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1. Introdução 

O Cismepar é um consórcio público de saúde que atua na Região de 

Saúde do Médio Paranapanema e tendo em vista seu papel e sua atuação como 

ferramenta de apoio à gestão municipal, com vistas ao fortalecimento do processo de 

regionalização, vimos apresentar como mecanismo de apoio aos gestores municipais, 

o Caderno Anual de Gestão.  

Este caderno tem como objetivo apresentar as informações de gestão e os 

principais documentos do Cismepar para o exercício 2021, mantendo os padrões de 

transparência adotados rotineiramente pelo consórcio junto aos seus consorciados. 

Esta iniciativa foi devidamente aprovada junto ao Conselho Curador em sua 121ª 

reunião ordinária no dia 08/10/2020 e pretende-se que seja extensivo à sua 

atualização anual. 

O Caderno Anual de Gestão do Cismepar tem como intuito principal 

instrumentalizar os gestores municipais acerca dos programas em desenvolvimento 

no consórcio, bem como as diretrizes pactuadas pelos municípios consorciados para 

o exercício seguinte, de acordo com o Plano de Ação Conjunta de Interesse Comum - 

PLACIC e Plano de Aplicação Anual, de forma clara e detalhada. 

Além disso, o mecanismo objetiva instrumentalizar os gestores para as 

reuniões de Identidade Territorial, Conselho Curador e Conselho de Prefeitos, para 

que novas propositivas possam ser suscitada nas discussões destas instâncias pelos 

gestores municipais. 

Ademais, o caderno se apresenta como uma ferramenta de publicização 

para a população assistida, universidades, ministério público, órgãos de controle e 

para os técnicos e gestores dos demais entes federativos, no intuito de conhecerem 

de forma mais abrangente o papel do Cismepar e acompanhar seu desempenho. 

Por fim, desejamos aos gestores municipais e a todos os interessados uma 

excelente leitura e contamos com vossa contribuição para que a cada ano possamos 

estruturar a ação consorciada com a participação de todos de forma ainda mais 

abrangente e eficiente. 
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2. O papel do Cismepar 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema – 

CISMEPAR atua como ferramenta de gestão e articulação intermunicipal para 21 

municípios, abrangendo a população de cerca de 1 milhão de habitantes. 

O CISMEPAR destina-se a contribuir com a organização do sistema de 

saúde dentro da área de jurisdição dos municípios consorciados, segundo diretrizes 

do Sistema Único de Saúde, por meio de programas de interesse comum. 

O consórcio foi criado em janeiro de 1995, a partir da necessidade de um 

órgão que viabilizasse o atendimento às necessidades de saúde do território regional, 

com maior resolutividade e rapidez administrativa. Desta forma, iniciou suas 

atividades a partir da execução de um programa de atenção ambulatorial 

especializada e ampliou seu escopo de programas desenvolvidos a partir das 

demandas apresentadas pelos municípios consorciados, tendo se revelado um 

importante instrumento de ação dos municípios que uniram esforços, somando 

recursos para a solução de problemas que lhes são comuns, obtendo, a partir da 

ação coletiva, excelentes resultados. 

O Cismepar se organiza por meio de competências deliberativas, 

consultivas/opinativas, executivas, jurídicas, de controladoria, ouvidoria, do colegiado 

diretor e comissões permanentes, temporárias, especiais e de excelência técnica. 

A missão do Cismepar é promover a melhoria da qualidade de vida à 

população dos municípios consorciados, gerenciando recursos e serviços na saúde 

pública. 

O Cismepar tem como valores a ética e o respeito, o comprometimento e o 

trabalho em equipe, a valorização humana, a melhoria contínua e a equidade. 

Considerando seu papel, o Cismepar participa assiduamente como 

observador e apoiador da gestão municipal junto às reuniões da CIR e CIB, bem 

como dos Grupos Condutores, Grupos de Trabalho e outros espaços de diálogo e 

articulação entre entes federativos no âmbito da saúde.  

No ano de 2020, o Cismepar, em parceria com a 17ª Regional de Saúde, 

CRESEMS e apoio do Comitê Executivo da Saúde, constituiu o Fórum Regional da 

Saúde, composto por prefeitos e secretários municipais de saúde. 

O Cismepar, junto aos demais consórcios de saúde do Paraná congrega a 

Associação de Consórcios e Associações Municipais de Saúde do Paraná - ACISPAR 

e compõe a Rede Nacional de Consórcios Públicos - RNCP junto aos demais 

consórcios públicos do país. 

Ademais, o consórcio atua em diversas atividades acadêmicas, seminários, 

conferências e congressos na área da saúde em todo o país. Os trabalhos podem ser 

acessados através da pagina oficial do Cismepar no link: 

http://cismepar.org.br/pagina/145_Trabalhos-e-Participacoes-em-Congressos.html 

Desta forma, o consórcio participa ativamente dos movimentos 

significativos de planejamento e gestão no SUS, como apoio à gestão dos municípios 

e em parceria junto aos demais entes federativos.  
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3. Identidade Territorial 

O Cismepar é composto de 21 municípios consorciados, que juntos formam 

a Região de Saúde do Médio Paranapanema, que coincide com a 17ª Regional de 

Saúde do Estado do Paraná.  

Os 21 municípios consorciados se constituem de características identitárias 

do território e apresentam diferenças e semelhanças significativas entre si, o que 

enriquece a construção coletiva entre os entes nos espaços de diálogo oferecidos no 

âmbito do consórcio e da Região de Saúde. 

Um desses espaços é a reunião de Identidade Territorial, iniciada em 

setembro/2020, de forma que os gestores municipais de pequeno e médio porte se 

organizaram em grupos para tratarem de assuntos comuns aos seus territórios, por 

meio do diálogo acerca de suas necessidades rotineiras. 

Estas reuniões têm cronograma bimestral de encontros, sempre em 

alternância à reunião do Conselho Curador. Para a pauta das reuniões de Identidade 

Territorial são trazidos assuntos de forma espontânea, sem pauta previamente 

estabelecida, com duração de 3 a 4 horas de reunião, possibilitando que os temas de 

relevância do momento para os gestores municipais de saúde sejam tratados. Os 

participantes desses encontros são os secretários municipais de saúde, prefeitos e 

equipes técnicas do município. 

A figura 1 mostra o mapa geográfico do território regional, que contempla 

cerca de 946 mil habitantes, segundo estimativa do IBGE para o Tribunal de Contas 

da União para 2020 (IBGE, 2019). 

Figura 1. Mapa geográfico da Região de Saúde do Médio Paranapanema. 

 

Fonte: Cismepar. 

A característica norteadora desse espaço de diálogo é a base populacional 

dos municípios e seu papel diante do coletivo regional.  
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A região de saúde do Médio Paranapanema conta com 4 microrregiões. O 

território possui um município sede da região metropolitana, 3 municípios de médio 

porte, sendo estes 4 municípios as sedes de cada uma das microrregiões. Além 

disso, o território conta com 6 municípios com até 6 mil habitantes e 11 municípios 

com mais de 6 mil habitantes e até 20 mil habitantes. 

A tabela 1 mostra a organização destes municípios classificados por porte 

populacional e a população total, apontando que o município sede da região 

apresenta população de 569.733 habitantes, enquanto os municípios sede de 

microrregião somam 227,671 habitantes. Os pequenos municípios são a maioria dos 

municípios, entretanto, juntos representam 17,31% da população do território regional. 

 

Tabela 1. Distribuição dos municípios da Região de Saúde do Médio Paranapanema por base 

populacional 

  

Desta forma, inicialmente os seis municípios que possuem até 6 mil 

habitantes constituíram o Território de Identidade denominado como G6. Os 

municípios de até 20 mil habitantes foram nominados como G11 e os 3 municípios 

sede de microrregião como G3. Entretanto, no intuito de ampliar o espaço de diálogo, 

para fins das reuniões de Identidade Territorial, o G6 e o G11 se agrupam em um 

espaço unificado, compondo o G17. Da mesma forma o G3 se une ao município sede 

da região e constituem o G4.  

A Figura 2 demonstra essa organização dos Grupos de Identidade 

Territorial e identifica os municípios pertencentes a esses grupos. 
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Figura 2. Grupos de Identidade Territorial  

 

Fonte: DE/Cismepar 

As reuniões ordinárias previstas para os grupos de Identidade Territorial 

seguem o cronograma anual para 2021 (Quadro 1). 

Quadro 1. Cronograma de Reuniões de Identidade Territorial. 

MÊS GRUPO DATA HORÁRIO 

JANEIRO 
G17 26/01/2021 9h 

G4 27/01/2021 9h 

MARÇO 
G17 30/03/2021 9h 

G4 31/03/2021 9h 

 MAIO 
 G17 25/05/2021 9h 

 G4 26/05/2021 9h 

JULHO 
 G17 27/07/2021 9h 

 G4 28/07/2021 9h 

SETEMBRO 
 G17 28/09/2021 9h 

G4 29/09/2021 9h 

NOVEMBRO 
 G17 23/11/2021 9h 

G4 24/11/2021 9h 
Fonte: AE/Cismepar. 
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4. Contrato de Consórcio do Cismepar 

Os consórcios públicos são constituídos por meio de um Protocolo de 

Intenções e se consolidam através de um contrato de consórcio entre os entes que o 

compõem, conforme previsto na Lei Federal nº 11.107/2005 e o Decreto Federal nº 

6.017/2007. 

O Contrato de Consórcio determina quais são os entes federativos que 

compõem o consórcio, citando as respectivas leis municipais que o autorizam a esta 

integração. Além disso, o contrato de consórcio estabelece a personalidade jurídica, 

sede, objetivos do consórcio e organização geral do consórcio para tomada de 

decisões. 

O Cismepar se adequou à legislação optando por estabelecer-se como 

consórcio público-público em 2012, ano em que foi celebrado um novo contrato de 

consórcio, ratificado nas 21 câmaras municipais e convertido em lei municipal. 

Em 2015, o contrato de consórcio do Cismepar sofreu a 1ª alteração e em 

19/11/2015, podendo ser consultado por meio de acesso eletrônico junto à página 

oficial do Cismepar junto ao link: 

http://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/60_CONSOLIDA_CONTRATO_PARA_SITE.p

df e se encontra disponível junto ao Anexo 1 deste caderno. 

O Cismepar nomeou uma comissão para atualização do Contrato de 

Consórcio por meio da Portaria nº 077 em 09/09/2020 na edição nº 1472 do Diário 

Oficial do Cismepar. A comissão finalizará os trabalhos no primeiro trimestre de 2021 

para submissão da proposta de alteração aos prefeitos e na sequência, a alteração do 

Contrato de Consórcio do Cismepar deverá ser ratificada em todas as câmaras 

municipais dos consorciados. 

 

  

  

http://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/60_CONSOLIDA_CONTRATO_PARA_SITE.pdf
http://cismepar.org.br/uploads/pagina/arquivos/60_CONSOLIDA_CONTRATO_PARA_SITE.pdf
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5. Regimento Interno do Cismepar 

O Regimento Interno do Cismepar foi aprovado em 2020 por meio da 

Resolução nº 289/2020 em Assembleia Geral de Prefeitos em sua 144ª Reunião 

Ordinária e estabelece a organização funcional do consórcio, suas competências, 

organograma e as atribuições dos órgãos e unidades que compõem a administração 

do consórcio, conforme Anexo 2. 

A estrutura organizacional compreende as competências Deliberativa, 

Consultiva, Executiva, Jurídica, de Controle Interno e Ouvidoria, do Colegiado Diretor 

e Comissões (Figura 3).  

 

Figura 3. Estrutura organizacional e competências do Cismepar 

 

Fonte: DE/Cismepar. 

O Regimento Interno estabelece que a competência Deliberativa é 

representada pelo Conselho de Prefeitos, estruturado pela integralidade dos prefeitos 

municipais, além da Presidência e a Vice-Presidência. A competência Consultiva 

conta com o Conselho Curador, constituído dos secretários municipais de saúde e do 

Conselho Fiscal, composto por representantes dos municípios. 

A competência Executiva compreende a Diretoria Executiva, a Unidade de 

Assessoria Executiva e a Unidade de Apoio à Regionalização. A competência jurídica 

conta com a Procuradoria Jurídica e a Assessoria Jurídica. O Controle Interno e 
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Ouvidoria possuem a Unidade de Controladoria e a Ouvidoria estruturadas para 

atendimento a esta competência e o Colegiado Diretor é composto de quatro 

diretorias, que atuam de forma interdependente, quais sejam: Diretoria Administrativa, 

Diretoria Contábil Financeira, Diretoria de Planejamento e Atenção em Redes de 

Saúde e Diretoria de Recursos Humanos. 

O Regimento Interno conta ainda com um anexo que apresenta o 

Organograma do Cismepar (Figura 4). 

Figura 4. Organograma do Cismepar 

 
Fonte: AE/Cismepar. 

 

A pauta de encaminhamento da Presidência para as competências 

Consultivas e Deliberativa é estruturada por meio da Diretoria Executiva, apoiada pela 

Assessoria Executiva, Procuradoria Jurídica, Assessoria Jurídica e Unidade de Apoio 

à Regionalização.  

Os organismos de controle da Unidade de Ouvidoria e Unidade de 

Controladoria Interna são independentes e direcionam suas demandas à Diretoria 

Executiva e Presidência, reportando-se por ocasião de suas atividades rotineira à 

Diretoria Executiva. 

A organização das demandas e pautas técnicas é estabelecida por meio do 

Colegiado Diretor, com atuação das diretorias técnicas, que se organiza por meio de 

estruturas bastante sistematizadas em reuniões com pautas fixas semanais. As 

atribuições e o processo de trabalho das equipes destas diretorias é descrita  por 

meio de matrizes de gerenciamento do processo de trabalho. 



20 
 

A Diretoria Administrativa conta com uma assessoria e duas gerências, 

quais sejam, a Gerência Administrativa e a Gerência Operacional. A Gerência 

Administrativa contempla as unidades de compras, licitação e gestão de contratos e 

convênios. A Gerência Operacional é composta pelas unidades de Almoxarifado, 

Limpeza e Conservação, Protocolo, Patrimônio, Gestão de Frotas, Tecnologia da 

Informação e Manutenção Predial.  

A Diretoria Contábil Financeira conta com uma Gestão Estratégica Contábil 

Financeira e duas unidades, quais sejam, a Unidade Contábil e a Unidade Financeira.  

A Diretoria de Recursos Humanos, por sua vez, é composta pela Unidade 

de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento e Unidade de Segurança do Trabalho, 

para os quais são gestionados vínculos de 325 empregados públicos do quadro de 

provimento por meio de Seleção Competitiva Pública.  

 

Figura 5. Número de trabalhadores vinculados em regime CLT classificados por programa no 

Cismepar nos exercícios de 2018 a 2020. 

 

Fonte: Sistema Elotech/DRH/Cismepar. 

O Cismepar conta ainda com 24 servidores públicos cedidos de outros 

órgãos (2020), quais sejam: 1 do Ministério da Saúde, 15 Secretaria Estadual de 

Saúde do Paraná, 8 Municípios consorciados (Cambé: 1; Ibiporã: 2; Londrina: 5). 

A Diretoria de Planejamento e Atenção em Redes de Saúde conta com 

duas gestoras estratégicas, quais sejam, a Gestão Estratégica do Cuidado em Saúde 

e a Gestão Estratégica do Planejamento e Regulação da Atenção em Saúde, atuam 

transversalmente junto a todos os programas executados pelo Cismepar. Além disso, 

fazem parte desta diretoria a Unidade de Gestão da Qualidade e a Unidade da Escola 

de Saúde. 
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A Gestão Estratégica do Cuidado em Saúde organiza o cuidado por meio 

de 10 Unidades do Cuidado, além da Unidade de Pré e Pós Atendimento de 

Enfermagem. A Gestão Estratégica do Planejamento e Regulação da Atenção em 

Saúde contempla a Unidade de Regulação do Acesso em Saúde, a Unidade de 

Controle e Monitoramento da Produção em Saúde, A Unidade de Pré e Pós 

Atendimento, Central de Laudos e Unidade de Laudos de Medicamentos 

Excepcionais - LME. 
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6. Placic 2021  

O Plano de Ação Conjunta de Interesse Comum – PLACIC do CISMEPAR 

apresenta anualmente as diretrizes gerais, metas e ações para o exercício seguinte, 

sendo estruturado a partir das proposituras dos gestores municipais apontadas por 

meio dos espaços de diálogo e deliberação no Conselho de Prefeitos, Conselho 

Curador e Reuniões de Territórios de Identidade, além de propostas discutidas nas 

Câmaras Técnicas da CIR, Grupos Condutores e Grupos de Trabalho dos quais o 

Cismepar participa.  

Essas propositivas são reunidas e debatidas no Colegiado Diretor, 

Conselho Curador e Conselho de Prefeitos, sendo, por fim, aprovadas até o mês de 

julho de cada ano.  

O Placic atende ao artigo 6º e inciso IV, do artigo 9º, da Lei Complementar 

n.º 82, de 24 de junho de 1998 e compreende as diretrizes gerais para elaboração e 

execução do Plano de Aplicação Anual, as disposições relativas às despesas com 

pessoal e encargos sociais, além das prioridades e metas do Consórcio para o 

exercício.  

Para o exercício financeiro de 2021, o Placic foi aprovado no dia 

01/07/2020, por meio da Resolução 281/2020 na 141ª reunião do Conselho de 

Prefeitos. As diretrizes gerais para o exercício de 2021 são:  

I - Dinamizar e integrar os espaços de discussão, transparência e 

acompanhamento das atividades do CISMEPAR por meio das 

reuniões do Conselho Curador, Conselho Fiscal e Assembleia Geral 

de Prefeitos, mantendo a frequência das reuniões e a participação das 

áreas técnicas do consórcio, compartilhando das necessidades e 

soluções na gestão em saúde, no controle e prestação de contas, bem 

como pactuando ações inovadoras e resolutivas que atendam às 

necessidades do coletivo de Municípios Consorciados;  

II - Desenvolver estratégias de fortalecimento da integração das ações 

do Consórcio às necessidades deliberadas junto às instâncias do 

Conselho Regional de Secretários Municipais de Saúde (CRESEMS), 

Conselho de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS), Comitê 

Intergestor Regional (CIR), Comissão Intergestores Bipartite Estadual 

(CIB) e ACISPAR – Associação de Consórcios Públicos de Saúde do 

Paraná; fomentando a participação do CISMEPAR nessas instâncias 

com vistas ao Planejamento Regional Integrado e ao bom andamento 

das ações do Consórcio, no âmbito da organização do SUS;  

III - Organizar espaços de apoio à gestão municipal, integrando-se às 

medidas de avanço e de construção de solução para as necessidades 

da Região de Saúde, considerando suas identidades territoriais, por 

meio da promoção de encontros com gestores municipais e suas 

equipes técnicas, com vistas à implementação das ações de gestão 

em saúde;  

IV - Integrar-se às instâncias de organização técnica das Redes de 

Atenção à Saúde, por meio da participação nos Grupos Condutores, 

Grupos de Trabalho, Comitês Gestores e Câmaras Técnicas, no intuito 

de aprimorar os processos de trabalho, implementando os Programas 
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desenvolvidos pela ação consorciada, aferindo seus resultados por 

meio da análise de indicadores e analisadores de saúde;  

V - Gestionar junto aos entes federativos municipais, estadual e 

federal o aporte necessário à manutenção e ampliação dos serviços e 

ações desenvolvidos por meio da ação consorciada no âmbito da 

Região de Saúde, bem como o cumprimento dos compromissos 

assumidos por estes entes junto ao Consórcio;  

VI - Desenvolver um programa anual de Educação Permanente em 

Saúde (EPS) e atualização técnica e estrutural junto às lideranças, 

equipes administrativas e equipes de cuidado atuantes nos Programas 

desenvolvidos pelo Consórcio, com vistas à manutenção da qualidade 

do cuidado (incluindo a educação continuada em saúde) e da 

resolutividade dos Programas executados pelo Consórcio;  

VII - Manter as atividades de atualização técnica e de EPS das 

equipes atuantes na Atenção Primária dos Municípios Consorciados, 

aprimorando a articulação com estas equipes com vistas à 

manutenção da equidade interfederativa, da qualidade do cuidado e de 

seus processos de trabalho, e da resolutividade dos Programas 

executados pelo Consórcio;  

VIII - Instituir o gerenciamento com foco em processos, através do 

mapeamento e normatização dos processos de trabalho, avaliação de 

riscos e implementação de controles internos, construção e avaliação 

de indicadores de desempenho, informatização e automatização, 

capacitação dos stakeholders, e ampla divulgação dos padrões 

estabelecidos, visando o aprimoramento contínuo, a eficiência, 

eficácia, efetividade, transparência e garantia da qualidade;  

IX - Executar e gerir as ações administrativas com vistas à garantia do 

planejamento, análise, execução e acompanhamento/fiscalização dos 

processos de aquisição de materiais de consumo, permanente e 

processos de contratação de serviços especializados para gestão 

administrativa, financeira, de saúde, de segurança, manutenção 

predial e patrimonial;  

X - Executar e gerir as ações administrativas em tecnologia da 

informação com o objetivo de buscar, analisar e implementar novas 

tecnologias para aprimorar o desenvolvimento das operações e 

garantir a evolução nos sistemas de segurança com o investimento em 

ferramentas que auxiliem nos serviços administrativos e de saúde;  

XI - Executar e gerir as ações administrativas para garantir o controle 

efetivo do movimento e manutenção da frota existente com o 

desenvolvimento e planejamento para a modernização da mesma a 

fim de garantir maior segurança e redução em custos de manutenção;  

XII - Executar, gerir, mapear e monitorar as atividades essenciais para 

a ampliação ou melhoria da infraestrutura existente, das obras em 

andamento e das novas obras;  

XIII - Executar funções de planejamento, ordenamento e controle 

contábil e financeiro, obedecendo às determinações do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná e da União, gestionando sobre as 

atividades necessárias ao cumprimento legal e normativo das ações 
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com treinamento de pessoal e aprimorando processos de trabalho e 

integrando as informações e os serviços executados pelo Consórcio;  

XIV - Fomentar o desenvolvimento, atualização e aprimoramento de 

saberes dos recursos humanos e segurança do trabalhador e executar 

ações de ordenamento de rotinas de pessoal, em conformidade com 

as normativas vigentes vinculados ao Consórcio;  

XV - Manter acessível o Serviço de Ouvidoria, tendo em vista a 

necessidade de entendimento acerca das necessidades dos usuários 

do SUS e dos fluxos e rotinas do sistema de saúde, através do 

atendimento presencial, qualificado e individualizado ao usuário e da 

aplicação permanente da Pesquisa de Satisfação do Usuário, 

aumentando o número de usuários a serem entrevistados e divulgando 

o resultado da pesquisa às equipes de cuidado e lideranças do 

CISMEPAR, com o objetivo de subsidiar a tomada de decisões no 

âmbito do Consórcio;  

XVI - Oferecer instrumentos de apoio à gestão municipal e de cuidado 

em saúde por meio de Programas, no intuito de atender às 

necessidades assistenciais do coletivo de municípios consorciados;  

XVII - Fortalecer parceria junto às Universidades do território, 

consumando a integração ensino/serviço, no intuito de aprimorar as 

atividades desenvolvidas nos serviços executados por meio dos 

Programas do Consórcio e dos Municípios Consorciados da Região de 

Saúde;  

XVIII - Aprimorar as funções das Comissões do Consórcio, de maneira 

transversal, tendo em vista a demanda por embasamento para a 

tomada de decisões, a resolução das necessidades no âmbito do 

consórcio, garantindo espaços de discussão e encaminhamento de 

propostas, como também promovendo a integração junto às equipes 

técnicas dos Municípios Consorciados.  

 

O PLACIC 2021 aprovado e publicado em Diário Oficial do Cismepar se 

encontra disponível junto ao Anexo 3 deste Caderno. 
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7. Plano de Aplicação Anual - Exercício 2021 

O Plano de Aplicação Anual é elaborado a partir do Placic, estimando a 

receita e fixando a despesa do consórcio para o exercício.  

O PAA 2021 do Cismepar foi aprovado pelo Conselho de Prefeitos em sua 

142ª Assembleia Extraordinária, no dia 24/07/2020 e contempla 11 Programas de 

Interesse Comum a serem desenvolvidos no exercício 2021. 

As Receitas previstas totalizam R$ 68.743.761,56 (sessenta e oito milhões, 

setecentos e quarenta e três mil, setecentos e sessenta e um reais e cincoenta e seis 

centavos, conforme demonstrado na Tabela 2. A distribuição de despesas fixadas por 

programa encontra-se disposta na Tabela 4. 

 

Tabela 2. Receitas por fonte previstas para o exercício 2021. 

