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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA de 2014 1 
Data: 10 de março de 2015 2 
Local: Hotel Lizzon – Avenida Sete de Setembro -Curitiba 3 
Participantes 4 
COSEMS/PR: Titulares COSEMS: Antonio Carlos Figueiredo Nardi (Maringá, Cristiane Pantaleão (Ubiratã), João Carlos 5 
Strassacapa (Cândido de Abreu), Pérsio Evangelista Teixeira (Mangueirinha), Nisandra Karsten (Palotina),César Monte 6 
Serrat Titton (Curitiba) 7 
SESA: Titulares: SESA: Sezifredo Paulo Alves Paz (DG/SESA); Márcia Huçulak (SAS/SESA); Eliane Chomatas SESA/SVS);  8 
Paulo Almeida (SGS/SESA), Vinicius Filipak (DPUE/SESA) 9 
Secretária Executiva: Liliam Cristina Brandalise 10 
Sezifredo abre a reunião saudando a todos e a todas, bem como, coloca a ata da 6ª RO de 02/12/2014 para aprovação. 11 
Cristiane  saúda a todos e a todas, agradece a presença de todos (as), bem como, a presença do Senhor Secretário de 12 
Estado da Saúde Dr. Michele Caputo Neto, dizendo que esse atendeu prontamente ao convite do COSEMS para estar nessa 13 
reunião. Dr. Michele inicia sua fala saudando a todos (as) e em especial as mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher. Diz 14 
que fez questão de vir à primeira reunião da CIB/PR, pois, o início de 2015 está sendo um momento importante. Colocou que 15 
nos 04 anos, 2011 a 2014, foram anos importantes, ímpares na história da saúde do Paraná, que os resultados juntos 16 
alcançados o enchem de orgulho , que isso não deve ser motivo para os gestores da saúde das 03 esferas se acomodarem. 17 
Coloca que por mais competente que a equipe da SESA seja, esses resultados não seriam alcançados sem a participação 18 
efetiva dos gestores municipais. Coloca que essa gestão implantou, implementou, fortaleceu ações e a política de Redes de 19 
Atenção a Saúde, que na área materno infantil, houve a maior redução da mortalidade materna do país e a maior da história 20 
do Paraná e que a redução da mortalidade infantil foi a maior do Paraná, que isso foi comemorado apesar de duas regiões do 21 
Paraná, da 20ª Regional de Saúde -Toledo da 3ª Regional de Saúde-Ponta Grossa puxarem para baixo esses índices e que 22 
ações tem quer se desencadeadas para mudar essa realidade num esforço conjunto. Em relação à Rede de Urgência e 23 
Emergência, coloca  que no Estado se chegou a resultados de ações onde se avançou bastante; que a organização do 24 
transporte aéreo, implantando bases em Guarapuava, Londrina e Cascavel; que a frota foi toda adaptada para o transporte 25 
de pessoas em situações de risco e para o transplante; que foi ampliado em mais de 70 de leitos de UTI, que novos 20 leitos 26 
de UTI Adulto foram expandidos no Hospital João de Freitas, em Arapongas, para o qual, este ano, foram destinados 27 
recursos em torno de um milhão e setecentos mil reais de equipamentos , devidamente pagos, para essas UTI’s. Coloca que 28 
essa política de expansão continuará; que  em  parceira com os consórcios foram implantados os SAMUS regionais; que 29 
daqui um tempo será concretizado  o SAMU regional de Maringá, que no Paraná, até 2011, não tinha SAMUS 30 
funcionando.Reforça que essa articulação SAMUS Regionais, Transporte Aéreo, HOSPSUS,(componente custeio,) 31 
ampliações de leitos de UTI, qualificação das equipes, tudo isso junto trouxe números fantásticos para a Paraná. Em relação 32 
à política estadual de transplantes cita a  ampliação  em 200% e que se têm condições para mais, que na quinta-feira, após o 33 
carnaval, o Paraná teve um dia histórico, desde que se iniciou o transplante do Paraná, onde em um único dia 06 captações 34 
de órgãos foram realizadas, resultando em 21 transplantes. Outra informação importante colocada pelo senhor secretário, foi 35 
em relação à diminuição em mais de 20% de mortes por acidentes, que isso é uma vida em cada 5, que esse resultado 36 
ocorreu por conta da organização da retaguarda, bem como, foram reduzidos 8% de mortes precoces, na faixa etária de 30 a 37 
69 anos de mortes por doenças cardiovasculares. Coloca que houve um grande avanço em relação à estrutura das Unidades 38 
de Saúde, que somam mais de 460 UBS com investimento de construção, reforma e ampliação, como também 39 
equipamentos, inclusive equipamentos para as UBS que receberam recursos federais. Relata também os avanços em 40 
relação à Farmácia do Paraná colocando que na região metropolitana, com mais de 35 mil pessoas cadastradas, terão, daqui 41 
a dois meses, um novo prédio, com mais conforto e operacionalidade, como também outras no Estado estão recebendo 42 
novas estruturas. Em relação ao COMSUS, coloca que por regra, no Brasil, não há financiamento para consórcios para 43 
atendimento as especialidades, mas, que no Paraná, desde 2012 o COMSUS está organizado custeado com recursos 44 
estadual; que para o HOSPSUS, o Paraná já investiu em torno de 374 milhões desde a sua implantação em 2011, para 45 
equipamento e custeio. Reforçou as ações e o repasse de recursos em relação à Rede Mãe Paranaense, Rede Paraná 46 
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Urgência, Saúde Bucal, Saúde Mental e o VIGIASUS, única política no Brasil para o bloco das vigilâncias, bem como, que o 47 
Estado do Paraná é único na federação a ter repasses Fundo a Fundo e que por meio de mecanismos competente de 48 
gestão, o Paraná investiu 12,29% do seu orçamento em saúde. Coloca que em 2015, haverá uma visibilidade maior para as 49 
especialidades, por meio dos Centros de Especialidades do Paraná, com uma visão de atenção a saúde diferente, tendo a 50 
Atenção primária como ordenadora do processo, já com experiência exitosa em Maringá, que precisa acabar com as 51 
distorções existentes com filas enormes em algumas especialidades, umas reais outras irreais. Informa que um mutirão de 52 
cirurgias eletivas será realizado pelo Paraná, com recurso próprio, por isso um levantamento foi solicitado, por 53 
especialidades, aos diretores de regionais com o objetivo de ter o mais próximo possível a real necessidade. Informa sobre a 54 
crise fiscal que passa o país como um todo, que esta crise também é mundial, e que o Paraná esta em processo de 55 
recuperação tendo que fazer alguns ajustes, que o aumento de impostos como o IPVA para corrigir distorções, bem como, o 56 
lançamento da nota fiscal paranaense, que essa é uma experiência exitosa em outros estados. Coloca que estará em reunião 57 
com a secretaria executiva do Ministério da Saúde, para tratar das questões relacionadas ao ressarcimento, por parte do 58 
Ministério da Saúde, referente aos processos de judicialização, que são de competência do governo federal e que o Estado 59 
do Paraná banca com recursos próprios o que tem desfalcado muito as finanças do Estado, que hoje, o Estado tem 37 60 
milhões de reais em sentenças, por meio de despacho judicial há o reconhecimento da responsabilidade do governo federal, 61 
porém, encaminha ao Estado para que este cumpra para o bem da saúde e do paciente e orienta ao Estado que solicite 62 
ressarcimento, bem como ainda se tem 109 milhões de reais iguais, porém, sem sentença. Coloca que com esses recursos 63 
de ressarcimento, o Estado poderia resolver o problema de pagamento, bem como, informa que estão pendentes 337 64 
milhões de habilitações e credenciamentos que não aconteceram e que o Paraná coloca recursos próprios reconhecendo a 65 
importância dos serviços. Coloca que as regionais de saúde, os CRESEMS e a Direção Geral da SESA devem sinalizar 66 
prioridades para pagamentos entendo a dificuldade que o Estado, municípios e a união passam. Coloca que janeiro foi um 67 
mês muito difícil sem nenhum fluxo de caixa, fevereiro melhorou um pouco e que em março a perspectiva é de melhora, e 68 
que por isso é importante desenvolver mecanismos de negociação, no entendimento da região e dos municípios o que é 69 
prioridade. Com relação às obras será dada prioridade para aquelas que estão em fase de término; outra prioridade para 70 
colocar em dia é o SAMU, sendo o Paraná o único Estado que coloca contrapartida e que o aumento foi de 14 SAMUS 71 
municipais para quase 300 municípios atendidos. Em relação ao COMSUS será colocada em dia, embora tenham 72 
Consórcios que não recebem por falta de certidão. Coloca que em relação ao Transporte Sanitário, chegarão 110 73 
ambulâncias, que semana passada foi entregue em Guarapuava os ônibus para o Consórcio. Coloca que até o final do 74 
primeiro semestre de 2015 o desempenho de pagamento será melhorado. Termina sua fala dizendo que as medidas 75 
tomadas pelo governo, mesmo que impopulares são necessárias para sair da crise e que se essas medidas não forem 76 
tomadas, à frente o governo será cobrado e que essa crise também atinge  outros Estados e o governo federal.Reforça o 77 
compromisso de respeitar as prioridades de pagamento, as quais deverão ser apontadas por meio da conversa de regionais 78 
de saúde e municípios.Nardi saúda a todos, saudando o secretário Michele e o retorno da Eliane Chomatas, bem como o 79 
novos diretores das Regionais de Saúde. Endossa as palavras ressaltando as qualidades do Diretor Geral Sezifredo como 80 
também ao Rene. Coloca que o COSEMS, por meio da presidente Cristiane, que conscientizou os secretários municipais de 81 
saúde sobre as adversidades que passa o Estado, que é na adversidade e na crise que se conhece os grandes lideres e que 82 
deve ter a grandeza abri mão de pensar no EU para pensar no nós. Agradece a presença do secretário Michele na reunião, 83 
bem como, dos 22 presidentes dos CRESEMS na reunião do COSEMS, como também na reunião da CIB/PR. Coloca que  84 
na reunião fizeram o exercício, de elencar as necessidades prioritárias, para recebimento sem pensar no EU município, sem 85 
pensar na dificuldade financeira do fundo municipal, que esse exercício, realizado pela presidente Cristiane. Coloca que 86 
reconhecem o trabalho que o governo do Estado esta fazendo de organização e recuperação fiscal e que, não difere de 87 
outros Estados, para saldar suas dívidas e honrar seus compromissos pensando no cidadão do Paraná para salvar vidas. Em 88 
relação à matéria do fantástico, sobre as Unidades Básicas de Saúde, coloca que de fato a realidade mostrada existe em 89 
alguns municípios no Brasil, porém, no Paraná, se faz coisa boa e que cada um deve ter a responsabilidade de fazer bem 90 
feito e mostrar e que, essa amostra, poderá ser realizada no próximo Congresso dos COSEMS e Congresso Sul Sudeste e 91 
Centro-Oeste de Secretarias Municipais de Saúde, que acontece nos dias 15,16 e 17 de abril, em Foz do Iguaçu. Agradece a 92 
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parceria da SESA na realização do congresso.Secretário Michele informa que o Movimento Saúde + 10 foi inserido dentro 93 
da PEC das Emendas Impositivas e com isso, esse movimento não existe mais e que se esperava 42 bilhões de reais a mais 94 
se fosse aplicado 13,5% sobre as receitas correntes líquidas, como também, nesse pacote, 50% das emendas impositivas 95 
serão destinado para a saúde, a partir de 2016, bem como, 10 milhões do orçamento das emendas impositivas serão 96 
destinados para deputados em primeira gestão. Coloca que é importante COSEMS e SESA conversarem com os deputados 97 
sobre essas emendas para a saúde, pois o Paraná pactuou uma lista de prioridades., para que a destinação dessas 98 
emendas para a saúde de uma certa foram respeite essas prioridades elencadas. 99 
1-Aprovação da Ata da 6ª Reunião Ordinária de 02/12/2014-Ata aprovada pelos membros da CIB/PR. 100 
2-Homologações: SE-CIB/PR   101 
2.1-Alterações no Teto Financeiro da MAC – Assistência 102 
 Deliberação nº 420/2014- Aprova “Ad referendum” o remanejamento de recursos do Limite Financeiro da Atenção de 103 
Média e Alta Complexidade, da competência Dezembro/2014, conforme abaixo: 104 

