
   
 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
004/2017 

 
Aos vinte nove dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às nove horas, no auditório do CONIMS, situado 

na Rua Afonso Pena nº. 1902, Bairro Anchieta, no Município de Pato Branco/PR, reúnem-se em Assembleia 

Geral Ordinária, os Prefeitos dos municípios consorciados a esta entidade, conforme relação ao final. A 

convocação foi através do Edital nº. 004/2017, publicado no Jornal Diário do Sudoeste, no dia dezessete de 

agosto de dois mil e dezessete, no caderno de Publicações Legais, Página B1, edição nº6954, e encaminhado a 

todos os Prefeitos através de correio eletrônico, além de posterior confirmação de recebimento via contato 

telefônico.A Assembleia, sob a Presidência do Sr. Altair José Gasparetto, tem como pauta:1)Prestação de 

Contas Abril a Junho/2017;2)Proposta do Contrato de Rateio para o Exercício de 2018;3)Proposta do PLACIC – 

Plano de Ação Conjunta de Interesse Comum 2018;4)Proposta de Orçamento para 2018;5)Aprovação Diário 

Eletrônico;6)Homologação Propostas Conselho de Secretários;7)Assuntos Gerais.O Presidente do Consórcio Sr. 

Altair José Gasparetto, agradece a presença dos Prefeitos.1)O funcionário Marcos Brandoli, apresenta Prestação 

de Contas Abril a Junho de 2017,Receitas Abril a Junho de 2017:Ressarcimento de Serviços Prestados aos 

Municípios, R$ 5.057.890,32(cinco milhões, cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa reais e trinta e dois 

centavos), Recursos SUS/CRE/CEO R$ 724.120,71(setecentos e vinte e quatro mil, cento e vinte reais e setenta 

e um centavos), Recursos SUS/Hemonúcleo – Particular e Convênio R$ 145.802,05(cento e quarenta e cinco 

mil, oitocentos e dois reais e cinco centavos), Convênio CEO – SESA/MS R$39.600,00(trinta e nove mil e 

seiscentos reais), Convênio COMSUS 2 – SESA R$ 146.807,88(cento e quarenta e seis mil, oitocentos e sete 

reais e oitenta e oito centavos), Receita IRRF Pessoal R$ 43.518,78(quarenta e três mil, quinhentos e dezoito 

reais e setenta e oito centavos), Receita IRRF Prestadores de Serviços R$ 35.816,71( trinta e cinco mil, 

oitocentos e dezesseis reais e setenta e um centavos), Serviços de Fornecimento de Editais R$ 1.550,00(hum 

mil, quinhentos e cinquenta reais),Ressarcimento dos Funcionários R$ 81,14(oitenta e um reais e quatorze 

centavos), Receita da Dívida Ativa não tributária R$ 110.064,85(cento e dez mil, sessenta e quatro reais e oitenta 

e cinco centavos), Receita de Indenização Judicial R$ 341,04(trezentos e quarenta e um reais e quatro 

centavos), Outras Receitas(multas: dívida ativa/contratos) R$ 9.368,84(nove mil, trezentos e sessenta e oito 

reais e oitenta e quatro centavos), Rendimentos Aplicações Financeiras(convênios) R$ 61.742,65(sessenta e um 

mil reais e setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), Rendimentos e Aplicações 

Financeiras R$ 12.600,81(doze mil, seiscentos reais e oitenta e um centavos), Total das Receitas 

R$6.389.305,78(seis milhões, trezentos e oitenta e nove mil, trezentos e cinco reais e setenta e oito centavos). 

Foram apresentadas as despesas liquidadas da Diretoria Administrativa, Hemonúcleo, Atendimento aos 

Municípios Consorciados, Execução da despesa no período de abril a junho de 2017, Demonstrativos da 

Despesa com Recursos Humanos.2)Contrato de rateio exercício de 2018, Cláusula Primeira – Do Objeto: 

Constitui objeto deste contrato o repasse de recursos financeiros destinados ao custeio dos projetos e atividades 

desenvolvidas pelo Consórcio, para a execução das finalidades, previstas nos art. 4° e 5° do Estatuto Social. 

