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Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta minutos, 

nas dependências do Consórcio Intermunicipal de Saúde, situado na Rua Afonso Pena, 1902, 

Bairro Anchieta, Município de Pato Branco/PR, 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 005/2021 de 19 de outubro de 2021, publicado no site do CONIMS e Diário 

Oficial, Jornal Diário do Sudoeste dia 21 de outubro de 2021, no caderno de Publicações Legais, 

Edição nº 7999 – Página B5 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) Abertura de Crédito Adicional – Exercício Financeiro 2021; 3) Contrato de Rateio dos 

Municípios Consorciados – Exercício 2022; 4) Proposta Orçamentária – Exercício Financeiro 

2022; 5) Assuntos Gerais: 5.1) Ingresso do Município de Palma Sola/SC; 5.2) Fatura SUS – 

Apresentação Integral; 5.3) Visita Técnica – Casa de Apoio. Presidente Paulo dá as boas-vindas, 

juntamente com o Vice-presidente Prefeito Admir Edi Dalla Cort e inicia a Assembleia com a 

discussão da pauta. Item 1) Homologação da Reunião do Conselho dos Secretários Municipais 

de Saúde - Reunião 004/2021 – Parecer Jurídico nº 312/2021, favorável a terceirização aos 

Municípios do serviço de limpeza para saúde – Presidente Paulo explana sobre o conteúdo do 

Parecer. Fica homologado a decisão de realização de processo licitatório via Consórcio para os 

serviços de limpeza para as unidades de saúde dos Municípios consorciados com a inclusão do 

serviço de vigia/segurança a pedido do Município de Coronel Domingos Soares, aprovado pelos 

presentes. Encaminhado para conhecimento a título de informação aos presentes o contido no 

Oficio 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.  Na sequência 

Presidente Paulo fala sobre o ofício encaminhado a todos os Municípios consorciados visando a 

coleta de informações para elaboração do Contrato de Rateio de 2022.  Com a devolutiva dos 

Municípios foi elaborado as planilhas do valor per capita de cada um com relação a parcela fixa 

para manutenção e a parcela variável, que pode ser adaptada no decorrer do exercício através 

de aditivos, conforme a solicitação do município. Reunião 005/2021 – Convênio Acesso – 

Presidente fala que o Contrato Acesso já esteve em discussão na reunião do Conselho de 

Secretários e no CRESEMS, vindo para a discussão da assembleia. Em discussão o índice para 

reajuste apresentado por Pato Branco IGPM, mas fica aprovado pelos presentes que o índice de 

reajuste do contrato acesso deve ser o IPCA, sendo o índice oficial e reajustes dos contratos com 

a administração pública, além do que a diferença é exorbitante sendo dever dos gestores a 

proteção ao erário. Em relação a questão do pagamento ser por utilização ou per capita, coloca-

se em discussão, Presidente Paulo fala sua posição sendo favorável a cobrança pela utilização, 

Ivoliciano Secretário de Saúde de Mangueirinha, manifesta-se também pela utilização, mas fala 

que deve ser realizado uma força tarefa dos Prefeitos para cobrança de reajuste do valor 



 
repassado pelo Estado, pois segundo ele desde que foi implantado o Contrato Acesso, não houve 

qualquer reajuste de valor no repasse, sobrando todo a qualquer alteração para os Municípios 

de forma isolada assumindo mais esse compromisso. Segue falando da problemática do 

Contrato Acesso também na área de ortopedia, muitas reclamações no atendimento e demanda 

alta, gerando filas e prejuízo aos pacientes. Entende que deve unir forças juntamente com a 

Regional de Saúde, para buscar da Secretária de Estado da Saúde, ações visando o aumento do 

repasse. Vilson Secretário de Saúde de Vitorino, fala que o CRESEMS está a meses em análise do 

Contrato Acesso, bem como foi levantado a demanda reprimida da questão da cardiologia, 

sendo uma questão bem complexa com dificuldade de apresentação de informações claras e 

objetivas dos prestadores de serviços hospitalares de Pato Branco. Não ficando evidente no caso 

dos Recursos do Programa Mãe Paranaense recebido pelos prestadores e novamente incluso 

como despesas no Contrato Acesso, entende ser complicado também a cobrança por utilização 

pois o serviço ficaria a disposição mesmo não sendo utilizado. Ivoliciano retoma a palavra e 

defende o pagamento por utilização, buscando complemento do Estado, devendo ser elaborado 

planilhas com o custo por utilização individualizado.  Devido à complexidade do assunto da 

forma de cobrança, Ivete sugere elaboração de planilha dos valores, por utilização, per capita e 

por procedimento, enviando na sequência aos Prefeitos e Secretários de Saúde, para análise e 

deliberação de qual forma de cobrança pelos serviços prestados ser a mais viável em relação ao 

