
 
CONSÓRICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 

CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE  

ATA REUNIÃO 005/2021  

  

Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta minutos, 

nas dependências do Consórcio Intermunicipal de Saúde, Município de Pato Branco/PR, 

reuniram-se o Conselho de Secretários Municipais de Saúde deste CONIMS para Reunião. A 

convocação foi realizada através do Edital de Convocação 005/2021, de 08 de outubro de 2021, 

publicado no site do CONIMS e Diário Oficial, Jornal Diário do Sudoeste do dia 9 e 10 de outubro 

de 2021, no caderno de Publicações Legais, Edição nº 7992 – Página B8 e encaminhado a todos 

os Secretários através de correio eletrônico, além de posterior confirmação via contato 

telefônico. A reunião tem a seguinte pauta: 1) Recurso Emenda Parlamentar; 2) Convênio 

QualiCis; 3) Capacitação TFD; 4) Assuntos Gerais: 4.1) Convênio Acesso; 4.2) Capacitação CAPS 

AD III e Municípios Consorciados; 4.3) Dia 28 de outubro: Dia do Servidor Público - art. 236 da 

Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 4.4) Capacitação aos municípios, Sistemas/Previne 4.5 

Exame Holter; 4.6) Inclusão de Serviços; 4.7) Renovação Contratual; Inclusão na pauta no início 

da reunião dos seguintes assuntos: 4.8) Solicitação Fono, Infectologista e Cirurgia Pediátrica. A 

Secretária Executiva, Ivete juntamente com a Coordenadora do Conselho de Secretários, Saliane 

dá abertura à reunião saudando os presentes. Após aprovação da Ata 004 de 31/08/2021. Passa 

para os assuntos da pauta. 1) Recurso Emenda Parlamentar - Ivete fala que o recurso e 

proveniente da Portaria n º 1530, de 06 de julho de 2021, que habilita o Estado, Municípios ou 

Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços 

de Atenção Especializada à Saúde. O valor de R$ 750.000,00 vindo para o Fundo Municipal de 

Saúde de Pato Branco repassar ao Consórcio. Realizado processo licitatório para aquisição de 

serviços de fisioterapia de ondas de choque para tratamento da dor crônica para atendimentos 

aos usuários. Ivete relata  que os Municípios Consorciados de Santa Catarina poderão utilizar-se 

com o pagamento por utilização, que poderá ser requisitado pelos médicos da atenção básica, 

ortopedistas e/ou fisioterapeutas, com os devidos agendamentos pelo TFD que já foi 

encaminhado informações do serviço aos mesmos. Ressalta que foi verificado que a mesma 

empresa que sagrou-se vencedora do certame do CONIMS, para o serviço de ondas de choque, 

pelo valor unitário de R$ 278,88 por sessão, e no município de Francisco Beltrão o valor do 

serviço contratado pela ARSS é de R$ 179,00, assim foram realizados os procedimentos internos 

de notificação da mesma, para que esclareça a discrepância de valores, devendo ser reajustado 

o valor do serviço. 2) Convênio QualiCIS – Ivete fala do Convênio nº 063/2021, firmado com 

Governo do Estado visando estabelecer as condições de obrigações entre as partes signatárias, 

cuja finalidade é o repasse de recursos financeiros de custeio visando a Adesão ao Programa de 

Qualificação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde – QualiCIS, destinado aos Consórcios que 

gerenciam o Ambulatório Médico de Especialidades – AME no Paraná, para a implantação e 

implementação do Ponto de Atenção Secundário Ambulatorial (PASA) desenvolvendo as 

funções assistencial, educacional, supervisional e de pesquisa nas Linhas de Cuidado Prioritárias 

para o Estado, atuando conforme o Modelo de Atenção as Condições Crônicas – MACC, na 7ª 