Receita Orçada por Fonte de Recursos – exercício 2021 

Fonte Descrição 
Valor 
Previsto 

1001 
Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício 
Corrente 

43.038.747,64 

1067 CR - Despesas com pessoal 6.058.975,00 

1069 CR - Outras Despesas Correntes 4.407.645,92 

1070 CR - Investimentos 63.000,00 

31330 CER III 1.000,00 

31332 Convenio - Mobiliarios e Equipamentos 1.000,00 

31333 SICONV 853202 1.000,00 

31334 SICONV 848404 1.000,00 

31335 SICONV 852447 1.000,00 

31337 Convenio - CER III Anexo 1.000,00 

31338 SICONV 888154 1.000,00 

31339 SESA PLANTÕES 2020 15.768.393,00 

TOTAL: 68.743.761,56 

Fonte: DCF/Cismepar 

O orçamento anual é acompanhado sistematicamente por meio de 

reuniões pelo Colegiado Diretor e a Controladoria Interna e em participações de dos 

entes municipais de acordo com a participação em programas específicos, conforme 

cronograma (Quadro 2). 
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Quadro 2. Cronograma de reuniões de Controle Orçamentário. 

MÊS DATA HORÁRIO 

FEVEREIRO 
12/02/2021 

9h 
(sexta-feira) 

MARÇO 
12/03/2021 

9h 
(sexta-feira) 

ABRIL     
Participação:     

- Colegiado Diretor 13/04/2021 9h 

- CEO (terça-feira) 10h 

- CAPS   11h 

- U/E   14h 

- Hospitais   15h 

MAIO 
12/05/2021 

9h 
(quarta-feira) 

JUNHO 
15/06/2021 

9h 
(terça-feira) 

JULHO     

Participação:     

- Colegiado Diretor 13/07/2021 9h 

- CEO (terça-feira) 10h 

- CAPS   11h 

- U/E   14h 

- Hospitais   15h 

AGOSTO 
13/08/2021 

 9h 
(sexta-feira) 

SETEMBRO 
14/09/2021 

9h 
(terça-feira) 

OUTUBRO     
Participação:     

- Colegiado Diretor 13/10/2021 9h 

- CEO (quarta-feira) 10h 

- CAPS   11h 

- U/E   14h 

- Hospitais   15h 

NOVEMBRO 
12/11/2021 

9h 
(sexta-feira) 

DEZEMBRO 
14/12/2021 

9h 
(terça-feira) 

Fonte: AE/Cismepar 

Todos os demonstrativos encontram-se disponíveis na página da 

Transparência do Cismepar, podendo ser acessados pelos links abaixo: 

1. Demonstrativo de Receitas por Fonte de Recursos 
http://200.155.57.137:8090/portaltransparencia/receita-fonte-recursos 

2. Demonstrativo de Despesas Detalhada 
http://200.155.57.137:8090/portaltransparencia/despesa-detalhada 

3. Demonstrativo de Empenhos 
http://200.155.57.137:8090/portaltransparencia/empenhos/cf 
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4. Demonstrativo de Liquidações 
http://200.155.57.137:8090/portaltransparencia/liquidacoes/todos 

5. Demonstrativo de Pagamentos 
http://200.155.57.137:8090/portaltransparencia/liquidacoes/pagas 

 

O PAA 2021 aprovado e publicado em Diário Oficial do Cismepar se 

encontra disponível junto ao Anexo 4 deste Caderno. Além disso, o quadro dinâmico 

de acompanhamento da execução orçamentária encontra-se disponível na pagina 

oficial do Cismepar junto ao link: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjE2MTllNmItMGNlNS00MDYyLTg0OWMtMzY5MDgxZDNmZGY2IiwidCI6I

jY4M2Q1MTUyLWQ1NmQtNGIyNC04N2Q5LTRiZWNhMzFlNGZkYiJ9 

  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjE2MTllNmItMGNlNS00MDYyLTg0OWMtMzY5MDgxZDNmZGY2IiwidCI6IjY4M2Q1MTUyLWQ1NmQtNGIyNC04N2Q5LTRiZWNhMzFlNGZkYiJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjE2MTllNmItMGNlNS00MDYyLTg0OWMtMzY5MDgxZDNmZGY2IiwidCI6IjY4M2Q1MTUyLWQ1NmQtNGIyNC04N2Q5LTRiZWNhMzFlNGZkYiJ9
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8. Competência Deliberativa e Consultiva do Cismepar 

A competência deliberativa do consórcio é executada em Assembleia Geral 

pelo Conselho de Prefeitos presidida pelo Presidente do Cismepar e a competência 

consultiva é exercida pelo Conselho Curador e Conselho Fiscal. As reuniões são 

programadas anualmente em encontros bimestrais, nos meses pares de cada ano.  

Participam e têm direito a voto no Conselho de Prefeitos a totalidade dos 

prefeitos dos municípios que compõem o consórcio, bem como o presidente e o vice 

presidente. Os secretários de saúde são convidados a acompanharem seus 

respectivos prefeitos nestas reuniões. 

Os membros titulares e suplentes do Conselho Curador são indicados 

pelos prefeitos na 1ª Assembleia Geral dos novos prefeitos diplomados, sendo 

apresentados os 5 primeiros para as vagas de titulares e os 5 seguintes para as 

vagas de suplência, sendo a sexta vaga de titularidade e suplência designada para os 

representantes da Regional de Saúde. O coordenador do conselho é eleito na 

primeira reunião subsequente, pelos seus pares e tem como atribuições elencar a 

pauta das reuniões e coordená-las. 

Os membros do Conselho Fiscal são igualmente indicados pelos prefeitos 

nesta assembleia, sendo cinco titulares e cinco suplentes, podendo as vagas serem 

ocupadas por empregados públicos, trabalhadores ou cidadãos do município. Seu 

coordenador é eleito entre os pares na primeira reunião subsequente e tem por 

atribuição receber os relatórios da Diretoria Contábil Financeira para análise prévia, 

encaminhar aos demais membros do conselho para apreciação e coordenação das 

reuniões. 

As reuniões são gravadas e convocadas pela Assessoria Executiva do 

Cismepar por email, a qual controla a lista de presença e lavra as atas das reuniões.  

O cronograma de reuniões do ano de 2021 encontra-se disponível no 

Quadro 3.  
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Quadro 3. Cronograma de reuniões do Conselho de Prefeitos, Conselho Curador e Conselho 

Fiscal. 

MÊS DATA HORÁRIO REUNIÃO 

FEVEREIRO 

04/02/2021 13h30 Conselho Curador 

11/02/2021 10h30 Conselho Fiscal 

26/02/2021 09h00 Assembleia de Prefeitos 

ABRIL 

08/04/2021 13h30 Conselho Curador 

15/04/2021 10h30 Conselho Fiscal 

30/04/2021 09h00 Assembleia de Prefeitos 

JUNHO 

10/06/2021 13h30 Conselho Curador 

17/06/2021 10h30 Conselho Fiscal 

25/06/2021 09h00 Assembleia de Prefeitos 

AGOSTO 

05/08/2021 13h30 Conselho Curador 

12/08/2021 10h30 Conselho Fiscal 

27/08/2021 09h00 Assembleia de Prefeitos 

OUTUBRO 

07/10/2021 13h30 Conselho Curador 

14/10/2021 10h30 Conselho Fiscal 

29/10/2021 09h00 Assembleia de Prefeitos 

DEZEMBRO 

02/12/2021 10h30 Conselho Curador 

09/12/2021 13h30 Conselho Fiscal 

17/12/2021 09h00 Assembleia de Prefeitos 

Fonte: AE/Cismepar  
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9. Programas de Interesse Comum 

Os 11 programas de interesse comum a serem desenvolvidos pelo 

Cismepar no exercício 2021 encontram-se demonstrados junto à Tabela 3. 

O elenco dos programas consta do Placic 2021 e PAA 2021 e segue a 

previsão de serviços para o exercício 2020. 

 

Tabela 3. Programas de Interesse Comum do Cismepar para o exercício 2021. 

 
Fonte: AE/ Cismepar. 

 

O orçamento anual para 2021 é estabelecido tendo em vista as receitas de 

origem tripartite: a) receitas oriundas de transferências da União, por meio da gestão 

local em saúde e de convênios de investimentos por meio de direcionamento de 

emendas parlamentares, totalizando 15% do total; b) receitas oriundas de convênios 

junto ao A seguir, serão Estado, que somam 23% do total, e; c) contratos de 

programas junto aos municípios consorciados, que totalizam 62% do total de receitas 

do consórcio (Figura 6). 
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Figura 6: Distribuição do investimento em programas de interesse comum no CPS Cismepar 

para o exercício 2021 

  

Fonte: Elotech/DCF/Cismepar. 

 

Em análise à distribuição do orçamento para o exercício 2021 do Cismepar, 

verifica-se que, se somados, o Programa de Apoio à Urgência e Emergência Estadual 

e o Programa de Cirurgias Eletivas e Emergências dos hospitais estaduais ocupam a 

primeira posição no volume orçamentário, com R$ 26.166.854,00 anuais, seguido do 

Apoio a Atenção de Urgência e Emergência Municipal, com orçamento de R$ 

13.761.101,64 anuais. Na terceira posição, encontra-se o Programa de Atenção 

Ambulatorial Especializada em Saúde, com R$ 10.987.581,16 de orçamento anual. 

Em quarto lugar, o Cismepar coloca-se com o Programa de Gestão Consorciada 

Eficiente, com orçamento anual de R$ 9.883.269,76.  

Na sequência, dentre os montantes orçamentários de maior volume estão o 

Programa de Apoio à Saúde Mental, o Programa de Atenção Complementar em 

Saúde Municipal e o Apoio ao Transporte Sanitário Macroregional de Pacientes, com 

R$ 3.765,456, R$ 2.691.662,00 e R$ 537.837,00, de orçamento anual 

respectivamente (Tabela 4).  
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Tabela 4. Despesas classificadas por programa  para o exercício 2021. 

Despesa Fixada por Programa - exercício 2021 

Código Descrição Valor 

1 Gestão Consorciada Eficiente 9.883.269,76 

2 Atenção Ambulatorial Especializada em Saúde 10.987.581,16 

3 
Ampliação da Estrutura Física e Renovação da 
Capacidade Instalada 

7.000,00 

4 Apoio a Atenção de Urgência e Emergência Municipal 13.762.101,64 

5 Apoio a Atenção de Urgência e Emergência Estadual 16.089.992,00 

6 Apoio a Saúde Mental 3.765.456,00 

7 Apoio a Saúde Bucal Especializada 940.000,00 

8 Programa de Cirurgias Eletivas e Emergências Hospitalar 10.076.862,00 

9 Atenção Complementar em Sáude Municipal 2.691.662,00 

10 Apoio ao Transporte Sanitário Macroregional de Pacientes 537.837,00 

9999 Reserva de contingência 2.000,00 

TOTAL: 68.743.761,56 

Fonte: DCF/Cismepar. 

A seguir, serão descritos os programas a serem executados pelo consórcio 

no exercício 2021, conforme aprovação no Placic e PAA 2021. 
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9.1. Programa 0001 - Gestão Consorciada Eficiente 

O Programa 0001 - Gestão consorciada Eficiente tem por objetivo 

realizar a gestão dos recursos destinados ao consórcio de forma eficiente, garantindo 

o pleno funcionamento operacional do consórcio para execução dos programas de 

saúde destinados ao atendimento da população consorciada. 

O programa tem por objeto as despesas administrativas de manutenção 

da ação consorciada, de forma que a receita orçamentária para manutenção deste 

programa decorre da contribuição per capta mensal dos 21 municípios consorciados, 

que para o exercício 2021 é de R$ 0,91, repassado por meio de um Contrato de 

Rateio. 

O contrato de rateio engloba as despesas de manutenção da ação 

consorciada e é renovado anualmente, com valor de contribuição per capta/mês 

definido em Assembleia Geral previamente à aprovação do PLACIC. As despesas 

inerentes a este programa são classificadas em folha de pagamento de pessoal por 

meio de vencimentos e vantagens, encargos sociais, material de consumo, 

equipamentos e material permanente, diárias e manutenção de sistemas de 

informação e não abrangem as despesas diretas aplicadas nos programas de 

assistência à saúde. 

A minuta de Contrato de Rateio para o exercício 2021 encontra-se 

disponível junto ao Anexo 5 deste Caderno Anual de Gestão. O Quadro 4 mostra a 

distribuição da contribuição per capta mensal entre os municípios consorciados 

referente ao Contrato de Rateio 2021. 
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Quadro 4. Demonstrativo da contribuição per capta mensal por município consorciado para 
2021 e base populacional de referência. 

 

Fonte: DCF/Cismepar. 

 

O programa conta com 111 trabalhadores e abrange todas as atividades 

administrativas da Diretoria Administrativa, Diretoria Contábil Financeira, Diretoria de 

Recursos Humanos e Diretoria de Planejamento e Atenção em Redes de Saúde, além 

da Diretoria Executiva, Controladoria e Ouvidoria, sendo suporte operacional para 

todos os demais programas executados pelo consórcio.  

As atividades executadas por meio deste programa são: elaboração de 

processos de aquisição, licitação, gestão de contratos, gestão de pessoal e folha de 

pagamento, segurança do trabalho, cadastro de agendas, estratificação de risco 

clínico, controle de lista expectante ambulatorial e cirúrgica eletiva, empenhos, 

liquidações, planejamento orçamentário-financeiro, controladoria, ouvidoria, emissão 

de pareceres jurídicos, representação jurídica, publicações em diário oficial, gestão de 

documentos oficiais, correspondências internas e externas, gestão de equipes 

administrativas e de processos de trabalho, captação de profissionais, 

credenciamento de empresas, publicações de editais, elaboração de projetos, 

controle de convênios, gestão da qualidade, agendamento de atendimentos, entre 

outros. 
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9.2. Programa 0002 - Atenção Ambulatorial Especializada em Saúde 

O Programa 0002 - Atenção Ambulatorial Especializada em Saúde tem 

por objetivo promover a qualidade de vida das pessoas por meio de ações de atenção 

à saúde e do atendimento especializado interdisciplinar, tendo em vista os critérios da 

integralidade e equidade. 

O programa conta com 181 trabalhadores de nível médio e superior das 

categorias de enfermagem, medicina, serviço social, fisioterapia, nutrição, terapia 

ocupacional, psicoterapia, sendo 82 vinculados por meio de regime CLT, 22 

servidores públicos cedidos e 99 profissionais credenciados por meio de chamamento 

público anual para contratação de pessoa jurídica.  

Esses profissionais atuam, em sua maioria, na estrutura própria do 

consórcio, que conta com 3.500m2, distribuídos em 38 consultórios de atendimento 

em saúde, 10 salas de exames, 1 centro cirúrgico ambulatorial com 3 salas, central de 

materiais e esterilização, rouparia, ginásio de fisioterapia, área de acolhimento, 

triagem e pós atendimento, sala de pré e pós atendimento de enfermagem, além de 

250 lugares em sala de espera. Os serviços de apoio diagnóstico são credenciados 

por meio de chamamento público e totalizam 66 empresas para oferta de exames de 

análises clínicas, ultrassonografia, radiologia simples e contrastada, exames 

endoscópicos, entre outros. 

Além da estrutura física em atividade, o Cismepar conta com uma 

edificação com a construção finalizada em 2020 com 3.550m2, cujas atividades 

deverão ser iniciadas em 2021, após captação de recursos de custeio para 

manutenção e funcionamento. 

O cuidado em saúde executado pelo Programa de Atenção Ambulatorial 

Especializada está distribuído em 10 Unidades do Cuidado, conforme Figura 7. 
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Figura 7. Unidades do Cuidado do Programa de Atenção Ambulatorial Especializada para o 

exercício 2021. 

 

Fonte: DE/Cismepar. 

A produção de serviços aproximou-se de 850 mil 

atendimentos/exames/procedimentos realizados no exercício 2019, conforme Figura 

8. 

Figura 8. Demonstrativo de evolução da produção anual de serviços no período de 2010 a 

2019 

 
Fonte: DPARS/Cismepar. 

 

A receita orçamentária deste programa provém de transferências de 

recursos federais por meio de contratualização junto ao município de Londrina (Anexo 

7), totalizando R$ R$ 523.174,60 mensais em parcelas fixas a serem repassadas 
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conforme cumprimento de metas quantitativas e qualitativas e R$ 247.051,77 mensais 

a título de incentivos e R$ 46.709,60 variáveis.  

Além disso, o programa conta com transferências estaduais, por meio de 

convênio junto à Secretaria Estadual de Saúde do Paraná (Anexo 8), no montante de 

R$ 256.395,00 mensais, vinculados ao cumprimento de metas e etapas do convênio 

(ref. 2020). Desta forma, não são aportados recursos provenientes do Contrato de 

Rateio diretamente neste programa. 
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9.2.1. Unidades do Cuidado em Saúde 

As Unidades do Cuidado possuem equipes de trabalho interprofissionais 

estruturadas para o cuidado integral ao usuário, tendo em vista suas necessidades, 

dispondo de atendimento especializado e apoio diagnóstico integrado (Figura 9). 

Figura 9. Unidades do Cuidado em Saúde 

 

Fonte: DPARS/Cismepar. 
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9.2.1.1. Unidade de Cuidado de Cardiologia 

A Unidade de Cuidado de Cardiologia conta com uma equipe composta 

por enfermeira, técnicos de enfermagem e médicos especialistas em cardiologia. 

Dentre as atividades da unidade são realizados atendimentos de triagem prévia de 

enfermagem, exames de eletrocardiograma prévio à consulta, consultas médicas 

presenciais individualizadas, consultas médicas por telesaúde, teste ergométrico e 

ecocardiograma. 

A Unidade de Cuidado em Cardiologia prioriza a consulta única como 

metodologia de atuação, de forma que o maior número de atendimentos necessários 

ao cuidado junto ao usuário são realizados no mesmo dia, otimizando o tempo entre a 

primeira consulta, exames diagnósticos e conduta médica. O fluxo de atendimento/dia 

para usuários estratificados como Risco 3 pela Unidade de Regulação do Acesso do 

Cismepar nesta unidade prevê o acolhimento do usuário com os resultados de 

exames de análises clínicas realizados previamente, coleta de sinais vitais, realização 

do eletrocardiograma, realização da primeira consulta médica especializada com o 

cardiologista e imediatamente após, o usuário realiza os exames indicados pelo 

profissional, quer seja o Teste Ergométrico e/ou Ecocardiograma. Após a realização 

destes exames, o  usuário retorna ao consultório médico para análise dos resultados 

dos exames e orientações para o tratamento. Com isso, o usuário comparece apenas 

uma única vez ao Cismepar (Figura 10). 

 

Figura 10. Fluxo de Consulta Única na Unidade de Cuidado de Cardiologia para usuários 

estratificados como Risco 3 pela Unidade de Regulação do Acesso do Cismepar 

 

Fonte: DE/Cismepar 

Para os usuários estratificados como Risco 2 e 1 que aguardam exames e 

consulta de retorno, o fluxo de atendimento é realizado por meio do acolhimento, 



40 
 

coleta de sinais vitais, realização do Teste Ergométrico e Ecocardiograma e consulta 

de retorno no mesmo dia (Figura 11). 

Figura 11. Fluxo de Consulta Única na Unidade de Cuidado de Cardiologia para usuários 

estratificados como Risco 1 e 2 pela Unidade de Regulação do Acesso do Cismepar 

 

Fonte: DE/Cismepar 

O fluxo de atendimento para os demais casos estratificados como Rotina 

(sem evidências de risco no encaminhamento) o fluxo de realização de exames e 

retorno médico são realizados em data distinta do primeiro atendimento médico. 

Figura 12. Fluxo de Consulta Única na Unidade de Cuidado de Cardiologia para usuários 

estratificados como Rotina pela Unidade de Regulação do Acesso do Cismepar 

 

Fonte: DE/Cismepar 
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A produção atual de serviços do conjunto das especialidades da 

Unidade de Cuidados em Cardiologia programada para 2021 é de 4.271 

atendimentos/procedimentos mensais. O orçamento anual é de R$ 757.296,72. A 

unidade conta com 20 trabalhadores. 

Figura 13. Trabalhadores atuantes na Unidade de Cuidado de Cardiologia 

 
Fonte: AE/Cismepar. 
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9.2.1.2. Unidade de Cuidado em Clínica Cirúrgica 

A Unidade de Cuidado em Clínica Cirúrgica conta com 10  

especialidades e 09 subespecialidades e tem como objetivo oferecer atendimento 

individualizado com consultas médicas especializadas, equipe de apoio técnico e 

administrativo exames de diagnose com e sem imagem, com  indicação para o 

tratamento cirúrgico.  

A equipe de trabalho conta com enfermeira, técnicos de enfermagem e 

27 médicos especialistas em cirurgia geral, cirurgia ginecológica, otorrino cirurgia, 

neurocirurgia, urologia, cirurgia infantil, cirurgia plástica, dermato cirurgia e ortopedia. 

A programação cirúrgica desta Unidade de Cuidados é integrada à Sala 

de Situação de Cirurgia Eletiva do Cismepar. Os laudos para solicitação de AIH são 

autorizados previamente pelo gestor municipal Londrina, contratante dos hospitais 

vinculados ao SUS para Londrina e Região de Saúde. Os procedimentos são 

realizados majoritariamente no Hospital Dr. Anisio Figueiredo - HDAF/HZN e Hospital 

Dr. Eulalino de Andrade - HDEA/HZS, com equipes cirúrgicas próprias destes 

hospitais e credenciada pelo Cismepar, além da Santa Casa de Londrina e Hospital 

Evangélico de Londrina, conforme fluxo demonstrado na Figura 14. 

 

Figura 14. Descrição das etapas do fluxo de emissão de AIH na Unidade de Cuidado em 

Clínica Cirúrgica 

 
Fonte: DE/Cismepar 
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A produção atual de serviços ambulatoriais do conjunto de 

especialidades da Unidade de Cuidados em Cirurgia Geral programada para 2021 é 

de 2.055 atendimentos/procedimentos mensais. O orçamento anual é de R$ 

484.418,76. A Figura 15 demonstra o quadro de distribuição de especialidades e 

trabalhadores na Unidade de Cuidado em Clínica Cirúrgica.  

O número de laudos de AIH emitidos mensalmente pelo Cismepar é de 

400 laudos em média para realização no HZN, HZS, ISCAL e HEL, sendo que o 

monitoramento deste fluxo é realizado pela Sala de Situação de Cirurgia Eletiva, que 

integra a Unidade de Regulação do Acesso do Cismepar. 

 

Figura 16. Relatório de Laudos de Internação Hospitalar eletivas emitidas no 

Cismepar por hospital no ano de 2019. 

Hospitais de referência Anual Média mensal 

HEL 528 44 

HZN 2405 200 

HZS 4395 366 

HU 38 3 

ISCAL 112 9 

Fonte: Sala de Cirurgia Eletiva/URA/DPARS/Cismepar. 
  



44 
 

Figura 15. Trabalhadores atuantes na Unidade de Cuidado em Clínica Cirúrgica 

 
Fonte: AE/Cismepar. 

 

 

  



45 
 

9.2.1.3. Unidade de Cuidado em Clínica Médica 

A Unidade de Cuidado em Clínica Médica conta com 20 especialidades 

e 06 subespecialidades tem como objetivo o cuidado no diagnóstico e tratamento 

adequado dos usuários, com apoio em diagnose terapias complementares,  

abordagem integrada em equipe interprofissional. 

A equipe de trabalho conta com enfermeira, técnicos de enfermagem e 

médicos especialistas em neurologia, reumatologia, acupuntura, ortopedia geral, 

otorrinolaringologia, oftalmologia, urologia, ginecologia clínica, endocrinologia, 

nefrologia, homeopatia, dermatologia, gastroenterologia, e das áreas de atuação em 

dor crônica, osteoporose, climatério, medicina preventiva e fisiologia endócrina, saúde 

mental e alergia e imunologia. 
Figura 17. Trabalhadores atuantes na Unidade de Cuidado em Clínica Médica 

 
Fonte: AE/Cismepar. 
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Figura 18. Trabalhadores atuantes na Unidade de Cuidado em Clínica Médica 

 
Fonte: AE/Cismepar. 

 

A produção atual de serviços do conjunto de especialidades da Unidade 

de Clínica Médica programada para 2021 é de 19.147            

atendimentos/procedimentos mensais. O orçamento anual é de R$ 3.042.369,12.  
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9.2.1.4. Unidade de Cuidados de Doenças Vasculares 

A Unidade de Cuidados de Doenças Vasculares conta com equipe 

interprofissional composta por enfermeiras, psicóloga, assistente social, técnicos de 

enfermagem e 09 médicos especialistas em cirurgia vascular e 03 angiologistas, com 

o objetivo de detectar e tratar doenças vasculares de média e alta complexidade, a 

partir de uma rede de cuidados integrada junto aos hospitais secundários e terciários 

da Região de Saúde. 

Os atendimentos ambulatoriais eletivos, quais sejam, consulta médica 

especializada, atendimento de enfermagem, diagnóstico em ultrassonografia, 

curativos complexos em ambulatório próprio para o tratamento de feridas, entre 

outros, são realizados em tempo oportuno à população encaminhada por meio da 

atenção básica e dos serviços de urgência e emergência. A Figura 19 mostra o fluxo 

de atendimento nesta unidade de cuidados. 