Origem Destino Objetivo Valor (R$) 

Cianorte Teto Financeiro 
Estadual 

 
Remanejamento de recursos do Município de Cianorte para 
Teto Estadual, referente retorno do remanejamento CIB PR N° 
333 de 26/08/2014, e restituição da parcela Novembro/2014, 
exclusivamente na competência dezembro/2014 
 

26.875,00 

Teto 
Financeiro 
Estadual 

Goioere 

 
Transferência de recurso de Teto Estadual para o município de 
Goioere, referente pactuação de 01 AIH Rede Mãe Paranaense 
de Corumbataí do Sul para Goioere 
 

494,56 

Deliberação nº 451/2014 – Aprova “Ad referendum” o remanejamento de recursos do Limite Financeiro da    Atenção de 105 
Média e Alta Complexidade, da competência Janeiro/2015, conforme abaixo: 106 

Origem Destino Objetivo Valor (R$) 

Brasilândia 
 
Referente ampliação de oferta de serviços ambulatoriais 
 

15.000.00 
Teto 

Financeiro 
Estadual Francisco Beltrão 

Referente Estruturação de Atendimento em Urgência e 
Emergência nas competências janeiro, fevereiro e março/2015 
com retorno ao Teto Financeiro Estadual na competência 
Abril/2015. 

60.000,00 

Mandaguari Teto Financeiro 
Estadual Referente repactuação de 10 AIH’s de Colorado 3.528,10 

Pato Branco Teto Financeiro 
Estadual 

Referente pactuação de atendimento em audiologia com o 
município de Cascavel 13.286,04 

Deliberação nº 012/2015- Aprova “Ad referendum” o remanejamento de recursos do Limite Financeiro da Atenção de 107 
Média   e Alta Complexidade, da competência fevereiro/2015, conforme abaixo: 108 

Origem Destino Objetivo Valor (R$) 

Teto 
Financeiro 
Estadual 

Curitiba Referente pactuação de 15 AIH’s de Cerro Azul para Curitiba 
referente Rede Mãe Paranaense 7.418,40 

Foz do Iguaçu 
Teto 

Financeiro 
Estadual 

Referente a transferência do Hospital Ministro Costa Cavalcanti 
da gestão municipal para a Estadual, a partir da competência 
fevereiro/2015 
 
 

2.295.000,00 

 109 
DDeliberação nº 21/2015 Aprova “Ad referendum” o remanejamento de recursos do Limite Financeiro da Atenção de Média e 110 
Alta Complexidade, da competência março/2015, conforme abaixo: 111 

Origem Destino Objetivo Valor (R$) 
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Foz do Iguaçu 
Teto 

Financeiro 
Estadual 

Referente à Portaria GM/MS nº 2.322 de 23/10/2104 a qual 
estabelece incentivo financeiro para residência médica para o 
Hospital Costa Cavalcante, este sob gestão estadual desde a 
competência 02/2015. 
Remanejamento referente aos meses de fevereiro e março 
de 2015, com recomposição no mês de abril de 2015. 
 
 