Região de Saúde do Estado, devendo ser realizado o mapeamento do território Regional, 

conforme planilha apresentada, que será encaminhada aos 13 Municípios/PR, para preencher e 

devolver ao CONIMS, pois o mesmo documento será parte integrante e obrigatória do Convênio, 

secretários assumem o compromisso de preenchimento e devolver da planilha o mais rápido 

possível.  3) Capacitação TFD – Ivete fala da necessidade de capacitação dos TFD dos Municípios, 

pois visivelmente no sistema, percebe-se os erros e confusão geradas. Pode ter ocorrido a 



 
mudança dos servidores que alimentam o sistema, mas que estamos praticamente no final do 

ano e tais questão precisam ser resolvidas, evitando retrabalho, aumento de despesa aos 

Municípios, confusão de agendamentos para aos pacientes, os presentes decidem em realizar 

capacitação na sede do CONIMS, para os envolvidos com o TFD, Aran Secretário de Itapejara 

d’Oeste  sugere que a capacitação seja realizada aos sábado, visando não deixar as unidades 

com falta de pessoal, pois já trabalham com equipes mínimas. Sendo acatada pelos demais, fica 

definido que a capacitação ocorrerá em dois sábados, pela manhã, que após organização e 

preparação da capacitação será comunicado os Municípios dos dias e horários, ainda esse ano. 

4) Assuntos Gerais – 4.1) Convênio Acesso – Ivete fala que na última reunião do CRESEMS foi 

apresentado a proposta do novo contrato Acesso pelo Município de Pato Branco, gerando 

dúvidas com relação a pontos apresentados, assim foi realizado levantamento na documentação 

arquivada referente ao Convênio entre o CONIMS e o Município de Pato Branco, que observa-

se: (Documentos que fazem parte da apresentação do Contrato Acesso, aberto para todos os 

presentes: Ata do Conselho Regional de Secretários Municipais de Saúde da 7ª Regional 

01/2020; Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2020, de 11 de março de 2020 CIR; Avaliação e 

Proposta para Revisão do Projeto de Qualificação do Acesso Frente à Rede de Atenção de Pato 

Branco; Plano de Trabalho – Convênio; Termo de Convênio 001/2021 – Firmado entre CONIMS 

e Pato Branco, datado de 01/02/2021). Na reunião CRESEMS, de 11/03/2020, ficou definido que 

Pato Branco faria a solicitação para alteração do indicador de reajuste, de IPCA para IGPM; Em 

reunião da CIR, em 11/03/2020, na pág. 8,  linha 234 volta o assunto acesso; Como Pato Branco 

sugeriu o reajuste retroativo, em razão do convênio já estar executado não foi reajustado, e 

Pato Branco não solicitou, conforme deliberação em Ata CRESEMS por escrito, pois o termo 

aditivo para 2020 já estava assinado, com assinatura em 09/12/2019, sem alteração do 

indicador; Em 29/01/2021 foi assinado o Plano de Trabalho, e o Termo de Convênio em 

01/02/2021 sem alteração do indicador de reajuste, tendo vigência de 48 meses. Em análise na 

documentação, não ficou defino em CIR o índice IGPM de reajuste e nenhum documento faz 

prova que houve deliberação para alteração do indicador de reajuste. Ivete fala que o Presidente 

Paulo Horn não concorda com o índice de reajuste, além de não ter comprovação do índice 

IGPM a ser aplicado, o valor terá um impacto muito grande na situação financeira dos 

Municípios. Vilson Secretário de Saúde de Vitorino também se manifesta no sentido de que a 

pactuação do contrato acesso, desde 2011, quando de sua implantação, não apresenta clareza, 

nos serviços realizados, nos prestadores; Vilson continua falando que o Estado não faz reajuste 

dos repasses, que acaba sobrecarrendo ainda mais os Municípios, que em conta rápida realizada 

com os valores apresentados, verifica-se que o custo de cada atendimento tem sido 

aproximadamente no valor de R$ 900,00 – valor elevado. Vilson sugere que e necessário discutir 

mais profundamente com Pato Branco sobre o Contrato Acesso, para dirimir dúvidas, deixar 

claro as questões, impor cumprimento de responsabilidade de cada parte, como ainda buscar 

do Estado maior repasse para cobrir tal despesa que está tendo impacto acentuado nos 

Municípios; a forma de cobrança também deve ser revista, por utilização, per capita, devendo 

ser analisado pontualmente a situação. Todos os presentes tem ciência da problemática 

enfrentada em relação aos termos do Contrato Acesso, definem que será marcada reunião com 

a Secretaria de Saúde de Pato Branco para discutir a questão, fazendo parte, representante do 

CRESEMS, CONIMS, 7ª Regional de Saúde e um representante dos Municípios de Santa Catarina. 

