
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Saúde do Paraná-SESA

Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Paraná-COSEMS/PR

1ª Reunião
18/02/2020

TEMAS PARA HOMOLOGAÇÃO

2.1 Alterações no Teto Financeiro da MAC – Assistência

Deliberação nº 185/2019 – Aprova “Ad referendum”  o pleito junto ao Governo Federal de incremento temporário no limite

financeiro  da  atenção  de  média  e  alta  complexidade  ambulatorial  e  hospitalar  do  Município  de  Curitiba,  no  valor  de  R$

20.000.000,00 (Vinte milhões de reais).

Deliberação nº 186/2019 – Aprova “Ad referendum”  o pleito junto ao Governo Federal de incremento temporário no limite

financeiro  da  atenção  de  média  e  alta  complexidade  ambulatorial  e  hospitalar  do  Estado  do  Paraná  no  valor  de  R$

30.000.000,00 (Trinta milhões de reais).

Deliberação nº 002/2020 – Aprova “Ad referendum”: remanejamento de recursos do Limite Financeiro da Atenção de Média e

Alta Complexidade, da Competência Janeiro/2020 – Parcela 02/2020 conforme abaixo:

Origem Destino Objetivo Valor (R$)

Gestão Estadual

Colorado

Referente  pactuação  de  01  AIH  de  cirurgia  geral  do  município  de
Ourizona para Colorado.

488,45

Referente  pactuação  de  25  AIH´s  de  cirurgia  geral,  ortopédica  e
ginecológica, do município de Mandaguaçu para Colorado.

12.275,00

Referente pactuação de 25 AIH´s de atendimento em ginecologia do
município de  Astorga para Colorado.

11.247,75

Flor da Serra do
Sul

Referente repactuação de 01 AIH do município de Pranchita para Flor
da Serra do Sul.

517,50

Dois Vizinhos
Referente pactuação de 03 AIH´s do município de Nova Esperança do
Sudoeste para Dois Vizinhos

1.547,55

Santa Izabel do
Oeste

Referente pactuação de 07 AIH´s do município de Amperé para Santa
Izabel do Oeste.

3.510,85

Referente pactuação de 05 AIH´s do município de Realeza para Santa
Izabel do Oeste.

2.551,40

Referente pactuação de 05 AIH´s do município de Planalto para Santa
Izabel do Oeste.

2.379,36

Salgado Filho
Referente repactuação de 04 AIH´s do município de Pranchita para
Salgado Filho.

2.070,00

Campo Mourão

Referente a estruturação da rede de urgência e emergência e rede
materno  infantil,  para  atendimento  à  população  própria  do  Hospital
Santa Casa de Misericórdia de Campo Mourão, nas competências de
janeiro a junho de 2020 com recomposição do teto em julho de 2020.

550.000,00

Umuarama

Referente  recursos  para  Associação  Beneficente  de  Saúde  do
Noroeste – NOROSPAR, para atendimento de gestação de alto risco
aos municípios que compõe a 12ª RS nas competências de janeiro a
junho de 2020 com recomposição do teto em julho de 2020.

150.000,00

Referente  ao  custeio  de  procedimentos  de  alta  complexidade,
referente à habilitação que o Instituto Nossa Senhora Aparecida possui
em cirurgia cardiovascular, nas competências de janeiro a junho de
2020 com recomposição do teto em julho de 2020.

100.000,00

Referente  ao  atendimento  dos  usuários  SUS  para  tratamento  de
glaucoma  para  residentes  da  11ª  e  13ª  Regional  de  Saúde,  nas
competências de janeiro a dezembro de 2020 com recomposição do
teto em janeiro de 2021.

58.993,38

Francisco
Beltrão

Referente  recursos  de  estruturação  da  urgência  e  emergência  –
Hospital São Francisco, nas competências de janeiro a junho de 2020
com recomposição do teto em julho de 2020.

300.000,00

Terra Boa
Referente  ao  custeio  de  ações  e  serviços  hospitalares,  nas
competências de janeiro a junho de 2020 com recomposição do teto
em julho de 2020.

140.000,00
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Gestão Estadual
Maringá

Referente  a  estruturação  da  Rede  de  Urgência  e  Emergência  –
Hospital Santa Rita (Bom Samaritano) para atendimento à população
própria e referenciada, nas competências de janeiro a junho de 2020
com recomposição do teto em julho de 2020.

250.000,00

Referente à programação ambulatorial de consultas e exames para o
atendimento pré e pós operatório de cirurgias bariátricas aos usuários
do  SUS  com  obesidade,  residentes  na  macrorregião  Noroeste  do
Estado para Hospital Memorial Uningá, nas competências de janeiro a
março de 2020 com recomposição do teto em abril de 2020. 