48.000,00 

2.2.Habilitação/Credenciamento de Serviços: 112 
Deliberação nº 001/2015 - APROVA “AD REFERENDUM” a habilitação do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS I, no município 113 
de Contenda 114 
Deliberação nº 426/2014 - APROVA “AD REFERENDUM” a habilitação do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS I, no município 115 
de Santa Maria do Oeste. 116 
Deliberação n 002/2015 - APROVA “AD REFERENDUM” a habilitação do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS i, no município 117 
de Paranavaí. 118 
Deliberação nº 421/2014- APROVA “AD REFERENDUM” a habilitação do Centro de Atenção Psicossocial CAPS AD -, no 119 
município de Campo Mourão 120 
Deliberação n 018/2015 - APROVA “AD REFERENDUM” a habilitação do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS II, no município 121 
de São José dos Pinhais 122 
Deliberação nº 428/2014- Retificação da deliberação nº 270/2014- Aprova “AD Referendum” a retificação da deliberação 123 
CIB/PR nº 270/2014, onde se lê APROVA “AD Referendum” a solicitação do Hospital Nossa Senhora do Rocio, CNES 124 
0013846, CNPJ 75.802.348/0001-00, no município de Campo Largo, para habilitação de cento e trinta (130) leitos de UTI 125 
Tipo II e dez (10) leitos exclusivos para Unidade Coronariana sendo que o impacto financeiro referente à habilitação de cento 126 
e trinta (130) leitos de UTI Tipo II, será de R$ 2.847.000,00/mês (Dois milhões oitocentos e quarenta e sete mil reais) e R$ 127 
34.164.000,00/ano, (Trinta e quatro milhões cento e sessenta e quatro mil reais) e o impacto financeiro decorrente da 128 
habilitação de 10 leitos para Unidade Coronariana – UCO será de R$ 219.000,00/mês (Duzentos e dezenove mil reais) e R$ 129 
2.628.000,00/ano (Dois milhões seiscentos e vinte e oito mil reais), devendo esses impactos serem assumidos pelo Ministério 130 
da Saúde, leia-se APROVA “AD Referendum” a solicitação do Hospital Nossa Senhora do Rocio, CNES 0013846, CNPJ 131 
75.802.348/0001-00, no município de Campo Largo, para habilitação e qualificação de cento e trinta (130) leitos de UTI 132 
Tipo II e dez (10) leitos exclusivos para Unidade Coronariana sendo que o impacto financeiro referente à habilitação 133 
de cento e trinta (130) leitos de UTI Tipo II, será de R$ 2.847.000,00/mês (Dois milhões oitocentos e quarenta e sete 134 
mil reais) e R$ 34.164.000,00/ano, (Trinta e quatro milhões cento e sessenta e quatro mil reais) e o impacto financeiro 135 
decorrente da habilitação de 10 leitos para Unidade Coronariana – UCO será de R$ 219.000,00/mês (Duzentos e 136 
dezenove mil reais) e R$ 2.628.000,00/ano (Dois milhões seiscentos e vinte e oito mil reais), devendo esses impactos 137 
serem assumidos pelo Ministério da Saúde 138 
Deliberação nº 429/2014- APROVA “AD Referendum” a solicitação do Hospital Nossa Senhora do Rocio, CNES 0013846, 139 
CNPJ 75.802.348/0001-00, no município de Campo Largo, para qualificação de dez (10) leitos de UTI Pediátrica, Tipo II, 140 
sendo que o impacto financeiro será de R$ 102.511,47/mês (Cento e dois mil, quinhentos e onze reais e quarenta e sete 141 
centavos) e R$ 1.230.137,60/ano (Hum milhão, duzentos e trinta mil, cento e trinta e sete reais e sessenta centavos), a ser 142 
assumido pelo Ministério da Saúde. 143 
Deliberação Nº 439/2014 – APROVA “AD Referendum” a habilitação e qualificação de (20) vinte leitos de UTI Adulto 144 
Tipo II, e a qualificação de (70) setenta leitos de UTI Adulto Tipo II do Hospital Nossa Senhora do Rocio, CNES 145 
0013846, CNPJ 75.802.348/0001- 00, no município de Campo Largo, que fazem parte do Plano de Ação Regional da Região 146 
Metropolitana de Curitiba da Rede de Atenção às Urgências. 147 
.Deliberação nº 024/2015- Aprova ‘AD Referendum’ a habilitação do Hospital Nossa Senhora do Rocio - CNES 0013846 148 
– CNPJ 75.802.348/0001-00, no município de Campo Largo, para realizar transplantes de rim, rim e pâncreas, coração e 149 
fígado, conforme normas contidas na Portaria GM/MS nº 2600 de 21/10/ e que o impacto financeiro decorrente dessa 150 
habilitação será assumido pelo Ministério da Saúde. 151 
Deliberação nº 430/2014 - Aprova “ad referendum” a habilitação de 22 leitos do Hospital De Caridade Dona Dercy 152 
Vargas, município de Rebouças, como Unidade de Cuidados Prolongados e que o impacto financeiro referente a esta 153 
habilitação será de R$ 130.822,08 (Cento e trinta mil, oitocentos e vinte e dois reais e oito centavos)/mês e R$ 1.569.865,00 154 
(Hum milhão quinhentos e sessenta e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais)/ano, a ser assumido pelo Ministério da 155 
Saúde. 156 
Deliberação nº 431/2014 - Aprova “AD Referendum” a reabilitação do Hospital Universitário da Universidade Estadual 157 
de Londrina, CNES 2781859 CNPJ 78.640.589/000153 no município de Londrina, como referência à gestação de Alto 158 
Risco, Tipo II, já habilitado anteriormente através do OF.296/03-SMS LONDRINA/PR, e que não haverá impacto financeiro. 159 
Deliberação nº 013/2015 - Aprova “Ad Referendum”-1- A revogação da Deliberação CIB/PR nº 235/20014; 2- A 160 
habilitação Hospital Osvaldo Cruz/Secretaria de Estado da Saúde - CNPJ 76.416.866/009-05 – CNES 0015415, no 161 
município de Curitiba, como Unidade de Assistência de Alta Complexidade no Tratamento Reparador da LIPOATROFIA 162 
FACIAL do portador de HIV/AIDS, e que o custeio decorrente dessa habilitação correrá as expensas de recursos 163 
disponibilizados de acordo com a Portaria GM/MS nº 116 de 22 de janeiro de 2009. 164 
Deliberação nº 014/2015 -APROVA “AD Referendum” a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba para 165 
desabilitação de 04 leitos de UTI Adulto Tipo II 03 leitos de UTI Pediátrica e 04 leitos de UTI Especializada, do 166 
Hospital Nossa Senhora das Graças - CNES 0015318 – CNPJ 76.562.198/0001-69, no município de Curitiba. 167 
Deliberação nº 015/2015 - APROVA “AD referendum” a habilitação do Hospital São Vicente-CIC CNES 0015601 CNPJ 168 
81.190.449/0004-04, na cidade de Curitiba como Unidade de Atenção Especializada em Terapia Nutricional Enteral / 169 
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Parenteral e que o impacto financeiro, decorrente dessa habilitação, será de R$ 10.409,85/mês (Dez mil quatrocentos e nove 170 
reais e oitenta e cinco centavos), a ser assumido pelo Ministério da Saúde. 171 
Deliberação nº 025/2015 - Aprova “AD Referendum” a habilitação do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, CNPJ 172 
77.893.469/0001-21, CNES 2741989, no município de Guarapuava, solicitando a habilitação como Serviço Hospitalar de 173 
Referência à gestação de Alto Risco, Tipo II, conforme normas contidas na Portaria GM/MS Nº 1020 de 29 de Maio de 2013. 174 
2.3- Implantação/Habilitação de NASF 175 

N° Deliberação Modalidade N° Equipes Município  

436/2014 01 Honório Serpa 
005/2015 01 Engenheiro Beltrão 
019/2015 

NASF 1 
01 Medianeira 

    
003/2015 01 Tijucas do Sul 
010/2015 

NASF 2 
01 Guaira 

    
017/2015 NASF 3 01 Santa Fé 

 2.4– Implantação PACS / PSF / Saúde Bucal:  176 
Competência  Dezembro 2014 177 

Estratégia Município Implantação Ampliação 
Sarandi  08 

Nova Tebas  01 
Santana do Itararé  01 ESF 

Marmeleiro  01 
    

Tapejara*  01 
Nova Tebas  01 S.Bucal Mod. I 
Marmeleiro 01  

    
S.Bucal Mod.II Capanema**  01 

*Mudança de ESB II PARA ESB I ** Mudança de ESB MOD I PARA ESB MOD II 178 

Competência  Janeiro 2015 179 

Estratégia Município Implantação Ampliação 
São João do Ivaí  01 
Nova Laranjeiras  01 ESF 
União da Vitória  01 

    
S.Bucal Mod. I Formosa do Oeste*  01 
    

*Mudança de ESB II PARA ESB I 180 
2.5- Emendas Parlamentares /Propostas Cadastradas no FNS 181 

Deliberação Município/Instituição Objeto Número da 
Emenda/propostas Valor 

435/2014 Fazenda Rio Grande Aquisição de Equipamentos 
e Material Permanente 09240.36000/1140-01 199.999,00 

424/2014 Aquisição de Equipamentos 
e Material Permanente 95587.473000/1140-04 298.430,00 

008/2015 
Laranjeira do Sul 

Aquisição de Equipamentos 
e Material Permanente 95587.473000/1140-05 108.480,00 

422/2014 Ortigueira Aquisição de Equipamentos 
e Material Permanente 09324615000/1140-01 649.981,00 

2.6- Ratificação de Ordem de Início de Serviço e Termo de Conclusão de Obra e retificação de Ordem de Início e 182 
Termo de Conclusão - PT GM/MS nº 339, 340 e 341 de 04/03/2013- 183 
Deliberação nº 415/2014 (retifica a deliberação. nº 400/2014), 417/2014, 423/2014, 425/2014(retifica a deliberação. nº 184 
471/2014), 434/2014, 437/2014, 004/2015, 009/2015,  011/2015, 016/2015,022/2015 185 
RATIFICA as Ordens de Início de Serviço e Termo de Conclusão de Obra dos municípios abaixo relacionados: 186 
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 Município  Nº do ofício que encaminha a Ordem de 
Início de Serviço para a CIB  

UBS/Academia de saúde 

Engenheiro Beltrão  213/2014 
UBS Centro localizada a Rua José de Freitas, s/n 
– referente proposta cadastrada no Fundo 
Nacional de Saúde nº 10541343000113001 

Goierê 383/2014 

UBS do Jardim Universitário localizada a quadra 
n° 15, Jardim Universitário – referente proposta 
cadastrada no Fundo Nacional de Saúde nº 
781989750001100002 

Umuarama 033/2014 

UBS Conjunto Residencial 26 de Junho localizado 
a Rua Sagrado Família, s/n Conjunto 26 de Junho 
– referente proposta cadastrada no Fundo 
Nacional de Saúde nº 08931506000113005 

Cantagalo 020/2014 

UBS Vila Verde localizada a Rua Otavio 
Muzzolon, 16 Vila Verde – referente proposta 
cadastrada no Fundo Nacional de Saúde nº 
09556006000113001 

Palmital 254/2014 

UBS Água Quente localizada na Estrada Vicinal 
que liga Palmital a água Quente – referente 
proposta cadastrada no Fundo Nacional de Saúde 
nº 09290590000113002 
UBS Jardim Nova Aliança localizada a Rua José 
Galondo Garcia, 1586 – referente proposta 
cadastrada no Fundo Nacional de Saúde nº 
09262602000113001 Sarandi 096/2014 UBS Jardim Oriental localizada a Av. das 
Americanas, 348 – referente proposta cadastrada 
no Fundo Nacional de Saúde nº 
09262602000113003 

