
                 Conselho de Secretários Municipais de Saúde                                                                                                                      
Ata 005/2020 

Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e vinte, as treze horas e trinta minutos, nas dependências 

do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CONIMS, Município de Pato Branco/PR, reuniu-se o Conselho 

de Secretários Municipais de Saúde e a Secretária Executiva deste CONIMS. A convocação foi 

realizada pelo Edital de Convocação 005/2020, publicado no site do CONIMS e no Diário do Sudoeste, 

Edição n° 7730, pág.B15 de 24 de setembro de 2020. O Edital foi encaminhado também através de 

correio eletrônico a todos os Secretários, além de posterior confirmação de recebimento por contato 

telefônico. Os membros presentes deste Conselho conforme relação ao final assinam o livro de 

presença e a esta ata após sua aprovação.  A reunião tem a seguinte pauta: 1) Convênio Pato Branco 

– EP; 2) Programação/Reorganização das atividades encerramento 2020; 3) Assuntos gerais; 4) 

Cirurgias eletivas. A Secretária Executiva dá início à reunião saudando a todos e coloca a ata 004/2020 

para aprovação. Aprovada por unanimidade.1) Sobre a Emenda Parlamentar de R$ 1.500.000,00, 

informa que Pato Branco comunicou que o repasse financeiro ao CONIMS será por convênio, o 

consórcio concluiu os termos de convenio e a elaboração do plano de trabalho, e foi enviado pelo 

CONIMS no dia 14 de setembro. Como é convênio, não será apresentado FPO, tendo sido incluído aos 

procedimentos elencados anteriormente pelos municípios, mais as consultas das especialidades com 

valor de R$ 80,00. A prestação de contas referentes as parcelas no valor de R$ 500.000,00, será 

apresentada através do relatório de produção, com rateio per capita e concedido o desconto para os 

municípios, conforme demonstrado na fatura. Informa que o responsável pelo setor, Paulo Pegoraro, 

comunicou que estão aguardando publicação de Portaria que nomeará comissão para avaliar o 

Convênio, para só então efetuar o repasse, em três parcelas de R$ 500.000,00. Sugerido que Ivete 

leve a situação ao conhecimento dos Prefeitos para decidir que atitude tomar. Aprovado. 2) 

Programação/Reorganização das atividades encerramento 2020: Ivete sugere que a última compra 

ocorra no dia 25 de outubro, para que haja tempo hábil para o fechamento contábil de final do exercício.  

Comunica que a programação é para deixar tudo apto para que dia 10 de janeiro já possa ser realizado 

pedidos (compras). As compras realizadas neste período não poderão ser parceladas, para que não 

fiquem débitos para o próximo ano, Aprovado. Ivete sugere abrir a agenda dos profissionais para 

Novembro com 50% da produção, devido à queda de produção comum ao final de ano, de forma que 

os profissionais já estejam informados antecipadamente. Elaborar documento para comunicar os 

profissionais e organizar agenda reduzida para repasse aos municípios. Aprovado. 3) Assuntos gerais: 

a)Os prestadores do procedimento de EDA e Colonoscopia solicitaram aumento dos valores da 

anestesia para realização de endoscopia e colonoscopia, tendo sido comprovado o aumento nos custos 

destes produtos com notas fiscais. Aprovado. b) Proposta do ISSAL: Aumento no valor de laqueadura 

dos R$ 711,02 credenciados atualmente para R$ 1.654,37, e o Instituto São Rafael pede R$ 1.066,00. 

Manter com Coronel Vivida pelo valor atual. Aprovado. c) Pedido de reajuste dos cirurgiões vasculares, 

Dr. André e Dr. William, de R$ 40,00 para R$ 80,00 nas consultas. Secretários solicitam condicionar o 

aumento do valor das consultas ao aumento da agenda de exames, ou que, os mesmos aceitem os 

exames realizados nos municípios, bem como ampliar a agenda de consultas para atendimento aos 

sábados. Ivo fala do excelente atendimento prestado pelos referidos profissionais junto aos pacientes 

com problemas vasculares, e não vê problema em incluir no Credenciamento do COMSUS 



Complementar ou no recurso da emenda. Aprovado. d) Credenciamento de Tomografia de Coerência 

Óptica. Aprovado. e) Credenciado Biópsia de Medula, a coleta de material que será realizada por Dr. 

