
 
CONSÓRICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 

CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE  

ATA REUNIÃO 001/2022  

  

Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, 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 001/2022, de 26 de janeiro de 2022, publicado no 

site do CONIMS e Diário Oficial, Jornal Diário do Sudoeste do dia 25 de janeiro de 2022, no 

caderno de Publicações Legais, Edição nº 8065 – Página B7 e encaminhado a todos os Secretários 

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

tem a seguinte pauta: 1) Auditoria/cirurgias eletivas; 2) Reajuste 

Procedimentos/exames/consultas; 3) Assuntos Gerais: 3.1) Profissional médico na Atenção 

Básica e Especializada nos Municípios; 3.2) Regulação de órtese ocular; 3.3) Valores inclusão de 

terapias alternativas; 3.4) Opera Paraná; 3.5) Convênio Acesso; 3.6) Constituir Comissão de 

Secretários – Documentos Institucionais; 3.7) Carta aos Usuários CONIMS; 3.8) Inclusão de 

Novos Serviços; 3.9) Ofício Pato Branco/Pr.  A Secretária Executiva, Ivete juntamente com a 

Coordenadora do Conselho de Secretários, Saliane dá abertura à reunião saudando os 

presentes. Após aprovação da Ata 006, de 03 de dezembro de 2021, passa para os assuntos da 

pauta.1) Auditoria/Cirurgias eletivas; apresentado os valores referente as cirurgias eletivas 

realizada no Instituto Médico Nossa Vida,  conforme laudo do médico auditor do Conims em 

relação a divergências de cirurgias excludentes, quando se realiza um procedimento que 

incorpora os demais, assim conforme tabela apresentada pacientes dos Municípios de: Coronel 

Domingos Soares, Coronel Vivida, Honório Serpa; Itapejara d’Oeste. Mariópolis, São João, Sulina, 

Vitorino e Campo Erê terão valores restituídos conforme tabela de cada procedimento. Foi  

realizada a cobrança e com o pagamento pelo Instituto Médico Nossa Vida, será realizado o 

desconto destes valores para cada Município citados acima, dos valores pagos em desacordo 

com o procedimento realizado. 2) Reajuste Procedimentos/exames/consultas; problema 

levantado pelo Município de Campo Erê de alta demanda de consultas e dificuldade de 

encontrar profissionais foi apresentada a tabela para reajuste pelo índice IPCA (IBGE) de cada 

procedimento: Consulta em Atenção Especialidade de R$ 50,00 para R$ 60,00 (aprovada); 

Consulta em Atenção Especializada de R$ 80,00 para R$ 120,00, aprovado o reajuste para R$ 

96,00 a consulta. Procedimentos – Videoendoscopia Nasal – de R$ 150,00 para R$ 250,00; 

Videolaringoscopia de R$ 150,00 para R$ 250,00, não aprovado, apresentar ao prestador a 

contraposta de reajuste pelo índice INPC. 3) Assuntos Gerais: 3.1) Profissional médico na 

Atenção Básica e Especializada nos Municípios; Ivete fala  em relação ao profissional médico da 

atenção básica  que atuam nos Municípios consorciados, o Município precisa encaminhar ao 

CONIMS a declaração de carga horária do prestador até o dia 05 (cinco) de cada mês. Quem não 

entregar até essa data vai ficar de fora do pagamento do mês, todos concordam com a 

deliberação. Ivete fala que quando o profissional inicia no Município já e cobrado o valor 

referente ao mês com carga horária completa, e os meses subsequente e realizados os ajustes 

conforme a declaração de carga horária encaminhada. E comunicado também aos presentes 

que foi alterado o edital da atenção básica para inclusão de profissionais na atenção ao 

atendimento do COVID-19, devido à grande demanda de atendimentos nos Municípios, com a 

crescente de casos, bem como o número considerável de afastamento de profissionais devido 

ao contágio da nova variante, sendo necessário novos profissionais, para atendimentos da 

população. Ivete fala também dos atendimentos das especialidades nos Municípios, que os 



 
gestores precisam ficar atentos para eventuais alterações de carga horária, agendas e números 