Contrato Acesso, fica acata a sugestão pelos presentes. Exame Cardiológico Holter - Presidente 

Paulo fala da demanda do exame, para atender os pacientes pois atualmente o CONIMS possui 

dois aparelhos, assim os presentes homologam a deliberação dos Secretários Municipais para 

aquisição de quatro aparelhos de Holter visando beneficiar os Municípios Consorciados, com o 

valor de aquisição dividido per capita entre os entes Consorciados, aumentando com a aquisição 

os atendimentos para a população, entendendo ser mais viável que a terceirização do serviço, 

conforme demostrado na cotações realizadas. Projeto TEA – Transtorno do Espectro Autista: 

Presidente fala do projeto que visa integrar todas as áreas de Intervenção necessárias ao 

tratamento do Transtorno do Espectro Autista em um só lugar, através de uma Equipe 

Multidisciplinar que conta com profissionais da área de Neurologia, Pediatria, Psicologia, 

Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Nutricionista. Analisar a possibilidade de 

parceria com instituições de ensino superior, a fim de pesquisa e diagnose do universo da 

população com TEA, em cada município.  Através do Projeto TEA as crianças serão submetidas 

primeiramente a avaliação multidisciplinar a fim de diagnóstico e elaboração do planejamento 

Terapêutico de acordo com a demanda. Como o transtorno do espectro autista envolve a área 

da linguagem, do comportamento, da aprendizagem, da interação e alguns aspectos físicos, o 

acompanhamento multiprofissional faz toda a diferença. O Projeto consiste em contratar 

PSS/credenciar equipe multiprofissional, capacitar, através de suporte da SESA PR, OPAS, OMS, 

e essa equipe dará o suporte para as equipes municipais e aos pais, do manejo dos pacientes 

com TEA. Ivete fala da importância de ser feito um diagnóstico para levantamento de casos de 

TEA nos Municípios Consorciados, sendo que tem-se conhecimento de vários casos até mesmo 

já judicializados pela falta da tratamento adequado, com falta de profissionais. Prefeito de 

Chopinzinho, Edson Luiz Cenci, fala do problema que está sendo enfrentado também pelo seu 

Município, mas que se preocupa com a possibilidade de contratação de mais profissionais para 

atender esses casos, necessário medir o custo. Ivete fala do diagnóstico necessário para o 

levantamento do problema, sendo que a UNIDEP se manifestou que tem interesse em realizar 



 
com seus alunos um trabalho de pesquisa e levantamento. A prefeita de Campo Erê, Rozane 

Moreira, apresenta que em seu Município está sendo realizado procedimentos para realização 

de cooperação com a APAE para tais atendimentos. Assim, diante da apresentação da demanda 

os presentes homologam o andamento do Projeto TEA para ser dado sequência com os 

levantamentos necessários e retorno para discussão em Assembleia, pois o projeto visa 

capacitar as equipes multidisciplinar dos Municípios para atender os pacientes e envolver toda 

a família. 2) Abertura de Crédito Adicional – Exercício Financeiro 2021. Presidente Paulo passa a 

palavra para a Contadora Mariana que fala da Resolução nº 236/2020 artigo 4º, inciso I, que 

autoriza o Consórcio abrir créditos adicionais suplementares e especiais até o limite de 30% do 

orçamento da despesa, sendo o valor já superado, diante da alta demanda reprimida da gestão 

de saúde dos Municípios, fica autorizado pelos presentes a abertura de crédito adicional de seis 

milhões de reais até o final do ano de 2021. 3) Contrato de Rateio dos Municípios Consorciados 

– Exercício 2022; Presidente Paulo fala que de acordo com os termos dos ofícios que retornaram 

dos Municípios com a estimativa de gasto de cada um para o próximo ano, foi elaborado os 

levantamentos para o exercício de 2022, conforme planilhas e tabelas apresentadas com o valor 

mensal/anual que compõe os gastos administrativos do Consórcio com o valor anual de R$ 

1.015.850,52, desta forma estimando a parcela fixa do Contrato de Rateio em R$ 85.000,00 que 

será cobrada de forma per capita dos municípios consorciados e parcela variável estimada pela 

média do ano anterior ou conforme a solicitação do município, tendo como valor total de R$ 

51.384.048,81. 4) Proposta Orçamentária – Exercício Financeiro 2022; A proposta orçamentária 

para o exercício financeiro de 2022 com previsão de Receita de R$ 56.324.000,00 e proposta 

orçamentária da despesa para 2022 dividida entra as unidades orçamentárias: Administração: 

