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DELIBERAÇÃO Nº 358 – 04/12/2018 
 
 

A Comissão Intergestores Bipartite do Paraná, considerando 
 

 Proposta cadastrada no Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde, sob o nº 911343/18-002, para 

Construção de Unidade de Atenção Especializada, no município de Guaratuba – PR, no valor de R$ 

1.199.440,00 (um milhão, cento e noventa e nove mil e quatrocentos e quarenta reais) a ser 

repassado pelo Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de 

Guaratuba; 
 Ofício nº 1.147/2018 da Secretaria Municipal de Saúde de Guaratuba, que solicita manifestação quanto 

a proposta de construção de unidade de atenção especializada em saúde e apresenta justificativa 

técnica para a obra, informando que promoverá redução de custos e ampliação dos serviços e leitos 

por especialidade; 
 Deliberação nº 007/2018 – 1ª Regional de Saúde/Paranaguá, que aprova a proposta cadastrada no 

Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde sob o nº 911343/18-002 para Obra de Construção de 

Unidade de Atenção Especializada em Saúde, CNES 2680963, no município de Guaratuba – PR, no 

valor de R$ 1.199.440,00 (um milhão cento e noventa e nove mil e quatrocentos e quarenta reais) a 

ser repassada pelo Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde 

de Guaratuba; 
 

 

 

Aprova “ad referendum” proposta cadastrada no Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde, sob o          

nº 911343/18-002, para Construção de Unidade de Atenção Especializada no município de Guaratuba – PR, 

no valor de R$ 1.199.440,00 (um milhão, cento e noventa e nove mil, quatrocentos e quarenta reais) a ser 

repassado pelo Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de 

Guaratuba. 
 

 

 

 

 

Sezifredo Paulo Alves Paz 
  Coordenador Estadual 
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