
 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  

001/2020  

  

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, no auditório 

do CONIMS, situado na Rua Afonso Pena nº 1902, Bairro Anchieta, município de Pato Branco/PR, 

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 

através do Edital nº 001/2020, publicado no site do CONIMS e Jornal Diário do Sudoeste do dia 12 de 

fevereiro de 2020, no caderno de Publicações Legais, Página B5, edição nº 7575 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 a seguinte pauta: 

1) Homologação das reuniões de Conselho de Secretários 006/2019 e 001/2020; 2) Prestação de 

Contas Exercício 2019; 3) Assuntos Gerais: 3.1. Emenda Parlamentar; 3.2. Credenciamento de novos 

profissionais; 3.3. Casa de Apoio; 3.4. Ferramenta Controle de Arboviroses; 3.5. TFD; 3.6. Pregão 

Odontólogo Endodontista e Protesista; 3.7. Ingresso do Município de Ipuaçu/SC; 3.8. Ambulatório CRE 

Chopinzinho; 3.9. Proposta Dr. Fábio Gava. O Presidente Altair abre a reunião saudando a todos e 

prestando uma homenagem ao Prefeito de Mariópolis, Sr. Neuri Roque Rossetti Gheler, falecido há 

poucos dias, e dando as boas-vindas ao novo Prefeito Tobias. Põe a Ata da Assembleia 005/2019 em 

votação, e esta é aprovada por todos. Em seguida passa a palavra à Secretária Executiva do CONIMS 

para que apresente a pauta do dia. 1) Homologação das reuniões dos Secretários: a) Proposta do Dr. 

Carlos Dezanetti para realização do teste de urease durante exame de endoscopia ao custo de R$ 

19,76, devendo ser solicitado ao mesmo que em casos positivos já seja dado receituário para 

tratamento. Aprovado. b) Solicitação do ISSAL para alteração de nomenclatura no credenciamento do 

Consórcio, do procedimento Introdutor 6F – 90cm, sem alteração de valor. Aprovado. O Prefeito de 

Bom Sucesso questiona a grande quantidade de exames solicitados pelos oftalmologistas e Ivete 

explica que haveria necessidade de auditoria pelos municípios ou pelo Consórcio, pois há dificuldade 

em contestar diagnóstico e procedimentos médicos por alguém que não tenha o conhecimento técnico. 

Explana as dificuldades encontradas no faturamento quando, em algumas ocasiões, são autorizados 

pelo Gestor Municipal procedimentos de um determinado valor e na hora de faturar foram incluídos por 

parte do prestador/profissional médico, outros procedimentos, aumentando o valor. Sugere fazer um 

levantamento de custos para contratação de auditor. Aprovado. c) Proposta do ISSAL para inclusão de 

eletrocardiograma pediátrico a R$ 20,00. Aprovado. d) Proposta da oftalmologista Dra. Fernanda 

Colferai para cirurgia de Reconstrução Total de Pálpebra no valor da tabela SUS, de R$ 1.138,66. 

Aprovado. e) Solicitação de credenciamento da Dra. Camila Cabeço para atendimento em psiquiatria 

adulto e pediátrico com consulta no valor de R$ 80,00. Aprovado. 3) Ivete passa a palavra ao Presidente 

que expõe situação de verba recebida por Emenda Parlamentar da Deputada Leandre, no valor de R$ 

1.500.000,00 destinados aos municípios consorciados e acordado verbalmente com Pato Branco, Dep. 

Leandre e Gestor do Município de repassar ao CONIMS para utilização per capita entre os treze 

municípios do PR consorciados. 3.1) Ivete explica que a Secretária de Pato Branco avisou que não 

repassará o valor sem antes descontar as dívidas dos municípios com Pato Branco, sendo que a última 

prestação de contas aos municípios referente a essas contas foi em 2017. Ivete apresenta o Contrato 

de Programa elaborado de maneira a proteger todos os interessados e a planilha de rateio per capita 

entre os municípios. Os Secretários dizem que já têm programação para esse valor e pedem 



interferência do Presidente junto a Pato Branco. Sugerido agendar reunião com Prefeito Zucchi e 

Secretária Márcia após a reunião do CRESEMS, no próximo dia 11 de março. Aprovado. A Secretária 

Simone expõe situação do CAPS ADIII com Pato Branco, e diz que o Departamento Jurídico do 

município de Coronel Vivida não vê legalidade no fato de Pato Branco propor encontro de contas, sendo 

a extrapolação da média e alta hospitalar do município de Coronel Vivida ser descontado do valor 

devido por Pato Branco pelos serviços pactuados em reunião CRESEMS e CIB Regional, pois quem 

faz a gestão do CAPS AD III é o Consórcio. O assunto será levado à reunião do CRESEMS. 3.3) Dando 

sequência, Ivete fala sobre vencimento de contrato com a Casa de Apoio em Curitiba e necessidade 

de novo processo licitatório. Preocupada com a qualidade dos possíveis credenciados, foi sugerida a 

formação de uma Comissão, formada por funcionários dos municípios e do Consórcio, das áreas de: 

Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Vigilância Sanitária dos municípios, fiscal de contrato 

e enfermeiro do consórcio, para realizar inspeção nas casas previamente credenciadas através de 

chamamento público, tomando por base questionário elaborado pela SESA e normas vigentes. As 

diárias dos técnicos por ocasião da vistoria serão pagas pelo Consórcio. Aprovado. 3.4) Em razão do 

crescente números de casos de Dengue e municípios com índice de infestação pelo mosquito Aedes, 

Ivete passa a falar da proposta de Aquisição de Sistema para Programa de Monitoramento da Dengue 

pelo Consórcio para implantação nos municípios, informando que a proposta foi apresentada pelo 

Secretário Vilson de Vitorino. Apresenta planilha de valores mensais por município para utilização do 

Sistema, com adesão somente dos municípios que tiverem interesse. Aprovado. 3.6) Apresenta 

Proposta de contratação de dois odontólogos, sendo contrato de 08 horas no valor de R$ 9.400,00 para 

endodontia e 04 horas no valor de R$ 4.700,00 para protesista. Os prefeitos solicitam que o contrato 

da endodontia tenha sua vigência avaliada, pelo fato da outra profissional retornar da licença 

maternidade. Aprovado. 3.7) Ofício de solicitação de entrada no Consórcio do município de Ipuaçu/SC. 

A Secretária demonstra relação comparativa de gastos dos municípios com o Consórcio atualmente, e 

com a entrada do município o rateio do fixo seria per capita de 22 municípios, tendo diminuição de 

valores para todos, e o número de habitantes de Ipuaçu -  6.798 mil, não haverá impacto nos 

atendimentos. Aprovado. 3.8) Ambulatório CRE Chopinzinho: Ivete relata que foram adquiridos 

equipamentos via Consórcio, a pedido do município, através de EP Dep. Leandre de R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais) foi depositado na conta do CONIMS R$ 214.774,49 (duzentos e quatorze mil, 

setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), o qual foi licitado e adquiridos os 

equipamentos. Informa que a Deputada Leandre poderá viabilizar Emenda Parlamentar de mais R$ 

500.000,00 (quinhentos mil) para compra de novos equipamentos, pelo mesmo processo, pelo 

consorcio. Aprovado. O Prefeito Álvaro fala da situação da nova sede do CRE em Chopinzinho, 

sugerindo que futuramente seja regularizada a incorporação no patrimônio do consórcio, Ivete sugere 

que o processo seja realizado pelos setores jurídicos do Consórcio e do município de Chopinzinho. 

Aprovado 3.9) Proposta do Dr. Fábio Gava: exposição da planilha com valores de cirurgias de 

artrodese, incluindo material. Ivete ressalta a importância de auditoria para análise dos procedimentos 

cobrados e sua real necessidade. Credenciamentos aprovados. Apresentado o Segundo Termo Aditivo 

ao Contrato de Consórcio Público – CONIMS, atualização pela qual se faz necessária em razão das 

alterações do Plano de Empregos e Salários, através da Resolução aprovada pela Assembleia Geral, 

com a previsão de novas vagas de empregos compatível com a realidade atual do Consórcio 

Intermunicipal de Saúde, incluindo-se os empregos destinados ao CAPS AD III e com número de vagas, 



bem como a extinção de cargos públicos. Aprovado. 3.2) A pedido do prefeito Nilson, Ivete apresenta 

proposta de contratação de novas especialidades/especialização de Hematologia, Endocrinologia, 

Pediatria, Geriatria, que atualmente não estão disponíveis pelo SUS, quanto demanda de atendimentos 

os municípios precisam recorrer a consultas particulares, com valores de R$350,00, mais a despesa 

do transporte para Cascavel ou Curitiba. Proposta de credenciamento no valor de R$ 80,00. Aprovado. 

2) A seguir, a contadora Mariana passa a fazer a prestação de contas do exercício financeiro de 2019, 

conforme pode-se observar nos quadros ao final da Ata, as receitas totalizaram R$ 40.305.613,77, o 

saldo bancário das contas em 31 de dezembro de 2019, bem como a execução orçamentária que 

demonstra o crescimento e confiabilidade dos serviços prestados pelo CONIMS aos municípios 

consorciados. Onde havia a previsão de um orçamento de R$ 34.893.896,00 e foi executado R$ 

40.305.613,77, ou seja 15,51% a mais do previsto. Aprovadas por todos. Seguindo, a Secretária Ivete 

apresenta solicitação do município de Campo Erê para processo de compra de material para Centro de 

Reabilitação, como cadeira de rodas, e demais órteses e próteses na demanda da reabilitação. 

Aprovado. Passa a discorrer sobre a ocupação por Pato Branco das salas pelo CER do Consórcio, 

explicando que estas salas estão fazendo falta para acomodar consultórios médicos e a nova sala de 

cirurgia de cataratas. Os prefeitos sugerem pedir a desocupação dentro de um prazo de sessenta dias. 