Parágrafo 3°: Integrará a receita própria do Consórcio o produto da arrecadação do imposto de Renda Retido na 

Fonte – IRRF, sobre os proventos de qualquer natureza, retidos nos pagamentos realizados, bem como os 

recursos do Sistema único de Saúde – SUS. Cláusula Segunda – do Valor: Os recursos destinados ao 

Consórcio, no valor total de R$ 21.463.357,60(vinte e um milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, trezentos e 

cinquenta e sete reais e sessenta centavos) serão repassados pelos entes consorciados da seguinte forma: O 

valor mensal destinado à cobertura dos gastos acima previstos para o ano de 2018 é de R$ 1.780.279,80(Hum 

milhão, setecentos e oitenta mil, duzentos e setenta reais e oitenta centavos), sendo que os valores individuais, 

mensais e anuais de cada Município consorciado estão demonstrados no quadro abaixo: Os valores destinados 

à contrapartida para a aquisição de equipamentos, prestação de serviços  entre outros serão repassados 

conforme estabelece o Convênio ou conforme a necessidade do Consórcio. Aprovado por todos.Os valores 

integrantes do contrato de rateio são compostos de duas partes: Medicamentos, materiais, insumos e serviços-

calculados com base no valor médio executado nos meses de março a junho de 2017, acrescido do percentual 



   
 
de 6,29%IPCA do ano de 2016, visando garantir a previsão da inflação e do crescimento da demanda no 

atendimento aos usuários dos Municípios consorciados para o exercício de 2018 e Investimentos: calculado 

percaptamente entre os Municípios para atender o valor da contrapartida de equipamentos, máquinas e 

aparelhos, ou outra necessidade de investimento aprovada pelos órgãos deliberativos do Consórcio, anexo 

tabela. Parágrafo Primeiro: Os valores constantes na “Cláusula Segunda” serão repassados mensalmente 

pelos Municípios até o dia 20(vinte) de cada mês, exceto no mês de dezembro que será antecipado para o dia 

15(quinze). Parágrafo Segundo: No mês de janeiro o valor mensal será na forma de antecipação, nos demais 

meses o valor será de acordo com o faturamento, que poderá variar para mais ou para menos, conforme a 

utilização de cada município, exceto os recursos para investimentos. Parágrafo Terceiro: Os valores dos 

serviços realizados, medicamentos, materiais e insumos utilizados pelos contratantes, serão pagos, 

mensalmente, mediante a emissão de boleto bancário ou mediante débito na conta corrente vinculada a 

Prefeitura Municipal de cada município Contratante, através de autorização previamente assinada e com 

validade para o ano de 2018. Parágrafo Quarto: Os recursos destinados ao atendimento da contrapartida de 

investimentos serão repassados à medida que forem sendo realizadas as aquisições. Cláusula Sétima do 

Encontro de Contas: No mês de fevereiro de 2019 será realizado o encontro de contas anual, após o 

fechamento do faturamento dos municípios da competência dezembro de 2018.Cláusula Oitava – da Vigência: 

O prazo de vigência é de 12(doze) meses, iniciando – se em 01 de janeiro de 2018 e término para 31 de 

dezembro de 2018. Parágrafo Primeiro – Este contrato poderá ser alterado durante sua vigência, mediante a 

deliberação de dois terços (2/3) do potencial de votos do Consórcio.3)PLACIC – Plano de Ação Conjuntiva de 

Interesse Comum, estabelece as Diretrizes Orçamentárias a serem observadas para o Exercício de 2018, ART. 