Paranacity 729/2014 

UBS do Posto de Saúde NIS I localizada a Av. 
Principal, 01 Distrito de Fiorópolis – referente 
proposta cadastrada no Fundo Nacional de Saúde 
nº 08799254000113002 

Cafezal do Sul 310/2014 
UBS localizada a Rua França, Lote 16 e 17 
quadra 68A – referente proposta cadastrada no 
Fundo Nacional de Saúde nº 09417876000113004 

Tamarana 131/2014 
UBS Jardim das Flores localizada a Rua Evaristo 
Camargo – referente proposta cadastrada no 
Fundo Nacional de Saúde nº 09242908000113001 

Vera Cruz do Oeste 143/2014 

UBS São Sebastião localizada a Rua Projetada, 
lote 02, quadra 01, Loteamento Vila Rural São 
Sebastião – referente proposta cadastrada no 
Fundo Nacional de Saúde nº 09276606000113001 
Unidade de Saúde da Família São José do Itavo 
localizada a Av. Paraná, s/n São José do Itavo – 
referente proposta cadastrada no Fundo Nacional 
de Saúde nº 09333308000113003 

Itaipulandia 80/2014 Unidade de Saúde da Família Caramuru, 
localizada a Av. Nossa Senhora do Carmo, lote 
9E, quadra 07 Bairro Caramuru – referente 
proposta cadastrada no Fundo Nacional de Saúde 
nº 09333308000113005 
UBS Jardim Maringá II localizada a Rua Antonio 
Fachin s/n – referente proposta cadastrada no 
Fundo Nacional de Saúde nº 08518587000113007 Paranavaí 62/2014 UBS Zona Leste localizada a Av. Tancredo Neves 
– referente a proposta cadastrada no Fundo 
Nacional de Saúde nº 08518587000113002 
UBS Jardim Nova Aliança localizada a Rua José 
Galondo Garcia, 1586  – referente proposta 
cadastrada no Fundo Nacional de Saúde nº 
09262602000113001 Sarandi 96/2014 UBS Jardim Oriental localizada a Av. das 
Americanas, 348  – referente proposta cadastrada 
no Fundo Nacional de Saúde nº 
09262602000113003 

Francisco Beltrão 174/2014 ESF Industrial localizada na Rua São Paulo 
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esquina com Rua São Mateus  – referente 
proposta cadastrada no Fundo Nacional de Saúde 
nº 09165798000113016 

175/2014 

ESF São Cristovão localizada na Rua Irati esquina 
com Rua Amadeu Lazarotto – referente proposta 
cadastrada no Fundo Nacional de Saúde nº 
09165798000113003 

176/2014 

ESF Jardim Floresta localizada na Rua Theobaldo 
Valentin Beckmann  – referente proposta 
cadastrada no Fundo Nacional de Saúde nº 
09165798000113014 

177/2014 
ESF São Francisco localizada na Rua Francisco 
Cassiano – referente proposta cadastrada no 
Fundo Nacional de Saúde nº 09165798000113013 

004/2015 

UBS Sadia localizada a Rua Ardelino Martini 
esquina com Lurdes Ecker - referente proposta 
cadastrada no Fundo Nacional de Saúde nº 
09165798000113008 

005/2015 
UBS Seminário Miniguaçu localizada a Rua Andes 
esquina com Travessa Eldorado, referente 
proposta cadastrada no Fundo Nacional de Saúde 
nº 09165798000113006 

006/2015 
UBS Marrecas localizada a Rua Eneas Marques 
esquina com a Rua Germano Meyer, referente 
proposta cadastrada no Fundo Nacional de Saúde 
nº 09165798000113011 

240/2014 
UBS Km 20, localizada a Rua Davi Bortolotti Lote 
19-quadra 852, referente proposta cadastrada no 
Fundo Nacional de Saúde nº 09165798000113007 

197/2014 
UBS Jardim Itália, localizada a Avenida Roma, 
referente proposta cadastrada no Fundo Nacional 
de Saúde nº 09165798000113005  

239/2014 

UBS Conjunto Esperança localizada a Rua Perdiz 
esquina com a Rua Albatroz – Bairro Padre Ulrico, 
referente proposta cadastrada no Fundo Nacional 
de Saúde nº 09165798000113002 

238/2014 

UBS localizada a Rua São João s/nº -Bairro da 
Gango –CNES 2497085 - referente proposta 
cadastrada no Fundo Nacional de Saúde nº 
09165798000113001 

Paulo Frontin 59/2014 
UBS localizada a Rua Vera Guarani, 10 – 
referente proposta cadastrada no Fundo Nacional 
de Saúde nº 12082670000113007 

Porto Vitória 100/2014 

UBS localizada a Rua Reinaldo Henz, Bairro 
Loteamento Vila Paulista – referente proposta 
cadastrada no Fundo Nacional de Saúde nº 
02575748000111001 
UBS Vila Brasil localizada a Rua Gastão Vidgal 
com Pedro Monarin e Antonio Vicentin s/n – 
referente proposta cadastrada no Fundo Nacional 
de Saúde nº 08531904000113002 Marialva 310/2014 UBS Jardim Regência localizada a Rua Bogotá 
Área Institucional 1 Jardim São Pedro  – referente 
proposta cadastrada no Fundo Nacional de Saúde 
nº 08531904000113001 

Coronel Domingos 
Soares 61 

UBS localizada a Rua Manoel Augustinho de 
Souza Farias referente proposta cadastrada no 
Fundo Nacional de Saúde nº 08899631000113001 

   

Brasilândia do Sul 224/2014 

UBS localizada  A Rua Cabo Umbelino 
Nascimento s/nº -CNES 6165435 - referente 
proposta cadastrada no Fundo Nacional de Saúde 
nº 09569362000113001 

Jussara 322/2014 

UBS localizada na Avenida Doutor Gastão de 
Mesquita Filho s/nº - CNES 6727352 - referente 
proposta cadastrada no Fundo Nacional de Saúde 
nº 09204028000113001 
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Lupionópolis 35/2014 
UBS localizada a Rua Pereira Lira nº 1006 –CNES 
2727366 - referente proposta cadastrada no0 
Fundo Nacional de Saúde nº 09259137000113003 

Alto Paraná 155/14 

UBS localizado a Rua Estados Unidos 4292 –
CNES 3941132 - referente proposta cadastrada 
no0 Fundo Nacional de Saúde nº 
08533932000113001 
UBS Vila Beraldo localizada a Rua São Miguel 
entre as ruas Duque de Caxias e São José - 
referente proposta cadastrada no0 Fundo 
Nacional de Saúde nº 10444476000113007 
UBS Vila Mariana localizada na Linha Abril - 
referente proposta cadastrada no0 Fundo 
Nacional de Saúde nº 10444476000113005 
UBS Jardim Delmira localizada a Rua Prefeito 
Affonso Ditzel s/nº, referente proposta cadastrada 
no0 Fundo Nacional de Saúde nº 
10444476000113006 

Prudentópolis 329/2014 

UBS Volante Piquiri localizada a Linha Piquiri s/nº 
-CNES 2742934 - referente proposta cadastrada 
no0 Fundo Nacional de Saúde nº 
10444476000113003 

Farol 268/2014 
UBS localizada a Rua Curitiba nº 466 –CNES 
2731533 - referente proposta cadastrada no0 
Fundo Nacional de Saúde nº 10537130000113002 

Mangueirinha 474/2014 

UBS da Estil localizada a Rua Pedro Antonio 
Casagrande s/nº  -CNES 2595192 - referente 
proposta cadastrada no0 Fundo Nacional de 
Saúde nº 11009603000113004 

Pranchita 406/2014 

UBS localizada a Rua Avelino Francisco Rhoden 
s/nº -CNES 6815855 - referente proposta 
cadastrada no0 Fundo Nacional de Saúde nº 
09182117000113003 

Amaporã 139/2014 

UBS localizada a Avenida Ivaí s/nº -quadra 07 – 
lotes 01 e 02 – CNES 6875785 - referente 
proposta cadastrada no0 Fundo Nacional de 
Saúde nº 09149520000113002 

Honório Serpa 83/2014 

UBS localizada a Avenida Paraná –CNES 
5829992 - referente proposta cadastrada no0 
Fundo Nacional de Saúde nº 
0946460100011300434 
UBS localizada no Distrito Rural de Gonçalves 
Junior –CNES 2496054- referente proposta 
cadastrada no Fundo Nacional de Saúde nº 
094853330001-13013 
UBS localizada no Distrito Rural de Guamirim-
CNES 2780097, referente proposta cadastrada no 
Fundo Nacional de Saúde nº 094853330001-
13017 
UBS Rural Riozinho localizada na Avenida Arlete 
Vilela Richa, s/nº -CNES 2502372 - referente 
proposta cadastrada no Fundo Nacional de Saúde 
nº 094853330001-13012 
UBS Rural Vila São João, localizada na Rua 
Espírito Santo, s/nº -CNES 2502364 -, referente 
proposta cadastrada no Fundo Nacional de Saúde 
nº 094853330001-13011 
UBS Rio Bonito, localizada a Rua Domingos da 
Luz, s/nº -CNES 3054624 -, referente proposta 
cadastrada no Fundo Nacional de Saúde nº 
094853330001-13014 
UBS Ademar Vieira de Araújo, localizada a Rua 
Edgar Távora s/nº -CNES 2502313 -, referente 
proposta cadastrada no Fundo Nacional de Saúde 
nº 094853330001-13008 