de atendimentos, que tudo deve ser realizado por termo aditivo, sem formalização não deve 

existir quaisquer alterações no objeto do contrato firmado. Outra questão também que será 

repassada individualmente a cada secretário Municipal de Saúde e com relação ao alto índice 

de absenteísmo, consultas não agendada e pagas, pois quando o especialista vai ao município 

ele recebe a agenda completa, independentes do número atendido, sendo repassado a lista para 

cada gestor analisar e tomar providências sobre essa questão com sua equipe técnica, visando 

eliminar qualquer tipo de problema em relação ao apontado. 3.2) Regulação de órtese ocular; 

Ivete repassa aos presentes o Conteúdo do Ofício Circular 002/2022 Licitação CONIMS – que 

descreve o procedimento para entrega dos óculos aos pacientes e forma de faturamento para 

as empresas credenciadas. Anteriormente era por Processo Licitatório – pregão, atualmente 

com a nova formatação por credenciamento – Inexigibilidade qualquer dúvida dos gestores e/ou 

prestadores, buscar informações no setor de licitação. 3.3) Valores Inclusão Terapias 

Alternativas; Ivete apresente a cotação de preços realizada na região em relação aos seguintes 

procedimentos que haviam sido solicitados pelos Municípios, com a tabela de valores ficou 

deliberado da seguinte maneira: - Terapia Ocupacional com integração sensorial e Bobath, não 

aprovada; - Terapia ocupacional, aprovada no valor de R$ 145,00 sem deslocamento; com 

deslocamento R$ 160,00; - Tratamento de reabilitação neurológica pelo método Cuevas Medeck 

exercise nível I, II e III – CME;  aprovado R$ 200,00  terapia em todos os níveis; - Tratamento de 

reabilitação neurológica pelo Método Bobath; aprovado em R$ 162,50; - Fonoaudiologia; 

aprovado em R$ 110,00; - Fonoaudiologia especializada em linguagem; aprovado em R$ 150,00;  

- Equoterapia; aprovado em R$ 90,00; - Terapia craniossacral, aprovado em R$ 160,00. Os 

secretários entendem os valores que tem um custo elevado, mas diante de demanda cada vez 

mais crescente junto à população de seu Município e a dificuldade em encontrar profissional na 

nossa região, entendem que deve ser dado prosseguimento na contratação de profissionais para 

atendimento da população referenda nas terapias citada acima. 3.4) Programa Opera Paraná; 

Ivete fala da Resolução SESA nº 1104/2021 que instituiu o Programa Paranaense de Ampliação 

do Acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos para atendimento dos usuários do Sistema 

Único de Saúde – SUS – no Estado do Paraná – “Opera Paraná”, teve ampla discussão do 

programa junto ao CRESEMS e na última reunião da CIR, ficando definido que  Pato Branco irá 

receber o recurso e repassar ao Consórcio para execução. Cada Município ficou responsável para 

passar relação de cada procedimento eletivo que tem pendente, sendo realizado um ótimo 

trabalho pelo Mateus – COSEMS com a compilação das planilhas por procedimento e por 

Município, repassando na sequência para Regional de Saúde. Mateus apresenta aleatoriamente 

a planilha de um Município a título de exemplo (Proposta de pactuação da utilização do Recurso 

da 1ª Fase do Programa “Opera Paraná”) e fala aos presentes quem ainda não enviou os dados 

de seu Município enviar com urgência para ele, que na sequência precisa enviar para a Regional. 