29.643,68

Referente ao pagamento administrativo do tratamento de continuidade
do paciente Kauan Alves Cordeso sob protocolo 16.251.181-5. Parcela
única.

380,96

Flor da Serra do
Sul

Dois Vizinhos
Referente pactuação de 01 AIH do município de Flor da Serra do Sul
para Dois Vizinhos.

517,50

Salgado Filho
Santa Izabel do

Oeste
Referente pactuação de 04 AIH´s do município de Salgado Filho para
Santa Izabel do Oeste.

2.070,00

Apucarana
Gestão

Estadual
Referente repactuação de 51 AIH´s de clínica geral do município de
Apucarana para Jandaia do Sul.

62.993,16

Deliberação nº 003/2020 – Aprova “Ad referendum”: o remanejamento dos recursos do Teto da Média e Alta Complexidade do

Estado do Paraná conforme protocolo nº 241916252001 na data de 13 de janeiro de 2020, as 14h06min22seg, referente a 2ª

parcela de 2020.

Deliberação nº 006/2020 – Aprova “Ad referendum” o remanejamento dos recursos do Teto da Média e Alta Complexidade do

Estado do Paraná conforme protocolo nº 241842892002, na data de 12 de fevereiro de 2020, às 12h04min39seg, referente a 3ª

parcela de 2020.

Deliberação nº 007/2020 – Aprova “Ad referendum” remanejamento  de recursos do Limite Financeiro da Atenção de

Média e Alta Complexidade, da Competência Fevereiro/2020 – Parcela 03/2020 conforme abaixo:

Origem Destino Objetivo Valor (R$)

Gestão Estadual

Colorado Referente  atendimento  hospitalar  para  residentes  da  14ª  RS,  no
período de fevereiro a dezembro de 2020 com recomposição do teto
em janeiro de 2021.

50.000,00

Londrina

Referente  ao  custeio  de  atendimentos  excedentes  relacionados  à
população referenciada do Hospital do Câncer de Londrina, no período
de fevereiro de 2020 a janeiro de 2021  com recomposição do teto
em fevereiro de 2021.

80.000,00

Foz Iguaçu

Referente  estruturação  das  redes  de  atenção  às  urgências  e  rede
materno  infantil  do  Hospital  Municipal  Padre  Germano  Lauck,  no
período de fevereiro a agosto de 2020  com recomposição do teto
em setembro de 2020.

1.615.901,55

Colorado
Gestão

Estadual
Referente repactuação de 25 AIH’s de atendimento em ginecologia do
município de Colorado para Astorga.

11.247,75

2.2 Habilitação/Desabilitação/Credenciamento de Serviços

Deliberação nº 182/2019 – Aprova “Ad referendum”  a solicitação de habilitação de 03 (três) leitos de Unidade de Terapia

Intensiva Adulto Tipo III, do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná, CNES 2781859, CNPJ 78.640.489/0003-15,

localizado  no  município  de  Londrina-PR,  considerando  que  o  impacto  financeiro  decorrente  dessa  habilitação  será  de  R$

37.129,99/mês  (trinta  e  sete  mil,  cento  e  vinte  e  nove  reais  e  noventa  e  nove  centavos  por  mês)  e  R$  445.559,88/ano

(quatrocentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos ao ano), a ser assumido pelo

Ministério da Saúde.
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Deliberação  nº 001/2020 – Aprova “Ad referendum”  a solicitação da Associação Beneficente de Saúde do Noroeste  do

Paraná – NOROSPAR, CNES 3005011, CNPJ 05.866.492/0001-16, no município de Umuarama-PR, para habilitação de  03

(três) leitos de Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) e 02 (dois) leitos de Unidade de

Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa), conforme normas definidas pela Portaria de Consolidação GM/MS nº 03

de 28/09/2017 – Título IV (Origem: PRT MS/GM nº 930/2012), cujo impacto financeiro, a ser assumido pelo Ministério da

Saúde,  será  de  R$  14.782,50/mês  (quatorze  mil,  setecentos  e  oitenta  e  dois  reais  e  cinquenta  centavos  ao  mês)  e  R$

177.390,00/ano (cento e setenta e sete mil, trezentos e noventa reais ao ano) para a Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal

Convencional  –  UCINCo  e  de  R$  8.212,50/mês  (oito  mil,  duzentos  e  doze  reais  e  cinquenta  centavos  ao  mês)  e  R$

98.550,00/ano (noventa e oito mil, quinhentos e cinquenta reais ao ano) para a Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal

Canguru – UCINCa, totalizando R$ 275.940,00/ano (duzentos e setenta e cinco mil, novecentos e quarenta reais ao ano).

