
 

 

 Conselho de Secretários Municipais de Saúde 

Ata 005/2018 

 

Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às quatorze horas, nas dependências do 

Consórcio Intermunicipal de Saúde de Pato Branco, Município de Pato Branco/PR, reúne-se o Conselho 

de Secretários Municipais de Saúde do Consórcio Intermunicipal de Saúde. A convocação foi realizada 

através do Edital Nº. 005/2018, encaminhado ao Diário do Sudoeste, Caderno Integrante da Edição 

n°7227 Pag. B4, de dezenove de setembro de dois mil e dezoito, e no Site do CONIMS, e encaminhada 

através de correio eletrônico a todos os Secretários, além de posterior confirmação de recebimento via 

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

presença e a esta ata após sua aprovação, sendo que os que se fazem representar estão amparados por 

procuração específica para o ato. A Secretária Executiva Ivete Maria Lorenzi, abre a reunião 

agradecendo a presença de todos os Secretários. Coloca em apreciação a Pauta e a aprovação da Ata n° 

004/2018 a qual é aprovada por todos, passando a ser a seguinte:1)Implantação de Novos Serviços;2) 

CAPS AD III;3)Organização final exercício/2018;4) Assuntos Gerais. Item 01)Foram incluídos 

Procedimentos Eletivos de Média Complexidade na Tabela de Credenciamento, Bursectomia no valor 

de R$ 534,08(quinhentos e trinta e quatro reais e oito centavos), Tratamento Cirúrgico de Estenose do 

Conduto Auditivo no valor de R$1.444,90(hum mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa 

centavos), Vulvectomia Simples no valor de R$321,10(trezentos e vinte um reais e dez centavos), 

Excerese de Tumor de Vias Aéreas Superiores, Face e Pescoço, no valor de R$ 896,45(oitocentos e 

noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos), Excerese de Cisto Vaginal, no valor de 

R$931,35(novecentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos); OPM – Fixador Externo para Punho 

R$ 561,66(quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos); Taxa de Vídeo – Taxa de Vídeo 

para Microneurolise de Nervo Periférico R$ 300,00(trezentos reais); Material Hospitalar das Cirurgias 

Eletivas, Lamina Shaver 3,5mm; Ablato; Ancora Montada, aprovado.A Dra Fernanda Colferai Guerra, 

solicitou reajuste de valores do procedimento de Transplante Conjuntival, mais Excerese de 

Pterígio,Valor SUS de R$ 209,55(duzentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos), para R$ 

470,98(quatrocentos e setenta reais e noventa e oito centavos), não aprovado.A Clinica de Diagnostico 

por Imagem – CDIP, solicitou reajuste de valores do procedimento de Ecocardiografia Transtorácica, 

valor atual R$ 116,08(cento e dezesseis  reais e oito centavos), não aprovado.Item 02) O Coordenador 

do CAPS AD III, João, faz a apresentação dos três meses de funcionamento do CAPS para os 

Secretários. Que conta com uma equipe multifuncional, serviços voluntários, Leigas Franciscanas, 

YOGA, Origame, 1ª Igreja Batista, Comunidade Vida, Reiki, Grupo de Auto Estima, todas essas 

atividades são com os voluntários da comunidade. Mostrou a rotina diária dos pacientes de segunda a 

segunda (horários e regras) que proporcionam o bem estar de cada usuário. Levantamento financeiro, 

saldo até trinta de setembro de dois mil e dezoito R$ 4.239,53(quatro mil, duzentos e trinta e nove reais 

e cinquenta e três centavos).Item 03)O atendimento final do ano será normal, onde somente será feito o  

revezamento com Vans, em escalas entre os Municípios para viagem a Curitiba, 

aprovado.Item04)4.1)Termo de Convênio 01/2017 – Acesso apresentação dos valores repassados ao 

gestor Pato Branco, e a utilização dos serviços hospitalares de urgência/emergência pelos municípios. 

4.2)Aparelhos Auditivos, a proposta de repactuação aprovada na 2ª Reunião Ordinária da CIB-Regional 

em vinte e oito de julho de dois mil e dezoito, quanto ao rateio percentualmente do recurso de 

R$600.000,00(seiscentos mil reais) em próteses auditivas para os Municípios da 7ª Regional de Saúde, 

a redefinição da aplicação do referido recurso em outros procedimentos de média e Alta complexidade, 

o valor que corresponde aos municípios vinculados ao Conims – será utilizado no Consórcio dentro do 

elenco pré definido pelos próprios municípios, distribuição percapta conforme planilha.4.3)  Cirurgias 

Eletivas, para utilizar o recurso financeiro da Portaria MS Nº 2895 de 12/09/2018, o gestor Pato Branco 

realizará o pagamento aos prestadores conforme valores da tabela de credenciamento, o valor total além 

do incentivo da portaria utilizado pelos municípios consorciados, no final do ano será compensado para 

Pato Branco em cirurgias de otorrino, tendo a deliberação em CIB Regional. 4.4) Formulário de pesquisa 

de satisfação em relação aos serviços terceirizados do consórcio, será disponibilizado dentro de cada 

ônibus dos municípi, recolhido todo mês para fazer avaliação da Ouvidoria e Fiscal de Contratos.Nada 

havendo mais o que tratar foi lavrada a presente ata, que será assinada por mim, Katiuscia Albuquerque, 

foi lida, aprovada e será assinada por todos os presentes nesta reunião. 

 

 

 



 

 

Município Secretário(a) Assinatura 

Bom Sucesso do Sul Jerson Luiz Pereira __________________________ 

 

Clevelândia 

 

Rafael Barboza dos Santos __________________________ 

Coronel Domingos Soares                                  Edson Luiz Favero __________________________ 

Coronel Vivida Liliane G. Fontanive __________________________ 

Itapejara D’Oeste Jussara Gunther __________________________ 

Mangueirinha                                                 Ivoliciano Leonarchik __________________________ 

Mariópolis Fernando Romeiro 
__________________________ 

 

São João Deise Gasparetto __________________________ 

Sulina Adelaide Pereira Costa __________________________ 

Vitorino Vilson Forgiarini __________________________ 

Coronel Martins Ivair Carlos Baldissera __________________________ 

Galvão João Paulo Garcia __________________________ 

Novo Horizonte Rogério Acácio Mascarello __________________________ 

São Bernardino Agostinho Luzi __________________________ 

São Lourenço D’ Oeste Vânia Baldissera __________________________ 

CONIMS Ivete Maria Lorenzi __________________________ 

CONIMS Katiuscia Albuquerque __________________________ 

CONIMS                                          Marcos Brandoli __________________________ 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 