 

Figura 19. Pontos de Atenção que compõem a Linha de Cuidados para a Unidade de 

Cuidados de Doenças Vasculares 

 

Fonte: DE/Cismepar 

A equipe de trabalho conta com profissionais em relação integrada para 

atendimentos ambulatoriais no intuito de promover o cuidado por meio da avaliação, 

diagnóstico e tratamento, ampliando a cobertura assistencial com enfoque no usuário, 

com vistas à integralidade (Figura 20). 
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Figura 20. Equipe de trabalho da Unidade de Cuidado de Doenças Vasculares 

 
Fonte: AE/Cismepar. 
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Além disso, a unidade conta com um Ambulatório de Feridas, que 

emprega tecnologias de elevada densidade tecnológica para feridas de membros 

inferiores por causas vasculares, venosas, arteriais, diabéticas, mistas, neuropáticas e 

hansênicas.  

Figura 21. Ambulatório de Feridas 

 

 

Fonte: DPARS/Cismepar. 

A produção atual de serviços desta unidade programada para 2021 é de 

1.707 atendimentos/procedimentos mensais. O orçamento anual é de R$ 455.498,28.  
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9.2.1.5. Unidade de Cuidado de Detecção Precoce do Câncer 

A Unidade do Cuidado de Detecção Precoce do Câncer conta com 5 

especialidades e tem como objetivo oferecer acesso ao diagnóstico precoce ao 

câncer de mama, próstata, cólon, reto e ânus, pele, colo uterino e endométrio, através 

de atendimento especializado por equipe interdisciplinar e apoio diagnóstico. 

A precursora deste trabalho é a Unidade da Mama, que foi implantada em 

2015 e atua por meio da modalidade Consulta Única, reduzindo o tempo de 

diagnóstico de 10 meses para 14 dias. Este modelo será expandido em 2021 para as 

demais especialidades para detecção do câncer nestas áreas que são mais 

prevalentes na região. 

A equipe de trabalho conta com enfermeira, técnica de enfermagem, 

técnico administrativo, psicóloga e médicos especialistas em mastologia, oncologia 

cirúrgica, coloproctologia, urologia, radiologia, dermatologia e ginecologia.  

A Figura 22 mostra o fluxo de atendimento da Unidade da Mama, que é 

modelo para a Unidade de Detecção Precoce do Câncer em implementação. 

 

Figura 22. Fluxo de atendimento da Unidade da Mama 

 

 
Fonte: UM/Cismepar 

A Unidade do Colo Uterino e Endométrio recebe pacientes da Atenção 

Básica que tenham recebido de preventivo de câncer de colo uterino (citologia 

oncótica) alterado e realizam consulta de enfermagem, consulta médica, colposcopia 

e biópsia. As pacientes com lesões precursoras são acompanhadas na unidade por 
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meio de consultas e exames de controle. Os casos diagnosticados com lesão invasiva 

são referenciados para o tratamento no CACON (Hospital do Câncer de Londrina). 

A Unidade de Preventivo de Próstata recebe pacientes da Atenção Básica 

que tenham  exame de PSA e/ou sinais e sintomas de doença prostática. Os casos 

benignos são acompanhados na unidade especializada com exames de controle e os 

pacientes diagnosticados com câncer de próstata são encaminhados para tratamento 

no CACON (Hospital do Câncer de Londrina). 

A Unidade do Cólon e Intestino são acolhidos com encaminhamentos da 

Atenção Básica com sinais e sintomas clínicos sugestivos de câncer, sendo realizada 

consulta médica especializada em coloproctologia, exames de endoscopia, 

colonoscopia e retoscopia. Os pacientes com diagnóstico confirmado de câncer de 

cólon, reto ou ânus são referenciados para o CACON (Hospital do Câncer de 

Londrina) para tratamento. Os exames de endoscopia, colonoscopia são realizados, 

em sua maioria, na estrutura física própria do consórcio, por equipe especializada que 

inclui enfermeiras, técnicas de enfermagem e médicos endoscopistas. 

A Unidade de Dermatologia - CA de Pele são acolhidos com 

encaminhamentos da Atenção Básica com lesões de pele e realizam consulta médica 

especializada e biópsias das lesões. Os casos com diagnóstico de câncer de pele 

com margens comprometidas são submetidos a novo procedimento para ampliação e 

os casos que necessitam de tratamento complementar são encaminhados para o 

CACON (Hospital do Câncer de Londrina). 

A produção atual de serviços do conjunto das especialidades da 

Unidade de Detecção Precoce do Câncer programada para 2021 é de 1.771 

atendimentos/procedimentos mensais. O orçamento anual é de R$ 1.823.450,25. A 

Figura 23 demonstra as especialidades e equipe de trabalho da Unidade. 
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Figura 23. Equipe de trabalho da Unidade de Cuidado de Detecção Precoce do Câncer 

 
Fonte: AE/Cismepar. 
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9.2.1.6. Unidade de Cuidado para Doenças Infecciosas e Respiratórias 

A Unidade de Cuidado para Doenças Infecciosas e Respiratórias conta 

com três áreas distintas e integradas na atenção à pessoa com hanseníase, hepatites 

e doenças respiratórias.  

Figura 24. Equipe de trabalho da Unidade de Cuidado para Doenças Infecciosas e 

Respiratórias

 
Fonte: AE/Cismepar. 
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Para a atenção à pessoa com hanseníase a equipe de trabalho conta 

com farmacêutico, técnica de enfermagem, fisioterapeuta e médicos especialistas em 

dermatologia e ortopedia, sendo que há qualificações específicas inseridas no 

cuidado, tais como o atendimento a pacientes menores de 15 anos, recidivas e 

prorrogação de tratamentos, doença neural pura, tratamentos substitutivos, reações 

hansênicas graves não responsivas ao tratamento convencional.  

A equipe atua em atendimentos presenciais, pós atendimento, 

ordenamento das agendas por controles, busca ativa, coleta de exame de BAAR, 

dispensação de medicação, emissão de relatórios de acompanhamento, além de 

atividades de integração por meio de capacitações junto às equipes da Atenção 

Básica e educação em saúde na escola, com vistas ao início do tratamento precoce 

para prevenção de incapacidades, redução de transmissão da doença e inclusão 

social. 

 

Figura 25. Captura de imagem de capacitação realizada pela equipe de atenção à pessoa 

com hanseníase 

 
Fonte: DPARS/Cismepar. 

 

Figura 26. Produto de oficinas escolares de ação educativa em hanseníase 

 

Fonte: DPARS/Cismepar. 
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Figura 27. Esquema de Autocuidado para pessoas com hanseníase 

 

Fonte: DPARS/Cismepar. 

Para o cuidado ao paciente com hepatites B e C, a Unidade conta com 

uma equipe de trabalho com enfermeira, farmacêutica, nutricionista, psicóloga, 

técnica de enfermagem, técnico administrativo e médico especialista em  infectologia, 

além de interconsultas em gastroenterologia.  

No Brasil estima-se que quase 657 mil pessoas estejam cronicamente 

infectadas pelo vírus da Hepatite C. O Ministro da Saúde declarou que o País tem 

como meta eliminar a doença até 2030, conforme recomendado pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS). O Cismepar implantou inicialmente o Serviço de 

Tratamento Assistido - STA no dia 19/06/2013, conforme a Portaria SVS/MS nº221 de 

13 de julho de 2011.  

A unidade tem como objetivo o atendimento de pacientes portadores de 

Hepatite C, de forma humanizada, garantindo a adesão ao tratamento dos pacientes. 

Conta com uma equipe interdisciplinar. O paciente é acompanhado com exames 

laboratoriais quinzenalmente. No final do tratamento e após 6 meses é realizado a 

coleta da Carga Viral Quantitativa da Hepatite C, para verificar o êxito no tratamento. 

O paciente fica em acompanhamento no ambulatório médico de Moléstias Infecciosas 

por 5 anos.  

Com a implantação do STA ficou evidente a agilidade nos processos de 

aquisições junto a Farmácia da 17ª Regional de Saúde, com aumento na adesão ao 

tratamento e comprometimento dos pacientes nos retornos médicos. Com o novo 

protocolo de Diretrizes Terapêuticas para a Hepatite C, todos os pacientes são 

contemplados para o tratamento, independente do estágio de Fibrose Hepática (F0 à 

F4) evitando assim a demora no tratamento, aumento da qualidade e a expectativa de 

vida, prevenindo assim a progressão da infecção e suas consequências tais como a 

Cirrose, Câncer Hepático, Ascite, falência de outros órgãos e o óbito.   
Com a implantação do STA  e conforme a alteração dos protocolos de 

tratamento houve a melhora na acessibilidade, contribuiu para o encaminhamento 

mais rápido destas pacientes, favorecendo assim o prognóstico de cura e melhorando 

a qualidade de vida destas usuárias do Sistema Único de Saúde. Os protocolos e 

esquemas de tratamento para Hepatite sofreram evolução desde a implantação da 

unidade, conforme Figura 28. 
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Figura 28. Esquemas de tratamento da Hepatite 

 
Fonte: DPARS/Cismepar. 

 

O cuidado inclui o diagnóstico e acompanhamento integral ao paciente, 

com dispensação de medicamentos excepcionais para o tratamento de hepatites.  

A equipe para o atendimento à pessoa com doenças respiratórias é 

composta por enfermeira, técnica de enfermagem, fisioterapeuta e médicos 

especialista em pneumologia e em cirurgia torácica, sendo realizados atendimentos 

individualizados presenciais, exames diagnósticos incluindo espirometria, pressão 

respiratória, raios x, broncoscopia e tomografias. A Figura 29 mostra as estratégias do 

cuidado para a atenção especializada ambulatorial em Doenças Respiratórias.  
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Figura 29. Estratégias do Cuidado para a Atenção Especializada Ambulatorial em Doenças Respiratórias 

 

Fonte: DPARS/Cismepar 

A produção atual de serviços do conjunto das especialidades da 

Unidade de Cuidado para Doenças Infecciosas e Respiratórias programada para 2021 

é de 3.257 atendimentos/procedimentos mensais. O orçamento anual é de R$ 

322.809,36.  
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9.2.1.7. Unidade de Cuidado de Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus e Atenção 

Integral ao Idoso 

A Unidade de Cuidado de Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus e Atenção 

Integral ao Idoso conta com uma equipe interdisciplinar integrada que atua com foco 

individualizado no usuário e tem como objetivo a inversão do modelo de atenção 

médico modulado especializado com implantação do Modelo de Atenção às 

Condições Crônicas – MACC, garantindo o acesso à atenção especializada 

ambulatorial do paciente com Diabetes Mellitus de difícil controle metabólico e 

Hipertensão Arterial de alto risco, com vistas à complementaridade assistencial ao 

paciente e apoio matricial à rede de Atenção Primária em Saúde. 

A atuação junto à Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus foi iniciada em 

outubro/2016 e a Atenção Integral ao Idoso teve início em 25/07/2016, com parceria 

junto à Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, por meio do Programa de Incentivo 

aos Consórcios Intermunicipais de Saúde - COMSUS. 

A equipe de trabalho conta com fisioterapeuta, enfermeira, assistente 

sociais, psicóloga, nutricionista, farmacêutica e médicos especialistas em 

endocrinologia, geriatria e cardiologia, além de interconsultas com oftalmologia, 

nefrologia, vascular e pneumologia.  

A Unidade do Cuidado de Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus e Atenção 

Integral ao Idoso realiza atendimentos individualizados presenciais, por telesaúde e 

ação educativa aos usuários e seus familiares, além de encontros de formação e 

atualização junto aos profissionais das equipes de atenção básica em saúde.  

O custeio das despesas de pessoal próprio é realizado por meio dos 

recursos da Contratualização (para pessoal vinculado CLT), do Contrato de Rateio 

(específico para cessão de pessoal estatutário) e do COMSUS para repasse de 

honorários médicos por meio de credenciamento de pessoa jurídica. 

Figura 30. Captura de imagem de atendimento individualizado em circuito no MACC - HA/DM 

 

Fonte: Acervo pessoal Amélia Orikasa (1ª Coordenadora do MACC - HA/DM) in memorian 
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O roteiro de atendimento e as atribuições dos profissionais são 

estabelecidas tendo em vista as necessidades individuais do usuário e a 

complementariedade do cuidado (Quadro 5). 

 

Quadro 5. Roteiro de Atendimento e atribuição dos profissionais na área de Hipertensão 

Arterial e Diabetes Mellitus 

Atendimentos Profissionais Atribuições 

Consulta 

individualizada 

(integrada/acompanh

ada ou não com 

enfermeiro) 

Médico 

Endocrinologista 

e 

Médico 

Cardiologista; 

. Avaliar os pacientes referenciados 

. Confirmar a estratificação do risco do paciente 

. Identificar e tratar possíveis complicações da doença 

. Solicitar exames complementares de acordo com cada 

caso 

. Orientar a terapêutica mais adequada para o 

atingimento das metas glicêmicas e de pressão arterial 

. Estimular mudanças no estilo de vida 

. Participar da elaboração do plano de cuidados 

integrado do paciente 

Consulta 

individualizada 

Enfermeiro . Avaliar os pacientes referenciados 

. Confirmar a estratificação do risco do paciente 

. Identificar possíveis complicações da doença 

. Solicitar exames complementares de acordo com o 

protocolo de enfermagem 

. Orientar a terapêutica mais adequada para o 

atingimento das metas glicêmicas e de pressão arterial 

. Estimular mudanças no estilo de vida 

. Participar da elaboração do plano de cuidados 

integrado do paciente 

Orientação do 

autocuidado 

apoioado 

individualizado ou 

em pequenos grupos 

de pacientes 

Nutricionista 

  

. Avaliar o quadro clínico (condições físicas, sociais e 

psicoemocionais do paciente) 

. Participar da elaboração do plano de cuidados 

integrado do paciente 

. Orientar o paciente sobre alimentação saudável, 

controle glicêmico e da pressão arterial, e higiene 

alimentar 

. Estimular mudanças no estilo de vida 

. Realizar avaliação nutricional e elaborar plano 

alimentar 

. Avaliar adesão ao tratamento dietético e readequar, se 

necessário 

. Encaminhar usuários com sobrepeso para os grupos 

de reeducação alimentar 
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. Participar da elaboração do plano de cuidados 

integrado do paciente. 

Psicólogo . Avaliar o quadro clínico (condições físicas, sociais e 

psicoemocionais do paciente) 

. Participar da elaboração do plano de cuidados 

integrado do paciente 

. Realizar atendimento terapêutico individual e/ou 

coletivo 

. Motivar o paciente à adesão ao tratamento e às 

mudanças no estilo de vida 

. Participar da elaboração do plano de cuidados 

integrado do paciente 

Orientação do 

autocuidado 

apoioado 

individualizado ou 

em pequenos grupos 

de pacientes 

Fisioterapeuta . Avaliar o quadro clínico (condições físicas, sociais e 

psicoemocionais do paciente) 

. Participar da elaboração do plano de cuidados 

integrado do paciente 

. Orientar sobre a importância da atividade física 

. Elaborar plano de atividade física adequado a cada 

caso 

. Orientar o paciente acerca da realização adequada da 

atividade física elencada junto ao paciente e testagem 

dos exercícios individualmente 

. Orientar sobre exercícios aeróbicos, de alongamento e 

resistência, além de cuidados, limites e contraindicações 

para cada caso 

. Orientar sobre os cuidados com os pés, alongamento e 

reforço muscular 

. Estimular mudanças no estilo de vida 

. Participar da elaboração do plano de cuidados 

integrado do paciente 

Assistente Social - Avaliar condições sociais e familiares do paciente; 

Participar da elaboração do plano de cuidados integrado 

do paciente; 

. Estimular mudanças no estilo de vida; 

- Avaliar questões sociais impeditivas de execução do 

plano de cuidados e orientar o paciente e a família; 

. Participar da elaboração do plano de cuidados 

integrado do paciente. 

Fonte: MACC - HA/DM/DPARS/Cismepar. 
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A Figura 31 mostra o fluxo de atendimento da atuação em Hipertensão 

Arterial e Diabetes Mellitus e a Figura 32 demonstra o fluxo de atendimento ao 

usuário com Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. 

Figura 31. Fluxo de acesso - MACC HA/DM 

 
Fonte: DPARS/Cismepar. 

 

Figura 32. Fluxo de atendimento ao usuário com Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus 

 

Fonte: DE/Cismepar 

O perfil de atendimento segue a estratificação do risco clínico (Figura x) e 

prevê a confecção do Plano de Cuidados para acompanhamento conjunto entre as 

equipes de atenção especializada e atenção básica. 
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Figura 33. Quadro de Estratificação de Risco para HA/DM 

 
Fonte: Linha Guia MACC - HA/DM/Sesa PR. 

 

 

 

Quadro 6. Padrão de Acompanhamento dos usuários MACC HA/DM 

 
Fonte: MACC - HA/DM/DPARS/Cismepar. 

 

A Figura 34 apresenta a equipe interprofisional que atua na Unidade de Cuidado de 

Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus e Atenção Integral ao Idoso. 
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Figura 34. Equipe de trabalho da Unidade de Cuidado de Hipertensão Arterial, Diabetes 

Mellitus e Atenção Integral ao Idoso 

 
Fonte: AE/Cismepar. 

De acordo com a Linha Guia de Atenção Integral ao Idoso desenvolvida 

pela SESA PR, a avaliação do usuário é realizada pela equipe interprofissional a partir 

de matrizes de avaliação multidimensional do idoso (Figura 35) e o cuidado é 

executado por meio do estabelecimento de metas para estabilização do idoso frágil 

(Figura 36), tendo como base padrões para estratificação de risco do idoso (Figura 

37). 
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Figura 35. Avaliação Multidimensional do Idoso 

 
Fonte: Linha Guia PAIS/SESA 

 

A produção atual de serviços do conjunto deste conjunto de 

especialidades da Unidade de Cuidado de Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus e 

Atenção Integral ao Idoso programada para 2021 é de 492 

atendimentos/procedimentos mensais. O orçamento anual é de R$ 95.647,44.  

Figura 36. Metas para Estabilização do Idoso Frágil de Alta Complexidade

 

Fonte: Linha Guia PAIS/SESA 
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Figura 37. Quadro de Estratificação do Risco do Idoso 

 
Fonte: Linha Guia PAIS/SESA 
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9.2.1.8. Unidade de Cuidado Materno Infantil 

A Unidade de Cuidado Materno Infantil conta com um conjunto de 

especialidades médicas e não médicas integradas e coordenadas e tem como 

objetivo o cuidado integral à gestante, puérpera, bebê e criança até 12 anos de idade 

ou mais.  

A Unidade de Cuidado Materno Infantil foi constituída em 2012 a partir 

de um novo olhar acerca dos indicadores de risco da gestante e de bebês, 

conceituando a constituição subjetiva do sujeito, o vínculo mãe-bebê, aspectos 

estruturais e instrumentais do desenvolvimento infantil e outras questões 

inerentes ao perfil clínico, social e psíquico da gestação do risco intermediário e 

dos bebês de risco. 

A equipe de trabalho conta com enfermeiras, técnicas de enfermagem, 

nutricionistas, psicólogas e psicanalistas especialistas em desenvolvimento infantil, 

fonoaudióloga, terapêuta ocupacional, psicopedagoga, fisioterapeuta e médicos 

especialistas em ginecologia e obstetrícia, pediatria, neurologia e neuropediatria, 

pneumologia, oftalmologia, endocrinopediatria, cardiologia e cardiopediatria (Figuras 

38, 39 e 40). 
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Figura 38. Equipe de trabalho da Unidade de Cuidado Materno Infantil

 
Fonte: AE/Cismepar. 
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Figura 39. Equipe de trabalho da Unidade de Cuidado Materno Infantil 

 
Fonte: AE/Cismepar. 
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Figura 40. Equipe de trabalho da Unidade de Cuidado Materno Infantil 

 
Fonte: AE/Cismepar. 

 

Os conceitos que circundam o cuidado nesta unidade, em especial, no 

cuidado ao binômio mãe-bebê são dispostos no Quadro 7 e tratam fundamentalmente 

da Constituição Subjetiva e dos aspectos estruturais e instrumentais do 

desenvolvimento, instrumentalizado por meio dos eixos da prática clínica, do brincar, 

da escuta, da função materna e paterna, perpassando os conceitos de espelho, édipo, 

morte e transparência psíquica, com enfoque no acompanhamento terapêutico por 

meio do terapeuta único e do trabalho em duplas de profissionais, para o melhor 

desenvolvimento global da criança. 
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Quadro 7. Conceitos da psicanálise que atravessam o cuidado materno infantil 

 
Fonte: Unidade de Escola de Saúde/DPARS/Cismepar. 

 

No que se refere ao perfil assistencial desta unidade, em especial para o 

atendimento aos bebês e suas famílias, foi adotado o modelo de Indicadores de Risco 

para o Desenvolvimento da Criança – IRDI (Figura 41), que aponta para o risco global 

para o desenvolvimento na relação mãe-bebê-família, como forma de indicativo de 

intervenção e estimulação precoce. 

Figura 41. Indicadores de Risco para o Desenvolvimento da Criança por faixa etária 

 
Fonte: Kupfer, 2008. 

 

A produção atual de serviços do conjunto deste especialidades da 

Unidade de Cuidado Materno Infantil programada para 2021 é de 3.969 

atendimentos/procedimentos mensais. O orçamento anual é de R$ 1.768.641,60.  
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9.2.1.9. Unidade de Cuidados do Centro Cirúrgico e Central de Materiais e 

Esterilização  

A Unidade de Cuidados do Centro Cirúrgico e Central de Materiais e 

Esterilização conta com 13 cirurgiões especialistas em cirurgia geral, dermatologia e 

urologia e realiza procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade como ressecção 

de nevus, lipomas, desbridamentos, vasectomia, punção de hipospádia, biópsias de 

pele e partes moles, ressecção de calosidades e unhas, entre outros. 

O objetivo da unidade é proporcionar o cuidado a partir da realização de 

procedimentos cirúrgicos, buscando efetivar o diagnóstico, melhora do usuário, por 

meio de tratamento com segurança e bem estar. A Figura 42 mostra o fluxo de 

encaminhamento e elementos do processo de trabalho da unidade e a Figura 43 

apresenta a equipe de trabalho da Unidade de Cuidado do Centro Cirúrgico e Central 

de Materiais e Esterilização. 

 

Figura 42. Fluxo de Encaminhamento para a Unidade de Cuidados do Centro Cirúrgico e 

Central de Materiais e Esterilização  

 
Fonte: DE/Cismepar 

 

A produção atual de serviços do conjunto deste conjunto de 

especialidades da Unidade de Cuidados do Centro Cirúrgico e Central de Materiais e 

Esterilização programada para 2021 é de 2.701 atendimentos/procedimentos 

mensais. O orçamento anual é de R$ 551.254,32.  
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Figura 43. Equipe de trabalho da Unidade de Cuidado do Centro Cirúrgico e Central de 

Materiais e Esterilização 

 
Fonte: AE/Cismepar. 

 



73 
 

9.2.1.10. Unidade de Radiologia 

A Unidade de Radiologia do Cismepar encontra-se equipada junto à nova 

edificação e poderá ser iniciada sua atividade no exercício 2021, com a inauguração 

da estrutura e captação de recursos financeiros para seu funcionamento.  

A Unidade contará com exames de radiologia simples e contrastada e 

Tomografia Computadorizada. 
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9.2.2. Unidades de Apoio ao Cuidado 

As Unidades do Cuidado contam com Unidades de Apoio ao Cuidado, das 

quais são imprescindíveis a Unidade de Acolhimento e Pós Atendimento, Unidade de 

Pré e Pós Atendimento de Enfermagem e Unidade de Laudo de Medicamentos 

Excepcionais. 

9.2.2.1. Unidade de Acolhimento e Pós Atendimento 

A Unidade de Acolhimento e Pós Atendimento tem como objetivo acolher o 

usuário do SUS no acesso à estrutura física do Cismepar, identificando suas 

necessidades, orientando para o atendimento adequado e promovendo meios para 

ampliar a integralidade do cuidado, através da integração junto à Unidade de 

Regulação do Acesso do Cismepar. 

As atividades realizadas por esta unidade incluem o acolhimento 

humanizado ao usuário e sua correta identificação para o atendimento, a orientação 

do fluxo de atendimento de enfermagem, médico e de equipe interprofissional, o 

agendamento de exames e retornos decorrentes do atendimento, orientação para 

realização de exames diagnósticos e encaminhamentos de laudos para autorização 

de AIH para cirurgia eletiva e de exames e atendimentos de alta complexidade por 

meio da Unidade de Regulação do Cismepar (Quadro 8). 

 

Quadro 8. Quadro de Atendimentos da Unidade de Acolhimento e Pós Atendimento 

 

Fonte: AE/Cismepar. 
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Todos os agendamentos de exames são realizados imediatamente após o 

atendimento médico especializado, tendo em vista a programação física-orçamentária 

do Cismepar junto ao Programa de Atenção Ambulatorial Especializada, sem ônus 

para os municípios consorciados. 

A unidade conta com 16 profissionais (Figura 45) e acolhe atualmente 

cerca de 2.213 usuários semanalmente.  

