ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
002/2021

Aos cinco dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às nove horas, nas dependências do
Consórcio Intermunicipal de Saúde, situado na Rua Afonso Pena nº 1902, Bairro Anchieta, município
de Pato Branco/PR, com a participação em ambiente virtual da transmissão através de link:
meet.google.com/dap-nvic-qge, reúnem-se em Assembleia Geral Ordinária os Prefeitos dos
municípios consorciados, conforme relação ao final, sendo que os que se fazem representar
encaminham procuração para tanto. A convocação foi realizada através do Edital de Convocação
002/2021 de 18 de fevereiro de 2021, publicado no site do CONIMS e Diário Oficial, Jornal Diário do
Sudoeste do dia 19 de fevereiro de 2021, no caderno de Publicações Legais, Edição nº 7830 – Página
B6 e encaminhado a todos os Prefeitos através de correio eletrônico, além de posterior confirmação de
recebimento via contato telefônico. A Assembleia tem a seguinte pauta: 1) Homologação de Reunião
do Conselho de Secretários Municipais de Saúde; 2) Indicação do Conselho Fiscal – Gestão 21212022; 3) Reajuste Salarial – na forma do Plano de Empregos e Salarios; 4) Assuntos Gerais. O
Presidente Paulo Horn dá as boas vindas a todos e agradece a participação. 1) Inciando a discussão
da pauta desta Assembleia com a apresentação do Conselho de Secretários Municipais de Saúde –
Eleição do Coordenador e Vice-Coordenador para a Gestão 2021-2022 – sendo homologados os
nomes indicados pelo Conselho; Coordenador; Saliane Pegoraro – Bom Sucesso do Sul e; ViceCoordenador: João Paulo Garcia – Galvão – fica homologada a eleição realizada por aclamação. 1.1)
Homologação do Reajuste de Consulta do Credenciamento nº 003/2017, com ultimo reajuste ocorreu
em 2017 onde passou de R$ 36,67 para R$ 40,00, com dificuldade em contratar profissionais, ficando
homologado a aplicação do índice pelo INPC reajustando o valor da consulta para R$ 50,00.
Representante da Prefeita de Clevelândia questiona se há na lista profissionais de fisioterapia, que em
seu Município não estão aceitando o valor, (vinte reais por sessão) e com acumulo da demanda, Ivete
explica que a fisioterapia não está neste credenciamento, que o reajuste sendo do interesse do
município, para viabilizar atendimentos, o gestor deve enviar ao consórcio documento justificando e
solicitando o reajuste. 1.2)Homologado a proposta de inclusão de procedimento hospitalar de
traumatologia Bucomaxilofacial, valor SUS duas tabelas e meia para o credenciamento.1.3)
Homologado o reajuste de serviços solicitado pelo prestador Uniclínicas Pato Branco, laudo de
eletroencefalograma de R$ 100,00 para R$ 110,00, em relação ao eletroneuromiograma de R$ 135,00
para R$ 250,00 por membro, encaminhar contrarproposta ao prestador, caso ocorra resistência do
prestador, pode chegar até o valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais). 1.3) Homologado o reajuste
do Prestador Alfa X Radiologia, radiografia panorâmica de mandíbula, o último reajuste ocorreu em
2019, passou de R$ 40,38 para R$ 46,09, aplicação do INPC, R$ 48,64 (quarenta e oito reais e
sessenta e quatro centavos). 1.4) Fica homologado a solicitação de inclusão de exame – Clínica
Radiológica do Sudoeste Ltda para substituir a Biopsia hepática, conforme justificado a importância do
exame para os pacientes e a economia que o mesmo gera em relação a biópsia, a clínica apresentou
proposta de valor de R$ 450,00, sendo sugerido apresentação de contraproposta no valor de R$
350,00, considerando a média do Banco de Preços. 1.5) Fica homologao a inclusão da prótese Dentária
total e parcial, Ivete apresenta a proposta de credenciamento para prótese, fala que nos mesmo moldes