Irati 

223/2014 

UBS Rural de Taquari, Comunidade Rural de 
Taquari –CNES 2496011 -, referente proposta 
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cadastrada no Fundo Nacional de Saúde nº 
094853330001-13009 
UBS Fósforo localizada a Rua Vitória Monte 
Castelo, s/nº referente proposta cadastrada no 
Fundo Nacional de Saúde nº 094853330001-
13003 224/2014 UBS Joaquim Zarpelon localizada a Rua 
Maranhão s/nº, referente proposta cadastrada no 
Fundo Nacional de Saúde nº 094853330001-
13015 

Cambé 374/2015 
UBS localizada na Rua Kennedy nº 305, referente 
proposta cadastrada no Fundo Nacional de Saúde 
nº 75732057000109002 

Alto Paraíso 02/2015 

Academia da Saúde localizada a Avenida Pedro 
Amaro dos Santos, referente proposta cadastrada 
no Fundo Nacional de Saúde nº 
95640736000111003 

Leópolis 006/2015 

Academia da Saúde localizada a Rua Pedro 
Domingues de Souza –s/nº - Praça 14 de 
dezembro – referente proposta cadastrada no 
Fundo Nacional de Saúde nº 11992318000113003 

   
Município Nº do ofício que encaminha o Termo de 

Conclusão de Obra para a CIB  
UBS/Academia de saúde 

NIS II localizada a Av. Dedi Barichelo Montagner, 
425 Centro – referente proposta cadastrada no 
Fundo Nacional de Saúde nº 
4107202666618/8271 Dois Vizinhos 214/2014 

215/2014 PSF Bairro da Luz localizada a Rua Paulo Antonio 
de Godoy, 271 Luz – referente proposta 
cadastrada no Fundo Nacional de Saúde nº 
4107203778665/8274 

Maripá 160/2014 
UBS Vila Candeia localizada a Rua Corbelia, 99 
Candeia – referente proposta cadastrada no 
Fundo Nacional de Saúde nº 08971099000113001 

Francisco Beltrão 217/2014 

ESF Assentamento Missões localizada no 
Assentamento Missões. Gleba 12 FB, lote 86 – 
referente proposta cadastrada no Fundo Nacional 
de Saúde nº 09165798000110003 
Mini Posto da Estiva localizado no endereço 
Estiva, 100 – referente proposta cadastrada no 
Fundo Nacional de Saúde nº 
4125602549840/9969 
Mini Posto do Rosas localizado no endereço 
Rosas, 100 – referente proposta cadastrada no 
Fundo Nacional de Saúde nº 
4125602549867/9968 

São Mateus do Sul 989/2014 

Ambulatório Central localizado a Rua Pedro Effico, 
1777 – referente proposta cadastrada no Fundo 
Nacional de Saúde nº 4125602549743/8115 

Londrina 145/2014 

Centro de Saúde Municipal Dr. Ibrahim Soubhia 
localizada a Rua Montevidéu com a Rua Havana 
Praça Antonio José de Oliveira – referente 
proposta cadastrada no Fundo Nacional de Saúde 
nº 75771477000109004 

Curiúva 224/2014 
UBS Curiúva localizada a Rua Nicolau Lange, s/n 
– referente proposta cadastrada no Fundo 
Nacional de Saúde nº 76167725000110006 

Tibagi 83/2014 
UBS Alto do Amparo localizada a Rua Principal, 
s/n – referente proposta cadastrada no Fundo 
Nacional de Saúde nº 4127502740788/8479 

Saudade do Iguaçu 364/2014 
UBS localizada a Linha Urutu, s/n – referente 
proposta cadastrada no Fundo Nacional de Saúde 
nº 09227510000113001 

Piraí do Sul 452/2014 
Unidade de Apoio Rural Capinzal localizada a 
Estrada do Capinzal, s/n – referente proposta 
cadastrada no Fundo Nacional de Saúde nº 
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08957376000113003 

São Miguel do Iguaçu 398/2014 

UBS Bairro Novo Mundo localizada a Rua Mal. 
Cândido Rondon, esquina com Rua João Walnier 
Bairro Jardim Novo Mundo – referente proposta 
cadastrada no Fundo Nacional de Saúde nº 
76206499000111003 
UBS Celso Konda, localizada a Rua Antonio 
Buzgnani Vila Operaria Remanescente do lote A, 
subdivisão lote 19 Cleba 1 do Ivaí – referente 
proposta cadastrada no Fundo Nacional de Saúde 
nº 08518587000109001 Paranavaí 62/2014 
UBS Graciosa, localizada a Rua Guarania esquina 
com Av. João Selhorst quadra 05, lote 01 Distrito 
Graciosa – referente proposta cadastrada no 
Fundo Nacional de Saúde nº 08518587000111001 

Laranjeiras do Sul 147/2014 
UBS Jardim Iguaçu localizada a Rua Brasília, 
quadra A  – referente proposta cadastrada no 
Fundo Nacional de Saúde nº 95587473000110003 

Ponta Grossa 59/2014 

UBS - Programa Saúde da Família Jardim Gralha 
Azul -  localizada loteamento Gralha Azul  – 
referente proposta cadastrada no Fundo Nacional 
de Saúde nº 76175884000110010 
UBS Euclides Gonzaga Lourenço Candonga 
localizada a Rua Candonga s/n Rio Sagrado de 
Cima – referente proposta cadastrada no Fundo 
Nacional de Saúde nº 41162025938077298 
UBS João Robassa America de Baixo localizada 
America de Baixo, s/n America de Baixo Mor – 
referente proposta cadastrada no Fundo Nacional 
de Saúde nº 41162025938237282 

Morretes 73/2014 

UBS Sambaqui localizada a Rua Sambaqui, s/n – 
referente proposta cadastrada no Fundo Nacional 
de Saúde nº 41162025938317304 

Tijucas do Sul 329/2014 
UBS Saltinho localizada a Estada Principal, s/n – 
Zona Rural – referente proposta cadastrada no 
Fundo Nacional de Saúde nº 76105584000112001 

600/2014 
 

Academia de Saúde localizada na Rua Valiatti, s/n 
Loteamento Jardim Tropical, bairro Itaipu – 
referente proposta cadastrada no Fundo Nacional 
de Saúde nº 09239394000112001 Medianeira 

601/2014 

Academia de Saúde localizada no Loteamento 
Primavera, lote 34 bairro Nazaré – referente 
proposta cadastrada no Fundo Nacional de Saúde 
nº 09239394000112002 

Paraíso do Norte 361/2014 

Academia de Saúde localizada na Rua Rio Branco 
quadra 58 lotes 02 e 17 – referente proposta 
cadastrada no Fundo Nacional de Saúde nº 
75476556000111001 

Salto do Lontra 179/2014 

Centro Odontológico Salto do Lontra localizado na 
Rua Rio Grande do Sul, 997 – referente proposta 
cadastrada no Fundo Nacional de Saúde nº 
41230025826439184 

 180/2014 

UBS Salto do Lontra localizado na Rua Princesa 
Izabel, s/n – referente proposta cadastrada no 
Fundo Nacional de Saúde nº 
08873090000137201101 

233/2014 

Centro de Saúde de Vitorino localizado na Rua 
Dom Pedro II, 232 Centro – referente proposta 
cadastrada no Fundo Nacional de Saúde nº 
09118695000185201101 Vitorino 

 
UAPSF localizada na Rua Dr. Munhoz da Rocha, 
212 – referente proposta cadastrada no Fundo 
Nacional de Saúde nº 412870682824811860 

Amaporã 126/2014 

UBS localizada a Rua XV de Novembro esquina 
com a Rua Professora Nilce Spinola Barbosa, 23 - 
referente proposta cadastrada no Fundo Nacional 
de Saúde nº 09149520000111007 
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Primeiro de Maio 625/2014 

UBS localizada a Rua Albertina Destro Anizelli, 
esquina com a Rua Geraldo Leoni, s/nº Distrito de 
Ibiaci, referente proposta cadastrada no Fundo 
Nacional de Saúde nº 08648246000111003 

Foz do Jordão 061/2014 

UBS localizada a Rua Principal s/nº referente 
proposta cadastrada no Fundo Nacional de Saúde 
s/nº - Comunidade de Águas de São Francisco, 
referente proposta cadastrada no Fundo Nacional 
de Saúde nº 01603719000112001 

Fernandes Pinheiro 113/2014 

Academia da Saúde localizada a Rua Vedolino 
Neves, s/nº -Parque da Rainha - referente 
proposta cadastrada no Fundo Nacional de Saúde 
nº 01619323000111001 