7 - A proposta orçamentária que o Presidente encaminhará à aprovação da Assembleia de Prefeitos compor- se 

–à de resolução orçamentária. Art. 8 -  Integração a Resolução Orçamentária Anual, no mínimo: a)Sumário geral 

da receita e despesa, por categorias econômicas; b) Anexos II e VI, da lei n° 4.320/64. Art. 12- A elaboração da 

Resolução, a aprovação e a execução Orçamentária de 2018, deverão ser realizadas de modo a evidenciar o 

princípio da publicidade e permitindo-se amplo acesso aos associados a todas as informações relativas a cada 

uma dessas etapas. Art 13- A resolução Orçamentária para o exercício de 2018 alocará recursos para todas as 

Unidades Administrativas do Consórcio, depois de deduzidos os recursos destinados conforme abaixo: I- ao 

pagamento de despesas com o pessoal e encargos sociais; II- à contrapartida de programas objetos de 

convênios; III- à reserva de contingência, de acordo com o especificado nesta Resolução; Art 14- A Resolução 

Orçamentária Anual deverá ser editada até o dia 31 de agosto de 2017. Dela constará Reserva de Contingência 

no montante definido com base na receita prevista, de no mínimo 0,30%(trinta centésimos), destinada ao 

atendimento de passivos contingentes e outros riscos imprevistos, podendo o valor a ser utilizado como recurso 

para suplementação de dotações orçamentárias, caso não tenha sido utilizado até o final do mês de outubro. Art 

18- A proposta orçamentária será elaborada em consonância com as disposições constantes na Lei 

Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, tendo seu valor fixado em reais com base na previsão das 

receitas. Parágrafo Único – na estimativa das receitas deverão ser considerados para fins de previsão: I- Os 

valores previstos no Contrato de rateio firmado com os municípios consorciados, compatibilizados com os 

valores executados nos meses de março a junho de 2017; II- Ampliação do número de consorciados; III- A 

perspectiva real de mudança da forma de utilização dos serviços e insumos por parte dos Consorciados. Art 20-  

Das disposições relativas às despesas do consórcio com o pessoal; Para fins de atendimento ao disposto no art. 

169, 1º inciso II, da Constituição Federal, ficam autorizadas as concessões de vantagens, criação de empregos e 

funções, alterações do plano de empregos, observado o disposto nos art. 20 e 71, da Lei Complementar n° 101, 

de 04 de maio de 2000. Parágrafo Único- Aos empregados do Consórcio, fica assegurado o reajuste salarial 

mínimo anual, baseado na variação do IPCA e a remuneração mínima equivalente ao Salário Mínimo Nacional. 

Art 21- O Contrato de Rateio de que se trata o inciso V, do Art. 1° desta Resolução, para atender os dispositivos 

da Lei n° 11.107/2005 deverá especificar a estimativa da totalidade do fornecimento de medicamentos, materiais 

e insumos e serviços a serem prestados pelo Consórcio aos consorciados, quantificados monetariamente para 



   
 
fins orçamentários, tomando-se como parâmetro as premissas estabelecidas no Parágrafo Único do Art 18, desta 

resolução. Parágrafo Único-Integrarão o Contrato de rateio, os recursos destinados à contrapartida para os 

investimentos na modernização de equipamentos, máquinas e aparelhos para o Consórcio. Demonstrativos da 

Receita Exercício 2018 anexo tabela.4) Proposta Orçamentária 2018, apresentado o demonstrativo da Evolução 

da Receita desde 2013 à 2017, projeção para 2018.Reumo do Orçamento: Secretaria Executiva valor 2017 de 

R$ 2.317.540,00(dois milhões, trezentos e dezessete mil, quinhentos e quarenta reais) e valor em 2018 

R$2.498.000,00(dois milhões, quatrocentos e noventa e oito mil reais); Modernização de Equipamentos, valor em 

2017 R$ 400.000,00(quatrocentos mil reais), em 2018 valor de R$ 100.000,00(cem mil reais);Atendimento aos 

Municípios, valor em 2017 R$ 19.046.274,34(dezenove milhões, quarenta e seis mil, duzentos e setenta e quatro 

reais e trinta e quatro centavos), valor em 2018 R$ 23.173.276,00(vinte e três milhões, cento e setenta e três mil, 

duzentos e setenta e seis reais); Hemonúcleo – Pato Branco, valor em 2017 R$ 791.000,00(setecentos e 

noventa e um mil reais), em 2018 não haverá despesas; Total Geral do Orçamento em 2017 R$ 

