
 

 

 Conselho de Secretários Municipais de Saúde 

Ata 004/2018 

 

Aos três dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às quatorze horas, nas dependências do Consórcio 

Intermunicipal de Saúde de Pato Branco, Município de Pato Branco/PR, reúne-se o Conselho de 

Secretários Municipais de Saúde do Consórcio Intermunicipal de Saúde. A convocação foi realizada 

através do Edital Nº. 004/2018, encaminhado ao Diário do Sudoeste, Caderno Integrante da Edição n° 

7187 Pag. B1, de vinte e quatro de julho de dois mil e dezoito, e no Site do CONIMS, e encaminhada 

através de correio eletrônico a todos os Secretários, além de posterior confirmação de recebimento via 

contato telefônico. Os membros presentes deste Conselho conforme relação ao final assina o livro de 

presença e a esta ata após sua aprovação, sendo que os que se fazem representar estão amparados por 

procuração específica para o ato. A Secretária Executiva Ivete Maria Lorenzi, abre a reunião 

agradecendo a presença de todos os Secretários. Coloca em apreciação a Pauta e a aprovação da Ata n° 

003/2018 a qual é aprovada por todos, passando a ser a seguinte: 1) COMSUS II; 2) Cirurgias Eletivas; 

3) Rede Acesso; 4) Credenciamento de Novos Serviços; 5) Assuntos Gerais: 5.1) Recursos Aparelho 

Auditivo. Item 01)Apresentação da nova programação com Consultas, Exames e Próteses 

Odontológicas – Termo de Referência com valores mensais para cada serviços. No COMSUS os 

serviços não devem ser cotizados, o município para agendar precisa estratificar dentro das Linhas de 

Cuidados. O Município que estiver estratificado encaminha para a responsável pela enfermagem do 

CONIMS para ser agendado. Se houver sobras consultas, será liberado para todos. 02) Cirurgias Eletivas 

(saldo julho/2018), tabela em anexo. Novo processo de Cirurgias Eletivas com valor global, facilitando 

a inclusão de novos procedimentos, para encaminhar os laudos cirúrgicos os municípios devem colocar 

carimbo do seu Auditor (quem tiver) e do secretário, autorizando o procedimento. Item 03) Termo de 

Convênio n° 01/2017, referente ao Projeto Acesso, no valor total de R$ 2.781.824,04(dois milhões, 

setecentos e oitenta e um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quatro centavos), valor repassado 

R$1.390.912,02(Hum milhão, trezentos e noventa mil, novecentos e doze reais e dois centavos), a 

repassar R$1.390.912,02(Hum milhão, trezentos e noventa mil, novecentos e doze reais e dois centavos),  

demonstrativo do número de atendimentos por município no período de 01/2017 a 06/2018. Item 04) 

Apresentada a tabela para credenciamento de Fonoaudiologia, Nutricionista, Psicologia e Fisioterapia 

para análise dos Municípios, sobre os valores. Item 5.1) Percapta auditivas, anexo tabela, deliberado em 

CIB Regional e reunião do CRESEMS sobre alteração do repasse financeiro das Próteses Auditivas, o 

Município de Pato Branco através de fatura SUS fará o repasse em três parcelas ao CONIMS,  valores 

dos 13 municípios consorciados, que utilizarão em exames de média e alta complexidade. 5.2) Teto 

SUS,  suspendido o repasse dos valores referentes ao CEO, os teto SUS  municípios não foi alterado, 

anexo tabela. 5.3) Dra. Vivian Geriatria, período de onze meses, programado 704(setecentos e quatro) 

consultas, realizado 166(cento e sessenta e seis) consultas, custo por consulta R$ 290,44(duzentos e 

noventa reais e quarenta e quatro centavos), o colegiado decidiu encerrar o contrato da mesma. 5.4) 

Proposta de alteração de valor de credenciamento – Uniclínicas, o exame de Eletroneuromiografia 

(ENMG) 2 membros, valor atual R$ 230,77(duzentos e trinta reais e setenta e sete centavos), valor SUS 

R$ 27,00(vinte e sete reais), proposta feita de R$ 300,00(trezentos reais), diferença para o município R$ 

273,00(duzentos e setenta e três reais), sendo feita contraproposta dos secretários no valor de 

R$270,00(duzentos e setenta reais). 5.4) Apresentada a projeção do Contrato de Rateio 2019, valor 

mensal R$ 2.602.667,00(dois milhões, seiscentos e dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais), 

equipamentos e material permanente anual R$110.000,00(cento e dez mil reais), total anual R$ 

31.342.004,00(trinta e um milhões, trezentos e quarenta e dois mil, e quatro reais). 5.5) Proposta para o 

CONIMS realizar Licitação Compartilhada, garantindo ao Município economicidade nas aquisições de 

equipamentos/movéis/materiais médico-hospitalar e veículos. Nada havendo mais o que tratar foi 

lavrada a presente ata, que será assinada por mim, Katiuscia Albuquerque, foi lida, aprovada e será 

assinada por todos os presentes nesta reunião. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

Município Secretário(a) Assinatura 

Bom Sucesso do Sul Saliane Pegoraro __________________________ 

 

Coronel Vivida 

 

Verusca Fontanive __________________________ 

Honório Serpa                                  José Peron __________________________ 

Itapejara D’ Oeste Jussara Guenther __________________________ 

Mariópolis Fernando Romeiro __________________________ 

Saudade D’ Iguaçu                                                 Ivoliciano Leonarchik __________________________ 

São João Eliane Erchstalt 
__________________________ 

 

Vitorino Vilson Forgiarini __________________________ 

Coronel Martins Ivair Carlos Baldissera __________________________ 

Galvão João Paulo Garcia __________________________ 

Jupiá Adinan Southier Soares __________________________ 

Novo Horizonte Rogério Acácio Mascarello __________________________ 

São Bernardino Agostinho Luzi __________________________ 

São Lourenço D’Oeste Vânia Baldissera __________________________ 

CONIMS Ivete Maria Lorenzi __________________________ 

CONIMS Katiuscia Albuquerque __________________________ 

CONIMS Marcos Brandoli __________________________ 

   

 