Santa Helena 969/2014 
UBS localizada a Rua Curitiba s/nº -CNES 
4055950 –referente proposta cadastrada no0 
Fundo Nacional de Saúde nº 09201882000113006 

Lindoeste 308/2014 

Academia da Saúde localizada na Gleba 500 A nº 
4 do perímetro urbana-Avenida Souza Naves- 
referente proposta cadastrada no0 Fundo 
Nacional de Saúde nº 09268800000111004 

União da Vitória 091/2014 

UBS Rio D’Areia localizada a Avenida Marechal 
Deodoro, s/nº -CNES 5296684 - referente 
proposta cadastrada no0 Fundo Nacional de 
Saúde nº 09519131000113010 

 

UBS da Salete localizada a Rua Papa João XXIII, 
s/nº - 2567458 - referente proposta cadastrada 
no0 Fundo Nacional de Saúde nº 
09519131000113009  

Mangueirinha  

477/2014 
UBS do COVÓ – CNES 2595184 - referente 
proposta cadastrada no0 Fundo Nacional de 
Saúde nº 11009603000170/2011-02 

Boa Esperança 001/2015 
UBS localizada a Rua Rio de Janeiro,105-CNES 
2736020, referente proposta cadastrada no Fundo 
Nacional de Saúde nº 09199826000113001  

Irati 225/2014 

UBS Pinho de Baixo localizada na Comunidade 
Rural Pinho de Baixo, s/nº- CNES 6473717-, 
referente proposta cadastrada no Fundo Nacional 
de Saúde nº 094853330001-13006 

036/2015 

UBS Vila Nova localizada a Rua São João 
esquina com Rua Belém nº 11160 - referente 
proposta cadastrada no Fundo Nacional de Saúde 
nº 08561107000113001 Astorga 217/2014 UBS Vovó Adélia – CNES 3127753, localizada a 
Rua Lidia Cetuco Kosudi,899-Conjunto Vitória 
Régia, proposta cadastrada no Fundo Nacional de 
Saúde nº 08561107000113002 

   

Município Nº do ofício solicitando a RETIFICAÇÃO 
DE DELIBERAÇÃO UBS/Academia da saúde 

Município Nº do ofício que encaminha a Ordem de 
Início de Serviço para a CIB UBS/Academia de saúde 

Porto Vitória 100/2014 

UBS localizada a Rua Reinaldo Henz, Bairro 
Loteamento Vila Paulista – referente proposta 
cadastrada no Fundo Nacional de Saúde nº 
02575748000111001 – leia-se Academia de 
Saúde localizada a Rua Reinaldo Henz, Bairro 
Loteamento Vila Paulista – referente proposta 
cadastrada no Fundo Nacional de Saúde nº 
02575748000111001 

Umuarama 93/2014 

Academia da Saúde localizada a Rua Rodrigues 
Alves Lote 06-Quadra 076 - referente proposta 
cadastrada no Fundo Nacional de Saúde nº 
76404136000111003 leia-se Mariluz Academia 
da Saúde localizada a Rua Rodrigues Alves Lote 
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06-Quadra 076 - referente proposta cadastrada no 
Fundo Nacional de Saúde nº 76404136000111003 

   

Município Nº do ofício que encaminha Termo de 
Conclusão de Obra para a CIB UBS/Academia de saúde 

Amaporã 126/2014 

UBS localizada a Rua XV de Novembro esquina 
com a Rua Professora Nilce Spinola Barbosa, 23 - 
referente proposta cadastrada no Fundo Nacional 
de Saúde nº 09149520000111007 leia-se 
Academia de Saúde localizada a Rua XV de 
Novembro esquina com a Rua Professora Nilce 
Spinola Barbosa, 23 - referente proposta 
cadastrada no Fundo Nacional de Saúde nº 
09149520000111007 