Aprovado. Na sequência o Prefeito Altair faz o convite para a Marcha dos Prefeitos, que acontecerá 

entre os dias 25 a 28 de maio de 2020 em Brasília e é sugerido que o Consórcio faça cotação de 

passagem aérea, transfer e hospedagem aos interessados. A Secretária fala sobre ofício recebido do 

Ministério Público sobre ação conjunta do Consórcio com o MP contra o ex-Presidente do Consórcio, 

Prefeito Rogério, e que o setor jurídico sugeriu somente acompanhar o processo. Aprovada. Seguindo, 

Ivete sugere usar recursos de emendas disponíveis para a compra de um novo mamógrafo. Aprovado. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradece a presença de todos e dá por encerrada a reunião 

e eu, Andrea Gessi Nunes, lavro a presente ata que será lida, aprovada e assinada por todos os 

presentes, conforme relação ao final.  

Receitas:  

DESCRIÇÃO  Exercício 2019  

Repasse Contrato de Rateio  R$ 35.110.431,89  

Repasse Contrato de Rateio - Multa e Juros  R$ 82.819,19  

Repasse Contrato de Rateio - Dívida Ativa  R$ 168.156,41  

Repasse Contrato de Rateio - Multa e Juros da Dívida Ativa  R$ 9.268,25  

SUS  R$ 3.237.313,85  

Cobrança Hospitalar - Hemonúcleo  R$ 114.658,80  

Convênio Estadual - COMSUS II  R$ 737.620,08  

Imposto de Renda Retido na Fonte - Folha de Pagamento  R$ 243.122,86  

Imposto de Renda Retido na Fonte - Prestadores de Serviço  R$ 218.753,51  

Rendimento Aplicação Financeira - Não Vinculados  R$ 41.060,06  

Rendimento Aplicação Financeira - Vinculados  R$ 33.483,46  

Fornecimento de Edital  R$ 760,00  

Restituição pelo Uso de Fotocópia - Empregados   R$ 274,25  

Restituição pelo Uso de Telefone - Empregados  R$ 51,77  

Restituição de Valores Diversos  R$ 156,18  



Multas por Infração a Legislação de Licitações  R$ 7.500,00  

Transferência da União a Consórcios Públicos - 869127/2018  R$ 85.408,72  

Transferência da União a Consórcios Públicos - 878520/2018  R$ 214.774,49  

TOTAL  R$ 40.305.613,77  

  

Saldo Bancário em 31/12/2019:  

CONTA  FONTE  SALDO EM 31/12/2019  

20.082-4 B.B. MOVIMENTO  076  R$ 644.660,87  

22.130-9 B.B. RECURSOS/SUS  076  R$ 0,00  

22.834-6 B.B. HEMONÚCLEO  076  R$ 0,00  

78.486-9 CAPS AD III  076  R$ 262.653,41  

48.540-3 B.B. ANTECIPAÇÃO  076  R$ 0,00  

81.671-X B.B. PESSOAL  076  R$ 110.305,87  

TOTAL FONTE 076   R$ 1.017.620,15  

18.379-2 B.B. RECURSOS LIVRES  000  R$ 166.152,76  

80.772-9 B.B. CARTAO PAGAMENTO  000  R$ 0,00  

29.281-8 B.B. CONSIGNAÇÕES  094  R$ 39.496,50  

74.971-0 B.B.CONVÊNIO ESTADUAL - COMSUS II   324  R$ 56.169,89  

421-0 CEF - CONVÊNIO FEDERAL -  EQUIPAMENTOS  321  R$ 674.624,82  

  

  

  

       Município        Participante                      Assinatura  

BOM SUCESSO DO SUL  
 

Nilson Antonio Feversani  
 

____________________________  

CHOPINZINHO  
 

Álvaro Dênis Ceni Scolaro  
 

____________________________  

CLEVELÂNDIA  
 

Rafael Barboza  
 

   ____________________________  

CORONEL VIVIDA  
 

Simone Fernandes  
 

____________________________  

ITAPEJARA D’ OESTE  
 

Agilberto Lucindo Perin  
 

____________________________  

MARIÓPOLIS  
 

Tobias Ezequiel T. Gheller  
 

____________________________  

NOVO HORIZONTE  
 

Rogério Acácio Mascarello  
 

____________________________  

SÃO BERNARDINO  
 

Adeli José Riffel  
 

  ____________________________  

SÃO LOURENÇO DO OESTE  
 

Adriane Gorete de Jesus  
 

  ____________________________  

SÃO JOÃO  
 

Altair José Gasparetto  
 

____________________________  

SAUDADE DO IGUAÇU  
 

Franceli de F. Davi  
 

____________________________  

SULINA  
 

Paulo Horn  
 

____________________________  

CONIMS  
 

Ivete Maria Lorenzi  
 

____________________________  

CONIMS  
 

Mariana Grahl  
 

____________________________  

CONIMS  
 

Andréa Gessi Nunes  
 

____________________________  
  