Silvia aos sábados, e o  Consórcio tem credenciado os laboratórios para as análise, estando 

programada já a primeira coleta para o próximo sábado, ficando os custos: coleta do material R$ 

300,00, análise laboratorial cariótipo R$ 224,00 e mielograma R$ 270,00. Todos os procedimentos já 

estão devidamente credenciados e serão realizados aos sábados. f) Endodontia: Foi credenciado o 

tratamento de canal a R$ 280,00 o dente, independentemente do número de canais a serem realizados 

no elemento (dente). Os odontólogos dos municípios devem referenciar quais dentes deverão ser 

tratados para que seja agendado corretamente, com o compromisso de ser realizado o tratamento em 

até duas vezes, sem necessidade de muitos retornos dos pacientes. Credenciamento aberto a outras 

clínicas nos municípios, pelo mesmo valor de R$ 280,00 por dente. g) Credenciamento do Hospital 

Thereza Mussi para cirurgias de otorrino, com Dr. Fernando Gortz, vascular e ortopedia. O Secretário 

Ivo solicita buscar credenciamento com nefro pediátrico. Ivete informa que foram adquiridos dois Holters 

e dois MAPAS para agilizar atendimento no CONIMS. Comunica também que a aplicação da toxina  

botulínica  em pacientes de neurologia no Consórcio ainda não poderá ser realizada, está faltando a 

liberação da SESA. Sugere colocar o assunto na pauta da CIR. h) Solicitação de aumento da 

espirometria pelo Dr. Fressato, de 21% nos R$ 130,00 pagos atualmente. Sugerido negociar valor e 

aguardar para próximo ano. Aprovado. i) Pedido de credenciamento de Polissonografia por Bom 

Sucesso do Sul. Aprovado. j) Cirurgias eletivas: solicita cuidados nos agendamentos e elaboração de 

termo de desistência para os pacientes que não querem fazer a cirurgia. A respeito dos pacientes de 

urologia com Dr. Franzoni, Dr. Barboza selecionou alguns laudos que poderá realizar, sendo feita uma 

cirurgia por semana. Está sendo buscado outro profissional para atender os laudos represados, bem 

como um profissional especialista em cabeça e pescoço, principalmente por causa de problemas de 

tireoide. Na sequência, repassa informações sobre a atuação do médico auditor, que já constatou 

diversas irregularidades, revertendo prejuízos, inclusive sobre procedimentos já faturados que, 

segundo o setor jurídico, poderá ser ressarcido e descontado nas faturas dos municípios. Ivete informa 

que não foi realizado credenciamento com equipe de higienização por excesso de trabalho no setor de 

licitação, sendo dado prioridade a outros processos mais urgentes. Sobre lista de medicamentos 

específicos para doença mental, Ivete comunica que somente sete itens não fazem parte da lista de 

medicamentos do Consórcio, que no Paraná foi decidido em CIB o repasse do recurso. Ivo comunica 

o afastamento do Presidente do COSEMS. Fávero solicita que seja elaborado um Termo de Desistência 

padrão para as cirurgias eletivas. Nada mais havendo a tratar, Ivete agradece a participação de todos 

e dá por encerrada a reunião, sendo a ata lavrada por mim, Andréa Gessi Nunes, assinada por todos 

os participantes, conforme relação ao final, após leitura e aprovação.  

  
Município  Participantes  Assinatura  

Bom Sucesso do Sul Saliane Pegoraro _______________________ 

Chopinzinho  Francielle C. Acco Guzzo _______________________  



Clevelândia  Rafael Barboza dos Santo  _______________________  
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São Lourenço do Oeste  Vânia Baldissera _______________________  
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