
 
CONSÓRICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 

CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE  

ATA REUNIÃO 002/2022  

  

Aos seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, 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. A convocação foi realizada 

através do Edital de Convocação 002/2022, de 23 de março de 2022, publicado no site do 

CONIMS e Diário Oficial, Jornal Diário do Sudoeste do dia 24 de março de 2022, no caderno de 

Publicações Legais, Edição nº 8105 – Página B4 e encaminhado a todos os Secretários através 

de correio eletrônico, além de posterior confirmação via contato telefônico. A reunião tem a 

seguinte pauta: 1) Auditoria – Dr. Giancarlo; 2) Inclusão de Procedimentos; 3) Congresso 

Nacional de Secretários Municipais de Saúde; 4) Assuntos Gerais: 4.1) Edital de Credenciamento 

003/2019 Atenção Básica; 4.2) Faturamento SIA/SUS; 4.3) Contratação de Neuropediatria; 4.4) 

Licitação Compartilhada; 4.5) Levantamento de Contratações Municípios; 4.6) Contratos PSS 

Municípios Emergencial COVID 19; 4.7) Capacitação Autismo. A Secretária Executiva, Ivete 

juntamente com a Coordenadora do Conselho de Secretários, Saliane dá abertura à reunião 

saudando os presentes. Após aprovação da Ata 001, de 02 de fevereiro de 2022, passa para os 

assuntos da pauta. 1) Auditoria – Dr. Giancarlo, médico auditor, contrato pelo CONIMS, fala da 

necessidade dos procedimentos e OPMs ortopédicas, serem auditados pelos municípios, 

atualmente percebesse um elevado aumento de próteses diferenciadas e com valores mais 

altos, cabendo destacar que a auditoria que o CONIMS realiza é após a cirurgia realizada. Em 

muitos procedimentos cirúrgicos não é especificado o código, e já está liberado pelo Município, 

como exemplo cita que nos planos de saúde, o procedimento a ser realizado não é liberado sem 

a inclusão de todos os códigos necessários, devendo desta forma, o gestor verificar o controle 

do laudo cirúrgico com os códigos devidamente preenchidos. Sugere que em relação as próteses 

de procedimentos ortopédicos, com valores elevados devem ter uma análise bem aprofundada, 

de acordo com idade do paciente, condições de saúde, comorbidades, com análise de 

indicação/justificativa do cirurgião, se o paciente está tendo problemas de mobilidade, ou se a 

indicação cirúrgica tem somente a queixa de dor, sendo o caso, pode ser implementado outros 

procedimentos não cirúrgicos. O objetivo de toda a análise criteriosa e verificar se o item incluso 

na cirurgia com custo elevado, poderia ser substituído com outros procedimentos com custo 

menor e ainda reduzir preocupações com procedimentos evasivos e com alto grau de 

possibilidade de infecção.  2) Inclusão de Procedimentos – análise do pedido da empresa  PHD 

– Patologia Humana Diagnóstica – exame 020302008-1 – anatomo-patológico do colo uterino – 

Biópsia R$ 40,78 – segundo o requerente e necessário incluir a coloração especial R$ 40,78 e 

avaliação de margens cirúrgicas – R$ 40,78. Solicitando a inclusão do valor/procedimento para 

a realização do exame principal – os presente não aprovam o inclusão por entenderem que irá 

ter acréscimo considerável no exame que está sendo realizado. 3) Congresso Nacional de SMS 

Saúde – XXXVI Congresso Conasems acontecerá em Campo Grande- MS nos dias 12 a 15 de julho 

de 2022. Apresentado as cotações prévias, conforme tabela de preços com os valores do 

transporte + quarto por pessoa de acordo com a especificação de cada quarto. Ivete repassa aos 

presentes que devem enviar a confirmar e documentos pessoais necessários até a sexta-feira 

dia 08 de abril de 2022, para finalizar o processo de contratação dos serviços de hospedagem e 

transporte, não sendo possível após esse prazo incluir e/ou excluir integrantes. 4) Assuntos 

