
 
CONSÓRICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 

CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE  

ATA REUNIÃO 004/2021  

  

Aos trinta e um dias do mês de agosto 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 004/2021, de 18 de agosto de 2021, 

publicado no site do CONIMS e Diário Oficial, Jornal Diário do Sudoeste do dia 19 de agosto de 

2021, no caderno de Publicações Legais, Edição nº 7956 – Página B5 e encaminhado a todos os 

Secretários através de correio eletrônico, além de posterior confirmação via contato telefônico. 

A reunião tem a seguinte pauta: 1) Projeto TEA – Transtorno do Espectro Autista; 2) Solicitação 

Município de Itapejara D’Oeste: Parecer Jurídico nº 312/2021; 3) Novos Procedimentos; 4) 

Emendas Parlamentares, custeio; 5) Farmácia CONIMS; Assuntos Gerais. A Secretária Executiva 

juntamente com a Coordenadora do Conselho de Secretários dá abertura à reunião saudando 

os presentes. Passa para os assuntos da pauta. 1) Projeto TEA – Transtorno do Espectro Autista: 

Com a palavra a Secretária Executiva, Ivete inicia comunicando que juntamente com a Secretária 

de Saúde de Chopinzinho, Franceli, foram até Curitiba visitar um modelo de atendimento para 

os casos de transtorno autista. Que a ideia é formar uma equipe multidisciplinar no Consórcio, 

composta por profissionais na área de neurologia, pediatria, psicologia, fonoaudiologia 

fisioterapia, nutricionista e terapia ocupacional, visando dar início ao atendimento nesses casos 

que vem crescendo de uma forma acelerada em nosso região. Franceli, comenta que em seu 

Município já possui trinta pacientes diagnosticados, que foi até o Rio de Janeiro visitar também 

uma experiência, com o objetivo de adaptar os atendimentos em nossa região. Camila Secretária 

de São Lourenço do Oeste, comenta que é interessante o projeto, pois os profissionais que 

trabalham em suas equipes atualmente não tem manejo com os pacientes autistas, sendo um 

processo de atendimento diferenciado. José Peron Secretário de Saúde de Honório Serpa 

comenta que o paciente diagnosticado com TEA será praticamente para a vida toda, sendo 

muito importante o trabalho com a família. Ivete retoma a palavra e fala do modelo visitado em 

Curitiba que a intenção e ter equipe para capacitar os profissionais dos Municípios, visando o 

suporte pois conforme relatado a demanda cresce a cada dia, a estatística que nos próximos 

anos de cada cinquenta e dois nascimentos, dois terão o transtorno, necessário um trabalho 

interligado, com paciente e família.  Desde o ambiente para o paciente com TEA deve ser 

diferenciado, sem estímulos, visando estratégias diferenciadas para atendimento. Vilson 

Secretário de Saúde de Vitorino, também relata que tem demanda, com profissionais nos 

Municípios escassos ainda mais para casos específicos como esses, nossos profissionais não tem 

conhecimento técnico para tanto, assim primordial uma capacitação com equipe devidamente 

qualificada. Os presente decidem que devido a necessidade e a relevância do assunto, deve ser 

dado andamento no assunto visando colocar em prática o projeto TEA para o ano de 2022. 2) 

Solicitação do Município de Itapejara D’Oeste: Parecer Jurídico nº 312/2021, Ivete, relata que 

devido ao pedido do Município de Itapejara D’Oeste, sobre contratação de pessoal por meio de 

terceirização, na área de saúde, foi encaminhado ao Jurídico do CONIMS, um pedido de parecer 

sobre a questão, sendo que neste momento é apresentado o Parecer 312/2021, para 

conhecimento de todos e encaminhado o mesmo via eletrônica. Em resumo o parecer orienta, 

não ser possível a contratação de pessoa jurídica via licitação do Consórcio para a prestação de 

serviços de técnicos de enfermagem e auxiliar administrativos para os Municípios; sendo 

possível a terceirização de atividade de limpeza por meio de licitação compartilhada desde que 



 
a atuação relacionada na área de saúde. Em relação a equipe multiprofissional para o projeto 

piloto do transtorno do espectro autista, iniciando com a realização de PSS/Terceirização em 

caráter complementar. 3) Novos Procedimentos: bloqueio de nervos periféricos para cirurgias 

eletivas, valor sugerido R$ 280,00, Ivete fala que a solicitação e para autorização de anestesia 

complementar nos pacientes de cirurgias eletivas do Conims. Vilson fala que essa demanda está 

sendo criada pelo prestador, os presentes decidem que dever ser descartado o pedido neste 

momento, caso seja constatada necessidade o assunto será retomado; Pedido de Reajuste – 

retinografia  florescente binocular, valor atual R$ 98,00 – valor médio encontrado R$ 165,00 