da endodontia a terceirização tem funcionado e reduzido as filas de espera dos municípios de forma
significativa, fica decidido que os municípios que tem interesse devem enviar ao CONIMS lista de
quantidade de pacientes, sendo prótese total ou parcial para que o CONIMS possa mensurar o
quantitativo. Devido a pandemia tem gerado fila de espera no Municípios, sendo que os pacientes
precisam vir quatro vezes até o Consórcio para a realização das próteses, a tentativa e ainda reduzir o
valor da molgagem em R$ 100,00 para negociar com prestador, após os Municípios apresentarem o
levantamento. 1.6) Homologado o pedido de inclusão de Cirurgia de Coluna, comparativo de valores já
praticados com valores menores apresentados, aprovado proceder com o credenciamento com os
valores menores. Secretário Ivo, Saúde de Mangueirinha relata para os gestores ter cuidado, que os
procedimentos cirurgia de coluna de Alta Complexida de Neuro, não migrar todos para o Consórcio,
para encaminhar via referência que é Pato Branco com pactuações e recursos referentes ao teto SUS
de cada município. 2) Conforme o Estatuto Social o Conselho de Secretários indicou para compor o
Conselho Fiscal, a Sra. Camila Lorenzetti Secretária de Saúde do Munícipio de São Lourenço do

Oeste/SC. Assim fica deliberado em Assembleia a composição do Conselho Fiscal: José Peron
Secretário de Saúde de Honório Serpa, Sandra Maria da Rosa Secretária de Saúde de Clevelândia;
Alceo Negri Secretário de Saúde de São Bernardino; Renato Assis Calliari Secretário de Saúde de
Coronel Martins. 3) Reajuste Salarial – na forma do Plano de Empregos e Salarios, conforme artigo 67
da Resolução 091, o índice de INPC acumulado nos últimos 12 meses é de 5,53% e o valor alimentação
passa de R$ 260,00 para R$ 300,00. Apresentado os valores de impacto na folha de pagamento em
relação ao reajuste apresentado. Ivete ressalta que em ano/2020, não foi concedido o reajuste. Fica
aprovado os reajustes/reposição. Assunto Gerais: Referente a aquisição de vacinas Ivete apresenta a
discussão e relata que o Consórcio não tem capacidade técnica para um assunto tão delicado com
relação a aquisição de vacinas, sendo discutido em relação a problemática os Prefeitos entendem que
o Consórcio Paraná Saúde deve encampar a campanha para aquisição, sendo muito temário e inviável
firmar acordo com outros Consórcio que ainda não estão consituídos para tal atribuição. Ivete apresenta
a Nota emitida pela Confederação Nacional de Municípios sobre a aquisição de vacinas contra a Covid19 por meio de Consórcio Público, recomendando a observação a legislação vigente bem como
decisões do STF, com apontamentos sobre a questão da normas efetivas para aquisição de bens e
serviços com emprego de recursos públicos. Ivo de Mangueirinha fala que a imunização e
responsabilidade do Governo Federal, descrevendo que possivelmente o Consórcio que esta sendo
criado irá atender os grandes Municípios e estão gerando uma falsa expectativa na população e nos
gestores devido a grande demanda e falta de insumos para fabricação de vacinas com valores
elevadíssimos. Explica ainda que a SESA e COSEMS emitiram Nota Técnica como forma de esclarecer
a questão da aquisição de vacinas, que devido a tamanha complexidade também entende que a
campanha de aquisição deve ser realizada pelo Consórcio Paraná Saúde. Rafael de Clevelândia
também fala da questão da vacina que tem Municípios que já estão recebendo Projetos de Leis com a
finalidade de autorizar o executivo a ingressar no Consórcio e adquirir vacinas, parecendo mais um
evento midiático. Presidente Paulo fala da cautela dos Municípios em agir nesse momento também na
questão da compra de vacinas, para não entrar em um problema ainda maior pois a imunização está
