Homologação de Reunião do Conselho de Secretários Municipais de Saúde; 2) Assuntos 

Gerais: 2.1) Equipamentos Radiologia e CEO; 2.2) Portaria nº 1530, de 06 de julho de 2021; 2.3) 

Consórcio Multifinalitário. Presidente Paulo dá as boas-vindas  e inicia a Assembleia com o item 

1) Homologação da Reunião do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde - exames de 

ecocardiograma com o menor valor pesquisa na cotação de preço, homologada a aprovação de 

inclusão dos exames pelo menor preço apresentado; Cirurgia de revisão de artroplastia total do 

quadril, pedido de reajuste em 2,5x a tabela, homologada a aprovação do procedimento citado 

no valor de 1,5x o valor tabela atualmente paga, ficando o valor reajustado em R$ 6.578,95. 

Solicitação de reajuste exame ecografia obstétrica morfológica, apresentado os valores cotados 

com as empresas, Chopinzinho Imagens R$ 200,00 e Melani Begnini R$ 175,00. A Secretária 

Ivete, fala que foi proposto o valor de R$ 150,00, por exames, sendo aceita pelas mesmas, fica 

homologado o reajuste do exame ecografia obstétrica morfológica, no valor de R$ 150,00. 

Cancelamento do Contrato com a empresa Viação Maniatur que realiza os serviços de 

transporte rodoviário intermunicipal de passageiros entre as cidades de São João e Chopinzinho, 

conforme relatório apresentado no mês de fevereiro de 2021 realizou viagens com um número 

de passageiros no total de 58, tendo um valor em média de R$ 105,52 por paciente. Entendido 

pelos presentes como inviável a manutenção do serviço. Assim fica homologada a aprovação de 

cancelamento do serviço de Transporte realizado pela empresa Viação Maniatur, com a rescisão 

do contrato. Solicitação do Município de Palmas/PR, Presidente Paulo fala aos participantes do 

pedido do Município para fazer parte do Consórcio e convida o Vice-Prefeito Bruno Goldoni que 

participa juntamente como Secretário de Saúde Rafael a apresentar suas razões que envolve a 

solicitação do Município. O Vice-Prefeito de Palmas, Bruno se apresenta a todos e relata que 

esteve presencialmente na sede do Consórcio no ato da formalização do pedido, também para 

conhecer a estrutura física e humana do Consórcio mais de perto, agradece pela forma 

respeitosa que foi recebido pela Secretária Ivete, fala da necessidade de fazer parte do 

Consórcio, para utilizar-se da estrutura para viabilizar compras, pelo setor de licitação. Retoma 

a palavra o Presidente Paulo, apresentando a tabela elaborada com valores do rateio que com 

a adesão de Palmas o valor de R$ 75.000,00 dividido entre todos será reduzido, pois Palmas de 

acordo o número de habitantes de acordo como IBGE de 2019 tem 51.755 habitantes, ensejando 

um pagamento no importe de R$ 16.734,39, reduzindo a parcela dos demais entes consorciados. 
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A Secretária Ivete fala da solicitação e a adesão será para os serviços de compras e licitação e 

que não será necessário alterar a estrutura do Consórcio, assim não havendo aumento de 

despesa, tendo abatimento do valor do rateio. Prefeitos participantes se manifestam 

positivamente na adesão de Município de Palmas vindo a integrar e somar esforços para a 

manutenção e crescimento do Consórcio. A proposta de inclusão do Município de Palmas será 

para utilizar-se do Consórcio para aquisição de bens, materiais, medicamentos, insumos e 

equipamentos, utilizando-se dos setores de compras, farmácia, licitações. Vice-Prefeito Bruno, 

agradece a disposição e apoio dos Prefeitos, e diz que depara com toda a estrutura do CONIMS 

em pleno funcionamento, ansioso para utilizar-se e beneficiar seus Munícipes.  Fica homologada 

a aprovação para integrar o Município de Palmas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde, 

integrando nos serviços de licitação e compras, para aquisição de materiais e bens de consumo. 

2) Assuntos Gerais: 2.1) Equipamentos Radiologia e CEO – Presidente Paulo Horn fala, conforme 

anteriormente aprovado os serviços de radiologia e odontologia foram paralisados pela via 

própria do Consórcio, tendo uma relação de equipamentos, conforme quadro descritivo 

apresentado com quantitativo de cada um deles. Os equipamentos não estão mais sendo 

utilizados na sede do Consórcio os mesmos estarão à disposição, os Municípios interessados na 

utilização, poderão solicitar formalmente, para na sequência ser realizado a tramitação legal de 

cedência os interessados, devendo ser observada a vinculação da origem do recurso para 

aquisição. Fica aprovação a destinação dos equipamentos aos Municípios interessados, 

seguindo os tramites legais e necessários para tanto. 2.2.) Portaria nº 1530, de 06 de Julho de 

2021 – Ministério da Saúde – Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos 

referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde. 