Gerais: 4.1) Edital de Credenciamento 003/2019 – Atenção Básica - Ivete falar aos presentes 

sobre o processo de credenciamento o qual teve o objetivo de auxiliar os Municípios na 



 
contratação de profissionais da atenção básica, que surgiu da necessidade/dificuldade em 

realizar, por meios próprios, a referida contratação, como bem justifica o Termo de Referência 

do Edital de Credenciamento 003/2019. Dentre as justificativas relatadas pelos Consorciados, 

destacou-se a dificuldade na contratação de prestadores pela via do concurso público e, 

posteriormente, a considerável redução ou ineficácia de contingente de pessoal em razão do 

COVID. Passados aproximadamente três anos do lançamento do Edital nº 03/2019, o qual 

contou com expressiva adesão pelos consorciados, e neste momento de pós-pandemia, é 

necessário que o Gestor inicie a sua reestruturação, para efetivar os concursos, com o objetivo 

de suprir as vagas de profissionais da atenção básica. Essa ação é fundamental para que o 

consórcio encerre este procedimento de credenciamento com a finalidade de suprir 

profissionais médicos/odontólogos e demais profissionais não médicos que compõem o 

presente edital, uma vez que a atual legislação pactua que a atenção primária é 

base/competência do município. Os Municípios presentes se manifestam em relação a questão, 

devido a necessidade de contratação via CONIMS para a atenção básica pois, os entes públicos, 

Municípios, estão ainda sem os profissionais via concurso público, devido as vedações legais 

impostas pela pandemia, sendo que tais processo demandam tempo de organização e 

planejamento, inclusão da dotação orçamentária, analise da capacidade financeira, impacto na 

folha, onde os municípios já estão com o % próximo do limite prudencial.  Definem que este 

CREDENCIAMENTO deve ser mantido por mais um ano, para que os municípios tenham tempo 

hábil para elaboração de concurso público, pactuam que a contração via CONIMS para 

atendimento na atenção básica será repassado para discussão nos Conselhos Municipais de 

Saúde, este como meio de controle social, para análise e fortalecimento da estratégia.  4.2) 

Faturamento SIA/SUS – Ivete lembra que o Teto SUS, apesar de estar sendo exportado na sua 

integralidade, apresentando as extrapolações, ele não é apresentado através de BPA individual, 

não sendo possível identificar a produção por municípios. Apresenta a proposta para que cada 

gestor repactue através de CIR, CIB a retirada dos valores teto SUS do município sede gestor e 

insira esses valores em sua produção ambulatorial, Consórcio encaminha a produção para cada 

um dos Municípios, que realizarão a inserção dos prestadores no CNES, sempre observando o 

fracionamento da carga horária, emitirão a FPO correspondente, e passarão a exportar seu 

faturamento de média e alta complexidade ambulatorial. Assim todos entendem que pode ser 

relevante esse formato, e definem que o assunto deve ser pactuado na CIR e CIB. 4.3) 

Contratação de Neuropediatra – profissional Elba Virgínia Benitez Aguero –valor da consulta R$ 

220,00 -01 vez por mês com 10 consultas por período, de segunda à sexta-feira; Considerando 

que a Dra. Ingrid não retorna, ficando somente com a Dra. Larissa. Assim entendem os presentes 

que deve ser negociado com a profissional Elba, na tentativa de reduzir o valor da consulta para 

o casos específicos de Neurologia pediátrica, e o Dr. Nunes (psiquiatria infantil), no 

credenciamento com valor da consulta de 96,00, para os diagnóstico e laudos de autismo, com 

grande demanda de atendimentos na região. 4.4 Licitação Compartilhada – Ivete comunica  que 

o novo processo será realizado em maio/22, assim devem se programar e enviar as solicitações 

de equipamentos/veículos, com antecipação.  A ideia é abrir um processo de registro de 

preços por um período de 12 meses, de acordo com suas solicitações com o rol de bens 

permanentes, para as secretarias municipais de saúde elaborar o processo de Inexigibilidade e 

contrato apenas da quantidade necessária. Por exemplo, o processo de registro terá estimado 

a quantidade de 200 cadeiras de rodas para obeso, um município necessita adquirir apenas 3, 

outro município em determinado período 15 unidades, é possível. Após o prazo de validade da 

