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ATO DE CONSÓRCIO 

Resolução nº 217/2020 

Dispõe sobre a alteração e supressão de redação do 

edital de credenciamento nº 001/2018. 

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde, Senhor Altair José Gasparetto, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo de Intenções, Estatuto Social e 

Contrato de Consórcio Público:    

CONSIDERANDO a otimização do processo de trabalho pertinentes ao trâmite de 

documentos de cirurgias eletivas; 

CONSIDERANDO os princípios da economicidade e eficiência aplicados à administração 

pública; 

RESOLVE: 

Art. 1º Alterar a redação do edital nº 001/2018 e minuta do contrato: 

a) REDAÇÃO ATUAL – EDITAL (14.2.32) E MINUTA DE CONTRATO (3.2.32.)  

Apresentar espelho, conforme Anexo VII, com nome do paciente, município de origem do 

paciente, data da internação, data de alta, médico cirurgião, médico anestesista, 

procedimento realizado, OPMS, Tomografias e exames de Anátomo Patológico, juntamente 

com prontuário e demais informações necessárias ao acompanhamento da execução dos 

serviços. 

b) REDAÇÃO ALTERADA - EDITAL (14.2.32) E MINUTA DE CONTRATO (3.2.32.)  

Apresentar espelho, conforme Anexo VII, com nome do paciente, município de origem do 

paciente, data da internação, data de alta, médico cirurgião, médico anestesista, 

procedimento realizado, OPMS, exames de imagem, laboratoriais e anátomo patológico, 

juntamente com prontuário em formato digitalizado e demais informações necessárias 

ao acompanhamento da execução dos serviços. 

Art. 2º Suprimir a redação dos itens 13.19. e 2.19, do edital e minuta de contrato, 

respectivamente, do Credenciamento nº 001/2018: “As cirurgias poderão ser realizadas 

dentro do mês ou no mês seguinte, ou ainda, adiantadas desde que se garanta a 

manutenção do número mínimo estipulado no credenciamento.” 

Art. 3º As demais informações do edital referenciado permanecem inalteradas, revogadas 

as disposições contrárias. 

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Pato Branco/PR, 24 de novembro de 2020. 

 
 

ALTAIR JOSÉ GASPARETTO 
    PRESIDENTE 