Conforme o anexo da referida Portaria o Fundo Municipal de Saúde de Pato Branco irá receber 

a importância de R$ 750.000,00 por meio de emenda Parlamentar do Deputado Federal 

Fernando Giacobo, que será repassado ao Consórcio. O objetivo do recurso será a implantação 

de ações Consorciadas para aderir a novos métodos de tratamento de saúde, com a prestação 

de serviços de forma regionalizada para evitar a sobrecarga dos Municípios, na aquisição de 

equipamentos e contratação terceirizada de recursos humanos especializados. Assim se busca 

a implantação do serviço de fisioterapia especializada com utilização do TOC – Tratamento com 

ondas de Choque, para atender os usuários dos 21 Municípios Consorciados, com maior 

efetividade e economicidade, com a redução de dispensação de medicamentos e consultas 

médicas, acima de tudo melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Os serviços serão 

contratados via processo licitatório, com sessões de onda de choque, sendo fornecido o 

equipamento e profissional pelas empresas ganhadoras do certame, a realização dos serviços 

no ambulatório CRE de Pato Branco, bem como poderá ser descentralizado em micro regiões. 

Ivete fala da importância do tratamento na dores crônicas de pacientes para agir na origem da 

dor, além de possibilitar alivio e bem estar ao paciente, gerando economicidade. Fica aprovado 

o prosseguimento dos procedimentos necessários para a contratação dos serviços de ondas de 

choque, para atender os Municípios que fazem parte do Consórcio, utilizando-se dos recurso 

originários da Portaria nº 1.530/2021 –Ministério da Saúde. 2.3) Consórcio Multifinalitário – 

Presidente Paulo inicia o assunto, descrevendo a ideia de ampliar o atual consorcio para demais 

áreas, que também conversou como Prefeito e Presidente da AMSOP, Nilson de Bom Sucesso 

do Sul, e pede que o mesmo se manifeste em relação ao assunto. O Presidente da AMSOP, fala 

que sugeriu o assunto ao Presidente Paulo para que fosse debatido entre todos os membros, 



 
que a ideia seria abrir para comprar das mais diversas áreas e necessidade públicas, sendo esse 

o objetivo principal, ampliação de seus objetivos para abertura ampla de aquisições. Mas 

entende que sendo esse o objetivo principal demandaria de uma estrutura física e de pessoal 

mais ampla. Pois atualmente a tramitação de aquisições já tem uma demanda ampla gerando 

muitas vezes dificuldade para os setores. Em caso de ampliações dos objetivos, pudesse tal 

evento tirar o foco principal que é na área de saúde. Prefeito Nilson continua e reclama da 

atuação a área da farmácia, com atrasos e demora nos atendimentos e repasses de 

medicamentos. Ivete fala que devido a aposentadoria e afastamento/atestado de outra 

profissional o setor está com dificuldade, sendo que foi disponibilizado a equipe da enfermagem 

para auxílio do setor, bem foi autorizado pelo Presidente Paulo a contratação de mais uma 

profissional, que estará assumindo suas funções bem breve. Prefeito Nilson de Bom Sucesso do 

Sul, continua falando da proposta do Consórcio Multifinalitário, que teve uma conversa com Dr. 

Fabricio Membro do Ministério Público de Francisco Beltrão, da possiblidade da AMSOP iniciar 

dialogo no sentido de viabilizar a ampliação de compras para os Municípios por meio da 

Associação, sendo que o mesma está aberto para conversa sobre o assunto. A Secretária Ivete 

fala, que o assunto de ampliação dos objetivos do Consórcio demandaria ampliação de estrutura 

física e humana, havendo implicâncias legais e jurídicas neste momento devido a amplitude da 

proposta. Entende que o CONIMS com todo o desafio principalmente neste período de 

pandemia, está ainda em fase de consolidação, com toda a equipe empenhada, que devemos 

nos aperfeiçoar ainda mais na área da saúde. Ivete convida a todos os prefeitos que devido a 

experiência de atuação do CONIMS, na data de 06/08/2021 teremos a visita do Consórcio de 

Santa Catarina, para conhecer a nossa estrutura e forma de atuação. Ivete diz que temos muito 

a avançar ainda por exemplo no setor de comprar, com todos os processos de forma eletrônica 

agilizando ainda mais o processo, mas estamos no caminho da excelência. Presidente Paulo 

retoma a palavra, diz que temos muito a evoluir, transformar as dificuldades em ações 

concretas, que o Consórcio cresce quando todos os seus entes consorciados crescem também, 

sendo uma experiência de cada um necessária para o coletivo e crescer juntos. E que a 

possibilidade de ampliar será discutida na AMSOP, conforme Prefeito Nilson que poderá ser na 

mesma Associação dos Municípios ou de criar outro Consórcio para aquisições de bens e serviços 

para os Municípios. Entende que no momento a questão de ampliar os objetivos e finalidade do 

CONIMS, fica suspensa, mas que poderá voltar o assunto em outra oportunidade. Atualmente, 

até mesmo com a reforma na estrutura física do CONIMS, o foco continuará a área de saúde, 

ampliando ainda mais os serviços para atender os usuários do SUS. Assim, o Presidente agradece 

a presença de todos e, nada mais havendo a tratar, dá por encerrada a Assembleia, cuja ata é 

lavrada por mim, Elires Marinho de Melo Menegussi, e, após lida e aprovada, assinada por todos 

os presentes, conforme relação ao final. 
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