 

 

9.2.2.2. Central de Laudos 
A Central de Laudos do Cismepar conta com um profissional técnico 

administrativo para a confecção de laudos de exames diagnósticos realizados na 

estrutura própria do Cismepar, tais como ultrassonografias, ecocardiograma, teste 

ergométrico, eletroencefalograma, entre outros (Figura 45).  

 

Figura 45. Trabalhadores da Unidade de Acolhimento e Pós Atendimento 

 
Fonte: AE/Cismepar. 

 

Acolhimento 

• Amarildo Junior Calcado da Rocha 

• Roberto Pypcak Junior 

• Vera Lucia Souza Ferreira 

• Lauane dos Santos 

• Denilson Utiyamada 

• James Anderson Fernandes 

• Jessica Elaine Lopes Pós - atendimento 

• Amarildo Junior Calcado da Rocha 

• Roberto Pypcak Junior 

• Vera Lucia Souza Ferreira 

• Lauane dos Santos 

• Denilson Utiyamada 

• James Anderson Fernandes 

• Jessica Elaine Lopes Central de laudos 

• Roberto Alves 
Facilitadoras de equipe 

• Shaiene Cristina Santos Neves - Manhã 

• Karla Silva Ticiano - Tarde 
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9.2.2.3. Unidade de Pré e Pós Atendimento de Enfermagem 

A Unidade de Pré e Pós Atendimento de Enfermagem conta com equipe 

técnica de enfermagem para a coleta de sinais vitais e orientações de enfermagem, 

pré e pós consulta médica especializada, estando vinculadas às Unidades do 

Cuidado. A unidade acolhe cerca de 700 usuários semanalmente. 

 

9.2.2.4. Unidade de Laudo de Medicamentos Excepcionais 
O Cismepar estruturou a Unidade de Laudo de Medicamentos 

Excepcionais em apoio ao Programa de Atenção Ambulatorial Especializada, para 

orientação e tramitação de processos de emissão de laudos e dispensação de 

medicamentos excepcionais por meio da 17ª Regional de Saúde e da Secretaria 

Estadual de Saúde do Paraná. A unidade conta com 1 técnico administrativo e 1 

assessora técnica científica, que atuam de forma integrada às unidades do cuidado e 

possuem qualificação técnica acerca dos protocolos de dispensação da Assistência 

Farmacêutica da SESA PR. 
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9.2.3. Unidade de Regulação do Acesso 

O Cismepar estabeleceu em conjunto com os municípios consorciados 

um sistema de regulação do acesso regional, iniciado em 2006 a partir da 

estratificação do risco clínico dos encaminhamentos considerados prioritários para o 

atendimento. Em 2007, o município de Londrina implantou uma unidade própria de 

regulação do acesso, iniciando gradualmente o processo de regulação por 

especialidade a partir da endocrinologia e até 2011 já haviam 17 especialidades 

reguladas. Em 2011, o Cismepar desenhou um projeto de implantação de uma 

unidade de regulação do acesso para estratificação de 100% dos encaminhamentos 

da atenção básica para o atendimento ambulatorial especializado pelo Cismepar. A 

partir da pactuação em CIR, o Cismepar inicia o trabalho de regulação para os 20 

municípios consorciados (exceto Londrina) e estabelece protocolos de regulação 

compartilhados junto às equipes de Atenção Básica.  

A Unidade de Regulação do Acesso conta com uma equipe 

interprofissional composta por 8 profissionais médicos reguladores, 5 profissionais 

não médicos reguladores (enfermagem, nutrição e psicologia) e 17 profissionais 

técnicos em regulação do acesso. Anualmente são estratificados 87.900 casos anuais 

estratificados em regulação, por meio de 33 protocolos clínicos de regulação e para 

54 especialidades sob regulação. 

As principais características da Unidade de Regulação do Acesso são: 

a) 100% dos encaminhamentos da AB para AE estratificados diariamente online (PC 

e RT) e emissão de segunda opinião; b) agendamento segundo critérios de risco 

clínico (R3, R2, R1 e Rotina) para o conjunto de 20 municípios; c) agendamento por 

risco, com priorização do risco elevado, seguido do risco intermediário e por fim do 

baixo risco, independe da procedência do usuário (agendamento sem quotização da 

oferta); d) agendamento dos casos de Rotina (sem evidências de risco clínico) com 

metodologia de Representatividade Municipal da Necessidade (RMN), com 

distribuição da oferta residual para Rotina determinada mensalmente de acordo com o 

% que o município representa da lista expectante para determinada oferta 

(especialidade/agenda); e) transparência na informação para o município. 

A Figura 46 apresenta a listagem de alguns dos protocolos de regulação 

utilizados pela unidade e a Figura 47 demonstra que a estratificação de risco clínico 

caso a caso é utilizada para elencar as necessidades da população por meio de 

protocolos clínicos. 
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Figura 46. Protocolos de Regulação 

 
Fonte: DE/Cismepar. 

 

Figura 47. Estratificação de risco clínico caso a caso  

 

Fonte: URA/Cismepar 

A Unidade de Regulação do Acesso do Cismepar conta com uma equipe 

altamente qualificada que estratifica o risco caso a caso dos encaminhamentos, emite 

pareceres e segunda opinião clínica para o cuidado na atenção básica em saúde 

(Figura 48). 
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Figura 48. Equipe da Unidade de Regulação do Acesso 

 
Fonte: DPARS/Cismepar. 

 

Figura 49. Equipe da Unidade de Controle e Monitoramento da Produção de Serviços 

 
Fonte: DPARS/Cismepar. 

 

 

 

 

 

 

•Camila Vasconcelos De Mattos 
•Claurineia Batista Teixeira 
•Jhonas Edwardo Ladeia Janz 
•Joao Antonio Costa 
•Marlon Henrique Bonitez Funari 
•Michele Aparecida Galharde 
•Paulo Ziober Sborgi 
•Sergio Moreno Chagas Rocha 
•Suely Eimori Shirabe 
•Giovanna De Oliveira Peppe 

Unidade de Regulação do Acesso 

•Debora Maria Ramos Damasceno 

Sala de Situação de Cirurgia Eletiva 

•Isaias da Silva Ramos –Manhã 
•Suzana Ferreira Moisés –Tarde 

Facilitadores de Equipe 

•Andre Luiz Sanches 
•Edilaine Francisco Alves 
•Isabela Bonilia Felisberto Santos 
•Mario Toshio Rodrigues Saito 
•Peterson Gomes De Moraes 
•Silvio Cesar Jorge 
•Eduarda Araujo Lima 
•Jose Fernandes Pocas Leote Junior 
•Fernanda Aprile 

Unidade de Controle e Monitoramento da Produção de Serviços 

•Isaias da Silva Ramos –Manhã 
•Suzana Ferreira Moisés –Tarde 

Facilitadores de Equipe 



80 
 

Figura 50. Equipe de estratificação de risco na Unidade de Regulação do Acesso do 

Cismepar 

 
Fonte: DE/Cismepar. 

 

9.2.3.1. Sala de Situação de Cirurgia Eletiva 

A Unidade de Regulação do Acesso conta com uma Sala de Situação de 

Cirurgia Eletiva, que tem por objetivo monitorar e manter atualizada a lista de espera 

de cirurgias eletivas dos hospitais da região e comunicar mensalmente os municípios 

consorciados, para apoio à gestão municipal. 

Por meio dos atendimentos especializados ambulatoriais do Programa de 

Atenção Ambulatorial Especializada do Cismepar, são emitidos mensalmente em 

média  

Atualmente, encontram-se em lista expectante, 5.292 laudos de AIH nos 

hospitais de nível secundário da região de saúde, sendo classificados por município e 

hospital executante, conforme demonstrado nos Quadros 11 e 12. 

•Israel Gomes Ribeiro 
•Daniel Khouri 
•Ricardo Braga Amin 
•Mariana Moraes Xavier 
•Beatriz Daou Verenitach 
•Rodrigo Egger 
•Grazielli Lopes Vendrame 
•Maria Lucia Keiko Oguido 
•Gisele Andrade Menolli 

Reguladores para estratificação do risco clínico caso a caso 
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Quadro 11. Relatório de lista expectante por município. 

 
Fonte: Sala de Situação de Cirurgia Eletiva/URA/Cismepar. 

 

Quadro 12. Relatório de lista expectante por hospital executante. 

 
Fonte: Sala de Situação de Cirurgia Eletiva/URA/Cismepar. 
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9.2.4. Unidade de Escola de Saúde 

A Unidade de Escola de Saúde do Cismepar foi criada em 2011 e tem 

como principais atividades de promoção de encontros de formação, rodas de 

conversa, capacitações e estudos de casos no intuito de integrar as ações de cuidado 

em saúde entre os níveis de atenção, além de estratégias de educação permanente 

em saúde. Utiliza-se de mecanismos e estratégias de aproximação e integração entre 

equipes de AB e AE, por meio de encontros presenciais, visitas in loco e encontros 

por meio remoto. A Unidade de Regulação do Acesso obtém padrões de 

necessidades a serem trabalhados por meio de estratégias de qualificação de práticas 

do cuidado na Atenção Básica e integração junto à Atenção Especializada, 

configurando o produto inicial de trabalho da Escola de Saúde do Cismepar. 

A princípio, a Unidade de Escola de Saúde foi pensada como uma 

proposta de interação com os municípios consorciados, a fim de apoiar no 

levantamento de suas demandas, análise e promoção de ações de Educação 

Permanente em Saúde aos profissionais da Atenção Primária, com o objetivo de 

qualificar a fila expectante, melhorar os processos de trabalho e encaminhamento dos 

usuários ao serviço de média complexidade. 

Com as mudanças ocorridas no contexto da Saúde Pública, atualmente 

voltada a Saúde Coletiva e visando o atendimento integral às necessidades 

biopsicossociais e espirituais do cidadão, especialmente os usuários do Sistema 

Único de Saúde – SUS, a unidade passou a integrar aos Programas de Educação 

Permanente, na articulação com os diferentes pontos de atenção distribuídos no 

território, e em diferentes segmentos, capazes de contribuir para o desenvolvimento 

sustentável do indivíduo. 

Essa proposta prevê o apoio aos municípios consorciados para o 

mapeamento do território a partir da Unidade Básica de Saúde, definindo o perfil 

Epidemiológico e Social dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, o 

levantamento dos serviços de apoio disponíveis, sejam eles públicos ou privados, 

para uma construção coletiva do cuidado a partir da integração e troca de diferentes 

saberes, tecnologias e do protagonismo de todos os atores envolvidos, buscando 

atender integralmente as necessidades individuais do cidadão. 

Desta forma, a unidade vincula-se às necessidades de saúde do 

território regional por meio da escuta das equipes de Atenção Básica e integra-se à 

Unidade de Regulação do Acesso, no intuito de aprimorar o saber junto aos 

profissionais da Atenção Básica e qualificar as demandas clínicas para a Atenção 

Especializada (Figura 51). 
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Figura 51. Rede de Atenção à Saúde em um território regional 

 

 

A programação anual da Escola de Saúde foi iniciada com ofertas de 

capacitação junto à atenção básica dos municípios consorciados no ano de 2011, por 

meio das capacitações de Cardiologia, Mastologia e Urologia - Bexiga Neurogênica.  

Nos anos de 2012 e 2013 foram realizadas capacitações com os temas 

Endocrinopediatria, Intervenção e Estimulação Precoce, Nefrologia,  

Otorrinolaringologia, Reumatologia e Cirurgia Vascular. Em 2014 foram iniciados os 

programas de formação regular com turmas anuais de Reumatologia e Núcleo de 

Apoio ao Desenvolvimento da Criança, que se seguem até a atualidade. Em 2016, foi 

realizado o programa de formação e atualização em Mastologia e Unidade da Mama, 

continuado com rodas de conversa em 2017. No ano de 2019, a Escola de Saúde 

iniciou o programa de formação e discussão de casos da Unidade de Atenção às 

Condições Crônicas - MACC HA/DM e Atenção ao Idoso.  

No ano de 2020 foram realizadas atividades de Discussão de Casos online 

em conjunto com o Grupo de Estudos sobre o Envelhecimento e a equipe 

interprofissional da Atenção Integral ao Idoso, com participação dos municípios de 

Cafeara e Londrina (UBS Padovani e UBS Itapoã), atividades da Linha de Cuidado 

Materno Infantil com temas da puericultura e gestação junto aos municípios 

consorciados e o curso regular de reumatologia. 

O programa de atividades da Escola de Saúde do Cismepar para 2021 

contará com Rodas de Conversas com os temas Unidades do Cuidado do Cismepar, 
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Unidade de Regulação do Acesso do Cismepar, Linha de Cuidados do Idoso, Linha 

de Cuidados em Saúde Mental, Linha de Cuidados Materno Infantil, além da 

Capacitação em Reumatologia e agendas de encontros técnicos para discussão de 

casos e regulação presencial em diferentes linhas de cuidado (Quadro 13). 

Quadro 13. Programa de Atividades da Escola de Saúde do Cismepar para 2021. 

 

Fonte: UES/Cismepar. 

Um dos desdobramentos das atividade da Escola de Saúde que tem como 

finalidade aproximar as equipes de Atenção Básica, equipes gestoras por meio de 

estratégias de integração entre a universidade e o serviço de saúde é o Canal 

Conversas do Cotidiano no SUS. 

9.2.4.1. Canal Conversas do Cotidiano no SUS 

O Canal Conversas do Cotidiano no SUS é uma estratégia de 

disseminação e aproximação de saberes por meio de um espaço dialógico de 

compartilhar de experiências em encontros quinzenais durante a pandemia, com a 

participação de renomados profissionais que atuam no SUS no cenário nacional e 

gestores de saúde do território regional. Os vídeos dos encontros realizados podem 

ser acessados pelo canal no Youtube (Figura 52). 

  



85 
 

Figura 52. Maratona Conversas do Cotidiano no SUS 

 

 

Fonte: DE/Cismepar 
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9.2.5. Unidade de Gestão da Qualidade  

  A Unidade de gestão da qualidade contribui para que o trabalho no 

Cismepar seja centrado na qualidade, baseado na participação de todos os seus 

membros e visando ao serviço de longo prazo através da satisfação do usuário e de 

benefícios para todos os membros do consórcio e dos municípios.  

A missão da unidade é apoiar diretamente a Gestão Estratégica do 

Cuidado e a Gestão Estratégica do Planejamento e Regulação da Atenção em Saúde, 

atuando junto aos trabalhadores do Cismepar, tendo como prioridade os programas e 

unidades de trabalho que atuam diretamente com o usuário do SUS, de forma a 

conferir padrões estabelecidos de qualidade na execução de suas atividades, com 

vistas à qualificação dos processos de trabalho, integralidade no cuidado, satisfação 

do usuário, redução da rotatividade profissional, desenvolvimento do trabalhador para 

execução técnica de suas atribuições e aumento da eficiência e resolutividade dos 

processos desenvolvidos. 

 

Eixos de trabalho da Gestão da Qualidade 

Os quatro eixos trabalhando com a atribuição de atuar de forma a garantir 

a qualidade no desenvolvimento das atividades do Cismepar frente aos processos de 

trabalho, processos de gestão, processos organizacionais e deliberativos usando de 

ferramentas e metodologias eficazes para aferição de resultados (Figura 53). 

 

Figura 53. Processos de trabalho da Gestão da Qualidade 

 
Fonte: DPARS/Cismepar. 
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9.2.6. Projetos Implementados por ocasião da COVID-19 

Diante dos novos desafios de gestão pública em saúde impostos pela 

pandemia de COVID-19, o CISMEPAR tem buscado a vanguarda na aplicação de 

soluções para o enfrentamento das dificuldades que surgiram no ano de 2020. O 

CISMEPAR, por meio de intensa articulação interna e grupos de trabalho 

direcionados elaboraram e iniciaram a implementação de novos projetos visando a 

prestação continuada dos serviços em saúde, mesmo diante do atual cenário de 

incertezas.  

A primeira dentre as estratégias exitosas foi a implantação da Comissão de 

Retaguarda no Cuidado em Saúde, que foi estruturada no início da pandemia na 

região. A Comissão teve como objetivo realizar teleatendimento aos usuários já 

agendados de acordo com a necessidade de cada usuário durante o período da 

pandemia.  

Para tanto, 62 profissionais atuaram nas atividades de análise de 

prontuários, busca de resultados de exames, atendimento telefônico com o 

paciente/cuidador/responsável, consulta médica por telesaúde ou presencial (Figura 

54) 
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Figura 54. Duplas profissionais por especialidade e equipe de apoio na Comissão de 

Retaguarda do Cuidado em Saúde 

  

Fonte: DE/Cismepar 

A produção do cuidado em saúde promovida por esta comissão garantiu a 

continuidade do cuidado por meio de 22.150 teleatendimentos em especialidades 

criticas e 19.445 atendimentos presenciais (Quadro 14). 

Quadro 14. Produção de atendimentos da Comissão de Retaguarda do Cuidado em Saúde 

 
Fonte: GECS/DPARS/Cismepar. 

 

Outra importante estratégia, que permanecerá no período pós pandemia é 

o Projeto Telesaúde Semipresencial, que consiste em uma oferta de atendimento 

especializado realizado pelo médico do Cismepar por meio de videoconsulta, em que 

o médico especialista está no consultório da sede do consórcio e atende o paciente 

que está na Unidade Básica de Sáude do município, acompanhado de um profissional 

da equipe de atenção básica. Para tanto, os exames são agendados imediatamente 

após a consulta pela equipe de pós atendimento do Cismepar e as guias são 

impressas pela Unidade de Regulação do Município. As receitas médicas são 

emitidas por sistema eletrônico com assinatura digital do médico e impresso pela 

equipe de atenção básica no ato da consulta.  
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9.3. Programa 0003 - Ampliação da Estrutura Física e Renovação da Capacidade 

Instalada 

Considerando a ampliação crescente das necessidades de saúde da 

população e a necessidade de promoção da expansão dos programas desenvolvidos 

pelo consórcio, foi instituído o Programa de Ampliação da Estrutura Física e 

Renovação da Capacidade Instalada, para execução de projetos de construção de 

novas edificações, promoção da reestruturação e reforma da capacidade instalada e 

equipamento das unidades do cuidado. O Programa conta com 02 convênios 

vigentes, conforme Quadro 15.  

Quadro 15. Convênios do Programa de Ampliação da Estrutura Física e Renovação da 

Capacidade Instalada para 2021. 

Fonte: DA/Cismepar. 

 

O Cismepar conta com uma estrutura física principal com sede na 

Travessa Goiânia, 152, cedida oficialmente pelo Patrimônio da União por 20 anos, 

desde 2012, onde opera o Centro de Especialidades e todos os setores 

administrativos do Cismepar (Figura 55). 
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Figura 55. Captura de imagem da fachada principal do Cismepar - entrada Travessa Goiânia. 

 
Foto: acervo do Cismepar. 

 

Anexo a esta estrutura foi construída por meio de convênio estadual o 

Centro de Especialidades do Paraná, com investimento de cerca de R$ 8 milhões. A 

obra de 3.550m2 encontra-se concluída e o convênio em fase final de prestação de 

contas, com mobiliários e equipamentos em instalação, restando apenas a receita 

para custeio de seu funcionamento para ampliação da capacidade instalada que esta 

edificação possibilita, conforme Figura 56. 

Figura 56. Captura de imagem aérea da edificação sede do Cismepar - entrada Leste Oeste. 

 
Foto: Agência de Comunicação do Estado do Paraná. 

 

Além disso, o Cismepar é partícipe do Programa Viver Sem Limites de 

2011 do Governo Federal e recebeu designação por meio de emenda parlamentar de 

recursos para construção de um Centro Especializado em Reabilitação - CER tipo III 

para o atendimento à Deficiência Física, Auditiva e Intelectual.  
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Os parlamentares que contribuíram para este investimento foram o 

Senador Álvaro Dias, a Senadora Gleisi Hoffman, o Deputado Federal Alex Canziani, 

o Deputado Federal Luiz Carlos Hauly e o Deputado Federal Marcelo Belinati. 

O convênio para repasse do montante de R$ 5.241.000,00 foi celebrado 

por meio do Siconv sob nº 839253/2016 pela Caixa Econômica Federal - CEF junto ao 

Cismepar.  

O terreno para esta construção foi cedido pela Prefeitura Municipal de 

Londrina e encontra-se registrado sob nº 991559 junto ao cartório de registro de 

imóveis 1º ofício e a obra encontra-se com projeto executivo finalizado com 

1.755,9m2, em fase de aprovação junto à CEF. A fachada do CER tipo III do 

Cismepar encontra-se projetada, conforme Figura 57. 

 

Figura 57. Fachada projetada do CER III do Cismepar 

 
Fonte: DA/Cismepar. 

 

Outra obra ainda em fase de finalização do projeto executivo é o Centro de 

Especialidades Ambulatoriais, que será implantado como anexo ao CER III para 

atendimento especializado à criança com transtornos para o desenvolvimento global 

de 0 a 12 anos. A obra de 341m2 foi viabilizada por meio de Convênio Siconv nº 

881829/2018 junto à Caixa Econômica Federal, a partir do direcionamento de emenda 

parlamentar pelos parlamentares Deputado Federal Luiz Carlos Hauly, Deputado 

Federal Diego Garcia e Deputado Federal Edmar Arruda, no valor de R$ 750 mil. A 

fachada projetada para a obra encontra-se na Figura 58. 
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Figura 58. Fachada projetada do Centro de Especialidades do Cismepar - Anexo ao CER III. 

 
Fonte: DA/Cismepar. 
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9.4. Programa 0004 - Apoio à Atenção de Urgência e Emergência Municipal 

O Cismepar executa o Programa de Apoio à Atenção de Urgência e 

Emergência Municipal, com o objetivo de promover a complementação de escalas 

médicas de Urgência e Emergência para as Unidades de Atenção à Urgência e 

Emergência municipais. Os municípios participantes deste programa são Cambé, 

Ibiporã, Londrina, Primeiro de Maio e Sertanópolis (Anexo 11).  

A Figura 59 demonstra a produção mensal de plantões realizados por 

município.  

 

Figura 59. Demonstrativo de produção mensal do Programa de Apoio à Urgência e 

Emergência Municipal 

 
Nota: Equivalência a plantões de 12 horas no mês de julho/2020. 

Fonte: DPARS/Cismepar. 
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9.5. Programa 0005 - Apoio à Atenção de Urgência e Emergência Estadual 

O Programa de Apoio à Atenção de Urgência e Emergência Estadual tem 

por objetivo promover a complementação de escalas médicas de urgência e 

emergência para as unidades de atenção às urgências e emergências dos hospitais 

estaduais secundários de referência regional. Os hospitais contemplados neste 

programa são o Hospital Dr. Eulalino de Andrade - HDEA/HZS e Hospital Dr. Anísio 

Figueiredo - HDAF/HZN.  

O instrumento de operação do programa é um convênio estadual junto ao 

Cismepar, iniciado no ano de 2006 e tendo vigente o convênio SESA nº 0011/2020, 

no montante anual de R$ 15.768.000,00 (Anexo 10). A produção mensal executada 

por meio deste convênio encontra-se demonstrada na Figura 60 e abrange cerca de 

826 plantões (com equivalência de 12h/plantão) mensais. 

 

Figura 60. Demonstrativo de produção mensal do Programa de Apoio à Urgência e 

Emergência Estadual 

 
Fonte: DPARS/Cismepar 
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9.6. Programa 0006 - Apoio à Saúde Mental 

O programa de Apoio à Saúde Mental é desenvolvido pelo Cismepar desde 

o ano de 2008. O programa visa promover a atenção interdisciplinar especializada em 

Saúde Mental, entretanto, encontra-se em fase de reestruturação, uma vez que o 

mesmo atende apenas ao município de Londrina e o Tribunal de Contas do Estado 

apontou, por meio do Processo nº 582908/2011 e do Acórdão nº 500/2019 para sua 

readequação.  

Por meio deste programa, o Cismepar participa na execução da prestação 

de serviços de 3 unidades de CAPS em Londrina, com contratação por meio de 

vinculação CLT de 67 trabalhadores (empregados públicos). 

Desta forma, tendo em vista os esforços do Cismepar e do município de 

Londrina foi celebrado em agosto/2020 (após aprovação do PAA 2021) um contrato 

para ajuste do objeto contratual e ordenamento do encerramento da prestação de 

serviços com encerramento previsto para 24 meses (agosto/2022), sem previsão para 

renovação. O orçamento anual previsto para o contrato SMGP nº 0195/2020 é de R$ 

3.927.446,40 (Anexo 12). 

Em substituição a esta atividade, e no intuito de oferecer cobertura 

especializada na área de Saúde Mental, o Cismepar estruturou em outubro/2020 junto 

aos gestores municipais, com a participação de técnicos da 17ª Regional de Saúde, 

uma comissão de reestruturação do programa, no intuito de organização o cuidado 

em saúde mental, tendo em vista as necessidades do território regional. Participam 

desta comissão os municípios de Tamarana, Bela Vista do Paraíso e Rolândia. 
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9.7. Programa 0007 - Apoio à Saúde Bucal Especializada 

O programa de Apoio à Saúde Bucal Especializada tem por objetivo 

promover a atenção especializada em saúde bucal, gestionando recursos para 

aquisição de insumos e contratação de serviços, tendo sido iniciado em 2005, quando 

do lançamento do Programa Brasil Sorridente do Governo Federal.  