Rafael Secretário de Palmas fala que está realizando os procedimentos para conveniar 

diretamente com Chopinzinho - Instituto São Rafael para executar o programa para os pacientes 

de seu Município. 3.5) Convênio Acesso; apresentado tabelas com os valores per capita e por 

utilização do valor que precisa ser defino como pagar ao Município de Pato Branco pela 

diferença do índice entre os meses de setembro a dezembro de 2021, tendo o valor a pagar na 

importância de R$ 111.143,08 - os presentes solicitam que seja incluído na tabela a média entre 

o valor per capita e o valor por utilização para que assim tenham mais uma possibilidade de 

discussão na Assembleia Geral. Bem como valor do contrato Acesso, per capita, por utilização, 

média entre per capita e utilização. Tabela apresentada com os número de atendimentos até 

julho de 2021 e média de custo de atendimentos. Assunto será deliberado na Assembleia Geral 



 
na próxima semana. 3.6) Constituir Comissão de Secretários – Documentos Institucionais; tendo 

em vista a necessidade de reformulação dos documentos institucionais o que já foi deliberado 

pela Assembleia Geral,  ficou para definir a Comissão de Secretários, sendo neste Momento 

instituto a mesma com os seguintes nomes: Vilson Forgiarini de Vitorino/Pr; Saliane Pegoraro 

de Bom Sucesso do Sul/Pr, João Paulo Garcia de Galvão/SC; Aline  Ferst de Mariópolis/Pr;  e 

Rogério Acácio Mascarello de Novo Horizonte/SC. 3.7) Carta Usuário CONIMS; Ivete apresenta 

modelo de carta para envio os usuários do Conims, os presentes aprovam a mesma, que deverá 

ser assinada pelo Secretário Municipal de Saúde de cada Município, e seguirá juntamente com 

a fatura. 3.8) Inclusão de Novos Serviços: Exames de Erro de Metabolismo Sangue e Pesquisa de 

erros inatos do Metabolismo na urina, realizada cotação de preços, conforme apresentado, 

segundo os secretários que tinham solicitado a inclusão dos referidos exames, foi solucionado a 

questão com os exames que já fazem parte do edital, e laboratórios credenciados, assim como 

o valor ficou considerável entendem que neste momento a discussão do assunto fica suspensa. 

3.9) Ofício de Pato Branco/Pr: Ivete apresenta o Ofício nº 362/2021, de 30 de novembro de 

2021, da Secretaria de Saúde que solicita a possiblidade do CAPS AD III de Coronel Vivida, 

atender os usuários com transtornos devido ao abuso de álcool e drogas, sem a condicionalidade 

de permanecerem em regime de acolhimento, para os adolescentes que permanecer em 

restrição de liberdade do CENSE (Centro de Socioeducacional do Município de Pato Branco). Os 

presentes entendem que o CAPS ADIII e para atendimento de adultos, caso seja permitido 

tratamento de adolescentes pode gerar problemas com a miscelânea de pacientes, sendo que 

o local não e para atendimentos deste público, conforme Resolução da instituição do CAPS ADIII, 

assim a solicitação contida no Ofício nº 362/2021, não foi aprovada.  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  __________________________  

Clevelândia/PR Kelli da Silva de Moraes __________________________ 

Chopinzinho/PR Graziele Matte Dossena ___________________________ 

Coronel Vivida/PR Vinicius Tourinho ___________________________ 

Coronel Domingos Soares/PR Marly Maito ___________________________ 

Coronel Vivida/PR Vinicius Tourinho ___________________________ 

Coronel Martins/SC Valcir Alvaristo ___________________________ 

Galvão/SC João Paulo Garcia ___________________________ 

Honório Serpa/PR José Peron ___________________________ 



 
Itapejara D’Oeste/PR Aran Klein Fernandes __________________________  

Mangueirinha/PR Ivoliciano Leonarchik __________________________  

Mariópolis/PR Aline Ferst __________________________ 

Novo Horizonte/SC Rogério Acácio Mascarello __________________________ 

Palmas/PR Rafael Barboza Santos __________________________  

Palma Sola/SC Juliano Zandoná __________________________  

São João/PR Odair Chuta  __________________________  

São Lourenço do Oeste/SC Francielli Ligia Gracioli  __________________________  

Saudade do Iguaçu/PR Maicon Antônio Mezzalira  __________________________  

Sulina/PR Ronan Ernzen __________________________  

Vitorino/PR Vilson Forgiarini __________________________  

CONIMS  Ivete Maria Lorenzi __________________________  

CONIMS  Elires M.M. Menegussi __________________________  

   

   
 


