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Aos três dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta minutos, reúnem-se 

em Assembleia Geral Extraordinária, por videoconferência, os Prefeitos dos Municípios 

Consorciados, o Diretor da Sétima Regional de Saúde Sr. Anderson Nesello, a Secretária Executiva 

e a Advogada do CONIMS. A convocação foi realizada através do Edital de Convocação 002/2021 

de 03 de março de 2021, publicado no site do CONIMS e Diário Oficial, Jornal Diário do Sudoeste do 

dia 04 de março de 2021, no caderno de Publicações Legais, Edição nº 7839 – Página B1 e 

encaminhado a todos os Prefeitos através de correio eletrônico. A participação web ocorreu através 

do LINK: https://meet.google.com/cyq-ewrm-ybj. Os membros presentes, conforme relação gravada 

no chat e gravação da videoconferência, assinarão a esta ata após sua aprovação, sendo que os que 

se fazem representar encaminham procuração para tanto. A Secretária Executiva abre a reunião 

dando boas-vindas a todos comunicando da presença na reunião do Sr. Anderson Nesello, Diretor da 

7ª Regional de Saúde do Paraná, para debater em conjunto as questões de saúde neste cenário. O 

Presidente Paulo Horn cumprimenta a todos e inicia a Assembleia fazendo a leitura da pauta: 1) 

Processo Seletivo Simplificado – PSS – Município; 2) Equipamentos Covid; 3) Usina de Geração de 

Oxigênio; 4) Cilindro de Oxigênio; 5) Assunto Gerais. 1) Primeiro assunto debatido foi com relação à 

aquisição de equipamentos (biombo, bomba de infusão, carro de emergência, cama hospitalar com 

colchão, cardioversor/desfibrilador, suporte de soro, ventilador para UTI adulto e respirador de 

transporte para uso adulto/pediatra). Foram apresentados os valores encontrados na pesquisa de 

preço, considerando a cotação realizada, com menor preço. Anderson Nesello comenta a 

necessidade dos equipamentos apresentados na relação e cotação devido à gravidade ocasionada 

pela pandemia, visando readequar os equipamentos para os Municípios, bem como a grande 

demanda de medicamentos, com tendência de aumento para o próximo período, com regulação de 

vagas de pacientes, sendo uma luta de todo o Sudoeste. Continua ainda explanando que os 

equipamentos estão sendo encaminhados de forma prudencial, com trocas de acordo com a 

necessidade de assistência, como por exemplo equipamentos de transportes para respiradores de 

beira de leitos no caso de Chopinzinho e Palmas. A aquisição, em caráter emergencial, dos 

equipamentos foi aprovada pelos Prefeitos, com o compromisso de cada um dos Municípios repassar 

a relação quantitativa de que necessitam, ainda no mesmo dia da Assembleia. A Secretária Executiva, 

Sra. Ivete explica que os equipamentos cotados, são os mesmos instalados no Instituto São Rafael, 

e também foram revisados e avalizados pelos profissionais de suporte ao SAMU e Policlínica. O 

Presidente Paulo sugere que seja aprovada a aquisição, a fim de que o Consórcio inicie os trabalhos 

administrativos internos, cabendo a cada Município, na sequência, realizar os levantamentos de suas 

necessidades. A Secretária Executiva, Sra. Ivete se compromete a verificar, tão logo os Municípios 

apresentem seus respectivos relatórios dos materiais que necessitam, o prazo de entrega, 

diretamente com as empresas fornecedoras. Prefeito Luciano de Honório Serpa, e Elídio, de 

Mangueirinha, enfatizam a necessidade e utilidade de tais equipamentos. 2) Em relação à usina de 

geração de oxigênio, foi explanado, pela Secretária Executiva, a sua forma de funcionamento, através 

da captação de ar ambiente e transformação em gás com 95% de pureza para tratamento de 

pacientes COVID, que o equipamento foi objeto de notícia no Jornal do Estado em 28/01/2021, 
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conforme apresentado, que produz 30 metros cúbicos de oxigênio por hora. Em um dia, a usina 

consegue produzir o suficiente para atender 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI); O 

sistema funciona 24 horas por dia e distribui o oxigênio por dutos, sem a necessidade de cilindros; 

que podem ser armazenados por até 03 dias. Debatida a necessidade de aquisição, devido à urgência 

de oxigênio nos pacientes covid-19, que estão em leito hospitalar, e pacientes que estão tendo grande 

demanda de oxigênio no domicílio. Ivete relatou a problemática enfrentada pelo setor de Licitação em 

não conseguir comprar ou até mesmo locar os cilindros de oxigênio, de modo que a Usina seria uma 

questão a ser estudada. Prefeito Elidio de Mangueirinha fala da necessidade que tem em relação ao 

oxigênio. Ivete fala da possibilidade de instalação no Consórcio, com a distribuição através dos 

cilindros para os Municípios. Anderson Nesello fala que a demanda de oxigênio se acentuou no norte 

do país, mas que já chegou na nossa região também devido à grande utilização pelo aumento de 

pacientes positivados e precisando de atendimento hospital.  No Município de São Miguel do Iguaçu 

– Paraná, o hospital privado tem instalada desde 2018 tal usina, com quem o Setor administrativo do 

CONIMS manteve contato, tendo sido apresentado boas referências. Colocada em votação, a 

aquisição, aos Municípios. Prefeito de São Lourenço do Oeste questiona se a capacidade da usina 

iria atender a demanda dos Municípios. Assim ficou deliberado que até sexta-feira dia 05 de março 

na Assembleia Geral Ordinária, será decidido sobre a aquisição ou não da mesma, após levantamento 

da demanda/consumo dos Municípios, bem como mais detalhes da Usina com relação à produção. 

