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Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta minutos, nas 

dependências do Consórcio Intermunicipal de Saúde, situado na Rua Afonso Pena, 1902, Bairro 

Anchieta, Município de Pato Branco/PR, reúnem-se em Assembleia Geral Ordinária os Prefeitos 

dos Municípios Consorciados, conforme relação ao final de forma presencial/virtual. A 

participação web ocorreu através do LINK: meet.google.com/hiw-jsfs-arg. Conforme relação 

gravada no chat e gravação da videoconferência, assinarão a esta ata após sua aprovação. Os 

que se fizerem representar encaminham procuração para tanto. A convocação foi realizada 

através do Edital de Convocação 001/2022 de 31 de janeiro de 2022, publicado no site do 

CONIMS e Diário Oficial, Jornal Diário do Sudoeste dia 01 de fevereiro de 2022, no caderno de 

Publicações Legais, Edição nº 8069 – Página B2 e encaminhada 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) Assuntos Gerais. Presidente Paulo dá as boas-vindas aos empregados 

do Consórcio que estão presentes e também os no ambiente virtual Prefeitos/Secretários e 

demais representantes. Inicia a Assembleia colocando em discussão a Ata 006/2021, de 16 de 

dezembro de 2021, ficando a mesma aprovada. Presidente Paulo, apresenta e coloca em 

discussão os reajustes aprovados na última reunião do Conselho de Secretários: Reajuste 

Procedimentos/exames/consultas; problema de alta demanda de consultas e dificuldade de 

encontrar profissionais foi apresentada a tabela para reajuste pelo índice IPCA (IBGE) de cada 

procedimento: Consulta em Atenção Especialidade de R$ 50,00 para R$ 60,00 (aprovada); 

Consulta em Atenção Especializada de R$ 80,00 para R$ 120,00, aprovado o reajuste para R$ 

96,00 a consulta. Procedimentos – Videoendoscopia Nasal – de R$ 150,00 para R$ 180,00; 

Videolaringoscopia de R$ 150,00 para R$ 180,00, todos os itens aprovados. Inclusão Terapias 

Alternativas: - Terapia ocupacional, valor de R$ 145,00 sem deslocamento; com deslocamento 

R$ 160,00; - Tratamento de reabilitação neurológica pelo método Cuevas Medeck exercise nível 

I, II e III – CME;  R$ 200,00; - Tratamento de reabilitação neurológica pelo Método Bobath R$ 

162,50; - Fonoaudiologia R$ 110,00; - Fonoaudiologia especializada em linguagem; R$ 150,00;  - 

Equoterapia; R$ 90,00; - Terapia craniossacral R$ 160,00. Todas as terapias aprovadas conforme 

cada valor descrito acima. Carta Usuário CONIMS; modelo de carta ao usuário e apresentada, 

destacando a importância da presente como uma forma de ouvir o usuário dos serviços 

prestados, como meio de verificar os pontos positivos e negativos, visando melhorar sempre o 

atendimento. Fica aprovada a mesma para ser enviada no endereço eletrônico de cada 

Secretário Municipal de Saúde, seguida juntamente com a fatura. Auditoria/Cirurgias eletivas; 

apresentado os valores referente as cirurgias eletivas realizadas no Instituto Médico Nossa Vida, 

conforme laudo do médico auditor do CONIMS em relação a divergências de cirurgias 

excludentes, quando se realiza um procedimento que incorpora os demais, assim conforme 

tabela apresentada pacientes dos Municípios de: Coronel Domingos Soares, Coronel Vivida, 

Honório Serpa; Itapejara d’Oeste. Mariópolis, São João, Sulina, Vitorino e Campo Erê terão 

valores restituídos conforme tabela de cada procedimento. Foi realizada a cobrança e com o 

pagamento pelo Instituto Médico Nossa Vida, será realizado o desconto destes valores para cada 



 
Município citados acima, dos valores pagos em desacordo com os procedimentos realizados. 