R$ 3.420.780,95 – Municípios Consorciados R$ 51.013.219,05 – CAPS AD III R$ 1.890.000,00, 

conforme já aprovado anteriormente o Município de Coronel Vivida permanece atuando como 

repassador dos recursos recebidos pelo estado e união para manutenção do CAPS AD III. E 

permanece também a fixação da parcela de antecipação para segurança financeira do Consórcio 

de 2 milhões de reais, saldo este existente a aplicado em conta do CONIMS. Ficando aprovado 

pelos presentes o contrato de rateio, e a proposta orçamentária para o exercício de 2022. 5) 

Assuntos Gerais: 5.1) Ingresso do Município de Palma Sola/SC; Presidente Paulo expõe aos 

presentes o oficio nº 062/2021 de 21/10/2021,  do Município de Palma Sola/SC, requerente a 

adesão ao Consórcio, pelos motivos expostos expressamente, assim o Presidente convida o Sr. 

Prefeito Municipal Cleomar José Mantelli presente no ato para explanar o seu pedido de 

ingresso ao Consórcio, estando acompanhado do Secretário Municipal de Saúde que também 

se manifesta. O Prefeito Cleomar saúda os presentes e apresenta seu Município destacando a 

necessidade de aderir ao consórcio, pois tem grande demanda reprimida em consultas e 

atendimentos de média e alta complexidade para sua população, assim como  distância de 

outros centros para encaminhar pacientes, sendo que Pato Branco está a aproximadamente 

90km de Palma Sola/SC, como forma de bem estar e agilizar os atendimentos de saúde para os 

munícipes; outro ponto acrescentado pelo Prefeito a possibilidade de aquisições de bens, 

materiais de consumo, medicamentos com preços reduzidos e agilidade por meio da licitação 

compartilhada. Os presentes dão as boas-vindas ao representante do novo Município e aprovam 

o ingresso de Palma Sola/SC ao CONIMS. Ficando também autorizado a inclusão dos valores 

referente ao novo Município no orçamento de 2022 após a remessa dos dados para o Contrato 

de Rateio e demais instrumentos do Orçamento do próximo ano. Sendo apresentado tabela com 



 
a divisão per capita dos integrantes do Consórcio considerando o ingresso de Palma Sola/SC. 

Ivete fala que não altera a questão dos serviços percapita devido a população ser próxima a do 

Município de Ipuaçu/SC que recentemente desligou-se do Consórcio. 5.2) Fatura SUS – 

Apresentação Integral; Ivete fala do faturamento - CONIMS/Pato Branco – O objetivo é que o 

Gestor Pato Branco autorize o CONIMS a apresentar todo o valor executado de serviços em 

média e alta complexidade, e não somente o valor da fatura SUS, com as pactuações dos tetos 

dos municípios com referências na FPO, que o Gestor Pato Branco, informe está extrapolação 

ao Ministério da Saúde, registrando a série histórica. Os gestores municipais reconhecem e se 

comprometem que o consorcio não terá direito de cobrança financeira sobre essa extrapolação 

do teto SUS do Município de Pato Branco, mas sim para criar a série histórica. Conforme relatório 

apresentado referente ao mês de 08/2021 no Sistema de Informações Ambulatoriais foi 

produzido R$ 1.082.417,07 e faturado teto SUS somente R$ 305.841,67. Assim entende-se que 

deve prevalecer no sistema a fatura com valor total, visando o reconhecimento de toda a 

produção, para demonstrar ao Ministério da Saúde a diferença entre o executado e o faturado. 

Fica aprovado pelos presentes a solicitação que o Gestor Pato Branco realize a 

inserção/lançamento no sistema de informação ambulatorial SUS, toda a produção para 

formação de série histórica, sem haver qualquer intenção de cobrança financeira do Município 

de Pato Branco, referente a este ponto especifico, da fatura SUS. 5.3) Visita Técnica – Casa de 

Apoio – Ivete apresenta a Chamada Pública nº 002/2021: Pré- Qualificação de empresas visando 

a contratação de Casa de Apoio com sede em Curitiba, para prestação de serviços de 

hospedagem, com atendimento 24 horas, incluindo alimentação e transporte aos pacientes dos 

Municípios Consorciados. Estando o processo na fase visita as empresas pré-qualificadas Ivete 

convida aos presentes para visita que será marcada nos próximos dias as empresas (Casa de 

Apoio Paraná Ltda e Cerezamar Hospedagem Eireli), para analise in loco com avaliação dos itens 

do edital constante da ficha de avaliação. O Secretário Municipal de Saúde de Coronel Vivida, 

Vinicius Tourinho, manifesta que o Município tem interesse em participar da visita, bem como 

o Prefeito de Bom Sucesso do Sul informa que será encaminhado representante Saliane, Vilson 

Secretário de Vitorino e Ivo de Mangueirinha, a princípio iriam também, mas aguardam o 

agendamento da data, os Municípios de Santa Catarina também irão enviar um representante. 