No início do Programa de Apoio à Saúde Bucal Especializada do Cismepar, 

os municípios de Cambé, Ibiporã e Rolândia que tiveram Centros de Especialidades 

Odontológicas implantados por meio do Programa Brasil Sorridente propuseram a 

celebração de convênios junto ao Cismepar para aquisição de materiais de consumo 

para execução de serviços aos municípios do território microrregional. Desta forma, 

parte dos municípios da região celebraram junto ao Cismepar contrato para 

contribuição financeira junto aos municípios sede de CEO em troca da oferta de 

atendimentos. Desde então, o consórcio publica editais de licitação para aquisição de 

materiais para os CEOs, beneficiando a Região de Saúde e os municípios 

consorciados sede de CEO e referenciados celebram contrato junto ao Cismepar, 

conforme modelo (Anexo 6). 

No ano de 2019, entretanto, foi composta uma comissão de reestruturação 

do programa, composta pelos municípios de Cambé, Rolândia, Ibiporã e Guaraci. A 

comissão apresentou no Conselho Curador o relatório de reestruturação e propôs o 

reajuste da contribuição dos municípios, considerando o alto custo das estruturas 

próprias dos três CEOs. 

Nesta ocasião, o Conselho Curador designou ao Cismepar, por sugestão 

da comissão, o desenvolvimento de um projeto/atividade distinto, a ser incorporado 

neste programa, com a contratação de serviços privados em estruturas físicas 

descentralizadas nos municípios consorciados.  

Com isso, o Cismepar estruturou uma comissão de acompanhamento do 

programa, que agregou ainda representantes da 17ª Regional de Saúde, estruturando 

um edital de licitação e tabela de procedimentos para execução do projeto, que será 

iniciado no primeiro trimestre de 2021. 

Desta forma, os recursos e a oferta de serviços gestionados por meio 

desse programa são estruturados em dois projeto/atividades distintos e 

complementares entre si, quais sejam:  

a) Centro de Especialidades Odontológicas: 

✔ Consiste na contribuição mensal de municípios consorciados junto ao 

programa e a oferta de serviços odontológicos nas unidades CEO de Cambé, 

Ibiporã e Rolândia, a partir da aquisição de insumos, instrumentais e materiais 

para estas unidades por meio de edital de licitação executado pelo Cismepar; 

✔ Municípios participantes: Alvorada do Sul, Jataizinho, Primeiro de Maio, 

Sertanópolis, Cafeara, Guaraci, Lupionópolis, Miraselva, Prado Ferreira, 

Centenário do Sul, Florestópolis, Jaguapitã, Pitangueiras e Porecatu. 

b) Credenciamento de pessoa jurídica para serviços odontológicos especializados: 

✔ Consiste no credenciamento por meio de chamamento público para oferta de 

serviços odontológicos especializados em serviços sediados nos municípios da 

região de saúde, sendo que todos os municípios consorciados são partícipes. 
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9.8. Programa 0008 - Apoio à Atenção Especializada Hospitalar em Saúde 

O Programa de Apoio à Atenção Especializada Hospitalar em Saúde tem 

como objetivo promover a complementação de serviços de cirurgia eletiva e outras 

demandas necessárias à sua realização, de forma a oferecer integralidade do cuidado 

por meio da atenção hospitalar aos usuários atendidos por meio da ação consorciada. 

Teve início no ano de 2006 e tem como objeto as cirurgias eletivas indicadas pelo 

corpo clínico do Cismepar, o cuidado hospitalar em saúde, aquisição de insumos e 

serviços, tais como órtese e prótese cirúrgicas de ortopedia. 

Por meio deste programa são contratados por vínculo CLT 64 

trabalhadores (empregados públicos) lotados no Hospital Dr. Eulalino de Andrade - 

HDEA/HZS e no Hospital Dr. Anísio Figueiredo - HDAF/HZN. 

Os hospitais estaduais estabelecidos na região possuem diferentes perfis, 

de forma que o HDAF/HZN atua no atendimento ao trauma, ortopedia, cirurgia 

vascular e cirurgia geral na Urgência e Emergência e cirurgia eletiva de ortopedia. O 

HDEA/HZS atua no atendimento clínico adulto e pediátrico, saúde mental e cirurgia 

vascular de Urgência e Emergência, além de cirurgias eletivas.  

Além dessas especificidades, ambos possuem porta de entrada 

espontânea e referenciada para o atendimento de Urgência e Emergência na clínica 

médica e em especialidades. A referência de atendimento destas unidades é a 

Região de Saúde do Médio Paranapanema na atenção hospitalar secundária. 
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9.9. Programa 0009 - Atenção Complementar em Saúde Municipal 

O programa de Atenção Complementar em Saúde Municipal tem por 

objetivo promover a ampliação da oferta de serviços ambulatoriais especializados e a 

aquisição de insumos e órteses de saúde, potencializando a capacidade de atenção e 

cuidado em saúde junto aos municípios consorciados. 

O objeto do programa são Exames de média e alta complexidade 

complementar para AB e AE municipal, além de aquisição de órteses e materiais 

(óculos e ostomias) e consultas do projeto de Potencialização da oferta na Atenção 

Especializada (projetos 1, 3 e 4). 

Este programa é regido pelo contrato de programa para transferências de 

receitas municipais, tendo sido reestruturado entre os anos de 2019 e 2020, de forma 

que até o exercício 2019, o programa contava com objeto restrito aos exames 

diagnósticos complementares para a atenção básica e dispensação de óculos. Em 

2020, a minuta contratual do programa incluiu órtese de ostomia e atendimentos 

especializados em geral, incluindo consultas médicas.  

Para o exercício de 2021, o instrumento foi redesenhado para atender aos 

projetos de Potencialização da Oferta de serviços por meio de processos licitatórios 

ou chamamentos públicos (credenciamento pessoa jurídica) para Exames 

Diagnósticos, Consultas Médicas Especializadas, Dispensação de Ostomias e 

Óculos. Participam do programa todos os municípios consorciados à exceção do 

município de Londrina, por opção da gestão municipal.  

Para a adaptação do programa, em setembro/2019, os gestores municipais 

reunidos na 1ª Reunião de Identidade Territorial no campus Londrina da Pontifícia 

Universidade Católica, apresentaram suas necessidades em relação à oferta de 

consultas ambulatoriais especializadas, tendo em vista a volumosa lista expectante 

acumulada ao longo do histórico de organização do sistema de saúde na região e 

considerando a limitação dos recursos provenientes de transferência federal e 

estadual e decidiram por estruturar uma comissão para Potencialização da Oferta de 

atendimentos ambulatoriais especializados.  

Os membros da comissão foram indicados na 115ª reunião do Conselho 

Curador no dia 06/02/2020 e foi composta pelos municípios de Assaí, Cambé, Ibiporã, 

Guaraci, Lupionópolis, Sertanópolis e Tamarana. A comissão concluiu os trabalhos e 

apresentou relatório final contendo cinco projetos denominados Projetos de 

Potencialização da Oferta, dos quais 4 foram aprovados pelo Conselho Curador.  

O primeiro projeto - Projeto 1 de Implementação do Programa de Atenção 

Intermunicipal à Saúde de Média Complexidade tem como características o 

desembolso municipal em quotas fixas per capta ou por utilização, com distribuição 

equitativa para o coletivo dos municípios, a projeção da oferta do município com base 

na lista de espera estratificada (demanda qualificada) e projetos técnicos específicos 

para redução da lista expectante sob aprovação do Conselho Curador. 

O atendimento deverá ser realizado na sede do Cismepar, com 

agendamento regular pelo Sistema Solus e critérios de agendamento seguindo a 

ordem do risco estratificado pelo Cismepar, sendo que o agendamento será 

executado pela Unidade de Regulação do Cismepar (para os 20 municípios) ou pela 
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DRAS (para Londrina). O projeto tem como enfoque as especialidades clínicas e 

cirúrgicas, a partir da análise de estrangulação da oferta, conforme Caderno de 

Situação da Oferta e Lista Expectante. 

O segundo projeto é o Projeto 2 de Ampliação da Oferta Individualizada por 

Município, com agendamento idêntico ao contrato de exames. Entretanto, o projeto 

não foi aprovado pelo Conselho Curador, compreendido como não adequado às 

necessidades dos municípios e viabilidade do Cismepar. 

O Projeto 3 de Contratação de Serviços Profissionais para Atendimento 

Fixo em serviço privado na Sede do Município. Trata da contratação de Serviço 

privado existente no município, para atendimento à demanda do próprio município ou 

da microregião, com critério de agendamento observando o risco estratificado pelo 

Cismepar, sob responsabilidade do gestor municipal. O projeto restringe 

especialidades cirúrgicas, considerando a impossibilidade de execução de laudos de 

AIH e se desejável, poderão ser organizados  fluxos de cirurgia eletiva nos hospitais 

secundários em municípios sede de microregião sob gestão estadual junto à 

17RS/SESA.  

O Projeto 4 de Contratação de Profissionais para Atendimento Fixo ou 

Rodiziado na Sede do Município tem como características a contratação de pessoa 

jurídica por meio de chamamento público com o deslocamento do profissional para 

atendimento na sede de atenção especializada do município. Os critérios de 

agendamento e o rol de especialidades seguem o mesmo padrão do Projeto 3.  

Por fim, o Projeto 5 para Contratação de Cirurgias Eletivas em Hospital 

Privado foi elencado pelo Conselho Curador como o último a ser implantado 

cronologicamente, devendo ser discutido novamente junto à equipe técnica da 17ª 

Regional de Saúde antes de sua implantação. 

Desta forma, o projeto 3 foi priorizado dentre os demais, com editais de 

chamamento público disponibilizados para credenciamento das empresas 

interessadas em oferecer consultas médicas especializadas e exames diagnósticos 

de forma descentralizada no território municipal, de acordo com os valores da Tabela 

de Procedimentos do Cismepar (Anexo 14). 
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9.10. Programa 0010 - Apoio ao Transporte Sanitário Macrorregional de 

Pacientes 

O objetivo do programa é promover o transporte de pacientes dos 

municípios consorciados para tratamento de saúde fora de seus domicílios, por meio 

do translado intermunicipal rodoviário e urbano, com vistas à sua segurança e 

resolutividade do cuidado em saúde. 

O Cismepar celebra contrato junto aos municípios consorciados 

interessados para a contratação de serviços para o transporte de pacientes em 

regime de tratamento fora de domicílio no município de Curitiba, por meio de licitação 

executada pelo Cismepar. Aderiram a este programa todos os municípios, exceto: 

Cafeara, Londrina, Lupionópolis e Miraselva (Anexo 13). O orçamento previsto para o 

exercício de 2021 é de R$ 537.837,00/ano. 

 

10. Considerações Finais 

A atuação consorciada é um grande desafio nos tempos atuais. Entretanto, 

os benefícios da ação coletiva são inúmeros para a Região de Saúde, de forma que o 

Cismepar coloca-se como instrumento de apoio e impulsionador de ações que 

resultem em benefício coletivo para os gestores municipais. Desta forma, as ações do 

consórcio são inteiramente delegadas pelos municípios que o compõem, promovendo 

o fortalecimento das ações. 

Por meio deste Caderno Anual de Gestão vem reiterar a disponibilidade de 

toda sua equipe e instrumentalizar os gestores para sua atuação conjunta. Com isso, 

Os programas de interesse comum executados pelo Cismepar encontram-se 

inteiramente disponíveis aos gestores municipais e novos programas poderão ser 

implementados, na medida da necessidade do coletivo de gestores.  Os contatos dos 

líderes e responsáveis da equipe do Cismepar encontram-se disponíveis junto ao 

Anexo 15 deste Caderno. 

No biênio 2019/2020, o Cismepar despendeu esforços para a 

reestruturação administrativa, com a redução do número de diretorias e reorganização 

aprofundada do processo de trabalho administrativo e assistencial, a organização dos 

mecanismos de controle e auditoria, de gestão de contratos e da gestão da qualidade 

e obteve como resultados desses esforços o reconhecimento dos gestores 

consorciados e dos organismos de controle interno e externo. O ano de 2020 trouxe 

como coroamento do exercício 2019 a aprovação das contas pelo Tribunal de Contas 

do Estado do Paraná, pela primeira vez, sem nenhuma ressalva ou questionamento. 

Ademais, o Cismepar encontra-se em equilíbrio efetivo da execução orçamentária, 

com estratégias compartilhadas de avaliação e planejamento de suas ações, 

inteiramente delegadas pelos entes consorciados e apoiada por uma equipe técnica 

de elevado conhecimento e experiência no apoio à gestão pública em sáude. 

Dentre as potencialidades identificadas no Cismepar estão: 

1) A composição do Conselho de Prefeitos tendo como premissas a 

unidade e a cooperação entre entes, considerando suas especificidades 
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e potencialidades para entreajudas, fortalecendo politicamente a Região 

de Saúde do Médio Paranapanema; 

2) O avanço dos programas de Atenção Ambulatorial Especializada com a 

ativação da nova estrutura física e qualificação das equipes de saúde de 

atenção especializada, promovendo integração com a Atenção Básica 

em Saúde dos municípios consorciados e estabelecendo projetos 

inovadores de expansão da prevenção e do cuidado; 

3) A implementação e expansão dos serviços contratados para 

Potencialização da Oferta de consultas e exames de forma 

descentralizada em todos os municípios consorciados, fomentando o 

desenvolvimento local, o conforto para o usuário e a economia em 

transporte intermunicipal para os municípios; 

4) A implantação das unidades especializadas contratadas de saúde bucal 

nos municípios consorciados, para ampliação da oferta e da cobertura 

em saúde bucal; 

5) A expansão do Programa de Apoio à Urgência e Emergência Municipal, 

para fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde, em especial nos 

municípios pertencentes ao G6 e G11. 

Concluindo, o Cismepar é um potente arranjo organizativo que atua por 

meio da ação coletiva, a partir dos valores da alteridade, solidariedade e da 

identidade coletiva.  

A reorganização administrativa do Cismepar no período 2019/2020 

possibilitou que os processos de trabalho estejam melhor definidos, com 

economicidade e eficiência, com amplo reconhecimento.  

Esta força de trabalho encontra-se à disposição dos municípios 

consorciados do território para a ampliação da qualidade de vida da população por 

meio da expansão dos programas, projetos e atividades do Cismepar. 
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Anexo 1 – Contrato de Consórcio do Cismepar
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Anexo 2 – Regimento Interno do Cismepar 

 

RESOLUÇÃO Nº 289, DE 15 DE OUTUBRO DE 2020. 

 Aprova o Regimento Interno do Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Médio 

Paranapanema – Cismepar e dá outras 

providências.  

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio 

Paranapanema – CISMEPAR - no uso de suas atribuições, faz saber que o Conselho 

de Prefeitos aprovou e ele promulga a seguinte Resolução: 

                     Art. 1º. Fica aprovado o anexo Regimento Interno do Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema – CISMEPAR. 

                      Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor 60 dias após sua publicação. 

                      Art. 3º. Revogam-se todas as disposições em contrário. 

 Londrina-PR, 15 de outubro de 2020. 

 CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA 

Presidente Interino 

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema 

ANEXO I 

 REGIMENTO INTERNO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO 

PARANAPANEMA - CISMEPAR   

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

 Art. 1º. Este Regimento Interno tem por objetivo regulamentar as atividades executivas e 

mecanismos de controle para a organização do Cismepar, em consonância com o Contrato 

de Consórcio e com o Estatuto.  

CAPÍTULO II – DISPOSIÇÕES INSTITUCIONAIS  

Seção I 

Da denominação, natureza e sede  

Art. 2º. O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA – 

Cismepar é constituído como uma associação pública intermunicipal, com personalidade 

jurídica de direito público e natureza autárquica que integra a administração indireta dos 
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municípios Alvorada do sul, Assaí, Bela Vista do Paraíso, Cafeara, Cambé, Centenário do 

Sul, Florestópolis, Guaraci, Ibiporã, Jaguapitã, Jataizinho, Londrina, Lupionópolis, Miraselva, 

Pitangueiras, Porecatu, Prado Ferreira, Primeiro de Maio, Rolândia, Sertanópolis e Tamarana, 

com sede na Travessa Goiânia, 152, na cidade de Londrina, Estado do Paraná.  

Seção II 

Da constituição, finalidade, competências e objetivos  

Art. 3º. O Cismepar foi constituído sob a forma de Consórcio Público, com personalidade 

jurídica de direito público, sem fins econômicos, nos termos da Lei Federal n.º 11.107/2005 e 

do Decreto Federal nº 6.017/2007.  

Art. 4º. As finalidades do Cismepar são aquelas estabelecidas no Contrato de Consórcio e 

seu Estatuto.  

Art. 5º. Tendo em vista a constituição do Cismepar como associação pública intermunicipal, 

conforme Contrato de Consórcio, compete ao Cismepar atuar por meio da relação federativa 

e da ação coletiva, como instrumento de apoio à gestão municipal, no planejamento das 

políticas públicas e na execução dos programas de interesse de seus entes consorciados, no 

âmbito da Região de Saúde do Médio Paranapanema, tendo em vista os princípios e 

normativas do SUS.  

CAPÍTULO III - DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  

Art. 6º. A estrutura organizacional do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio 

Paranapanema – CISMEPAR é composta por:  

 I.    Competência Deliberativa 

a)   Conselho de Prefeitos 

b)   Presidência 

c)   Vice – presidência  

   II.       Competência Consultiva/Opinativa 

a)   Conselho Curador 

b)   Conselho Fiscal  

   III.  Competência Executiva 

a)   Diretoria Executiva 

b)   Unidade de Assessoria Executiva 

c)   Unidade de Apoio à Regionalização  

 IV.       Competência Jurídica 

a)   Unidade de Procuradoria Jurídica 

b)   Unidade de Assessoria Jurídica  

  V.       Competência de Controle Interno e Ouvidoria 

a)   Unidade de Controladoria Interna 

b)   Unidade de Ouvidoria 

  

 VI.       Competência de Colegiado Diretor 

a)   Diretoria Administrativa 

b)   Diretoria Contábil Financeira 

c)   Diretoria de Planejamento e Atenção em Redes de Saúde 

d)   Diretoria de Recursos Humanos 
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VII.       Competência de Comissões 

a)   Comissões Permanentes 

b)   Comissões Especiais 

c)   Comissões Temporárias 

d)   Comissões de Excelência Técnica 

  

Parágrafo Único: É parte anexa a este Regimento Interno o Organograma do Cismepar (cf. 

Anexo I).   

Seção I 

Da Competência Executiva  

Subseção I – Da Diretoria Executiva 

Art. 7º. Compete ao Diretor Executivo ordenar a execução dos programas, atividades e ações 

definidas pela Presidência, de acordo com as diretrizes das instâncias deliberativas e 

consultivas do consórcio, por meio de ações de planejamento, coordenação e execução de 

atividades do Cismepar.  

Art. 8º. A Diretoria Executiva do CISMEPAR possui, dentre outras, as seguintes atribuições: 

I.    Representar institucionalmente o Cismepar na organização dos serviços de saúde e 

programas executados pelo consórcio, nas instâncias de deliberação do SUS; 

II.   Manter comunicação eficiente junto ao Presidente, Vice Presidente, Assembleia de 

Prefeitos, Conselho Curador e Conselho Fiscal ou designar representante específico para 

fazê-lo; 

III.  Ordenar, orientar e monitorar as atividades de planejamento, execução e prestação de 

contas referentes aos programas, ações, projetos e atividades do Cismepar; 

IV. Estimular e dar suporte para a qualificação técnica das equipes de trabalho das 

Diretorias e demais Unidades do Cismepar; 

V.  Zelar pela ética, legalidade, qualidade em todas as ações executadas pelo Cismepar, 

por meio de suas ações e dos programas executados; 

VI. Manter atualização permanente do mapa estratégico do Cismepar, atuando pela defesa 

de seus valores e promovendo sua construção de forma ascendente e participativa; 

VII.Adotar estratégias para a comunicação eficiente e transparência nas ações realizadas 

no âmbito da ação consorciada junto aos gestores municipais e gestores municipais de 

saúde; 

VIII.  Fomentar o exercício da relação federativa, por meio da cooperação e da ação 

coletiva entre os gestores públicos do Cismepar, por meio dos princípios da alteridade, 

solidariedade e identidade coletiva; 

IX. Coordenar as atividades do colegiado diretor por meio de estratégias eficazes de 

integração e sincronização de suas atividades, zelando pela eficiência, economicidade, 

otimização de recursos, resolubilidade, integralidade e equidade; 

X.  Promover ações que assegurem o cumprimento das normativas e regulamentações no 

âmbito do consórcio; 
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XI. Submeter oportunamente à apreciação da Presidência, o Plano de Ação Conjunta de 

Interesse Comum (PLACIC), o Plano de Aplicação Anual (PAA) e os relatórios de gestão e de 

prestação de contas do Consórcio; 

XII.Planejar, preparar e participar das reuniões ordinárias e extraordinárias do Consórcio; 

XIII.  Zelar pelos documentos e informações, atos e documentos do Consórcio; 

XIV. Consultar a assessoria jurídica para fins de orientação, por meio de consultas formais 

e informais, visando a plena eficácia jurídica dos atos administrativos e respaldo ao 

Presidente; 

XV.  Autorizar os pagamentos e liquidações de despesas, bem como movimentar as contas 

bancárias no âmbito do consórcio, em conjunto com a Presidência; 

XVI. Emitir ordens de serviços para fins de designação de funções; regulamentações; 

especificações técnicas para execução de atividades e regulação de situações excepcionais; 

XVII.    Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que 

se refere às atividades e tarefas executadas pela Diretoria Executiva; 

XVIII.   Responder à Presidência acerca de suas atividades rotineiras; 

XIX. Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno. 

Art. 9º. A Competência Executiva contará com uma Unidade de Assessoria Executiva, em 

atenção às demandas específicas da Presidência e da Diretoria Executiva e uma Unidade de 

Apoio à Regionalização. 

  

Art. 10º.  Compete à Unidade de Assessoria Executiva: 

 I.    Estruturar, publicar e controlar documentos no Diário Oficial do Cismepar; 

   II.    Redigir e despachar ofícios, comunicações internas e outras correspondências 

inerentes à Diretoria Executiva; 

  III.       Monitorar e controlar prazos de ações, atividades e cronogramas estabelecidos no 

âmbito de todas as competências do Cismepar; 

 IV.    Ordenar e manter a guarda de documentos oficiais do Cismepar; 

  V.       Estruturar e instruir anteprojetos de resolução, portarias, ordens de serviço e 

pareceres consultivos inerentes às ações do consórcio; 

 VI.    Ordenar e controlar agendas oficiais do Cismepar; 

VII.    Gestionar sobre os meios de comunicação social do Cismepar, por meio da página 

oficial e demais redes sociais e instrumentos de comunicação institucional; 

VIII.    Comunicar-se com assessorias de autoridades de órgãos públicos e seus 

representantes para assuntos inerentes às atividades oficiais do Cismepar; 

 IX.    Monitorar e controlar a execução mensal do orçamento da Diretoria Executiva do 

Cismepar; 

  X.       Manter sigilo e postura ética acerca dos assuntos inerentes ao trabalho; 
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 XI.    Lavrar atas de reuniões do Conselho de Prefeitos, Conselho Curador e Conselho 

Fiscal, bem como outras reuniões oficiais do Cismepar; 

XII.    Manter controle e atualização permanente sobre o email institucional; 

XIII.    Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

XIV.    Comunicar-se, sob orientação da Diretoria Executiva, com a Presidência, Procuradoria 

Jurídica, Assessoria Jurídica, Controladoria Interna, Ouvidoria e Colegiado Diretor, bem como 

com os ocupantes de todos os cargos em comissão e efetivos no âmbito do Cismepar, para o 

bom andamento das tarefas e atividades por estes desenvolvidas; 

XV.    Responder à Diretoria Executiva acerca de suas atividades rotineiras; 

XVI.    Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno. 

  

Art. 11º.  Compete à Unidade de Apoio à Regionalização: 

 I.    Estruturar espaços de discussão e assessoramento aos municípios 

consorciados para o fortalecimento da regionalização; 

   II.    Integrar-se com os espaços técnicos da relação federativa por meio de Câmaras 

Técnicas, Grupos Condutores, Grupos de Trabalho e participar das instâncias deliberativas do 

SUS, em representação ao Cismepar, no apoio aos municípios consorciados; 

  III.       Promover ações de integração dos gestores de saúde junto ao planejamento, 

execução e avaliação dos programas e atividades executadas pelo Cismepar; 

 IV.    Planejar a pauta e roteiro de discussão para as reuniões de Identidade Territorial; 

  V.       Promover o acesso aos gestores de saúde dos municípios consorciados às 

informações referentes aos programas executados, financiamento e sistemas de regulação do 

Cismepar, no intuito de fortalecer a governança regional do consórcio; 

 VI.    Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

VII.    Responder à Diretoria Executiva acerca de suas atividades rotineiras; 

VIII.    Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  

Seção II 

Da Competência Jurídica  

Art. 12º.  O consórcio contará com duas unidades de trabalho com funções distintas uma da 

outra, sendo uma Unidade de Procuradoria Jurídica e uma Unidade de Assessoria Jurídica.  