Ata de Registro de Preços de 12 meses, sobra 182 unidades, não há necessidade de aquisição 

do saldo. Os Município se manifestam da necessidade de aquisição de cadeira de rodas, de 



 
banho, muleta, andador, para que seja realizada licitação por meio de registro de preços, sendo 

de grande importância visando atender à necessidade dos pacientes dos Municípios 

consorciados, devido à grande demanda de tais itens; 4.5) Levantamento de Contratações 

Municípios - Ofício nº 003/2022 - Contratação de serviços gerais, vigilância patrimonial e 

vigilância eletrônica (alarmes instalados). Somente a Secretaria de Saúde do Município de Pato 

Branco se manifestou. LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CONTRATO. Ofício nº 004/2022 - 

Aquisição de Uniformes e Tablets por licitação via CONIMS. Até o momento houve manifestação 

somente dos municípios de: CORONEL DOMINGOS SOARES, CLEVELÂNDIA, HONÓRIO SERPA, 

IRATI, PALMAS E SÃO JOÃO. PRAZO PARA SOLICITAR: 29/04/2022. Ivete reforça a necessidade 

dos interessados encaminhar ofício o quanto antes, para organização dos processos. 4.6) 

Contratos PSS – Municípios Emergencial COVID 19 – Termino do Prazo contratual – prazo 

determinado. Honório Serpa – empregados – Edevania Aparecida Modesto da Cruz e Teresinha 

Aparecida de Oliveira – prazo final 19/05/2022; Itapejara d’Oeste – Empregado – Marizete 

Missio – prazo final 16/05/2022; Mariópolis – Empregado – Giana Terezinha Babinski – prazo 

final 28/05/2022. 4.7) Capacitação autismo – repassado aos presentes a tabela no valor total da 

capacitação R$ 180.000,00 divido entre os Municípios que integram o Consórcio, ficando um 

valor considerável se for colocado em análise a quantidade de profissionais que poderão ser 

capacitados de cada município. Definido que será realizada novas tratativas com a OPAS e com 

o Estado visando análise e ações pontais em relação ao assunto do autismo. Ivoliciano se coloca 

à disposição para auxiliar no assunto em questão. Ivete fala do Programa Opera Paraná para as 

cirurgias eletivas, procedimentos que estão inseridos na deliberação do Estado, para realização 

dos serviços nos hospitais de Coronel Vivida e Chopinzinho já podem preencher as planilhas e 

passar para a regional para inserir os números de AIH em cada procedimento, visando agilizar e 

dar atendimento a população. Com relação aos procedimentos para serem realizados nas 

unidades hospitalares de Pato Branco, está no aguardo do convênio para o repasse dos valores. 

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 Kelli da Silva de Moraes __________________________ 

Coronel Domingos Soares/PR Marly Maito ___________________________ 

Coronel Vivida/PR Vinicius Tourinho ___________________________ 

Coronel Martins/SC Valcir Alvaristo ___________________________ 

Itapejara D’Oeste/PR Aran Klein Fernandes __________________________  

Mangueirinha/PR Ivoliciano Leonarchik __________________________  



 
Mariópolis/PR Aline Ferst __________________________ 

São Bernardino/SC Alceo Negri __________________________  

São João/PR Odair Chuta  __________________________  

São Lourenço do Oeste/SC Francielli Ligia Gracioli  __________________________  

Vitorino/PR Joseane Martarello __________________________  

CONIMS  Ivete Maria Lorenzi __________________________  

CONIMS  Elires M.M. Menegussi __________________________  

   

   
 