2.7- Incentivo Financeiro VIGIASUS 187 
Deliberação nº 454/2014 - Aprova “Ad Referendum” o Incentivo Financeiro de Custeio e Capital, para a os 399 (trezentos e 188 
noventa e nove) municípios do Estado do Paraná, no valor total de R$ 55.884.109,90 (cinqüenta e cinco milhões, oitocentos e 189 
oitenta e quatro mil, cento e nove reais e noventa centavos), sendo R$ 31.884.109,90 (trinta e um milhões, oitocentos e 190 
oitenta e quatro mil e cento e nove reais e noventa centavos) para despesas de custeio e 24.000.000,00 (vinte e quatro 191 
milhões) para despesas de capital, cuja finalidade é a qualificação das ações de vigilância em saúde de acordo com o 192 
programa VIGIASUS. 193 
2.8- Incentivo Financeiro de Custeio e Capital, para a Rede de Laboratórios de Saúde Pública do Estado do Paraná 194 
Deliberação nº 453/2014 -Aprova “Ad Referendum” o Incentivo Financeiro de Custeio e Capital, para a Rede de 195 
Laboratórios de Saúde Pública do Estado do Paraná, de acordo com o Programa de Qualificação da Vigilância em Saúde - 196 
VIGIASUS e do Projeto de Fortalecimento da Rede de Laboratórios Públicos do Laboratório Central do Estado – LACEN, que 197 
tem como finalidade a Estruturação e a Modernização da Rede de Laboratórios de Saúde Pública do Estado e a Implantação 198 
e/ou Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade e Biossegurança Laboratorial, conforme mecanismos de 199 
transferência de recursos em conformidade com a legislação vigente, valores e critérios constantes nos Anexo I, II e III desta 200 
deliberação. 201 
29- Incentivo Financeiro Núcleo de Prevenção de Violências e Promoção da Saúde. 202 
Deliberação nº 452/2014 - Aprova “Ad Referendum” o Incentivo Financeiro no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 203 
reais), por meio do Tesouro do Estado, para até 96 (noventa e seis) municípios do Paraná, visando o desenvolvimento de 204 
ações na implantação e/ou implementação do Núcleo de Prevenção de Violências e Promoção da Saúde e atendendo os 205 
critérios dispostos nos anexos I, II, III, IV e V desta deliberação. 206 
2.10- Serviço de Verificação de Óbito (SVO) –Foz do Iguaçu - 207 
Deliberação nº  433/2014 - Ratifica “Ad referendum” o recebimento da Declaração oriunda da Secretária Municipal de 208 
Saúde de Foz do Iguaçu, datada de 13 de outubro de 2014, assinada pelo Secretário Municipal de Saúde Charles Bortollo, 209 
declarando para os devidos fins que o município de Foz do Iguaçu possui disponibilidade física, com as devidas instalações 210 
atualmente em funcionamento no Hospital Municipal Padre Germano Lauck e de recursos humanos e tecnologia necessários 211 
para manutenção do Serviço de Verificação de Óbito (SVO), para atender os municípios de abrangências da 9º Regional de 212 
Saúde. 213 
2.11- GRADUACEO-Brasil Sorridente  214 
Deliberação nº 427/2104- APROVA “AD REFERENDUM” a adesão ao componente GraduaCEO – Brasil Sorridente, do município 215 
de Londrina 216 
Deliberação nº 432/2014 – APROVA “AD REFERENDUM” a adesão ao componente GraduaCEO – Brasil Sorridente, da 217 
Universidade Estadual de Maringá, município de Maringá 218 
2.12- Portaria GM/MS nº 1378 –Mudança de porte 219 
Deliberação nº 007/2015 - Aprova a homologação da mudança de porte dos municípios de Piraquara e Campo Largo, 220 
ambos de Porte II para Porte III, de acordo com a Portaria GM/MS nº 1.378 de 09 de julho de 2013. 221 
2.13-Portaria GM/MS nº 183 de 30/01/214- habilitação  222 
Deliberação nº 006/2015 - Aprova a habilitação dos municípios de Toledo, Catanduvas e Mallet para recebimento de 223 
incentivo financeiro de custeio referente às ações e serviços públicos estratégicos de vigilância em saúde – Academia da 224 
Saúde, de acordo com a Portaria GM/MS nº 183 de 30/01/2014.  225 
2.14- Transferência Fundo a Fundo  Assistência Farmacêutica 226 
Deliberação nº 438/2014 - APROVA “AD Referendum” 1-A transferência fundo a fundo de recursos financeiros da SESA – 227 
Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Saúde – Iniciativa 4172 – Assistência Farmacêutica (fonte 100), para 11 (onze) 228 
municípios do Estado do Paraná, referente à contrapartida estadual do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, 229 
correspondente ao período até 2012, conforme especificado no Anexo I;  2- O repasse dos recursos financeiros aos 11 (onze) 230 
municípios será no valor total de R$ 9.693.725,24 (nove milhões, seiscentos e noventa e três mil, setecentos e vinte e cinco 231 
reais e vinte e quatro centavos), sendo que: R$ 5.415.802,04 (cinco milhões, quatrocentos e quinze mil, oitocentos e dois 232 
reais e quatro centavos) deverão ser destinados à aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência 233 
Farmacêutica, de acordo com o Anexo I da RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. R$ 4.277.923,20 234 
(quatro milhões, duzentos e setenta e sete mil, novecentos e vinte e três reais e vinte centavos) restantes deverão ser 235 
destinados à aquisição dos insumos complementares para os usuários insulino-dependentes (seringas com agulha acoplada 236 
para aplicação de insulina, tiras reagentes de medida de glicemia capilar e lancetas para punção digital) de acordo com o 237 
Anexo IV da RENAME. 3. O repasse será executado em 6 (seis) parcelas de valores iguais. 238 
2.15- Alteração do Plano de Ação Regional da Macrorregião Norte 239 
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Deliberação nº 023/2015- Aprova “AD Referendum” a alteração do Plano de Ação Regional da Urgência e Emergência da 240 
Macrorregião Norte, conforme abaixo e que o impacto financeiro, decorrente dessas solicitações, será assumido pelo 241 
Ministério da Saúde.  1-Inclusão e qualificação de 22 (vinte e dois) leitos novos de retaguarda clínica; 2- Qualificação de 22 242 
(vinte e dois) leitos preexistentes; 3-Qualificação de 25 (vinte e cinco) leitos de Unidades de Cuidados Prolongados 243 
3- Apresentação 244 
3.1- Avaliação da cobertura dos exames de preventivo de câncer cérvico uterino e de mama- SAS/SESA- Juliano 245 
coloca que esse tema traz preocupação  desde 2011 onde se esta fazendo monitoramento se percebeu que não há uma 246 
variação em relação aos  números absolutos de coleta e os indicadores pactuados que estão ou um pouco abaixo ou muito 247 
próximo em atingir os indicadores pactuados, que o objetivo é trabalhar com as regionais, principalmente aquelas que estão 248 
com os indicadores abaixo, para que criem estratégicas para intensificar e aumentar a coleta pois não se tem uma variação e 249 
uma constância na análise dos dados. O objetivo geral é a captação de mulheres para a realização de exames de 250 
rastreamento do câncer do colo do útero e mama na faixa etária preconizada e os objetivos específicos é identificar mulheres 251 
de 25 a 64 anos que nunca realizaram exame citopatológicos do colo do útero, bem como, aquelas mulheres que não 252 
realizam este exame com a freqüência recomendada, identificar mulheres de 50 a 69 anos que nunca realizaram mamografia 253 
de rastreamento, bem como aquelas mulheres que não realizam este exame com a freqüência recomendada, Estimar a 254 
cobertura dos exames de rastreamento do câncer do colo do útero e de mama por equipe de Estratégia de Saúde da Família 255 
e por município, Identificar os motivos pelos quais as mulheres deixam de realizar os exames de rastreamento do câncer do 256 
colo do útero e de mama, Identificar mulheres com risco elevado para desenvolver câncer de mama. Márcia coloca que o 257 
Paraná já teve em sua história, na década de 90, uma diminuição da mortalidade por câncer cérvico uterino, porém, voltou a 258 
subir e o ganho conquistado precisa ser mantido, que isso é preocupante, pois, muitas mortes hoje poderiam ser evitadas, 259 
que o diagnóstico e os exames estão disponíveis, que não tem cota para realizá-los, que a coleta precisa ser realizada, bem 260 
como, treinamento foi realizado para coleta. Coloca que todos podem fazer melhor do que tem sido feito e um esforço 261 
conjunto precisa ser realizado para que os índices sejam alcançados e que o Paraná possa atingir a meta tanto do preventivo 262 
como da cobertura de mamografia e ainda o grande número fora de faixa, que siso tem que ser revertido. Coloca-se a 263 
disposição do COSEMS para parceiras e melhorar os índices. Cristiane coloca a importância de todos unirem esforços para 264 
se atingir as metas e convoca os apoiadores para reforçar junto aos municípios. 265 
3.2 - Relatório de auditoria do Tribunal de Contas do Estado referente à Atenção Primária - SAS/SESA – Márcia coloca 266 
que em relação a essa pauta, discutida na reunião do Grupo Técnico, será encaminhada uma cópia do relatório ao COSEMS, 267 
bem como, informa que em 2014, 0 TCU reuniu todos os tribunais de contas dos estados e estabeleceram uma parceria de 268 
auditoria conjunta na Atenção Primária em Saúde no Brasil todo, que foi criado em cima do IDESUS, 38 municípios do 269 
Paraná foram selecionados e por meio de um formulário padrão, entrevistaram gestores, profissionais de saúde e 270 
conselheiros de saúde onde avaliaram, 03 eixos: recursos humanos; monitoramento, avaliação e planejamento e o terceiro 271 
referência e contra – referência. No final de fevereiro/2015, a SESA recebeu a equipe do Tribunal de Contas a qual entregou 272 
o relatório preliminar do Paraná. Coloca que em relação a recursos humanos, o relatório faz varias recomendações aos 273 
municípios e estado. Coloca que esse relatório vai resultar numa normativa para estados e municípios. 274 
3.3- Protocolo de encaminhamento para as Unidades da Mama – SAS/SESA- Dr. Vinicius Budel apresentou a 275 
modificação do fluxo que se esta implantando, em relação ao câncer de mama. dizendo que o fluxo deve ser mudado ,e que 276 
a forma de avaliação , a forma de encaminhamento passa a ter um fluxo diferente sendo que lesão BI-RADS 4 tem que ter 277 
prioridade , além do diagnóstico precoce que se está fazendo, tem que se  fazer o tratamento em tempo hábil. Colocou que 278 
esses fluxos tem que ser absorvidos pelas Unidades da Mama. Márcia comentou que numa pergunta aos secretários 279 
presentes na reunião do COSEMS se conheciam as Unidades da Mama, apenas 01 disse que sim, comentou que é uma 280 
pena, pois está se perdendo tempo importante no tratamento do câncer de mama no Paraná para casos  onde que se pode 281 
ganhar tempo e qualidade de vida.Colocou que  no Paraná está já funcionamento de Unidade da Mama na macro Noroeste, 282 
que possui uma equipe completa para o atendimento, com equipamentos de última geração, em Londrina, no Consórcio, que 283 
atende a macro Norte, na Macro Leste, no HC, em Curitiba onde se tem que melhorar o fluxo e função do código de 284 
transação de Curitiba está difícil as mulheres dessa macro acessarem o serviço de referência que está ocioso. Pede que 285 
mulheres diagnosticas BI-RADS 4 não sejam enviadas para CACON ou UNACON, pois, essa mulher precisa que se faça o 286 