Deliberação nº 004/2020 – Aprova “Ad referendum”  a solicitação do Instituto Nossa Senhora Aparecida, CNES 2594366,

CNPJ 05.961.193/0001-60, situado no município de Umuarama-PR, 12ª Regional de Saúde, para habilitação de 03 (três) leitos

de Unidade Coronariana tipo II – UCO Tipo II, de acordo com as normas definidas pela Portaria GM/MS de Consolidação nº 03

de 28/09/2017 – Título X –  “Do Cuidado Progressivo ao Paciente Crítico ou Grave” (Origem: PRT MS/GM nº 895/2017), cujo

impacto financeiro será de R$ 39.314,88/mês (trinta e nove mil, trezentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos ao mês) e

R$ 471.778,56/ano (quatrocentos e setenta e um mil, setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos ao ano) a ser

assumido pelo Ministério da Saúde.

Deliberação  nº  005/2020 –  Aprova  “Ad  referendum”  a  solicitação  do  Centro  de  Excelência  à  Atenção  Geriátrica  e

Gerontológica – Cegen, CNPJ 06.233.166/0001-34, CNES 2577380, para Habilitação de 06 (seis) leitos de UTI Adulto Tipo II e

Reclassificação de 04 (quatro) leitos de UTI Adulto Tipo I para Tipo II, cujo impacto financeiro será de R$ 78.629,76 (setenta e

oito mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos) ao mês e R$ 943.557,12 (novecentos e quarenta e três mil,

quinhentos e cinquenta e sete reais e doze centavos) ao ano para Habilitação de 06 Leitos de UTI Adulto Tipo II e de R$

33.066,08 (trinta e três mil, sessenta e seis reais e oito centavos) ao mês e R$ 396.792,96 (trezentos e noventa e seis mil,

setecentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos) ao ano para Reclassificação de 04 (quatro) leitos de UTI Adulto

Tipo I para Tipo II, somando o total de R$ 1.340.350,08 (um milhão, trezentos e quarenta mil, trezentos e cinquenta reais e oito

centavos) ao ano a ser assumido pelo Ministério da Saúde.

2.3 Emendas Parlamentares

Deliberação nº 180/2019 – Aprova o Projeto Técnico de Transporte Sanitário Eletivo destinado ao deslocamento de usuários

para realizar procedimentos de caráter eletivo no âmbito do SUS do município de São José dos Pinhais-PR, referente à Proposta

cadastrada  no  Ministério  da  Saúde/Fundo  Nacional  de  Saúde  sob  o  nº  09237.668000/1190-15,  Emenda  Parlamentar  nº

71170004, para aquisição de unidade móvel de saúde para o município de São José dos Pinhais-PR, no valor de R$ 250.000,00

(duzentos e cinquenta mil reais).

Deliberação nº 181/2019 – Aprova o Projeto Técnico de Transporte Sanitário Eletivo destinado ao deslocamento de usuários

para realizar procedimentos de caráter eletivo no âmbito do SUS do município de Almirante Tamandaré-PR, referente à Proposta

cadastrada no Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde sob o nº 10513.064000/1190-03, referente à Emenda Parlamentar

nº  37710004,  para  aquisição de  unidade móvel  de  saúde  para  o município  de  Almirante  Tamandaré-PR,  no  valor  de  R$

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
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2.4 Convênios com a SESA-PR e Repasses Fundo a Fundo

Deliberação nº 175/2019 – Aprova “Ad Referendum” convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná e o

do Hospital Santa Casa de Misericórdia Maria Antonieta de Goioerê, no valor de R$ 1.654.628,00 (Hum milhão seiscentos e

cincoenta e quatro mil seiscentos e vinte e oito reais) para estruturação da UTI, em parcela única.

Deliberação nº 176/2019 –  Aprova  “Ad Referendum”  a transferência do Fundo Estadual de Saúde ao Fundo de saúde do

município de Londrina, para incremento temporário, no valor de 3.000.000,00 (Três milhões de reais), para procedimentos de

média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar do Instituto do Câncer de Londrina – CNES 2577623 e Santa Casa de

Misericórdia – CNES 2580055.

2.5 Atualização do Grupo Condutor Estadual da Linha de Cuidados da Saúde da Pessoa com Deficiência

Deliberação nº 184/2019 –  Aprova  “Ad Referendum” a atualização do Grupo Condutor Estadual da Linha de Cuidados da

Saúde da Pessoa com Deficiência conforme abaixo discriminado:

1. Representantes da Secretaria de Estado da Saúde – SESA-PR

Diretoria de Atenção e Vigilância em Saúde:

Maria Goretti David Lopes

Carmen Cristina Moura dos Santos

Aline Jarschel de Oliveira

Diretoria de Gestão em Saúde:

Roselene de Campos Corpolato

2. Representantes do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná – COSEMS/PR

Carolina de Almeida Torres
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