Art. 13º.  Compete à Unidade de Procuradoria Jurídica (PJUR): 

    I.   Promover a representação judicial e extrajudicial do Cismepar, empregando esforços no 

intuito de prevenir a consolidação de passivos e otimização de ativos; 
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   II.   Emitir parecer nos anteprojetos de resolução a serem apresentados para aprovação 

junto à Competência Deliberativa, bem como alterações junto ao Contrato de Consórcio, 

Estatuto, Regimento Interno e Contratos de Rateio; 

  III.   Emitir parecer e assessorar a Diretoria Executiva e o Colegiado Diretor no tocante às 

manifestações do Ministério Público Estadual e Federal, bem como acerca dos temas 

inerentes à Ação Civil Pública, Recomendação Administrativa e afins; 

 IV.   Emitir parecer e orientações no âmbito das relações de trabalho, no intuito de dirimir 

dúvidas e evitar riscos neste campo, quando requisitado pela Diretoria de Recursos 

Humanos; 

  V.   Emitir parecer sobre projetos de documentos normativos e editais de Seleção 

Competitiva Pública do consórcio; 

 VI.   Orientar e prestar assistência jurídica na elaboração dos documentos e procedimentos 

necessários à execução do Processo Eleitoral do consórcio; 

VII.   Prestar assessoria jurídica nos processos oriundos do Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná – TCE/PR e afins; 

VIII.   Executar o controle sobre os passivos procedentes de ações judiciais e extrajudiciais, 

bem como sua estimativa, através de informativo mensal e anual à Diretoria Contábil 

Financeira e à Diretoria Executiva; 

 IX.   Emitir parecer nos processos de licitações públicas, contratos, convênios e processos 

administrativos. 

  X.   Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

 XI.   Responder à Diretoria Executiva acerca de suas atividades rotineiras; 

XII.   Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  

Art. 14º.  Compete à Unidade de Assessoria Jurídica (AJUR): 

    I.   Prestar assessoria jurídica à Presidência e à Diretoria Executiva do consórcio, para 

plena eficácia e adequação jurídica dos atos administrativos, através de emissão de 

orientações específicas e resposta a consultas formais e informais, sugerindo, quando 

necessário, a alteração dos conteúdos; 

   II.   Apoiar o Colegiado Diretor na elaboração dos Anteprojetos de Resolução a serem 

apresentados para aprovação no âmbito da Competência Deliberativa; 

  III.   Elaborar projetos de documentos normativos e minutas de documentos institucionais do 

consórcio; 

 IV.   Elaborar projetos de documentos normativos sobre editais de Seleção Competitiva 

Pública do consórcio, conforme legislação vigente; 

  V.   Elaborar minutas de Portarias e Ordem de Serviço do consórcio; 

 VI.   Prestar assessoria jurídica e orientações quando requisitado pelo Colegiado Diretor e 

suas equipes de trabalho nos assuntos que demandam esclarecimento jurídico; 
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VII.   Prestar assessoria jurídica acerca de notificações, recomendações e processos 

administrativos, bem como documentos públicos produzidos e recebidos pelo consórcio; 

VIII.   Prestar orientação e assistência jurídica nos processos oriundos do Tribunal de Contas 

do Estado do Paraná – TCE/PR e afins, quando requisitado pela Diretoria Contábil Financeira 

e demais membros do Colegiado Diretor; 

 IX.   Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

  X.   Responder à Diretoria Executiva acerca de suas atividades rotineiras; 

 XI.   Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  

Seção III 

Competência de Controle Interno e Ouvidoria  

Subseção I - Da Unidade de Controle Interno  

Art. 15º.  A Unidade de Controle Interno ou Controladoria é um órgão da estrutura do 

Consórcio, que atua em acompanhamento às atividades da gestão dos administradores, por 

intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto 

à legalidade, legitimidade, economicidade e aplicação dos recursos recebidos pelo Cismepar 

dando suporte a Diretoria Executiva e Presidência;  

Art. 16º.  Compete à Controladoria: 

I.    Executar suas atividades alicerçadas na realização de auditorias, com a finalidade de 

verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento 

das metas previstas no Plano de Ação Conjunta de Interesse Comum (PLACIC) e do Plano 

de Aplicação Anual (PAA) do consórcio; 

II.   Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, 

economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, bem como da 

aplicação de recursos; 

III.  Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e 

haveres do Cismepar; 

IV. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, examinando a 

escrituração contábil e a documentação correspondente; 

V.  Examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das 

licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e 

razoabilidade; 

VI. Exercer o controle sobre a execução da receita bem como as operações de crédito, 

emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças; Exercer o controle sobre 

os créditos adicionais bem como a conta "restos a pagar" e "despesas de exercícios 

anteriores"; 

VII.Acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios e 

examinando as despesas correspondentes; Realizar o controle dos limites e das condições 

para a inscrição de Restos a Pagar, processados ou não; 
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VIII.         Realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de 

acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000; 

IX. Controlar o alcance do atendimento das metas fiscais dos resultados primário e nominal; 

Acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas, os atos de admissão de 

pessoal, a qualquer título; 

X.  Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do Consórcio, 

promovendo a sua integração operacional e orientando a expedição das instruções 

normativas sobre rotinas de trabalho e procedimentos de controle; 

XI. Dar ciência à Diretoria Executiva e ao Presidente do Consórcio dos atos ilegais e 

irregulares apurados nos trabalhos de auditoria interna; 

XII.   Elaborar o relatório do controle interno para envio ao Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná na prestação de contas anual; 

XIII.  Verificar a integridade dos dados e acompanhar os prazos para publicação dos relatórios 

de gestão fiscal e relatórios resumidos da execução orçamentária conforme lei nº101/2000 e 

portarias da secretaria do tesouro nacional; 

XIV. Promover a divulgação, no âmbito da estrutura organizacional do Consórcio, das 

orientações e normas do Tribunal de Contas do Estado e de outros órgãos de controle ou 

normatização; 

XV.  Exercer o acompanhamento, em âmbito macro, sobre a situação orçamentária, financeira 

e patrimonial do Consórcio, alertando à Diretoria Executiva e ao Colegiado Diretor sobre 

situações que demandam providências; 

XVI. Realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de controle 

interno, inclusive quando da edição de resoluções e regulamento; 

XVII.Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

XVIII.      Responder à Diretoria Executiva acerca de suas atividades rotineiras; 

XIX. Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  

Subseção II - Da Unidade de Ouvidoria  

Art. 17º.  À Unidade de Ouvidoria ou Ouvidoria compete: 

I.       Atuar como instrumento de gestão para o constante aprimoramento dos serviços 

prestados pelo consórcio; 

II.      Atender os cidadãos dos programas executados pelo consórcio com o propósito de 

dirimir dúvidas, aferir os apontamentos, insatisfações e necessidades do público assistido 

pelo Cismepar e tramitar processos com estas demandas a fim de alcançar solução eficaz e 

promover a readequação do processo de trabalho no âmbito das atividades desenvolvidas 

pelo consórcio; 

III.     Receber, examinar, encaminhar às diretorias por meio de processos de ouvidoria e 

responder aos usuários acerca das reclamações, solicitações de informação, denúncias, 

sugestões e elogios dos cidadãos e outras partes interessadas, por meio de mecanismos 

ativos e proativos, a respeito dos programas executados pelo consórcio; 
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IV.    Realizar a mediação administrativa junto às diretorias, com vistas agilidade ao processo 

de apuração e enviando a resposta ao demandante; 

V.     Organizar, interpretar, consolidar e guardar as informações oriundas das demandas 

recebidas de seus usuários, produzindo relatórios com dados gerenciais, indicadores, 

estatísticas e análises técnicas sobre o desempenho do consórcio; 

VI.    Promover, por meio de sua atuação, a participação do usuário na administração pública, 

em cooperação com outras entidades de defesa do usuário; 

VII.   Acompanhar a prestação dos serviços, visando à garantia a sua efetividade; 

VIII.  Propor aperfeiçoamentos na prestação dos serviços; 

IX.    Auxiliar na prevenção e correção dos atos e procedimentos incompatíveis com os 

princípios do SUS; 

X.     Propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos do usuário, em observância às 

determinações deste Regimento Interno; 

XI.    Elaborar e encaminhar mensalmente à Diretoria Executiva o resumo dos processos 

abertos, em trâmite e finalizados, bem como os resultados produzidos por meio de sua 

atuação no período; 

XII.   Elaborar, anualmente e encaminhar ao Presidente e à Diretoria Executiva, o relatório de 

gestão, que deverá consolidar as informações recebidas pela ouvidoria e, com base nelas, 

apontar falhas e sugerir melhorias na prestação de serviços públicos, constando: a) o número 

de manifestações recebidas no ano anterior; b) os motivos das manifestações; c) a análise 

dos pontos recorrentes; e, d) as providências adotadas pela administração pública nas 

soluções apresentadas; 

XIII.  Encaminhar a decisão administrativa final ao usuário, observado o prazo de trinta dias, 

prorrogável de forma justificada uma única vez, por igual período, exceto quando se tratar de 

pedido de informações, uma vez que estes deverão ser respondidos em até 20 dias, 

prorrogáveis por mais 10, conforme dispõe a Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011. 

XIV. Solicitar informações e esclarecimentos diretamente ao Colegiado Diretor do Cismepar e 

à Diretoria Executiva, de forma que as solicitações devem ser respondidas no prazo de vinte 

dias, prorrogável de forma justificada uma única vez, por igual período, observado o prazo 

previsto para a resposta final ao usuário; 

XV.  Validar os atos normativos específicos de cada Diretoria e da Diretoria Executiva sobre a 

organização e o funcionamento dos processos oriundos da Ouvidoria; 

XVI. Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

XVII.Responder à Diretoria Executiva acerca de suas atividades rotineiras; 

XVIII.   Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno;  

Seção IV 

Da Competência de Colegiado Diretor  

Subseção I – Da organização do Colegiado Diretor  
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Art. 18º.  O consórcio contará com um Colegiado Diretor, composto por: 

I.    Diretoria Administrativa; 

II.   Diretoria Contábil Financeira; 

III.  Diretoria de Planejamento e Atenção em Redes de Saúde; 

IV. Diretoria de Recursos Humanos. 

Art. 19º.  O Colegiado Diretor se reunirá de forma sistematizada com frequência semanal 

junto à Diretoria Executiva para fins de planejamento, coordenação e avaliação das ações e 

atividades do Cismepar, tendo a memória de suas reuniões registradas, além de elencados 

os compromissos designados por diretoria, com prazo para execução de tarefas decorrentes 

das decisões do colegiado, para cada assunto discutido;  

Art. 20º.  Ao Colegiado Diretor compete: 

I.    Compartilhar os programas, ações e atividades a serem executadas pelo Cismepar no 

âmbito de cada Diretoria nas reuniões do Colegiado Diretor, propondo ações de melhoria e 

qualificação contínua; 

   II.    Submeter a tomada de decisões inerentes à sua Diretoria às normativas internas do 

Consórcio e à legislação vigente; 

  III.       Compartilhar as ações, projetos e encaminhamentos de cada Diretoria ao Colegiado 

Diretor, em suas etapas de planejamento, execução e avaliação. 

 IV.    Responder, por meio de seus Diretores/as à Diretoria Executiva acerca de suas 

atividades rotineiras; 

  V.       Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  

Subseção II - Da Diretoria Administrativa  

Art. 21º.  Compete à Diretoria Administrativa: 

 I.   Promover a execução das ações para o desenvolvimento dos objetivos do 

Cismepar relacionados ao âmbito de atuação da Diretoria Administrativa; 

   II.   Coordenar a execução dos processos para aquisição de serviços, materiais, 

equipamentos e alienação de bens de acordo com as normas vigentes; 

  III.   Planejar e junto com as unidades administrativa e operacional as compras para 

aquisição de materiais dentro dos limites orçamentários aprovado; 

 IV.   Acompanhar e apoiar as atividades da Unidade de Gestão Administrativa e Unidade de 

Gestão Operacional; 

  V.   Coordenar a execução das atividades relativas à padronização, aquisição, guarda, 

distribuição e controle do material utilizado; 

 VI.   Prestar suporte administrativo necessário para o funcionamento eficaz de todas 

unidades e setores que compõe essa diretoria; 

VII.   Elaborar em conjunto com a Unidade de Gestão Administrativa e Unidade de Gestão 

Operacional, a proposta orçamentária anual desta diretoria e dos programas inerentes à sua 

gestão; 
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VIII.   Coordenar, gerenciar e avaliar a execução de programas, projetos, atividades e 

atribuições de responsabilidade desta diretoria; 

 IX.   Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

  X.   Responder à Diretoria Executiva acerca de suas atividades rotineiras; 

 XI.   Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  

Art. 22º.  A Diretoria Administrativa será composta pela Unidade de Gestão Administrativa e 

Unidade de Gestão Operacional, compostas pelos respectivos gerentes e suas Unidades de 

Trabalho.  

Art. 23º.  À Unidade de Gestão Administrativa compete: 

I.Acompanhar e apoiar as atividades das Unidades de Trabalho sob sua gestão, com vistas 

ao aprimoramento contínuo de suas atividades e à melhoria progressiva de seus indicadores; 

II.Planejar, gerir, organizar, coordenar e controlar sistematicamente as atividades 

administrativas dos programas e projetos-atividades desenvolvidos pelo Cismepar; 

III.Planejar e orientar as atividades e ações administrativas desenvolvidas por meio dos 

programas do consórcio; 

 IV.Planejar e propor as ações estruturantes para viabilidade da execução orçamentária anual, 

por meio da análise de indicadores de desempenho, métricas de avaliação e fluxos de 

comunicação; 

  V.Incentivar e encaminhar projetos de aprimoramento dos processos de trabalho, por meio 

da interação com suas Unidades do Trabalho; 

 VI.Propor, estudar, desenvolver e/ou aperfeiçoar processos de trabalho, validando seus 

mecanismos de controle, visando garantir melhor qualidade e maior produtividade dos 

processos administrativos desenvolvidos pelo Cismepar; 

VII.Monitorar as atividades das Unidades de Trabalho sob sua gestão; 

VIII.Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

 IX.Responder, por meio de seu Gerente, à Diretoria Administrativa acerca de suas atividades 

rotineiras; 

  X.Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  

Art. 24º.  A Gestão Administrativa contará com três Unidades de Trabalho: 

     a)   Unidade de Compras; 

b)   Unidade de Licitação; 

c)   Unidade de Gestão de Contratos e Convênios.  

Art. 25º.  À Unidade de Compras compete: 

I.Receber todos os pedidos de compras das demais unidades do Cismepar; 

 II.Decidir por acumular ou não os pedidos em um único processo de compra; 
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 III.Elaborar pesquisas de preços para a instauração de processos de licitação; 

 IV.Solicitar dotação para a unidade responsável; 

  V.Encaminhar o processo para o responsável pela licitação; 

 VI.Encaminhar à contabilidade notas fiscais, solicitação de empenho e demais documentos 

necessários à contabilização e pagamento; 

VII.Elaborar pedidos de empenho referentes às compras dos processos acima; 

VIII.Processar todas as autorizações de despesa; 

 IX.Cadastrar e manter atualizado o cadastro de fornecedores; 

  X.Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

 XI.Responder à gerência da Gestão Administrativa acerca de suas atividades rotineiras; 

XII.Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  

Art. 26º.  À Unidade de Licitação compete: 

I.   Elaborar processos de licitação, dispensa de licitação e inexigibilidade, de acordo com os 

mecanismos e normativas vigentes e as boas práticas do serviço público; 

   II.   Orientar as unidades solicitantes de processos licitatórios acerca das normativas e 

instruções para a confecção dos Termos de Referência; 

  III.   Adquirir materiais ou serviços, conforme normas e legislação em vigor; 

 IV.   Elaborar processos de licitação de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações e Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações; 

  V.   Publicar extratos de contratos, resultados de licitação, dispensa e inexigibilidades. 

 VI.   Integrar a Comissão de Licitação do Cismepar; 

VII.   Providenciar e manter atualizados documentos dos processos licitatórios de acordo com 

as normativas e legislação vigentes, bem como de acordo com os indicativos e solicitações do 

Tribunal de Contas do Estado e da União; 

VIII.   Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

 IX.   Responder à gerência da Gestão Administrativa acerca de suas atividades rotineiras; 

  X.   Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  

Art. 27º.  À Unidade de Gestão de Contratos e Convênios compete: 

I.   Gerenciar os contratos administrativos, contratos e convênios, de acordo com os 

mecanismos e normativas vigentes e as boas práticas do serviço público; 

 II.   Analisar e elaborar minutas de contratos, convênios e outros ajustes de interesse do 

consórcio público, para assegurar a formalidade dos atos administrativos; 

  III.   Orientar sobre procedimentos relativos a convênios e contratos quanto ao cumprimento 

de normas e legislações vigentes; 



137 
 

 IV.   Manter sob sua guarda todos os contratos e convênios em vigor; 

  V.   Acompanhar a tramitação dos processos de convênios e contratos com outros órgãos, 

podendo emitir recomendação para readequação ou revisão; 

 VI.   Zelar pelo controle dos prazos legais e administrativos de sua área de atuação, alertando 

antecipadamente aos gestores para o término dos contratos e convênios sob tutela; 

VII.   Publicar extratos de contratos e convênios; 

VIII.   Submeter os processos à avaliação jurídica para emissão de pareceres sobre licitações 

públicas, convênios, contratos e processos administrativos; 

 IX.   Emitir parecer técnico nos contratos, convênios e processos administrativos; 

  X.   Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

 XI.   Responder à gerência da Gestão Administrativa acerca de suas atividades rotineiras; 

XII.   Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  

Art. 28º.  À Unidade de Gestão Operacional compete: 

 I.   Acompanhar e apoiar as atividades das Unidades de Trabalho sob sua gestão, com 

vistas ao aprimoramento contínuo de suas atividades e à melhoria progressiva de seus 

indicadores; 

   II.    Planejar, gerir, organizar, coordenar e controlar sistematicamente as atividades de 

saúde dos programas e projetos-atividades desenvolvidos pelo Cismepar; 

  III.       Planejar e orientar as atividades e ações do âmbito operacional desenvolvidas por 

meio dos programas do consórcio; 

 IV.    Planejar e propor as ações estruturantes para viabilidade da execução orçamentária 

anual, por meio da análise de indicadores de desempenho, métricas de avaliação e fluxos de 

comunicação; 

  V.       Incentivar e encaminhar projetos de aprimoramento dos processos de trabalho, por 

meio da interação com suas Unidades do Trabalho; 

 VI.    Propor, estudar, desenvolver e/ou aperfeiçoar processos de trabalho, validando seus 

mecanismos de controle, visando garantir melhor qualidade e maior produtividade dos 

serviços de saúde desenvolvidos pelo Cismepar; 

VII.    Planejar, acompanhar, monitorar e controlar o Orçamento de Produção por Projeto 

Atividade Físico e Financeiro do Plano de Ação Conjunta com Interesse Comum (PLACIC), no 

âmbito da gestão operacional do consórcio; 

VIII.    Monitorar as atividades das Unidades de Trabalho sob sua gestão; 

 IX.    Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

  X.       Responder, por meio de seu Gerente, à Diretoria Administrativa acerca de suas 

atividades rotineiras; 

 XI.    Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  
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Art. 29º.  A Unidade de Gestão Operacional contará com sete unidades de trabalho: 

a)   Unidade de Almoxarifado; 

b)   Unidade de Protocolo; 

c)   Unidade de Tecnologia da Informação; 

d)   Unidade de Patrimônio; 

e)   Unidade de Gestão de Frotas; 

f) Unidade de Manutenção Predial; 

g)   Unidade de Limpeza e Conservação.  

Art. 30º.  À Unidade de Almoxarifado compete: 

    I.   Executar o cronograma de compras para aquisição de materiais, para reposição de 

estoque com política de estoque mínimo dentro dos limites orçamentários aprovados; 

   II.   Executar o recebimento, estocagem e o atendimento das solicitações de materiais; 

  III.   Manter controle da movimentação de entrada/saída de materiais para atualização dos 

saldos em estoque; 

 IV.   Organizar e manter atualizado o registro de estoque do material existente; 

  V.   Registrar em sistema próprio as notas fiscais dos materiais recebidos; 

 VI.   Encaminhar à contabilidade notas fiscais, solicitação de empenho e demais documentos 

necessários à contabilização e pagamento; 

VII.   Elaborar balancetes dos materiais existentes e outros relatórios solicitados; 

VIII.   Preservar a qualidade e as quantidades dos materiais estocados; 

 IX.    Viabilizar o inventário anual dos materiais estocados; 

  X.   Preservar a qualidade e as quantidades dos materiais estocados; 

 XI.   Propor políticas e diretrizes relativas a estoques e programação de aquisição e o 

fornecimento de material de consumo; 

XII.   Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

XIII.   Responder à gerência da Gestão Operacional acerca de suas atividades rotineiras; 

XIV.   Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  

Art. 31º.  À Unidade de Protocolo compete: 

I.    Executar o recebimento, classificação, registro, distribuição, expedição e tramitação de 

documentos recebidos de remetente externo ou interno; 

  II.    Conferência da documentação para encaminhamento às unidades destinatárias; 

 III.       Responsável por receber e distribuir documentos e correspondências de interesse da 

instituição pelo controle do seu fluxo; 

 IV.    Expedir documentos via correios; 

 V.       Comunicar eventuais violações de documentos recebidos via ECT à área destinatária; 
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 VI.    Verificar se os registros e as movimentações de processos no âmbito de seu órgão ou 

sua entidade estão sendo efetuados de forma adequada; 

VII.   Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

VIII.   Responder à gerência da Gestão Operacional acerca de suas atividades rotineiras; 

 IX.   Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  

Art. 32º.  À Unidade de Tecnologia da Informação compete: 

I.   Executar o cadastro dos usuários, operadores, equipamentos, sistemas e softwares 

utilizados no âmbito do Cismepar; 

 II.   Manter em boas condições de funcionamento, uso, armazenamento e segurança todos os 

sistemas, programas e softwares, bem como seus relatórios, em uso no âmbito do Cismepar, 

como instrumento de apoio à execução das atividades do Consórcio; 

  III.   Efetuar a manutenção e segurança das informações e dos equipamentos da rede; 

 IV.   Propor e realizar a atualização e manutenção do sítio da internet e dos softwares 

utilizados institucionalmente; 

  V.   Elaborar o planejamento anual de aprimoramento e implementação dos equipamentos, 

sistemas e organização dos recursos de tecnologia de informação, visando assegurar 

medidas de proteção e adequação de capacidade instalada do consórcio; 

 VI.   Subsidiar a aquisição, locação, contratação, instalação e a manutenção dos recursos de 

informática; 

VII.   Controlar e avaliar os equipamentos e o desempenho, nos diversos níveis, por sistema, 

programa, turno de operação e tipo de equipamento; 

VIII.   Operacionalizar a rede de computadores para sua funcionalidade adequada; 

 IX.   Regulamentar o uso da rede, de computadores e dos sistemas de informação; 

  X.   Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

 XI.   Responder à gerência da Gestão Operacional acerca de suas atividades rotineiras; 

XII.   Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  

Art. 33º.  À Unidade de Patrimônio compete: 

    I.   Detalhar os procedimentos de controle de bens patrimoniais; 

   II.   Orientar as unidades sobre as rotinas necessárias à perfeita guarda, movimentação e 

conservação dos bens patrimoniais; 

 III.   Fixar a plaqueta ou etiqueta de patrimônio nos bens patrimoniais; 

 IV.   Manter atualizada as informações sobre os bens patrimoniais; 

  V.   Informar a Diretoria Administrativa a existência de bens ociosos ou inservíveis; 

 VI.   Emitir relatórios de bens patrimoniais, tanto quantitativos, quanto financeiros; 
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VII.   Emitir relatório e/ou consultas que permitam o acompanhamento, controle pela diretoria 

administrativa; 

VIII.   Zelar pela utilização correta dos bens; 

 IX.   Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

  X.   Responder à gerência da Gestão Operacional acerca de suas atividades rotineiras; 

 XI.   Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  

Art. 34º.  À Unidade de Gestão de Frotas compete: 

    I.   Administrar a frota de veículos, compreendendo ações de operação, controle, 

organização e manutenção; 

   II.   Organizar a rotina de documentação e controle dos veículos que compõem a frota do 

Cismepar, com vistas à sua utilização com eficiência e zelo; 

  III.   Estruturar, fornecer e controlar as planilhas de registro de utilização, quilometragem, 

usuários de todos os veículos da frota; 

 IV.   Estabelecer processos de cessão, empréstimo, manutenção veicular, de revisão e 

depreciamento dos veículos da frota; 

  V.   Gestionar sobre as agendas de utilização e viagens de acordo com a disponibilidade dos 

veículos; 

 VI.   Estabelecer as agendas de motoristas e demais usuários da frota; 

VII.   Elaborar rotinas e protocolos de higienização e manutenção preventiva e corretiva dos 

veículos da frota; 

VIII.   Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

 IX.   Responder à gerência da Gestão Operacional acerca de suas atividades rotineiras; 

  X.   Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  

Art. 35º.  À Unidade de Manutenção Predial compete: 

 I.   Executar ou acionar empresas contratadas para realização da manutenção 

preventiva e corretiva dos bens móveis ou imóveis; 

   II.   Executar ou acionar empresas contratadas para realização da manutenção preventiva e 

corretiva dos equipamentos médicos; 

  III.   Executar ou acionar as empresas contratadas para realização da manutenção 

preventiva ou corretiva nos equipamentos, máquinas e outros; 

 IV.   Realizar a inspeção de instalações elétricas e hidráulicas e áreas comuns; 

  V.   Promover o aumento da vida útil dos equipamentos/instalações; 

 VI.   Promover as condições de segurança e conservação das edificações; 

VII.   Zelar por toda a infraestrutura do Cismepar; 
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VIII.   Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

 IX.   Responder à gerência da Gestão Operacional acerca de suas atividades rotineiras; 

  X.   Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  

Art. 36º.  À Unidade de Limpeza e Conservação compete: 

    I.   Zelar pela limpeza e conservação dos imóveis; 

   II.   Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e 

externas da Unidade; 

  III.   Utilizar os materiais e instrumentos adequados de acordo com a rotina da unidade; 

 IV.    Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral, para 

mantê-los em condições de uso; 

  V.   Executar atividades de copa; 

 VI.   Separar e descartar os materiais recicláveis e resíduos de materiais provenientes do seu 

local de trabalho; 

VII.   Reabastecer os banheiros e áreas comuns com papel higiênico, toalhas, sabonetes e 

materiais descartáveis; 

VIII.   Manter a atualização dos protocolos e processos de higienização e assepsia para 

estabelecimentos de saúde; 

 IX.   Desenvolver suas atividades utilizando normas e procedimentos de biossegurança e/ou 

segurança do trabalho; 

  X.   Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

 XI.   Executar outras atividades de apoio operacional ou correlata; 

XII.   Responder, por meio de seus Facilitadores de Equipe, à gerência da Gestão Operacional 

acerca de suas atividades rotineiras; 

XIII.   Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  

Art. 37º.  A Diretoria Administrativa, bem como a Unidade de Gestão Administrativa e 

Unidade de Gestão Operacional contarão com uma Unidade de Apoio Administrativo, de 

forma compartilhada.  