3) Apresentado também o valor para aquisição da usina, equipamento e material permanente com 

investimento aproximado de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), em caso de produção de 

30m³ /hora, sendo que para o de capacidade de 40m³ /horas o valor aumenta para R$ 800.000,00 

(oitocentos mil reais), sendo que os valores serão rateados per capita entre os Munícipios integrantes 

do Consórcio. 4) Apresentação dos orçamentos cotados em diversos prestados de Cilindros de 

Oxigênio, também uma grande demanda dos Municípios. 1) Em relação à possibilidade de 

viabilização de Processo Seletivo Simplificado – PSS através do Consórcio para suprir a demanda de 

profissionais das áreas técnicas de enfermagem e médica, dos Municípios Consorciados frente às 

dificuldades enfrentadas pelos Hospitais/Institutos e Municípios. Por meio da proposta de PSS, 

entende-se ser possível munir os Municípios e seus Hospitais parceiros de profissionais necessários 

no enfrentamento da linha de frente do COVID. Foi aprovado pelos Prefeitos. A Procuradora Jurídica 

do CONIMS, Dra. Maria Cecilia, explanou sobre a questão da necessidade e urgência de contratação 

de pessoal pelo tempo da pandemia, ou, em princípio pelo período de 12 meses, com possibilidade 

de ser prorrogado por mais 12 meses, com a ressalva de que as contratações exclusivas para 

atendimento na linha de frente do Covid-19. O Estatuto do Consórcio permite a contratação e gestão, 

com o pagamento pelos municípios dos encargos + folha, de acordo com o número de profissionais 

contratados para cada município. Sugere que na hipótese de o pessoal se destinar para atuar junto a 

entidades hospitalares, deve haver a formalização de instrumento específico entre o Hospital e o 

Município gestor. Alerta para o fato de questão diferenciada ocorrer com Pato Branco que não integra 

o Consórcio, mas sedia dois grandes hospitais que estão na linha de frente na pandemia. Indica a 

possibilidade de adoção de instrumento jurídico -  Contrato de Programa a ser celebrado entre 

CONIMS e o Município de Pato Branco, mediante repasse dos custos dos respectivos e proporcionais 

custos a este, para permitir que o pessoal do PSS possa exercer as atividades objeto da Seleção 

Pública, nos hospitais sob a gestão de Pato Branco, com anuência dos Munícipios que integram o 



CONIMS. Defende a possibilidade de incluir Pato Branco ao atendimento por meio do Contrato de 

Programa, mas nesse caso a discussão deve ser ampliada diretamente com Pato Branco. Com 

instrumento apto a funcionar numa demanda maior com a contratação daremos o suporte de pessoal 

para realização do PSS, não sendo o caminho mais usual, mas perfeitamente jurídico e possível. 

Anderson Nesello descreve o alivio em ouvir da possibilidade do Processo Seletivo ser plausível 

juridicamente pois as equipes de saúde estão exaustas/esgotadas devido ao trabalho árduo a um ano 

na pandemia. Sendo uma grande ajuda para os Municípios, hospitais entidades de saúde, no combate 

à doença, com a contratação de pessoal. Dra. Maria Cecília ainda apresenta que a questão deve ser 

muito bem embasada, justificada pelos Municípios, assim como o caso não se enquadra nas 

vedações expressas na Lei Federal nº 173/2020, com possibilidade de criação de um piso salarial 

diferenciado devido à Calamidade em Saúde Pública em que o Brasil se encontra, ressaltando a 

agilidade e responsabilidade para realização do PSS pelo CONIMS. 5) Nos assuntos Gerais, foi 

questionado sobre a possibilidade de remanejamento de profissionais do Consórcio neste período de 

suspensão de atividades, para outras unidades básicas e hospitais, Dra. Maria Cecília fala que não é 

possível remanejamento de empregados efetivos/concursados devido à questão de lotação funcional, 

com possibilidade de gerar impasses trabalhistas. Na questão de demais serviços que estão adstritos 

aos credenciamentos em tais casos há possiblidade de aditivos. Ivo Secretário de saúde de 

Mangueirinha, cobra da 7ª Regional, retaguarda no Covid em relação aos Municípios que possuem 

hospitais, mas sem UTI, que estão utilizando uma grande quantidade de 

medicamentos/equipamentos e insumos para manter os pacientes. Anderson comenta que irá levar 

a demanda ao Estado e Ivete comenta da aquisição de medicamentos via Consórcio.  Nada mais 

havendo a tratar, o Presidente agradece a todos, ressalta a importância de união de todos do 

Consórcio, para o momento tão delicado, com as orientações e sugestões a serem resolvidas e dá 

por encerrada a reunião, cuja ata é lavrada por mim, Elires Marinho de Melo Menegussi, e, após lida 

e aprovada, assinada por todos os presentes, conforme relação abaixo.  
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