longe de acontecer. Prefeito Nilson fala do Decreto do Estado que está em contato com Darlan,
Presidente da AMP/PR, para verificar com as mudanças que serão publicada hoje no Estado. Prefeita
de Campo Ere fala de valores com variação de vacina em 50,00 dólares e que a FECAN apresentou
valores do Laboratorio da Russia. Ivo fala que esse laboratório da Russia não tem matéria prima para
tamanha produção, seria mais para garantir contratos. Prefeito Nilson de Bom Sucesso do Sul fala que
o Governo do Estado tem orçamento mas não tem vacinas no mercado para aquisição. Prefeito Luciano
de Honório Serpa e Prefeita de Campo Erê relata da efetividade do toque de recolher noturno que
deve ser mantido. Prefeita fala que o Comércio já foi bastante penalizado. Prefeito Luciano relata o
sobrepeso dos Prefeitos nas decisões em relação a pandemia que o Governo do Estado fica calado
que o grande problema e a população, que a pulseira de identificação de confirmados e suspeitos e
multas tem funcionado bem. Ivo de Mangueirinha fala da prudência nas decisões dos gestores com
relação a questão de volta as aulas presenciais, tem aumentado os casos de infecção de crianças e
adolescentes em nossa região. Ivete questiona os Prefeitos com relação aos atendimentos presenciais
no CONIMS, ficou deliberado que se mantém suspensos até segunda-feira dia 08 de março de 2021,
com retorno a partir de terça-feira.Ivete fala dos equipamentos – respiradores de transporte chegam na
próxima terça-feira, 09/03 no CONIMS, sendo que os Municípios que haviam solicitados são os
seguintes: 1 Coronel Domingos Soares, 1 Honório Serpa, 2 Chopinzinho, 1 Bom Sucesso do Sul e a
Prefeita de Campo Erê ficou de verificar e dar retorno sobre a possível aquisição. Em relação aos
cilindros de oxigênio Ivete apresenta que está com dificuldade na aquisição tem a empresa Promedic
que apresentou orçamento no valor de R$ 5.000,00, outras no valor de R$ 1.600,00 mas com prazos
de 30/40 dias para entrega, devido a demanda os valores tem se elevado muito e até sumido do
mercado. Assim devido essas questões os Municípios precisam se manifestarem se tem interesse na
aquisição. Em relação as bombas de infusão chegam até a próxima sexta-feira. A Assembleia Geral
Extraordinária 002/2021 aprovou o estudo da viabilidade de instalação de usina de geração de oxigênio
no CONIMS para distribuição aos municípios. Ivete esclarece que após estudos mais aprofundados e
em análise do volume utilizado pelos municípios, e identificação dos demais requisitos: Falta de espaço
físico para instalação;Liberação ANVISA e Vigilância Sanitária; Alto custo de aquisição; Expressivo
valor de manutenção, e operador; No mínimo 09 testes de controle de qualidade anual. Capacidade
reduzida para atingir 95%, sugere a compra de usinas menores com instalação nos municípios, o

processo de instalação mais rápido e custos menores, Ivo de Mangueirinha manifesta-se que tem
interesse em negociar com a possibilidade de aquisição da Usina de geração de oxigênio, talvez em
parceria com Honório Serpa, Prefeito Luciano se manifesta para conversar sobre o assunto, ver a
demanda e viabilidade, desta forma ficou concluído que o Município que tiver interesse em adquirir a
usina deve se manifestar com brevidade ao CONIMS para que possa ser realizado levantamento e
cotação de preços, para instalação diretamento nos municípios. O Presidente retoma a palavra para
agradecer a presença de todos e, nada mais havendo a tratar, dá por encerrada a Assembléia, cuja ata
é lavrada por mim, Elires Marinho de Melo Menegussi, e, após lida e aprovada, assinada por todos os
presentes, conforme relação ao final.
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