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que precisa fazer em tempo oportuno, pede que sejam enviadas as Unidades da Mama , Informa que  na região de Cascavel 287 
esta sendo implantado no HU –UNIOESTE . Informa  que uma nota técnica será enviada as regionais sobre esse novo fluxo.  288 
4- Pactuações 289 
4.1- TELESAÚDE- Alteração Plano de trabalho – SAS/SESA- Márcia coloca que em 2011 foi apresentado o Projeto 290 
Telesaude Paraná Redes sendo que na época foram estabelecidas 4 referências que são as Universidades Estaduais de 291 
Londrina, Maringá, e Cascavel e a Universidade Federal do Paraná. Nesse projeto foi apresentado um projeto para a 292 
utilização do recurso, onde foram repassados dois milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil reais, a serem utilizada metade 293 
para equipamentos, metade para custeio desses núcleos, que hoje tem 307 municípios com Telesaude já cadastrados e 522 294 
pontos de Telesáude no Paraná, inclusive o Estado aportou recursos próprios para ampliação de compra de equipamentos, 295 
porém, o recurso de custeio, normatizado pela portaria GM/MS nº 204/2006, a qual estabelece os blocos de financiamento, 296 
porém, não pode ser utilizados recursos na contratação de recursos humanos e o custeio é contratar tele consultor. Em 297 
janeiro deste ano, por meio de uma teleconferência, foi orientado, pelo Ministério da Saúde que o Estado faça um contrato de 298 
prestação de serviços com as Universidades e por conta disso solicita a pactuação para modificação do plano original, 299 
aplicando o saldo dos recursos na realização do contrato para prestação de serviços com as Universidades. Aprovado pelos 300 
membros da CIB/PR 301 
4.2- Mudança de Gestão dos laboratórios de prótese – SAS/SESA – Juliano solicita pactuação para a mudança de 302 
gestão dos laboratórios de prótese dentária conforme Portaria GM/MS nº 2759 de 12/12/2014, que credenciou 52 municípios 303 
com novos laboratórios de prótese dentária e que o depósito seja realizado do Fundo Nacional de Saúde para Fundo 304 
Municipal de Saúde , a partir da competência abril/2015. Aprovado pelos membros da CIB/PR. 305 
4.3- Referencia hospitalar para realização de abortamento previsto em Lei nos casos de violência sexual-SAS/SESA 306 
Márcia colocou que a apresentação detalhada foi realizada no Grupo Técnico, porém, colocou que houve uma profunda 307 
mudança nos últimos anos em relação à regulamentação que diz respeito às questões de violência, especialmente em 308 
relação as mulheres, que o nosso código penal brasileiro é muito defasado em relação a isso, mas felizmente, houveram 309 
mudanças nas leis e a partir de 2013, com a nova lei, as mulheres nessas situações que passaram a ter uma proteção maior 310 
pela lei, porém ainda muitos casos de estupro ainda acontecem , que no Paraná, de 2002 a 2011,  decorrente de estupro, 311 
foram 85 casos de gravidez , sendo 41 abortos realizados legalmente. Coloca que o abortamento legal é um direito da mulher 312 
que sofre violência e que no Paraná foi discutida uma linha guia já pactuada, pois é dever do Estado prover essa assistência. 313 
A pactuação solicitada é aprovar que os hospitais de referência para realização da interrupção de gravidez nos casos 314 
previstos em lei estão distribuídos nas 04 macrorregiões de saúde, a saber: Macrorregião Leste: Hospital de 315 
Clínicas/Universidade Federal do Paraná - HC, no município de Curitiba; Macrorregião Oeste: Hospital Universitário do 316 
Oeste do Paraná – HU, no município de Cascavel; Macrorregião Norte: Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná 317 
– HU, no município de Londrina; Macrorregião Noroeste: Hospital Universitário Regional de Maringá – HU, no município de 318 
Maringá. Aprovado pelos membros da CIB/PR. 319 
4.5 - Elenco do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - adequação à RENAME 2014-DAF/SESA- Deise 320 
coloca para pactuação a revisão motivada pela publicação da RENAME 2014 –ANEXO I do Elenco de Referência Estadual 321 
para o Componente Básico da Assistência Farmacêutica. Aprovado pelos membros da CIB/PR 322 
4.6 –Elenco Estadual de Medicamentos para infecções Oportunistas  e outras co-morbidades-HIV/AIDS -DAF/SESA -  323 
Deise trouxe para pactuação a revisão da Câmara Técnica HIV/AIDS em relação ao elenco estadual de medicamentos para 324 
infecções oportunistas e outras co- morbidades - DST/AIDS com a inclusão de 04 medicamentos: Atorvastatina, Metformina, 325 
Cabergolina e Valganciclovir, além da inclusão de duas inclusões de apresentação: aciclovir 400mg e sulfa+metaxazol 326 
800+160mg. Aprovado pelos membros da CIB/PR 327 
4.7-Elenco de Medicamentos para o Programa Paraná Sem Dor - DAF/SESA – Deise coloca para pactuação o Elenco de 328 
medicamentos para o Programa Paraná sem Dor, mantendo as competências acordadas por meio da ata da 5ª RO da 329 
CIB/PR de 15/10/2010, deixando claras as responsabilidades. Aprovado pelos membros da CIB;PR. 330 
4.6-Calendário CIB/PR 2015 – SE/CIB/PR – Apresentada a proposta de calendário para as reuniões da CIB/PR o qual ficou 331 
pactuado e aprovado pelos membros da CIB/PR, bem como estará disponível na página da SESA no link da CIB/PR. 332 
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5- Informes 333 
5.1- Renovação Termos de Cooperação- SIATE – DPUE/SESA – Vinicius informa a necessidade de renovar esse Termo 334 
de Cooperação entre a SESA, SESP. Corpo de Bombeiros e municípios, pois o SIATE atende em torno de 90 mil pacientes 335 
ao ano  ou seja 245 pacientes dia, atendido pelas equipes treinada para atendimento ao trauma,  completando 25 anos de 336 
atuação ininterrupta em Curitiba e 20 anos no interior do Estado. Esse termo de cooperação estabelece  que a SESA deve 337 
fazer a aquisição dessas ambulâncias e a renovação da frota, bem como,  o material permanente, a Secretaria de 338 
Segurança  Pública cabe  a locação de profissionais socorristas e disponibilizar a instalação do Corpo de Bombeiros para 339 
operação da ambulância, bem como,seu abastecimento e aos municípios, onde essa ambulância  está instalada 340 
fornecimento de insumos médicos e manutenção mecânica. Lembra que a atuação, no município ou região, desonera o 341 
SAMU o atendimento de trauma para uma parcela significativa da população e os itens que são utilizados nessa 342 
ambulância são os mesmos que o SAMU utiliza. Coloca que esse termo precisa ser renovado, pois, hoje estão todos estão 343 
sem vigência, exceto em Curitiba, onde tem vigência até junho e que também precisará ser renovado. Coloca que não se 344 
pode desconsiderar a importância do SIATE e não inseri-lo na Rede.Esse termo estabelece  essa inserção pactuada pelo 345 
município, passando a fazer parte da Rede Paraná Urgência SAMU/SIATE, que esse termo precisa ser avaliado pelos 346 
jurídicos dos parceiros.  Informa que a minuta do termo já esta sendo estudada para que possa na seqüência assiná-los. 347 
5.2- Ampliação dos recursos para o Transporte Sanitário – SAS/SESA –Márcia informa que por conta de uma 348 
antecipação de receita no final do ano para o Fundo Estadual de Saúde, os municípios que não tinham siso contemplados 349 
anteriormente serão contemplados, que esse recursos deve ser repassado a partir do segundo semestre. Com esse recursos 350 
o município pode adquiri 05 itens descritos na Resolução. 351 
5.3-Toxoplasmose na gestação – implantação de protocolo –SAS/SESA – Márcia informa que foi adotado o protocolo de 352 
tratamento de acordo com o Manual Técnico de Gestação de Alto Risco, 5ª edição – Ministério da Saúde, 2012, que uma 353 
nota técnica foi encaminhada as Regionais de Saúde com as orientações necessárias. Coloca que esses medicamentos 354 
fazem parte da Atenção Básica. Atendendo a demanda de município, informa que para os municípios com menos de 30 mil 355 
habitantes, a SESA vai ter um banco de tratamento de toxoplasmose, ou seja quando ele precisa do medicamento será 356 
disponibilizado e esse município, na próxima compra do consórcio repõem, o que facilita muito, pois, assim os municípios que 357 
talvez tenham 01 caso em 01 ano, não precisem comprar, e o custo é elevado. Com esse banco, se garante o atendimento 358 
integral e facilita aos municípios. 359 
5.4- Novas Equipes de NASF credenciadas –SAS/SESA- Márcia informa que houveram mais 24 habilitações de NASF de 360 
22 municípios de várias regiões do Estado. 361 
5.5- I Congresso Regional Sul/Sudeste/Centro Oeste e XXXI Congresso de Secretárias Municipais de Saúde do 362 
Paraná- 15 a 17 de Abril em Foz do Iguaçu – COSEMS/PR- Cristiane informa que o Congresso acontecerá em Foz do 363 
Iguaçu de 15 a 17 de abril de 2015 e que conta com o apoio e a participação de todos, que é a primeira vez que os Estado 364 
do SUL e Sudeste se reúnem, sendo 10 Estados participantes. Que nesse congresso terá uma amostra dos trabalhos 365 
desenvolvidos pelos COSEMS dos respectivos Estados. Informa que a CIB será realizada durante o Congresso. 366 
5.6 – Campanha de Vacinação antirrábica em municípios de risco: Foz do Iguaçu e Guaira – SGS/SESA- Márcia, 367 
informa que a campanha de vacinação será realizada no município de Foz e Guaira, com a expectativa de vacinar 80% dos 368 
animais, em agosto, será executada pelos municípios, sendo esses considerados áreas de risco canina Risco 1 e 2 e por isso 369 
 se continua a realizar a vacina, levando em conta os municípios lindeiros que fazem divisa com Paraguai e Argentina, países  370 
esses que tiveram casos de raiva. 371 
5.7- Vacina HPV – SVS/CEPI/SESA- Eliana informa que a campanha já iniciou e solicita o engajamento de todos para atingir 372 
as metas, que é importante vacinar as adolescentes nas escolas, garantindo o cumprimento da meta dessa importante ação. 373 
5.8- Pactuação de Diretrizes, objetivos e Metas e Indicadores - NGS/SESA- Maria Leonor informa que foi recebida a nota 374 
técnica nº 013 do Ministério da Saúde, pactuada na Comissão Intergestores Tripartite, que trata da situação da pactuação 375 
2014 e orientações para o processo de pactuação 2015, abertura do SISPACTO para o registro das metas 2015. Informa que 376 
para a pactuação 2015 foi mantido o rol dos 66 indicadores, sendo 33 obrigatórios e que a partir do dia 15/03 o sistema 377 
SISPACTO estará aberto para lançamento das pactuações municipais e estaduais, porém, solicita que os municípios e as 378 
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regionais aguardem, pois, o nível central da SESA estará realizando uma discussão com o grupo técnico do nível central e 379 
COSEMS com o objetivo de qualificar o processo. Informa que a partir da 2ª semestre de 2015, estará disponível no 380 
TABINET/DATASUS uma série histórica do resultado dos indicadores de 2008 a 2014, sendo esse preliminar, o que servirá 381 
de subsídio para as pactuações municipais, regionais e estadual. Sezifredo encerra a reunião, agradece a presença de todos, 382 
bem como deseja um bom retorno a quem viaja. 383 