Ivete fica responsável para agendar com Pato Branco dia e horário e avisar os demais. 4.2) 

Capacitação CAPS AD III – Ivete fala que no Dia 21 de outubro com início as 13h30min em 

Chopinzinho, com a participação de: São João, Saudade do Iguaçu, Sulina e Coronel Vivida. Dia 

22 de outubro com início às 08h30min em Mangueirinha, com a participação de:  Coronel 



 
Domingos Soares, Honório Serpa, Clevelândia e Palmas, a empresa contratada para suporte e 

capacitação em relação ao CAPS AD III, estará implementando a aproximação dos profissionais 

CAPS e Atenção Básica dos municípios. 4.3) Dia 28 de outubro: Dia do Servidor Público - art. 236 

da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CONIMS irá repassar tal comemoração para o dia 

01/11/2021, dia que antecede o dia de finados. 4.4) Capacitação – Previne Brasil – Ivete fala que 

conforme reunião do CRESEMS, no dia 21/10 a partir das 13h30 capacitação no CONIMS, para 

os municípios relacionados abaixo referente Indicadores Previne Brasil no IDS Saúde: Coronel 

Vivida, Honório Serpa, Itapejara d’ Oeste, Mariópolis, Palmas e Vitorino. Conforme contato, a 

empresa dispôs da data de 04/11/2021 para alinhamento com os municípios consorciados e 

clientes MV Consulfarma, com a pauta sobre os Indicadores Previne Brasil. Chopinzinho, 

Clevelândia, Coronel Domingos Soares, Mangueirinha, São João, Saudade do Iguaçu, Sulina.  Na 

oportunidade o consultor Felipe, estará disponível das 9h às 17h para apresentação das 

estratégias gerais para alcance dos indicadores, bem como apresentação de relatórios de análise 

de cada um dos municípios, com foco em suas particularidades. Podendo estender até o 

dia 05/11/2021, período da manhã, caso necessário. Ivete fala que fica a cargo dos Municípios 

indicarem os servidores para a capacitação. O Município de São Lourenço também irá fazer 

parte da capacitação pois está implantando o sistema MV Consulfarma. 4.5) Exame – Holter – 

Ivete comenta que está tendo uma demanda muito grande de exame de Holter, sendo que o 

Consórcio possui dois aparelhos atualmente, não sendo suficiente para atender a todos os que 

buscam o serviço. Foi realizada cotação de preços do serviço com terceiros, o menor preço 

cotado foi de R$ 200,00 para colocar o aparelho. Sendo realizada também cotação para 

aquisição do aparelho, pelo CONIMS, com valor de R$ 6.435,00. Os presentes se manifestam ser 

mais viável, e atende o interesse público a aquisição de quatro aparelhos para realização do 

exame dentro do CONIMS, sendo remetido somente para laudo com terceiros. O valor da 

aquisição de quatro aparelho de Holter será dividido per capita entre os Municípios 

Consorciados, como investimento pois ficará com seis aparelhos para atende a população. 4.6) 

inclusão de Serviço – Ivete fala que devido a demanda existente do serviço por parte 

principalmente do Município de Clevelândia/Pr foi credenciado o serviço de, aplicação de 

injeção intra-ocular para tratamento da degeneração macular – sem medicação, destacando 

que com  a medicação já temos o serviço credenciado. Novamente Ivete ressalta a necessidade 

de maior atenção do TFD, pois a uma grande diferença de valor do serviço realizado com ou sem 

medicação, devendo ser observado no momento de liberar a requisição . Neste momento Vilson 

Secretário de Vitorino também fala da demanda reprimida do serviço de oftalmologista, Ivete 

coloca a questão que pode ser marcado com os profissionais da área para atender aos sábados 

no esquema de mutirão, para reduzir possíveis filas de espera, devendo os Municípios solicitar 

o serviço formalmente. 4.7) Renovação Contratual – Prazo final de Contrato – Dra Marianna 

Borela – Ivete fala que houve a manifestação formal da Dra no sentido de não renovar o 

contrato, havia um pedido de reajuste do serviço o qual não foi autorizado em Assembleia Geral, 

tendo os profissionais Dr Carlos Frederico e Dra. Grace para atendimentos, os retornos da Dra. 