(cento e sessenta reais), fica deliberado para contra apresentação ao prestador o reajuste pelo 

IPCA; 4) Emendas Parlamentares – Custeio;  Ivete fala da Portaria do Ministério da Saúde nº 

1263/2021, sobre a aplicação das emendas parlamentares,  conforme o disposto na Portaria o 

entendimento que com os recursos vinculados, é possível a aplicação na manutenção das 

unidades de atenção básica à saúde, através das aquisições de materiais no consórcio. Vilson 

fala da necessidade de separar os recursos para possibilitar o pagamento com o recurso 

vinculado, não utilizando recurso próprio. Definido que o faturamento será desdobrado em Teto 

MAC, Teto Atenção Básica e Recursos Livres. Odair Secretário de Saúde de São João, fala que a 

Portaria ainda apresenta divergência de entendimento, mas em seu texto apresenta a 

nomenclatura Consórcios que antes não continha. Fica deliberado que o assunto referente Teto 

SUS faturamento/produção será debatido em reunião do CRESEMS, com solicitação ao  

Município de Pato Branco, para apresentação de todo o valor executado, e não somente o valor 

referente a FPO, registando a série histórica. 5) Farmácia CONIMS, Ivete inicia o assunto 

relatando a questão que o Secretário de Saúde Vilson, de Vitorino apresentou transtorno 

ocorrido em relação ao serviço, principalmente na dispensação de medicamentos. Na sequência 

Ivete fala das falhas que ocorreram na farmácia, (erros na dispensação de medicamentos, 

relatórios errados, estoques altos, e medicamentos vencidos, praticamente R$ 9.000,00 de 

medicamentos vencidos). A questão em debate continua sendo o aumento significativo das 

aquisições realizadas via farmácia/Conims, que em grande quantidade devem ser realizadas via 

o setor de compras, utilizando-se da farmácia como um aporte emergencial. Ocorre que alguns 

Municípios realizam as aquisições de volume elevado no setor da Farmácia e o procedimento 

individualizado de baixa e dispensação requer um trabalho minucioso e demorado. Secretário 

de Saúde Jupiá/SC  Dércio Luza, fala que as vezes se utiliza da farmácia devido a praticidade, mas 

entende que o correto nas grandes quantidades e utilizar-se do setor de compras. A dispensação 

por paciente está gerando um transtorno grande e com acúmulo de serviço na farmácia. 

Decidem que a dispensação em grande volume será realizado em remessa única para o 

Município solicitante, nos casos de volume pequeno, dispensado por paciente, e todos os 

Municípios se comprometem a adquirir da farmácia somente como forma de socorro na 

urgências. Ivete ainda fala aos presentes, sobre a dispensação dos medicamentos aos pacientes 

em tratamento do HIV, para os Municípios que entenderem necessário, a dispensação 

continuará sendo realizada via CONIMS, diretamente ao paciente, devendo ser comunicado o 

Consórcio de tal decisão, para organização do fluxo de trabalho. 6) Assunto Gerais: 6.1) Parecer 

Auditoria Médica: Ivete apresenta parecer de auditoria médica, referente ao procedimento de 

tratamento das lesões ósteo-condrais por fixação ou mosaicoplastia joelho/tornozelo, sendo um 

procedimento complementar, no credenciamento com valor de R$ 3.325,92, passa para R$ 

1.330,37(valor SUS), assim visando adequação de procedimentos e a correta utilização dos 

recursos públicos. Ivete ressalta a importância do trabalho de auditoria realizado nos 

procedimentos médicos pelo profissional do Conims, demonstrando seriedade e 

comprometimento com o Sistema Único de Saúde.  Com análise criteriosa no serviços realizado, 



 
sendo os procedimentos cirúrgicos todos auditados antes do faturamento. 6.2) Cadastros de 

Pacientes: Ivete novamente comunica aos secretários sobre os erros de cadastros dos pacientes 

no sistema de saúde, que podem ocasionar problemas na divergência de informações entre 

