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DELIBERAÇÃO Nº 291 – 10/09/2018 
 

A Comissão Intergestores Bipartite do Paraná, considerando a descontinuidade do processo nº 13.869.076-8 desde 

29/03/2016 por pendências exigidas pela Portaria MS/SAS nº 120/2009, que somente agora foram atendidas e, correção 

no cálculo do impacto financeiro, retifica a Deliberação nº 003 de 14/01/2016 e aprova “AD Referendum” a 

Deliberação    nº 291 de 10/09/2018.  
 

Onde se lê: 
“A Comissão Intergestores Bipartite do Paraná, considerando: 

 Parecer favorável, do Departamento de Contratualização e Habilitação - SGS/SESA, informando que o processo 

de solicitação da habilitação foi instruído de acordo com a normativa da Portaria GM/MS nº 120/2009 e que o impacto 

financeiro decorrente dessa habilitação será de R$ 15.244,81/mês (Quinze mil duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta 

e um centavos) a ser assumido pelo Ministério da Saúde.” 
 

Leia-se: 
“A Comissão Intergestores Bipartite do Paraná, considerando: 

 Parecer favorável do Departamento de Contratualização e Habilitação – SGS/SESA, informando que o processo 

de solicitação de habilitação para o Hospital Regional do Sudoeste Walter Alberto Pecoits como Unidade de Serviços de 

Assistência de Alta Complexidade em Terapia Nutricional Enteral e Parenteral foi instruído de acordo com a normativa da 

Portaria GM/MS nº 120/2009 e que, conforme cálculo apresentado à folha nº 232 do processo nº 13.869.076-8, o impacto 

financeiro decorrente dessa habilitação será de R$ 15.611,47 (quinze mil, seiscentos e onze reais e quarenta e sete 

centavos) ao mês e R$ 187.337,61 (cento e oitenta e sete mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos) ao 

ano a ser assumido pelo Ministério da Saúde.” 
 

Onde se lê: 
“Aprova “AD Referendum” a habilitação do Hospital Regional do Sudoeste Walter Alberto Pecoits – CNES 6424341  

CNPJ 76.416.866/0045-60, na cidade de Francisco Beltrão, como Unidade de Atenção Especializada em Terapia 

Nutricional Enteral / Parenteral e que, o impacto financeiro decorrente dessa habilitação, será de R$ 15.244,81 (quinze mil 

duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos) a ser assumido pelo Ministério da Saúde.” 
 

Leia-se: 
“Aprova “AD Referendum” a habilitação do Hospital Regional do Sudoeste Walter Alberto Pecoits – CNES 6424341, 

CNPJ 76.416.866/0045-60, na cidade de Francisco Beltrão, como Unidade de Atenção Especializada em Terapia 

Nutricional Enteral e Parenteral e que o impacto financeiro decorrente dessa habilitação será de R$ 15.611,47 (quinze mil, 

seiscentos e onze reais e quarenta e sete centavos) ao mês e R$ 187.337,61 (cento e oitenta e sete mil, trezentos e trinta 

e sete reais e sessenta e um centavos) ao ano a ser assumido pelo Ministério da Saúde.” 
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