Art. 38º.  Compete à Unidade de Apoio Administrativo: 

I.    Estruturar e monitorar o trânsito de documentos da Diretoria Administrativa; 

II.   Redigir e despachar ofícios, comunicações internas e outras correspondências; 

III.  Monitorar e controlar prazos de processos, ações, atividades e cronogramas 

estabelecidos no âmbito da Diretoria e todas as Unidades de Trabalho que a constituem; 

IV. Ordenar e manter o fluxo contínuo de documentos oficiais; 
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V.  Estruturar e instruir anteprojetos de resolução inerentes às ações da Diretoria 

Administrativa do consórcio; 

VI. Ordenar e controlar agendas oficiais da Diretoria e das Unidades de Trabalho que a 

constituem; 

VII.Fornecer dados para atualização da página oficial e demais redes sociais e 

instrumentos de comunicação institucional; 

VIII.  Comunicar-se com assessorias de autoridades de órgãos públicos e seus 

representantes para assuntos inerentes às atividades oficiais da Diretoria e de suas Unidades 

de Trabalho; 

IX. Monitorar e controlar a execução mensal do orçamento da Diretoria e de suas Unidades 

de Trabalho; 

X.  Manter sigilo e postura ética acerca dos assuntos inerentes ao trabalho; 

XI. Lavrar atas de reuniões Diretoria e de suas Unidades de Trabalho; 

XII.Manter controle e atualização permanente sobre o email da Diretoria; 

XIII.  Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

XIV. Comunicar-se, sob orientação da Diretoria, com a Procuradoria Jurídica, Assessoria 

Jurídica, Controladoria Interna, Ouvidoria, Colegiado Diretor, bem como com os ocupantes de 

todos os cargos em comissão e efetivos no âmbito do Cismepar, para o bom andamento das 

tarefas e atividades por estes desenvolvidas, que se vinculam à Diretoria Administrativa; 

XV.  Responder à Diretoria Administrativa acerca de suas atividades rotineiras; 

XVI. Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  

Subseção II - Da Diretoria Contábil Financeira  

Art. 39º.  Compete à Diretoria Contábil Financeira: 

    I.   Promover o planejamento operacional e a execução da política econômica, contábil e 

financeira do Cismepar; 

   II.   Promover a guarda e movimentação de valores; 

  III.   Promover a elaboração e acompanhamento na execução do Plano Plurianual, diretrizes 

Orçamentárias e Orçamento do Programa Anual; 

 IV.   Elaborar e acompanhar a execução do Cronograma de Desembolso Financeiro e do 

Plano de Ação Conjunta com Interesse Comum (PLACIC); 

  V.   Coordenar o empenho, liquidação e o pagamento das despesas do Consórcio; 

 VI.   Coordenar a elaboração de balancetes, demonstrativos e balanços, bem como a 

publicação dos informativos orçamentários e financeiros determinados pela Constituição 

Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal e instruções do Tribunal de contas do Estado; 

VII.   Coordenar a elaboração e a prestação anual de contas e o cumprimento das exigências 

do controle externo; 

VIII.   Coordenar os registros e controles contábeis; 
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 IX.   Coordenar a análise, controle e acompanhamento dos custos dos programas e 

atividades executados pelo Cismepar; 

  X.   Analisar a necessidade de suplementação e criação das dotações Orçamentárias de 

cada Unidade Orçamentária; 

 XI.   Promover a elaboração de relatórios financeiros aos municípios consorciados, 

identificando as despesas efetuadas com os serviços de saúde e da contribuição mensal; 

XII.   Promover a elaboração de prestação de contas aos órgãos governamentais e/ou 

instituições privadas dos recursos oriundos de convênios, contratos, termos de parcerias e 

acordos de qualquer natureza; 

XIII.   Promover a organização da coletânea de Leis Municipais, bem como a Legislação 

Federal e Estadual de interesse do Consórcio; 

XIV.   Analisar as normas e procedimentos para o processamento de licitações destinadas a 

efetivar a compra de materiais, equipamentos, materiais permanentes e serviços necessários 

às atividades do Consórcio, de acordo com a legislação pertinente em vigor; 

XV.   Supervisionar os investimentos, bem como o controle dos mesmos e da capacidade 

financeira do Consórcio; 

XVI.   Desenvolver e acompanhar os objetivos, metas e ações de planejamento que estejam 

relacionados à Diretoria de Contabilidade e Financeira; 

XVII.   Avaliar o cumprimento das metas fiscais e financeiras estabelecidas pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal; 

XVIII.   Realizar o controle em todos os níveis e em todas as unidades do Consórcio com 

relação à perfeita execução da Receita e Despesa Orçamentária; 

XIX.   Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias bem como direitos e 

haveres do Consórcio; 

XX.   Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Diretoria; 

XXI.   Responder à Diretoria Executiva acerca de suas atividades rotineiras; 

XXII.   Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  

Art. 40º.  A Diretoria Contábil Financeira será composta pela Gestão Estratégica Contábil 

Financeira, que se subdivide em duas unidades de trabalho: 

I. Unidade Contábil; 

II.   Unidade Financeira.  

Art. 41º.  Compete a Gestão Estratégica Contábil Financeira: 

 I.    Planejar, gerir, Organizar, Coordenar e Controlar as atividades administrativas 

internas da diretoria, dos programas e projetos-atividades e as equipes envolvidas nos 

serviços do Consórcio; 

   II.    Apoiar e propor o planejamento das ações estruturantes, das propostas de orçamento 

e financeiras por meio de apresentação de indicadores de desempenho e métricas de 

avaliação, fluxos de comunicação; 
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  III.       Encaminhar e estruturar as discussões relativas ao aprimoramento dos processos de 

trabalho, por meio da interação com equipes e diretorias; 

 IV.    Propor, estudar, desenvolver e/ou aperfeiçoar processos, bem como estabelecer 

controles de processos, visando garantir melhor qualidade e maior produtividade dos 

serviços; 

  V.       Acompanhar e controlar a execução do Cronograma de Desembolso Financeiro e do 

Plano de Ação Conjunta com Interesse Comum (PLACIC); 

 VI.    Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

VII.    Responder à Diretoria Contábil Financeira acerca de suas atividades rotineiras; 

VIII.    Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  

Art. 42º.  Compete a Unidade Contábil: 

    I.   Orientar e controlar as atividades relacionadas com os sistemas de administração 

orçamentária e financeira, como movimentação de créditos, empenhos, contabilidade e 

pagamento de pessoal; 

   II.   Acompanhar a execução de medidas relativas à aplicação orçamentária, à abertura de 

créditos adicionais, elaborar proposta do orçamento e acompanhar suas alterações. 

  III.   Promover a elaboração e acompanhamento na execução do Plano de Ação Conjunta de 

Interesse Comum (PLACIC), Diretrizes Orçamentárias e Orçamento - Programa Anual para o 

Plano de Aplicação Anual (PAA); 

 IV.   Acompanhar a emissão de empenhos, liquidações, ordem e baixa de pagamento de 

fornecedores, prestadores e pessoal para efeito de pagamento; 

  V.   Conferir e acompanhar a execução do Cronograma de Desembolso Financeiro e Plano 

de Ação Conjunta com Interesse Comum (PLACIC); 

 VI.   Elaborar o fechamento do sistema de informação municipal – acompanhamento mensal 

SIM-AM de todos os módulos pertinentes à informação da diretoria de contabilidade e 

financeira; 

VII.   Acompanhar e prestar contas da arrecadação das receitas, aos municípios consorciados 

e aos entes federais, estaduais e municipais; 

VIII.   Elaborar Resoluções e Suplementações orçamentárias e realizar a criação das 

dotações Orçamentárias de cada Unidade Orçamentária; 

 IX.   Elaborar o Plano de Ação Conjunta de Interesse Comum (PLACIC) e Plano Aplicação 

Anual (PAA); 

  X.   Conferir balancetes, demonstrativos de balanço, e demais exigências do controle externo 

preparando os mesmos para publicações; 

 XI.   Desempenhar outras atividades que lhe sejam atribuídas pela Diretoria Contábil 

Financeira no âmbito de sua área de atuação. 
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XII.   Conferir as notas de autorização de despesas (NAD) pelo sistema (programa de 

compras e licitações); empenhos, liquidações, ordem de pagamento de fornecedores, de 

prestadores e de pessoal; 

XIII.   Conferir notas fiscais e certidão negativa dos fornecedores/prestadores para efeito de 

pagamento; 

XIV.   Emitir relatório e fazer a contabilização dos repasses de valores referente ao 

pagamento dos fornecedores/prestadores; 

XV.   Fazer conciliações contábeis das contas correntes do Consórcio 

XVI.   Promover a organização de coletânea de Leis Municipais, bem como da Legislação 

Federal e Estadual de interesse do Consórcio; 

XVII.   Elaborar balancetes, demonstrativos de balanço, preparando os mesmos para 

publicações; 

XVIII.   Desenvolver e acompanhar os objetivos, metas e ações de planejamento que estejam 

relacionados à Diretoria Contábil Financeira; 

XIX.   Acompanhar a elaboração do fechamento do sistema de informação municipal – 

acompanhamento mento SIM-AM de todos os módulos pertinentes à informação da Diretoria 

Contábil Financeira; 

XX.   Acompanhar a elaboração da prestação de contas de recursos oriundos de órgãos 

Estaduais, Federais, Municipais e outros; 

XXI.   Elaborar o Plano de Diretrizes Básicas, para a gestão do Plano de Aplicação Anual e no 

Orçamento-Programa; 

XXII.   Orientar e controlar as atividades relacionadas com os sistemas de administração 

orçamentária e financeira, como movimentação de créditos, empenhos, contabilidade e 

pagamento de pessoal; 

XXIII.   Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

XXIV.   Responder à Gestão Estratégica Contábil Financeira acerca de suas atividades 

rotineiras; 

XXV.   Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  

Art. 43º.  Compete à Unidade Financeira: 

    I.   Executar as atividades financeiras, quanto ao pagamento das despesas ordenadas pelas 

Diretorias do Consórcio; 

   II.   Controlar as datas de vencimentos de débitos das despesas ordenadas pelas Diretorias 

do Consórcio. 

  III.   Controlar os recursos financeiros para atender os processos de compras de materiais, 

equipamentos e contratação de serviços; 

 IV.   Efetuar lançamentos da arrecadação de todas as receitas dos municípios consorciados e 

dos convênios federais, estaduais e municipais; 
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  V.   Conferir certidões negativas, notas fiscais e respectivas liquidações dos empenhos para 

efetivar o pagamento; 

 VI.   Elaborar a prestação anual de contas aos municípios consorciados em cumprimento às 

exigências do controle externo; 

VII.   Elaborar e manter o controle do cronograma de desembolso financeiro; 

VIII.   Acompanhar os investimentos financeiros, bem como o controle dos mesmos e da 

capacidade financeira do Consórcio; 

 IX.   Elaborar e acompanhar o fechamento do módulo de tesouraria no sistema de informação 

municipal - acompanhamento mensal SIM-AM; 

  X.   Receber e realizar a conferência das notas de autorização de despesas (NAD); 

 XI.   Emitir nota de empenho e Liquidação das despesas; 

XII.   Executar registros e controles contábeis e financeiros; 

XIII.   Acompanhar o controle do cronograma de desembolso; 

XIV.   Solicitar emissão de notas fiscais para efetivar o pagamento de serviços prestados; 

XV.   Receber e fazer conferência das notas fiscais e certidões negativas de fornecedores e 

prestadores para efeito de pagamento; 

XVI.   Proceder a conferência e encaminhamento de todos os documentos para o arquivo; 

XVII.   Solicitar suprimentos de materiais e serviços para a equipe da direção contábil 

financeira; 

XVIII.   Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

XIX.   Responder à Gestão Estratégica Contábil Financeira acerca de suas atividades 

rotineiras; 

XX.   Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  

Subseção III - Da Diretoria de Planejamento e Atenção em Redes de Saúde  

Art. 44º.  Compete à Diretoria de Planejamento e Atenção em Redes de Saúde: 

 I.    Articular recursos e saberes de forma técnica e integrada aos municípios e 

gestores municipais para definição das necessidades de apoio destes, de acordo com os 

objetivos do Cismepar no âmbito do planejamento e atenção à saúde; 

   II.    Estruturar espaços de discussão junto aos gestores municipais para fundamentar o 

planejamento, acompanhamento e o aprimoramento contínuo dos programas, projetos e 

atividades de saúde a serem executados ou em execução pelo Cismepar; 

  III.       Planejar e propor anualmente os programas, projetos-atividades e serviços aos 

municípios e gestores municipais de acordo com suas necessidades e com os objetivos do 

Cismepar no âmbito do planejamento e atenção à saúde; 

 IV.    Promover a execução das ações para o desenvolvimento dos objetivos do Cismepar 

relacionados ao âmbito do planejamento e atenção à saúde; 
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  V.       Planejar as ações e a composição de programas, projeto-atividades e serviços do 

Consórcio para o apoio aos municípios no âmbito do planejamento e atenção à saúde; 

 VI.     Coordenar, gerenciar e avaliar os processos para a execução de programas, projetos- 

atividades no que se refere ao planejamento e atenção à saúde; 

VII.    Coordenar, propor, apoiar e supervisionar as atividades da Unidade da Gestão 

Estratégica de Planejamento e Regulação da Atenção em Saúde e da Unidade de Gestão 

Estratégica do Cuidado em Saúde; 

VIII.    Prestar suporte necessário para o funcionamento eficaz de todas as Unidades de 

Trabalho e do Cuidado que compõe essa diretoria, no âmbito dos programas, projetos e 

atividades desenvolvidos pelo Cismepar; 

 IX.    Elaborar a proposta orçamentária anual desta diretoria e dos programas executados 

pelo Cismepar, no âmbito da execução de serviços de saúde; 

  X.       Acompanhar e apoiar as atividades das Unidades de Trabalho sob sua gestão, com 

vistas ao aprimoramento contínuo de suas atividades e à melhoria progressiva de seus 

indicadores; 

 XI.   Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

XII.    Responder, por meio de seu Diretor/a à Diretoria Executiva acerca de suas atividades 

rotineiras; 

XIII.    Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  

Art. 45º.  A Diretoria de Planejamento e Atenção em Redes de Saúde será composta por: 

I.    Unidade de Gestão Estratégica em Planejamento e Regulação da Atenção em Saúde; 

II.   Unidade de Gestão Estratégica do Cuidado em Saúde;  

Art. 46º.  Compete a Unidade de Gestão Estratégica de Planejamento e Regulação da 

Atenção em Saúde: 

I.    Planejar, gerir, organizar, coordenar e controlar sistematicamente as atividades de 

saúde dos programas e projetos-atividades desenvolvidos pelo Cismepar; 

II.   Planejar e orientar as atividades e ações de saúde desenvolvidas por meio dos 

programas do consórcio; 

III.  Planejar e propor as ações estruturantes para viabilidade da execução orçamentária 

anual, por meio da análise de indicadores de desempenho, métricas de avaliação e fluxos de 

comunicação; 

IV. Gestionar sobre os recursos humanos, estruturais e financeiros, incentivando as 

discussões relativas ao aprimoramento dos processos de trabalho, por meio da interação com 

as equipes de planejamento e regulação em saúde no âmbito do Cismepar; 

V.  Incentivar e encaminhar projetos de aprimoramento dos processos de trabalho, por 

meio da interação com as equipes do cuidado em saúde; 
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VI. Propor, estudar, desenvolver e/ou aperfeiçoar processos de trabalho, validando seus 

mecanismos de controle, visando garantir melhor qualidade e maior produtividade dos 

serviços de saúde desenvolvidos pelo Cismepar; 

VII.Planejar, acompanhar, monitorar e controlar o Orçamento de Produção por Projeto 

Atividade Físico e Financeiro do Plano de Ação Conjunta com Interesse Comum (PLACIC), no 

âmbito do cuidado em saúde; 

VIII.  Monitorar as atividades das Unidades de Trabalho sob sua gestão; 

IX. Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

X.  Responder, por meio de seu Gestor/a Estratégico/a, à Diretoria de Planejamento e 

Atenção em Redes de Saúde acerca de suas atividades rotineiras; 

XI. Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  

Art. 47º.  A Unidade de Gestão Estratégica de Planejamento e Regulação da Atenção em 

Saúde será composta pela Unidade de Acolhimento e Pós Atendimento em Saúde, pela 

Unidade de Regulação do Acesso em Saúde e pela Unidade de Controle e Monitoramento da 

Produção em Saúde. 

Art. 48º.  Compete à Unidade de Acolhimento e Pós Atendimento em Saúde: 

XII.Acolher os usuários de forma humanizada e dar resolutividade nas solicitações e 

documentos gerados nos atendimentos dos programas executados pelo Cismepar, no intuito 

de promover a integralidade do cuidado em saúde; 

XIII.  Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

XIV. Otimizar recursos para a qualificação dos procedimentos iniciais, horários de 

atendimento e tempo de espera, sinalização na estrutura física, adotando e monitorando 

mensalmente os controles e indicadores de qualidade no atendimento de sua Unidade de 

Trabalho; 

XV.  Manter a Unidade de Trabalho vinculada às informações diárias provenientes da 

Unidade de Regulação do Cismepar, de forma disponível para prestar qualquer 

esclarecimento e para solução de dúvidas junto aos usuários dos programas executados pelo 

Cismepar, de acordo com as orientações e normativas institucionais; 

XVI. Manter a estrutura física organizada e ordenada para o acolhimento aos usuários e 

seus possíveis acompanhantes, mantendo o ambiente silencioso e agradável aos mesmos, 

compatível com as normas de segurança e boas práticas de atendimento ao público em geral; 

XVII.                Manter atitude de escuta ao usuário para entender prontamente às suas 

necessidades, registrando todos os dados obrigatórios de cadastro e confirmando os dados, 

no intuito de conferir segurança do paciente no atendimento executado pelo Cismepar; 

XVIII.               Estudar, propor, desenvolver e/ou aperfeiçoar processos, bem como 

estabelecer controles de processos, visando garantir melhor qualidade e maior produtividade 

da Unidade de Trabalho; 

XIX. Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 
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XX.  Responder, por meio de seus Facilitadores de Equipe, à Gestão Estratégica do 

Planejamento e Regulação da Atenção em Saúde acerca de suas atividades rotineiras; 

XXI. Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  

Art. 49º.  Compete à Unidade de Regulação do Acesso em Saúde: 

 I.    Garantir o acesso dos usuários, gerenciando ofertas, demandas e 

necessidades de acordo com critérios técnicos e de forma equitativa; 

   II.    Elaborar protocolos clínicos  e  fluxogramas  de regulação  do  acesso  em  saúde, 

conforme normativas ministeriais e locais; 

  III.       Conhecer e manter atualizados os sistemas de informação de saúde disponível, bem 

como estruturar ferramentas inovadoras para subsidiar sua atuação; 

 IV.    Aferir a necessidade de assistência em saúde, por meio de instrumentos técnicos 

baseados em evidências clínicas e científicas; 

  V.       Estratificar de acordo com o risco clínico e social as   solicitações   de   

encaminhamento   e   procedimentos especializados  emitidos pelos serviços de Atenção 

Básica em Saúde e pelas Unidades de Atenção Especializada do Cismepar e da Região de 

Saúde; 

 VI.    Oferecer  suporte  técnico  às Unidades de Regulação  do Acesso dos municípios 

consorciados; 

VII.    Manter atualizadas e capacitadas as  equipes  das Unidades de Regulação  do 

Acesso dos municípios e  da  Atenção  Básica em  Saúde,  através  de   ações  de educação 

em saúde, implantação de protocolos clínicos e fluxos assistenciais; 

VIII.    Promover estratégias que visem à qualificação das demandas e respostas às 

necessidades assistenciais dos municípios consorciados; 

 IX.    Acompanhar os indicadores pertinentes à demanda, necessidade, oferta e produção 

dos atendimentos de saúde dos programas executados pelo consórcio; 

  X.   Gerar e gerenciar os relatórios gerenciais e técnicos de demanda, oferta e necessidade 

do cuidado em saúde, com base nos instrumentos de regulação assistencial que permitam a 

tomada de decisões no campo da Atenção em Saúde, no âmbito desta Diretoria; 

 XI.    Construir relatórios, controlar, monitorar e gerenciar mensalmente os dados e 

informações inerentes ao acesso aos programas desenvolvidos pelo Cismepar, para subsidiar 

a tomada de decisões do Conselho Curador e o planejamento em saúde; 

XII.    Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

XIII.   Responder, por meio de seus Facilitadores de Equipe, à Gestão Estratégica do 

Planejamento e Regulação da Atenção em Saúde acerca de suas atividades rotineiras; 

XIV.   Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  

Art. 50º.  Compete à Unidade de Controle e Monitoramento da Produção de Serviços em 

Saúde: 
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I.    Controlar, monitorar, avaliar e apresentar com excelência a produção de serviços dos 

programas geridos pelo Consórcio; 

II.   Assegurar, controlar, monitorar o cumprimento de metas da provisão de serviços de 

saúde implicadas nos instrumentos contratuais para execução de programas do consórcio, 

bem como subsidiar e propor sua repactuação de acordo com indicadores técnicos quanti e 

qualitativos; 

III.  Utilizar dos sistemas de informação disponível para subsidiar gerenciamento da 

produção de serviços dos programas que compete a esta diretoria; 

IV. Desenvolver e organizar a produção de serviços conforme os programas geridos pelo 

Consórcio; 

V.  Acompanhar os indicadores  pertinentes  à  demanda,  necessidade,  oferta  e produção 

dos atendimentos referentes aos programas executados pelo consórcio; 

VI. Promover estratégias e desenvolver mecanismos inovadores que visem à qualificação 

das demandas e respostas às necessidades de aprimoramento do processo de trabalho desta 

Unidade de Trabalho; 

VII.Construir relatórios, controlar, monitorar e gerenciar mensalmente os dados e 

informações inerentes à produção de saúde dos programas desenvolvidos pelo Cismepar, 

para subsidiar a tomada de decisões do Conselho Curador e o planejamento em saúde; 

VIII.  Acompanhar mensalmente o orçamento das ações de saúde executadas por meio 

dos programas do Cismepar, subsidiando e fundamentando a atualização anual do Plano de 

Ação Conjunta com Interesse Comum (PLACIC); 

IX. Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

X.  Responder, por meio de seus Facilitadores de Equipe, à Gestão Estratégica do 

Planejamento e Regulação da Atenção em Saúde acerca de suas atividades rotineiras; 

XI. Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  

Art. 51º.  Compete a Unidade de Gestão Estratégica do Cuidado em Saúde: 

XII.Planejar, gerir, organizar, coordenar, controlar e monitorar as atividades inerentes ao 

cuidado em saúde nos programas, projetos-atividades e das equipes envolvidas nos serviços 

do Consórcio; 

XIII.  Desenvolver as ações de saúde referentes aos programas desenvolvidos pelo 

consórcio a partir da estruturação de Unidades do Cuidado em Saúde, cada qual com 

objetivos e estratégias singulares para a melhoria da qualidade de vida da população 

assistida pelos municípios consorciados; 

XIV. Planejar, gerir, organizar, coordenar, controlar e monitorar as atividades das Unidades 

do Cuidado em saúde, as quais sejam realizadas sob gestão direta do consórcio, visando ao 

seu efetivo funcionamento; 

XV.  Apoiar as propostas de ação estruturantes para o cuidado em saúde desde o 

planejamento à execução dos programas e projeto-atividades do consórcio, a serem 

executados por meio das Unidades do Cuidado em Saúde; 
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XVI. Atualizar o rol de Unidades do Cuidado em Saúde anualmente por ocasião da 

elaboração e aprovação do Plano de Ação Conjunta de Interesse Comum (PLACIC) e 

promover o ordenamento das atividades destas unidades; 

XVII.                Apoiar e realizar propostas de execução orçamentária, com base nos 

indicadores de desempenho e métricas de avaliação, por meio de fluxos de atividades e de 

comunicação para o efetivo cuidado em saúde; 

XVIII.               Encaminhar e estruturar as discussões relativas ao aprimoramento dos 

processos de trabalho, assim como dos programas executados pelo Consórcio visando o 

efetivo cuidado em saúde por meio da interação com equipes do consórcio; 

XIX. Encaminhar e estruturar as discussões relativas ao aprimoramento dos processos de 

trabalho das equipes que atuam nas Unidades do Cuidado realizadas nas dependências 

deste consórcio visando o efetivo cuidado em saúde; 

XX.  Propor, estudar, desenvolver e/ou aperfeiçoar processos, bem como estabelecer 

controles de processos, prover incrementos ao processo buscando melhorá-lo continuamente, 

visando garantir melhor qualidade do cuidado em saúde e maior produtividade dos serviços, 

no âmbito dos programas executados pelo consórcio; 

XXI. Acompanhar e apoiar as atividades das Unidades do Cuidado sob sua gestão, com 

vistas ao aprimoramento contínuo de suas atividades e à melhoria progressiva de seus 

indicadores; 

XXII.    Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que 

se refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

XXIII.   Responder, por meio de seu Gestor/a Estratégica/a, à Diretoria de Planejamento e 

Atenção em Redes de Saúde acerca de suas atividades rotineiras; 

XXIV.  Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste 

Regimento Interno.  