Convênio Acesso - Cálculo diferença para pagamento Pato Branco; Cálculo da forma de 

Cobrança. Devido divergência índice Pato Branco x Hospitais – IGPM 31,12%. Novo valor a partir 

de janeiro de 2022 – R$ 109.159,72. Próximo reajuste somente em 24 meses, qual seja, 

10/01/2024 como base no IPCA. A tabela apresentada com valor do contrato Acesso, per capita, 

por utilização e média entre per capita e utilização, os Municípios discutem os cálculos 

apresentados. Coronel Domingos Soares, alega que o cálculo terá que seguir uma nova 

formatação da seguintes forma: sendo a média entre 30% per capita e 70% por utilização para 

não ficar prejudicado seu Município de pequeno porte, seguido pelo Município de Novo 

Horizonte que entende da mesma forma. O Presidente Paulo também se manifesta e relata que 

também paga pelo acesso em Chopinzinho para a unidade hospitalar daquele Município, mas 

que entende que uma forma mais igualitária é o pagamento pelo cálculo da média apresentada 

neste momento, destacando que sempre foi pago pela utilização o Contrato Acesso. Os demais 

presentes de forma virtual colocam-se de forma clara e objetiva que o melhor para a pactuação 

é utilizar-se da média para a contratualização do Acesso. Assim fica aprovado que o valor do 

Contrato Acesso será pago pelo Município conforme planilha apresentada nesta reunião, sendo 

a média do  valor per capita e o valor por utilização. O Programa Paranaense de Ampliação do 

Acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos para atendimento dos usuários do Sistema Único 

de Saúde – SUS – no Estado do Paraná – “Opera Paraná”, Resolução SESA nº 1104/2021 ficando 

definido que Pato Branco irá receber o recurso e repassar ao Consórcio para execução. Com as 

planilhas unificadas dos procedimento enviada de cada Município, repassada para Regional de 

Saúde. Presidente fala da importância do Consórcio nestes procedimentos que irão atender a 

população, destacando que somente o CONIMS e outro Consórcio de Londrina conseguiram 

aderir ao Programa do Estado. Assim que o Estado deliberar/aprovar será dado início da 

operacionalização do Programa, destacando que os Hospitais de Coronel Vivida, Chopinzinho e 

Pato Branco irão realizar as cirurgias. Presidente Paulo deixa aberta a palavra, não havendo 

manifestação agradece a presença de todos, nada mais havendo a tratar, dá por encerrada a 

Assembleia, 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. 

 

PRESENCIAL: 

 

  ASSINATURA 

SULINA/PR PAULO HORN _________________________ 

SULINA/PR RONAN ERNZEN __________________________ 

CONIMS IVETE MARIA LORENZI __________________________ 

CONIMS ELIRES M. DE MELO MENEGUSSI __________________________ 

   

   



 
VIRTUAL: 

MUNICÍPIO                 REPRESENTANTE      ASSINATURA 

BOM SUCESSO DO SUL/PR SALIANE PEGORARO  __________________________ 

CAMPO ERE/SC ROSALVA BOLIGON __________________________ 

CHOPINZINHO/PR GRAZIELE MATTE DOSSENA __________________________ 

CLEVELÂNDIA/PR  KELLI DA SILVA DE MORAES __________________________ 

CORONEL DOMINGOS SOARES/PR JANDIR BANDIERA __________________________ 

GALVÃO/SC JOÃO PAULO GARCIA __________________________ 

HONÓRIO SERPA JOSÉ PERON  

ITAPEJARA D’OESTE ARAN KLEIN FERNANDES __________________________ 

MARIÓPOLIS/PR ALINE FERST __________________________ 

MARIOPOLIS/PR MARIO PAULEK  

NOVO HORIZONTE/SC ROGÉRIO ACACIO MASCARELLO __________________________ 

PALMAS/PR RAFAEL BARBOZA SANTOS __________________________ 

SÃO JOÃO/PR VALDIR WIESENHUTTER __________________________ 

SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC FRANCIELLI LIGIA GRACIOLLI __________________________ 

SAUDADE DO IGUAÇU/PR MAICON ANTONIO MEZZALIRA __________________________ 

VITORINO/PR VILSON FORGIARINI __________________________ 

 