Ivete fala que assim que tiver marcada o dia da visita, repassa ao Secretários Municípios de 

Saúde, em caso de mais interessados para acompanhar a visitas, informar o CONIMS para 

organizar a programação com os interessados. Presidente Paulo fala da necessidade de ampliar 

a organização da forma que está sendo encaminhada a fatura para os Municípios, repassa a 

palavra ao Prefeito Admir Edi Dalla Cort, que fala que muito já foi melhorado e agradece a Ivete 

pelo trabalho realizado com a ponte entre o faturamento do Consórcio e os Municípios na 

compreensão das cobranças, com relatórios de maior abrangência.  Presidente Paulo fala da 

necessidade de separar os boletos por especificação do serviço, com relatórios mais 

transparentes e de fácil compreensão. Ivete fala que já foi implementado mudanças nas faturas 

após publicação da Portaria GM/MS Nº 1.263 de 18 de junho de 2021, que dispõem sobre 

aplicação das emendas parlamentares,   que as sugestões são sempre bem-vindas para melhorar 

os serviços, gerando maior credibilidade nos relatórios, sugere agendar visitas nos Municípios 

para conhecer a realidade de cada um, com análise das  dificuldades em relação ao faturamento,  

e para ajustes no serviço prestado pelo consórcio. Presidente Paulo retoma a palavra 

agradecendo a presença de todos e pelo esforço na busca do recurso para a reforma do CONIMS, 



 
em especial ao Ivoliciano Secretário de Saúde de Mangueirinha que também fez parte da 

reunião na SESA com o Secretário de Saúde de Estado reforçando ainda mais o nosso pedido 

financeiro, acredita que logo será assinado o Convênio. Ivoliciano pede a palavra e agradece as 

palavras do Presidente Paulo, coloca-se a disposição no que puder auxiliar nas demandas do 

Consórcio, pois tem orgulho desta entidade que cada vez se mostra mais eficiente e presente na 

nossa região com sua atuação impar na gestão da saúde cada vez mais essencial para a 

população carente de atenção do SUS. Ivoliciano continua e fala da importância dos relatórios 

transparentes em relação as faturas, além de essenciais para o serviço, blindam os gestores de 

questão pontuais e possíveis apontamentos. Fala das emendas parlamentares que os recursos 

podem ser utilizados para pagamentos dos serviços do Consórcio, realizando fracionamento das 

despesas, isso auxilia em muito os prefeitos na gestão, com envolvimento e conhecimento dos 

secretários de saúde, no apoio nas questões da administração, auxiliando também os munícipios 

no fechamento das contas com a proximidade do final o ano. Assim, o Presidente agradece 

novamente 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. 

 

 
  
MUNICÍPIO                 REPRESENTANTE      ASSINATURA 

BOM SUCESSO DO SUL/PR NILSON ANTONIO FEVERSANI  __________________________ 

CAMPO ERE/SC ROZANE MOREIRA __________________________ 

CHOPINZINHO/PR EDSON LUIZ CENCI __________________________ 

CLEVELÂNDIA /PR ELENICE DE FÁTIMA ZOCKE __________________________ 

CORONEL DOMINGOS SOARES/PR LIOMAR ANTONIO BRINGHENTTI __________________________ 

  



 
CORONEL MARTINS/SC MOACIR BRESOLIN __________________________ 

CORONEL VIVIDA/PR VINICIUS TOURINHO __________________________ 

GALVÃO/SC ADMIR EDI DALLA CORT __________________________ 

IRATI/SC NEURI MEURER __________________________ 

JUPIÁ/SC VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUS __________________________ 

MANGUEIRINHA/PR IVOLICIANO LEONARCHIK __________________________ 

PALMA SOLA/SC CLEOMAR JOSÉ MANTELLI __________________________ 

SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC FRANCIELLI LIGIA GRACIOLLI __________________________ 

SULINA/PR PAULO HORN _________________________ 

VITORINO/PR VILSON FORGIARINI __________________________ 

CONIMS  IVETE MARIA LORENZI __________________________ 

CONIMS ELIRES M.M. MENEGUSSI __________________________ 

CONIMS MARIANA GRAHL __________________________ 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



 
 