Marianna podem ser agendados com um dos profissionais acima para continuidade do 

tratamento. 4.8) Solicitação de fonoaudióloga, Saliane fala da necessidade do serviço, 

principalmente agora com o retorno das aulas uma demanda grande em torno da educação e 

saúde, não tendo a possibilidade de realização de concurso público ainda devido as vedações da 

Lei Complementar Federal nº  173/2020. Ivete orienta que pode ser realizado credenciamento 

via Município de empresas que preencham os requisitos do Edital de Credenciamento no valor 

de R$ 20,00 a sessão. Saliane continua explanando sobre a necessidade de contratação de 

infectologista pediatra e adulto, devido a demanda que está surgindo, os demais se manifestam 



 
favoravelmente a questão do credenciamento do profissional, que será de acordo com a 

utilização de cada Município. Em relação a cirurgia pediátrica, Saliane fala da problemática que 

está enfrentando em seu Município, não está conseguindo marcar na referência que o Hospital 

Regional de Francisco Beltrão. Os demais Secretários de Saúde também apresentam a mesma 

problemática em conseguir regulação para cirurgia pediátrica. Vilson Secretário de Saúde de 

Vitorino, sugere que devido à grande problemática que envolve a questão de cirurgia pediátrica, 

seja realizado um levantamento da demanda atualmente existente e após marcar com a 7ª 

Regional de Saúde e ir até o Hospital Regional de Francisco Beltrão para discutir o assunto, assim 

fica deliberado. Informativo:  Ivete fala referente as compras de final de ano, conforme 

orientações repassada via oficio circular nesta data. Com a aproximação de final de ano, férias 

coletivas de fornecedores e a realização do inventário para fechamento do ano no setor de 

compras: Compras de novembro/dezembro - 2021, deverão ser feitas até o dia 03 de novembro, 

lembrando que está compra deverá ser planejada para uma quantidade que supra as 

necessidades do final/início do ano. Compras de janeiro de 2022, deverão ser feitas até o dia 10 

de janeiro. Destacando que os pedidos de 2021 não recebidos em dezembro, deverão ser 

refeitos. A Secretária Executiva, agradece a presença e a participação de todos. Nada mais 

havendo a tratar, dá por encerrada a reunião e eu, Elires Marinho de Melo Menegussi, lavro a 

presente ata que será lida e aprovada por todos os presentes.  

     

Município  Secretário/Representante Assinatura  

Bom Sucesso do Sul/PR Saliane Pegoraro   __________________________  

Campo Erê/SC Rosalva Boligon  __________________________  

Clevelândia/PR Juliana Pacheco Linhares __________________________ 

Coronel Domingos Soares/PR Marly Maito ___________________________ 

Coronel Vivida/PR Vinicius Tourinho ___________________________ 

Galvão/SC João Paulo Garcia ___________________________ 

Honório Serpa/PR José Peron ___________________________ 

Itapejara D’Oeste/PR Aran Klein Fernandes __________________________  

Mariópolis/PR Aline Ferst __________________________  

Novo Horizonte/SC Rogério Acácio Mascarello __________________________  

São Bernardino/SC Alceo Negri __________________________  

São João/PR Odair Chuta  __________________________  

São Lourenço do Oeste/SC Francielli Ligia Gracioli  __________________________  

Saudade do Iguaçu/PR Maicon Antônio Mezzalira  __________________________  



 
Sulina/PR Ronan Ernzen __________________________  

Vitorino/PR Vilson Forgiarini __________________________  

CONIMS  Ivete Maria Lorenzi __________________________  

CONIMS  Elires M.M. Menegussi __________________________  

   

   

   
 


