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DELIBERAÇÃO Nº 232- 13/09/2017 

 
A Comissão Intergestores Bipartite do Paraná, considerando: 

 Portaria GM/MS nº 389 de 13/03/2014, a qual define os critérios para a organização da linha de cuidado da pessoa 

com Doença Renal Crônica (DRC) e institui incentivo financeiro de custeio destinado ao cuidado ambulatorial pré-

dialítico; 

 Solicitação da Clinica de Doenças Renais de Colombo - CDR – CNES 9003444 – CNPJ 20.394.549/0001-15, no 

município de Colombo, para habilitação como Unidade Especializada em Doença Renal Crônica com Terapia Renal 

Substitutiva/Diálise Tipo IV com diálise peritoneal- código 15.14 e Unidade Especializada em  DRC com TRS/Diálise 

Tipo IV com Hemodiálise –Código 15.13 

 Parecer favorável da equipe técnica que o processo de solicitação de habilitação esta de acordo com as normas 

contidas na Portaria GM/MS n º 389 de 13/03/2014 e que o impacto financeiro do Fundo de Ações Estratégicas- FAEC, 

referente a essa habilitação será de R$ 357, 286,45./mês (Trezentos e cincoenta e sete mil duzentos e oitenta e seis 

reais e quarenta e cinco centavos) e R$ 4.287.437,35/ano (Quatro milhões duzentos e oitenta e sete mil quatrocentos e 

trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), dois quais: 

1- R$ 12.809,01/mês (Doze mil oitocentos e nove reais e um centavo) e R$ 153.708,11/ano (Cento 

e cincoenta e três mil setecentos e oito reais e onze centavos), referem-se ao incremento para a 

realização dos estágios 4 e 5 pré-diálise e ao matriciamento de 35(trinta e cinco) usuários já em 

atendimento em outro estabelecimento de gestão estadual e que serão remanejados para o novo 

serviço, 

2- R$ 344.477,43/mês (Trezentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e sete reais e 

quarenta e três centavos) e R$ 4.133.729,24/ano (Quatro milhões cento e trinta e três mil 

setecentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos), são relativos à habilitação do novo 

serviço. 

As metas físicas a serem alcançadas conforme estimativa de público alvo com DRC,,estágio 4 e 5 (pré-diálise) serão de 

72 pacientes em estágio 4 e 72 pacientes em estágio 05 para pré-dialise. 

 

Aprova “AD Referendum”  

1- A revogação de Deliberação CIB/PR Nº 161 de 04/11/2016; 

2- A revogação da Deliberação CIB/PR nº 012/2017 

3- A habilitação da Clinica de Doenças Renais de Colombo - CDR – CNES 9003444 – CNPJ 20.394.549/0001-15, no 

município de Colombo, para habilitação como Unidade Especializada em Doença Renal Crônica com Terapia Renal 

Substitutiva/Diálise Tipo IV com diálise peritoneal- código 15.14 e Unidade Especializada em DRC com TRS/Diálise Tipo 

IV com Hemodiálise –Código 15.13, de acordo com as normas contidas na Portaria GM/MS n º 389 de 13/03/2014 e que o 

impacto financeiro do Fundo de Ações Estratégicas- FAEC, referente a essa habilitação será de R$ 357, 286,45./mês 

(Trezentos e cincoenta e sete mil duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) e R$ 4.287.437,35/ano 

(Quatro milhões duzentos e oitenta e sete mil quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), dois quais: 
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1-R$ 12.809,01/mês (Doze mil oitocentos e nove reais e um centavo) e R$ 153.708,11/ano (Cento e 

cincoenta e três mil setecentos e oito reais e onze centavos), referem-se ao incremento para a 

realização dos estágios 4 e 5 pré-diálise e ao matriciamento de 35(trinta e cinco) usuários já em 

atendimento em outro estabelecimento de gestão estadual e que serão remanejados para o novo 

serviço, 

2-R$ 344.477,43/mês (Trezentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e sete reais e 

quarenta e três centavos) e R$ 4.133.729,24/ano (Quatro milhões cento e trinta e três mil setecentos 

e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos), são relativos à habilitação do novo serviço. 

As metas físicas a serem alcançadas conforme estimativa de público alvo com DRC, estágio 4 e 5 

(pré-diálise) serão de 72 pacientes em estágio 4 e 72 pacientes em estágio 05 para pré-dialise 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Sezifredo Paulo Alves Paz 
    Coordenador Estadual  
  

 