22.554.814,34(vinte e dois milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e quatorze reais e trinta e 

quatro centavos), em 2018 R$ 25.771.276,00(vinte e cinco milhões, setecentos e setenta e um mil, duzentos e 

setenta e seis reais).5) Institui o Portal da Associação dos Municípios do Paraná – AMP, como órgão de 

Publicação Oficial na forma eletrônica do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS, Aprovado.6) Alteração 

na forma de apresentação do Faturamento, no término de cada ano fazer compensação, em fevereiro será feito 

encontro de contas, aprovado. Aumento do Teto SUS em R$176.000,00(cento e setenta e seis mil reais) 

mensais, distribuídos entre os Municípios consorciados do Estado do Paraná e Santa Catarina. Cirurgias 

Eletivas, foi feito relatório e levado ao Chefe da regional, todo mês tem aumentado o gasto, sobrou 

R$60.000,00(sessenta mil reais) em conta faltam ainda quatro parcelas para serem repassadas, sendo que foi 

levado outra relação de novas cirurgias para serem aprovadas pela Regional.O Prefeito Nilson fez proposta 

continuar fazendo cirurgias e no final fazer ajuste de contas para o Município que não usar recurso, 

aprovado.Apresentada Planilha do Raio X, levantamento de preços, TRX, Uniradi, valor médio de R$21,33(vinte 

e um reais e trinta e três centavos)com laudo.Alteração valores credenciamento, aprovado7)Assuntos Gerais.7.1) 

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 mais de uma 

transferência;7.2)Contabilidade;/Faturamento: separar relatórios de serviços conforme demanda do 

município;7.3) Execução do Contrato de Rateio 1º semestre de 2017;7.4) Apresentado Gráfico comparativo de 

material e serviços; 7.5) Apresentado os valores do Orçamento x Contrato de Rateio, estimativa de material de 

consumo dos Municípios.Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que será assinada por mim, 

Katiuscia Albuquerque, foi lida, aprovada e será assinada por todos os participantes nesta reunião. 

 



   
 

 

 

 

       Município    Participante                   Assinatura 

BOM SUCESSO DO SUL Nilson Antonio Feversani 
 
      ____________________________ 

 

CAMPO ERÊ Odilson Vicente de Lima       ____________________________ 
 

CLEVELÂNDIA Ademir Jose Gheller       ____________________________ 
 

CORONEL DOMINGOS SOARES Maria Antonieta de Araujo Almeida       ____________________________ 
 

CORONEL VIVIDA Frank Ariel Schiavini       ____________________________ 
 

GALVÃO Admir Edi Dalla Cort       ____________________________ 
 

HONÓRIO SERPA Luciano Dias       ____________________________ 
 

ITAPEJARA DO OESTE Agilberto Lucindo Perin       ____________________________ 
 

JUPIÁ Augusto Cesar Nascimento Loureiro       ____________________________ 
 

MANGUEIRINHA Elidio Zimerman de Moraes       ____________________________ 
 

MARIÓPOLIS Neuri Roque Rossetti Gehlen       ____________________________ 
 

NOVO HORIZONTE Vanderlei Sanagiotto       ____________________________ 
 

SÃO BERNARDINHO Adeli Jose Riffel       ____________________________ 
 

SÃO JOÃO Altair José Gasparetto       ____________________________ 
 

SÃO LOURENÇO DO OESTE Rafael Caleffi       ____________________________ 
 

VITORINO Juarez Votri       ____________________________ 
 

 



   
 

                      CONIMS              Ivete Maria Lorenzi                   ____________________________ 

                      CONIMS            Katiuscia Albuquerque                    ____________________________ 

                      CONIMS            Marcos Brandoli                     ____________________________ 

                       CONIMS            Inor Olivo                      ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


