
 Conselho de Secretários Municipais de Saúde 
Ata 05/2017 

 

Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta minutos, 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. 05/2017, no Site do CONIMS no dia 
dezessete de julho de dois mil e dezessete 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 Coordenadora do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, Franceli 
F. Davi, abre a reunião agradecendo a presença de todos os Secretários e Contadores presentes, 
confirma se todos os Secretários receberam por e-mail a Ata 04/2017.Coloca em apreciação a 
Pauta, a qual é aprovada por todos, passando a ser a seguinte: 1.)Apresentação das Tabelas 
SUS; 2)Proposta de Rateio Teto SUS; 3)Suplementação Orçamentária; 4)Aditivo de Contrato de 
Rateio; 5)Assuntos Gerais; A Secretária Executiva Ivete Maria Lorenzi, inicia com a apresentação 
do Faturamento do Teto Sus de cada Município, onde foi apresentado a alteração na forma de 
apresentação do Faturamento, será encaminhado um relatório com os procedimentos e pacientes 
relativos ao valor do Teto de cada município, no término de cada ano será realizado ajuste de 
contas, visto que no faturamento/mês não é possível fechar 100% o Teto de cada município, 
referente ao quadro da antecipação foi suprimida da apresentação, como acontece somente no 
início e final de cada ano, será lançada nessas duas faturas/relatórios. Aprovado. 2)Através da 
deputada Leandre Dal Ponte  o Ministro Ricardo Barros,  aprovou a proposta do aumento do Teto 
SUS R$176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), sendo feito rateio per capta entre os 
Municípios Consorciados do Paraná e Santa Catarina,( Deliberação Nº169-10/07/2017), anexo 
planilha de rateio, que será executada após portaria de repasse dos recursos.Aprovada.3) 
Apresentado aos municípios a necessidade de suplementação orçamentária, anexo tabelas; 4) Os 
municípios deverão encaminhar solicitação de aditivo ao Contrato de Rateio, conforme utilização 
apresentada, anexo tabelas. 5)Assuntos Gerais; 5.1)Proposta de Credenciamento de Raio X, o 
prestador propõe o valor de R$ 21,50(vinte e um reais e cinquenta centavos), sendo os exames 
descritos através do Ofício recebido. Os Secretários sugerem fazer uma cotação de valores para 
padronizar, para efetuar alteração da Tabela de Credenciamento existente, e encaminhar para 
homologaçao. 5.2) Pato Branco, solicitou a sala que hoje estamos realizando os exames de RX 
dos Municípios até 15/08/2017. 5.3) A Dra. Cristiane, Odontóloga, solicitou a liberação de um 
período por semana para atender no ambulatório de oncologia e os procedimentos cirúrgicos dos 
Municípios consorciados, não aprovado. 5.4) Portaria n°1.188 de 11/07/2017-Cirurgias Eletivas, 
recurso Federal per capta por Município, sugestão que o valor seja repassado ao CONIMS, devido 
o curto período para utilização do recurso, Dezembro/2017. Apresentado utilização dos recursos 
referente as Cirurgias Eletivas, decidido pela paralização do município que já utilizou seu valor per 
capta. Tabela anexa. 5.5) Pagamento do Faturamento pode ser realizado através do boleto 
bancário ou também os Municípios que desejarem pagar com mais de uma conta bancária podem 
efetuar transferência. O faturamento irá separar os relatórios de utilização dos serviços conforme 
demanda do Município, que através de ofício encaminhado ao setor, informando  como será 
efetuado o pagamento, mencionando as Fonte Orçamentárias, Conta e Valores. 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. 
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Bom Sucesso do Sul   

Secretário(a) 
 

Elaine Therez. Frizon 

Assinatura 
 
 

Chopinzinho Fabiano Popia __________________________ 

Clevelândia Zenilde Albino Narcizo __________________________ 

Coronel Domingos Soares Cleonice F. Silveira dos Santos __________________________ 

 
Coronel Vivida 
 

Liliane G. Fontanive __________________________ 

Honório Serpa                                  José Peron __________________________ 

Itapejara D’ Oeste Jussara Guenther __________________________ 

Manguerinha Ivoliciano Leonarchik ___________________________ 

Mariópolis Giovana Abegg __________________________ 

Saudade do Iguaçu Franceli  F. Davi __________________________ 

Sulina Adelaide Pereira Costa __________________________ 



Vitorino Vilson Forgiarini __________________________ 

Galvão João Paulo Garcia __________________________ 

Jupiá Adinan Southier Soares __________________________ 

Novo Horizonte Rogério Acácio Mascarello __________________________ 

São Bernadino Agostinho Luzi __________________________ 

São Lourenço do Oeste Vânia Baldissera __________________________ 

CONIMS Ivete Maria Lorenzi __________________________ 

CONIMS Katiuscia Albuquerque __________________________ 

CONIMS Marcos Brandoli __________________________ 

   

 
 