Municípios, devendo ser alertados os TFD sobre tais questões. Alerta que tem um grupo de 

WhattsApp para a comunicação entre os Municípios e o CONIMS, para informações rápidas e 

precisas, na ocorrência de vagas abertas e possíveis cancelamentos de procedimentos e 

consultas, entre outras questões práticas e urgentes, havendo somente nove Municípios no 

grupo, sendo o mesmo uma ferramenta informativa e de auxílio de regulação do serviço 

prestado. 6.3) Transporte TFD, Ivete apresente tabela dos valores gastos com o transporte no 

mês de julho de 2021, demostrando um alto custo nas passagens, devido à baixa utilização por 

viagem, alertando para cada secretário verificar a tabela e analisar a viabilidade do serviço que 

está sendo prestado. 6.4) SISCAN, Ivete apresenta tabela de fechamento da competência 

maio/junho/julho de 2021 do SISCAN com diversos apontamentos de atendimentos de 

Municípios com divergências, o que deve ser avaliado juntamente com as equipes locais, com 

cadastros errados e possível dificuldade em cumprir metas. 6.5) Ofício PB - Coronel Domingos 

Soares – Ivete fala do conteúdo do Ofício 164/SMS/2021, de 24 de agosto de 2021, do Município 

de Pato Branco, enviado para o Município de Coronel Domingos Soares, comunicando o 

remanejamento do valor de R$ 10.144,37 mensais do teto ambulatorial/hospitalar alocado em 

Pato Branco, para o município de CDS, sendo incorporado ao  teto do CONIMS, a partir da 

competência 08/2021; Foi incluído no momento da reunião os seguintes assuntos:  6.6)  Ofício 

Alimentação Enteral – Processo Licitatório – Pregão Presencial nº 27/2021- cada município deve 

enviar ofício especifico de cada paciente para solicitação da alimentação enteral, justificando as 

particularidades de cada paciente, para tratamento mais atendo e protetivo, conforme disposto 

no Parecer Jurídico nº 311/2021 – justificando a escolha de marcas para os produtos.  6.7) PPD, 

devido a baixa procura pelo exame, os mesmos serão realizados a cada quinze dias, nas terças-

feiras, visando assim economizar o reagente; 6.8) Reumato – Coronel Domingos Soares – 

reclamação da quantidade de exames solicitados pela Drª Flavia, os demais Municípios verificar 

se há também um excesso de solicitação. Ivete fala aos presentes que toda vez que tiver 

ocorrência de algum problema, em relação aos atendimentos, prestação de serviço, ou qualquer 

questão que chegue aos Secretários deve ser remetida ao CONIMS, para as providências 

cabíveis.  6.9) Mariana – Contadora do CONIMS, esclarece o ofício que está sendo entregue 

nesta data aos Secretários de Saúde de cada Município referente a elaboração do 

orçamento/2022, deve ser verificado e assinado juntamente com o Prefeito e Contador de cada 

Município e ser remetido ao Consórcio com tais informação. A Secretária Executiva, agradece 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/PR Saliane Pegoraro   __________________________  

Campo Erê/SC Rosalva Boligon  __________________________  

Chopinzinho/PR Franceli F. Davi Del Gasperin __________________________ 



 
Coronel Domingos Soares/PR Edson Luiz Favero ___________________________ 

Coronel Martins/SC Valcir Alvaristo ___________________________ 

Coronel Vivida/PR Vinicius Tourinho ___________________________ 

Honório Serpa/PR José Peron ___________________________ 

Itapejara D’Oeste/PR Aran Fernandes __________________________  

Jupiá/SC Dércio Luza __________________________  

Mariópolis/PR Aline Ferst __________________________  

Novo Horizonte/SC Rogério Acácio Mascarello __________________________  

São Bernardino/SC Alceo Negri __________________________  

São João/PR Odair Chuta  __________________________  

São Lourenço do Oeste/SC Camila Lorenzetti  __________________________  

Saudade do Iguaçu/PR Maicon Antônio Mezzalira  __________________________  

Sulina/PR Ronan Ernzen __________________________  

Vitorino/PR Vilson Forgiarini __________________________  

CONIMS  Ivete Maria Lorenzi __________________________  

CONIMS  Elires M.M. Menegussi __________________________  

   

   

   
 


