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,ATA DA QUINQUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO
DELIBERATIVO DO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às nove horas~ sede do
Consórcio Intergestores Paraná Saúde, CNPJ. 03.273.207/0001-28, sito à rua Vo~riJr~~a
Pátria, 400, 17° andar, conjunto 1702 - Centro, nesta cidade de Curitiba - PR, reuniu-~ I~
Conselho Deliberativo do Consórcio, que sob a Presidência do Sr. Natal Nunes Maciel, v",
Presidente do Conselho Deliberativo, iniciou a reunião com a presença dos Conselheiros abaixo
discriminados, onde discutiu-se a seguinte pauta: 1 - Parecer do Conselho Fiscal referente ao
Exercício 2015 - O Diretor Executivo deu boas-vindas a todos os participantes e confirmou
que na reunião do dia vinte e um de setembro deste ano, os conselheiros fiscais se fizeram
presentes e constataram que 97% dos recursos referem-se à aquisição de medicamentos.
Conselheiro Roberto relata metodologia de análise, que se dá por amostragem de alguns
processos licitatórios, dos Danfes certificados pelos locais de entrega referentes as entregas de
medicamentos, juntamente com o Controle Interno deste Consórcio, recomendando assim a
aprovação das contas do exercício analisado. Lembrou que os 3% restantes, que envolvem
processos referentes às questões operacionais, estão devidamente instruídos nos processos
administrativos. Concluídas as análises, o Conselho Fiscal decidiu pela regularidade das
contas e das atividades desenvolvidas no exercício de 2015, sendo ratificado pelos demais
conselheiros. 2 - Apresentação e Aprovação do Orçamento 2017 - o diretor executivo
apresentou a planilha de custos e levantamento de preços dos restaurantes da região e sugeriu
que fosse reajustado o vale-refeição e vale alimentação de 27,00 para 30,00 ao dia. Demonstrou
que o preço dos restaurantes da região, na média, ficou em R$ 54,62/kg. Ressaltou que a
planilha de custos, que será detalhada, contempla as previsões orçamentárias, bem como o
reajuste proposto em conformidade com o Plano de Cargos e Salários, utilizando o índice IPCA
acumulado nos últimos 12 meses; a) recursos para aquisição de medicamentos e insumos _
referente a contrapartida federal R$ 41.879.042,70, referente a contrapartida estadual R$
19.426.333,02, cujo cálculo foi baseado na Portaria GM/MS 1.555/2013. R$ 32.000.000,00 com
repasses de convênios municipais. Rendimento com recursos vinculados a aquisição de
medicamentos R$ 4.000.000,00, R$ 2.500.000,00 para possível aquisição de material médico
hospitalar e R$ 475.00,00 para capacitação de farmacêuticos totalizando R$ 100.280.375,72; b)
recursos para manutenção: no valor de R$ 2.023.077,40 e rendimento com recursos da
manutenção de atividades R$ 100.000,00, totalizando R$ 2.123.077,40. Valor total estimado da
receita R$ 102.403.453,12; c) vencimentos (folha de pagamento): no valor de R$ 1.207.951,37
cujo aumento em relação ao ano de 2016 foi justificado pela correção salarial de 8,4764%; c1)
obrigações patronais: no valor de R$ 432.446,59, cujo aumento em relação a 2016 se baseia na
mesma justificativa da folha de pagamento; c2) diárias: no valor de R$ 6.000,00; c3) material
de consumo: no valor de R$ 6.000,00; c4) serviços de terceiros - pessoa física: no valor de R$
38.713,44 em virtude da locação do imóvel; c5) Passagens e despesas com locomoção: no
valor de R$ 8.000,00 c6) serviços de terceiros - pessoa jurídica: no valor de R$ 315.966,00,
sendo que estão inclusos neste valor despesas com telefone, internet, condomínio, luz, sistemas
de informática, publicações, vale-refeição, vale-transporte, estagiários, adiantamentos para
custeio de despesas de pequeno valor. c7) material permanente R$ 8.000,00. Apresentado os
valores, este Conselho aprovou o presente orçamento, assim como o aumento do vale refe!ç!~~ ~
vale alimentação e o reajuste proposto. Aprovou também, a cobrança da contribuição anua~

7/.
'20 OFiCIO DISTRIBUIDOR
r~egistrc de Titulas e Docume~tof
~egistro Civil de Pessoas .Jurldicas
~ua Mal. ~eodoro. 320 - Sala 50·(
cone: (41)3225-3905·CU"1ib~



Vice-Presidente:

NilsonXavier

Paulo de Queiroz Souza

Claudia,W~~eco Moretoni

KatyaC~o ,
-P

DISTRIBUfDO SOB N2 86-1441 AO 3ºOFíCIO
.. b W20 iYu3r xJ3QX - .

Selo D19ital: ai em http://funarpConsulte esse se o
CUSTAS

d 1 nQluism/97.rabela XI/I-Oistri
Lei Esta ue . nte ao Oficio
Cobrança selo em cumprLme

(70 VRCs) R$1
(26 VRCs) R$

R$ >
jY

[~IDISTRIBUIÇAO
[ IÇlVERBÇlÇAO
[~ISELO



..

, .

Oficio n°. 932/2016 Curitiba, 07 de outubro de 2016.

Ilmos.(as) Srs.(as) :

Conselho Deliberativo:
• Natal Nunes Maciel - Prefeito de São Pedro do Iguaçu - Presidente
• Nilson Xavier - Prefeito de Nova Fátima - Vice-Presidente
• Devanir Martinelli - Prefeito de Santo Antônio do Paraíso - Secretário
• José Maria Pereira Fernandes - Prefeito de Santa Cruz do Monte Castelo
• Paulo de Queiroz Souza - Prefeito de Icaraíma
• Edson Jucemar Hoffmann do Prado - Prefeito de Quedas do Iguaçu
• Deise Regina Sprada Pontarolli - SESA
• Evandro Carlos do Vale - SESA
• Pythagoras Schmidt Schroeder - SESA
• Sezifredo Paulo Alves Paz - SESA
• Susan Mirian do Patrocínio Alves - SESA
• Claudia Boscheco Moretoni - SESA

'10.NOV,.

Conselho Fiscal:
• Primis de Oliveira - Prefeito de Godoy Moreira
• Roberto Hartmann - SESA
• Katya Carvalho - COSEMS/PR - Secretaria de Saúde de Mandirituba

De ordem do Presidente do Conselho Deliberativo do Consórcio Sr. Natal Nunes Maciel,
convocamos os membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, acima relacionados, para
reunião a realizar-se no dia 25/10/2016, terça-feira, com início previsto para às 09:00
horas e previsão de término para às 11:00, na sede deste Consórcio, sito à rua
Voluntário da Pátria, n° 400, 17° andar, conjunto 1702 - Bairro Centro - Curitiba - PR, para
tratarmos da seguinte pauta do dia:

1 - Parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício 2015;

2 - Apresentação e aprovação do orçamento para 2017;

3 - Assuntos gerais.

Diretor Executivo
Consórcio Paraná Saúde

Rua Voluntários da Pátria, 400 - 17" andar - conj, 1702 - Curitiba Paraná - CEP 80.020-000
Fone/Fax - (41) 3323-7829 -3324 - 8944
E-mail: consorcio@consorciopanmas8udc.com.br
Site: www.colIsorcioparannsaudc.com.b.·