Art. 52º.  A Diretoria de Planejamento e Atenção em Redes de Saúde, bem como a Unidade 

de Gestão Estratégica de Planejamento e Regulação da Atenção em Saúde e a Unidade de 

Gestão Estratégica do Cuidado em Saúde contarão com uma Unidade de Apoio Técnico, de 

forma compartilhada, sendo composta pelas funções: 

I. Unidade de Apoio Administrativo; 

II.   Unidade de Escola de Saúde; 

III.  Unidade de Gestão da Qualidade.  

Art. 53º.  Compete à Unidade de Apoio Administrativo: 

I.        Estruturar e monitorar o trânsito de documentos da Diretoria de Planejamento e 

Atenção em Redes de Saúde; 

II.       Redigir e despachar ofícios, comunicações internas e outras correspondências; 

III.      Monitorar e controlar prazos de ações, atividades e cronogramas estabelecidos no 

âmbito da Diretoria e todas as Unidades de Trabalho que a constituem; 

IV.     Ordenar e manter o fluxo contínuo de documentos oficiais; 
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V.      Estruturar e instruir anteprojetos de resolução inerentes às ações de planejamento e 

atenção à saúde do consórcio; 

VI.     Ordenar e controlar agendas oficiais da Diretoria e de todas as Unidades de Trabalho 

que a constituem; 

VII.    Fornecer dados para atualização da página oficial e demais redes sociais e 

instrumentos de comunicação institucional; 

VIII.   Comunicar-se com assessorias de autoridades de órgãos públicos e seus 

representantes para assuntos inerentes às atividades oficiais da Diretoria e de suas 

Unidades de Trabalho; 

IX.     Monitorar e controlar a execução mensal do orçamento da Diretoria e de suas 

Unidades de Trabalho; 

X.      Manter sigilo e postura ética acerca dos assuntos inerentes ao trabalho; 

XI.     Lavrar atas de reuniões Diretoria e de suas Unidades de Trabalho; 

XII.    Manter controle e atualização permanente sobre o email da Diretoria; 

XIII.   Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

XIV.  Atuar, com sigilo e ética, nos limites da administração pública, na captação de serviços 

para o bom cumprimento dos programas desenvolvidos pelo consórcio; 

XV.   Comunicar-se, sob orientação da Diretoria, com a Diretoria Executiva, Assessoria 

Executiva, Procuradoria Jurídica, Assessoria Jurídica, Controladoria Interna, Ouvidoria, 

Colegiado Diretor, bem como com os ocupantes de todos os cargos em comissão e efetivos 

no âmbito do Cismepar, para o bom andamento das tarefas e atividades por estes 

desenvolvidas, que se vinculam à Diretoria de Planejamento e Atenção em Redes de Saúde; 

XVI.  Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

III.   Responder ao Diretor/a de Planejamento e Atenção em Redes de Saúde, bem como 

ao/à Gestor/a Estratégico/a em Planejamento e Regulação da Atenção em Saúde e ao/à 

Gestor/a de Gestão Estratégica do Cuidado em Saúde acerca de suas atividades rotineiras; 

XVII. Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  

Art. 54º.  Compete à Unidade de Escola de Saúde: 

 I.    Apoiar diretamente a Gestão Estratégica do Cuidado e a Gestão Estratégica do 

Planejamento e Regulação da Atenção em Saúde, atuando junto aos trabalhadores da 

Atenção Básica em Saúde dos municípios consorciados junto ao Cismepar de forma a 

promover a qualificação e o aprimoramento do manejo clínico no cuidado em saúde, com 

vistas à sua integralidade e à otimização da oferta e dos processos de regulação do acesso 

em saúde; 

   II.    Analisar e discutir junto à Gestão Estratégica do Planejamento e Regulação da 

Atenção em Saúde acerca dos indicadores quantitativos e qualitativos oriundos da Unidade 

de Regulação do Acesso em Saúde para o planejamento e aprimoramento de suas 

atividades; 
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  III.       Elaborar e coordenar ações de Educação Permanente em Saúde em articulação com 

os municípios da Região de Saúde do Médio Paranapanema, por meio do matriciamento com 

as equipes de Atenção Primária em Saúde, contribuindo para a reorganização do SUS; 

 IV.    Gerir as atividades de educação em saúde desenvolvendo ações de formação, 

capacitação e educação permanente, que contribuam para o fortalecimento da 

regionalização, de acordo com os princípios do SUS; 

  V.       Promover a integração entre as ações de cuidado em saúde e regulação do acesso, 

com vistas à qualidade de vida das pessoas na Região de Saúde do Médio Paranapanema; 

 VI.    Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

VII.    Responder ao Diretor/a de Planejamento e Atenção em Redes de Saúde acerca de 

suas atividades rotineiras; 

VIII.    Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  

Art. 55º.  Compete à Unidade de Gestão da Qualidade: 

I.    Apoiar diretamente a Gestão Estratégica do Cuidado e a Gestão Estratégica do 

Planejamento e Regulação da Atenção em Saúde, atuando junto aos trabalhadores do 

Cismepar, tendo como prioridade os programas e Unidades do Trabalho que atuam 

diretamente com o usuário do SUS, de forma a conferir padrões estabelecidos de qualidade 

na execução de suas atividades, com vistas à qualificação dos processos de trabalho, 

integralidade no cuidado, satisfação do usuário, redução da rotatividade profissional, 

desenvolvimento do trabalhador para execução técnica de suas atribuições e aumento da 

eficiência e resolutividade dos processos desenvolvidos; 

II.   Atuar diretamente por meio de quatro eixos estabelecidos: a) Humanização; b) 

Processos de Trabalho; c) Capacitação e formação profissional; d) Indicadores e Resultados. 

III.  Analisar e discutir junto à Gestão Estratégica do Cuidado e Gestão Estratégica do 

Planejamento e Regulação da Atenção em Saúde acerca dos indicadores quantitativos e 

qualitativos oriundos das Unidades do Cuidado em Saúde para o planejamento e 

aprimoramento de suas atividades; 

IV. Executar ações de mapeamento, gerenciamento, monitoramento e aprimoramento do 

processo de trabalho, atividades e tarefas para efetivação dos programas executados pelo 

consórcio; 

V.  Elaborar, executar e monitorar o plano de capacitação e formação profissional dos 

trabalhadores do consórcio, para execução dos programas estabelecidos no âmbito do 

consórcio, com vista ao alcance dos melhores resultados; 

VI. Estruturar e oferecer sistematicamente espaços de escuta, acolhimento e reflexão junto 

aos trabalhadores, com vistas à humanização do cuidado em saúde nos programas 

executados pelo consórcio; 

VII.Estabelecer, aferir e monitorar indicadores de qualidade referentes aos processos de 

trabalho executados no âmbito dos programas desenvolvidos pelo consórcio que atuam 

diretamente com o usuário do SUS, cujas Unidades de Trabalho estejam sob gestão direta do 

consórcio, com vistas ao aprimoramento dos resultados; 
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VIII.  Atuar de forma e garantir a qualidade no desenvolvimento das atividades do 

Cismepar frente aos processos de trabalho, processos de gestão, processos organizacionais 

e deliberativos usando de ferramentas e metodologias eficazes para aferição de resultados; 

IX. Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

X.  Responder à Diretoria de Planejamento e Atenção em Redes de Saúde acerca de suas 

atividades rotineiras; 

XI. Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  

Art. 56º.  A Diretoria de Planejamento e Atenção em Redes de Saúde contará com um Diretor 

Clínico e um Vice Diretor Clínico, que representará o corpo médico na integração às 

atividades desenvolvidas por meio dos programas do consórcio, bem como com um Diretor 

Técnico devidamente registrado junto ao órgão de classe regional, para atuação junto ao 

corpo médico atuante nos programas executados pelo Consórcio, com gestão direta de suas 

ações.  

Art. 57º.  Compete à Diretoria Clínica e Vice Diretoria Clínica: 

    I.   Contribuir para o bom desempenho profissional dos médicos, assegurando condições 

dignas de trabalho e os meios indispensáveis à prática médica; 

   II.   Estudar soluções para os problemas de ordem médico-administrativa e de ordem legal, 

em conjunto com a Diretoria Planejamento e Atenção em Redes de Saúde e suas Unidades 

de Trabalho; 

  III.   Estimular e desenvolver pesquisas para o aprimoramento do cuidado em saúde; 

 IV.   Assegurar a melhor assistência possível aos pacientes atendidos nos programas 

desenvolvidos pelo consórcio, garantindo o direito de cada paciente dispor de um médico 

responsável pelo cuidado, respeitando a relação médico-paciente; 

  V.   Colaborar com a Diretoria de Planejamento e Atenção em Redes de Saúde no 

estabelecimento de normas e rotinas para a melhoria dos serviços prestados; 

 VI.   Assegurar o pleno e autônomo funcionamento da Comissão de Ética Médica; 

VII.   Organizar a atuação médica de forma que os médicos do corpo clínico, acerca de suas 

atividades rotineiras, respondam respectivamente à supervisão assistencial da Unidade do 

Cuidado onde atua; 

VIII.   Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

 IX.   Responder à Diretoria de Planejamento e Atenção em Redes de Saúde acerca de suas 

atividades rotineiras; 

  X.   Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno. 

Art. 58º.  A Diretoria Clínica e a Vice Diretoria Clínica devem obrigatoriamente ser eleitas 

exclusivamente pelos membros efetivos do Corpo Médico, para um mandato de dois anos, 

podendo ser reconduzidos, mais uma vez, por meio de nova eleição. 
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§ 1º. A Diretoria Clínica e a Vice Diretoria Clínica serão eleitas em reunião do CORPO 

MÉDICO, especialmente convocada, através de edital, para esta finalidade. 

§ 2º. Os candidatos inscrever-se-ão junto à comissão eleitoral, em chapas compostas por dois 

médicos – o candidato a Diretor Clínico e o candidato a Vice-Diretor Clínico –  até 24 horas 

antes do horário marcado para o início dos trabalhos da data designada para a eleição. 

§ 3º. A Eleição será em escrutínio secreto, vencendo a chapa que receber o maior número de 

votos e o mandato será de de 02 (dois) anos, podendo ocorrer reeleição. 

§ 4º. O resultado da eleição deverá ser comunicado formalmente ao Conselho Regional de 

Medicina pela comissão eleitoral. 

  

Art. 59º.  O corpo médico reunir-se-á em Reunião Ordinária, quadrimestralmente e, 

extraordinariamente, sempre que for convocado, com pelo menos 48 horas de antecedência, 

pela Diretoria Clínica e pela Diretoria de Planejamento de Atenção em Redes de Saúde, com 

anuência da Diretoria Executiva ou por 1/3 de seus membros. 

§ 1º. O comparecimento dos membros do Corpo Médico deverá ser documentado no livro de 

presença. 

§ 2º. As reuniões ordinárias e extraordinárias serão convocadas em edital, sem prejuízo de 

que outras formas de aviso e comunicação sejam utilizadas. 

§ 3º. O Corpo Médico deliberará em primeira convocação, estando presente a maioria 

absoluta de seus membros e em segunda sessão, trinta minutos após, com qualquer número 

de presentes, sendo suas decisões tomadas, em ambos os casos, por maioria simples.  

Art. 60º.  A Diretoria Clínica e a Vice Diretoria Clínica devem elaborar o plano de trabalho com 

as prioridades para o período de gestão e organizar suas agendas de trabalho referentes à 

esta função de forma integrada à Diretoria de Planejamento e Atenção em Redes de Saúde.  

Art. 61º.  Compete à Diretoria Técnica: 

  I.   Elaborar e implantar protocolos clínicos e técnicos da atuação dos profissionais de saúde, 

de acordo com as normativas e legislação vigentes; 

   II.   Executar e fazer executar a orientação dada pela Instituição em matéria administrativa; 

  III.   Zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor; 

 IV.   Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

  V.   Responder à Diretoria de Planejamento e Atenção em Redes de Saúde acerca de suas 

atividades rotineiras; 

 VI.   Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  

Subseção IV - Da Diretoria de Recursos Humanos     
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Art. 62º.  Compete à Diretoria de Recursos Humanos: 

 I.   Planejar, estabelecer, controlar, coordenar planos e metas para as atividades de 

Recursos Humanos, abrangendo as áreas de administração de pessoal, relações trabalhistas, 

Seleção competitiva pública, estágios, desenvolvimento de pessoal e medicina do Trabalho; 

   II.   Planejar atividades referente elaboração da folha de pagamento e referente ao controle 

dos atos formais de pessoal; 

  III.   Planejar e coordenar programas de desenvolvimento dos recursos humanos; 

 IV.   Coordenar o relacionamento do consórcio com os órgãos representativos das categorias; 

  V.   Promover, em seu nível de competência, contato com entidades e órgãos públicos e 

privados vinculados à execução de atividades sob sua responsabilidade; 

 VI.   Elaborar, implantar e coordenar políticas para nortear a gestão de pessoas pertencentes 

ao quadro de pessoal do consórcio; 

VII.   Desenvolver ou participar de pesquisas salariais, coordenar a elaboração de planos de 

cargos e salários; 

VIII.   Participar da elaboração do Plano de Ação Conjunta de Interesse Comum (PLACIC), em 

conjunto com as demais diretorias; 

 IX.   Propor a sistematização de normas, procedimentos e fluxos necessários relacionados à 

área de recursos humanos; 

  X.   Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

 XI.   Responder à Diretoria Executiva acerca de suas atividades rotineiras; 

XII.   Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  

Art. 63º.  A Diretoria de Recursos Humanos é composta pelas Unidades: 

I.    Unidade de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento; 

II.   Unidade de Segurança do Trabalho.  

Art. 64º.  Compete a Unidade de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento: 

 I.   Controlar, orientar e executar as atividades relativas à administração de pessoal, 

compreendendo seleção, admissão, locação e exoneração; 

   II.   Coordenar e supervisionar a elaboração e o fechamento da folha de pagamento e todos 

os controles formais e envio de arquivos dela decorrentes, bem como cálculo, controle  de 

recolhimento das contribuições previdenciárias e sociais; 

  III.   Acompanhar e controlar a movimentação de pessoal, processos, registros etc, de acordo 

com a legislação em vigor; 

 IV.   Manter e atualizar documentos inerentes às rotinas e políticas de recursos humanos  e 

de segurança no trabalho; 

  V.   Coordenar e supervisionar o controle de  registro de frequência, notificações; 

 VI.   Manter o controle sobre licenças, afastamentos e atestados , relatórios de banco de 

horas e de absenteísmo; 
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VII.   Manter o controle de férias do quadro funcional; 

VIII.   Elaborar e executar a prestação de contas dos módulos SIAP – TCE/PR; 

 IX.   Emitir, preparar, registrar e publicar, atos oficiais normativos inerentes a Diretoria de 

Recursos Humanos; 

  X.   Participar do levantamento de necessidades de treinamento e de demandas por projetos 

de desenvolvimento; 

 XI.   Representar legalmente o Cismepar nas ações trabalhistas, providenciando toda a 

documentação e testemunhas necessárias para a defesa; 

XII.   Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

XIII.  Responder à Diretoria de Recursos Humanos acerca de suas atividades rotineiras; 

XIV.  Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  

Art. 65º.  Compete a Unidade de Segurança do Trabalho: 

 I.   Criar e fomentar ações que assegurem a saúde e segurança do trabalhador; 

   II.   Realizar capacitações quanto aos princípios de higiene pessoal, risco biológico, risco 

químico, sinalização, rotulagem, EPI, EPC e procedimentos em situações de emergência; 

  III.   Monitorar e acompanhar o cumprimento das normas regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho e Emprego; 

 IV.   Manter o controle de exames médicos, pré-admissionais, periódicos e demissionais de 

todo o pessoal contratado; 

  V.   Acompanhar a elaboração dos Laudos Técnicos de Condições Ambientais de Trabalho - 

LTCAT e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 

 VI.   Elaborar o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, de acordo com o Laudo Técnico 

de Condições Ambiente de Trabalho; 

VII.   Realizar inspeções nos locais de trabalho; 

VIII.   Emitir, transmitir CAT – Comunicação de Acidentes do Trabalho bem como promover 

todas as orientações; 

 IX.   Manter atualizadas as matrizes de gerenciamento do processo de trabalho no que se 

refere às atividades e tarefas executadas por sua Unidade de Trabalho; 

 X.  Responder à Diretoria de Recursos Humanos acerca de suas atividades 

rotineiras; 

 XI.  Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  

Seção V – Competência de Comissões  

Art. 66º.  As comissões de representação do consórcio serão constituídas em caráter: 

I. Permanente; 

II.   Especial; 

III.  Temporário; 
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IV. De Excelência Técnica.  

Art. 67º.  São Comissões Permanentes do consórcio: 

 I.   Comissão Permanente de Licitação; 

   II.   Comissão Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho – CIPA; 

  III.   Comissões Permanentes de Acompanhamento de Programas; 

 IV.   Comissão de Controle de Infecção Ambulatorial; 

  V.   Núcleo de Segurança do Paciente; 

 VI.   Comissão de Ética Médica; 

VII.   Outras Comissões Permanentes, a serem constituídas à critério do Presidente;  

Art. 68º.  São Comissões Especiais do consórcio: 

 I.   Comissão Especial de Licitação dos Chamamentos Públicos; 

   II.   Comissão Especial de Inventário Físico-patrimonial, Móveis, Imóveis, Úteis e Inservíveis; 

  III.   Comissão Especial de Recebimento de Obras; 

 IV.   Comissão Especial para inventário de estoques de material do almoxarifado e farmácia; 

  V.   Comissão Especial do Plano Diretor, Acreditação e Qualidade; 

 VI.   Outras Comissões Especiais, a serem constituídas à critério do Presidente;  

Art. 69º.  São Comissões Temporárias do consórcio: 

 I.   Comissão Temporária de Seleção Competitiva Pública; 

   II.   Comissão Temporária Estratégica para Organização de Processos de Trabalho de 

novos programas e serviços; 

  III.   Comissões Temporárias de Reestruturação de Programas; 

 IV.   Outras Comissões Temporárias, a serem constituídas à critério do Presidente; 

Art. 70º.  São Comissões de Excelência Técnica do consórcio: 

 I.   Comissão de Fiscalização de Contratos; 

   II.   Comissão de Padronização de Materiais, Insumos, Equipamentos e Instrumentais; 

  III.   Comissão de Gestão Técnica de Equipamentos e Instrumentais; 

 IV.   Comissão de Unidades de Regulação Municipal; 

  V.   Comissão de Acompanhamento da Produção de Serviços; 

 VI.   Comissão de Análise da Cirurgia Eletiva; 

VII.   Comissão de Acompanhamento da Oferta e Lista Expectante; 

VIII.   Comissão de Gestão de Talentos e Relacionamento Humano; 

 IX.   Comissão de Humanização; 

  X.   Outras comissões de Excelência Técnica, a serem elencadas a critério do Presidente;  

Art. 71º.  O objetivo, temática, metodologia de trabalho, cronograma de reuniões, 

representantes titulares e outros determinantes das comissões deverão ser descritos por meio 

de portaria e suas atividades deverão ser monitoradas e reportadas devidamente pela 

Diretoria Executiva.  

Art. 72º.  As comissões permanentes, especiais e de excelência serão nomeadas pelo prazo 

de 12 (doze) meses, podendo ser renovadas, devendo ser suas atribuições apostadas de 

forma detalhada por meio de Instrução Normativa. 

§ 1º. As comissões temporárias de reestruturação de programas e as comissões permanentes 

de acompanhamento de programas deverão ser nomeadas com membros indicados para 

cada programa em execução pelo Cismepar; 
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§ 2º. As comissões de excelência técnica poderão atuar sobre todos os processos de trabalho 

do Cismepar, sendo que deverão ser nomeadas com membros indicados para cada área 

técnica. 

§ 3º. As comissões temporárias serão nomeadas pelo mínimo de 30 dias e máximo de 180 

dias.  

Art. 73º.  São atribuições comuns das Comissões: 

I.       Promover reuniões para a discussão, estudo, estruturação e organização documental, 

normativa e de práticas inerentes ao tema inerente à comissão; 

II.      Elaborar e cumprir com o cronograma de reuniões da comissão; 

III.     Manter atualização anual do regimento interno, matriz de gerenciamento de processo de 

trabalho e/ou instrução normativa inerente às funções da comissão; 

IV.    Elaborar em até 10 dias úteis, após sua publicação em Diário Oficial, o cronograma de 

atividades, incluindo data, horário, local e pauta para as reuniões; 

V.     Reunir-se quadrimestralmente junto às demais comissões, para a discussão do 

andamento do trabalho das comissões e troca de experiências, com vistas ao seu 

aprimoramento; 

VI.    Registrar em ata as reuniões, discussões e propositivas da comissão; 

VII.   Apresentar por escrito à Diretoria Executiva o relatório de atividades mensais 

desenvolvidas para acompanhamento do Colegiado Diretor, bem como as propositivas para 

tomadas de decisões inerentes ao tema da comissão; 

VIII.  Responder à Diretoria Executiva, à Diretoria competente e ao Colegiado Diretor acerca 

de suas atividades rotineiras; 

IX.    Executar demais atividades correlatas à função, além das previstas neste Regimento 

Interno.  

CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Art. 74º.  Os casos omissos deste Regimento serão decididos pela Presidência do Consórcio 

em conjunto com a Diretoria Executiva, sendo submetido ao Conselho dos Prefeitos. 

Art. 75º.  A partir da aprovação deste Regimento Interno a Diretoria Executiva deste consórcio 

deverá apresentar, no prazo de 60 dias, o projeto de adequação orçamentária, por meio da 

alteração do Plano de Aplicação Anual do exercício.  

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA 

Presidente Interino 

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema 
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Anexo 3 – Placic 

Dispõe sobre o Plano de Ação Conjunta de Interesse 

Comum – PLACIC do CISMEPAR para o exercício 

financeiro de 2021 e dá outras providências. 

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio 

Paranapanema – CISMEPAR - no uso de suas atribuições, faz saber que o Conselho 

de Prefeitos aprovou e ele promulga a seguinte Resolução: 

  

CAPÍTULO I – 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto na legislação em vigor, em especial 

os Art. 6º e inciso IV, do artigo 9º, da Lei Complementar n.º 82, de 24 de junho de 1998, o 

Plano de Ação Conjunta de Interesse Comum – PLACIC do Consórcio Intermunicipal de 

Saúde do Médio Paranapanema – CISMEPAR para o exercício financeiro de 2021, 

compreendendo:                  

II -    Prioridade e metas administrativas do Consórcio; 

III -  Estrutura e organização do plano; 

IV -  Diretrizes gerais para elaboração e execução do Plano de Aplicação Anual; 

V -     Disposições relativas ás despesas com pessoal e encargos sociais; 

VI -  Disposições gerais. 

  

CAPÍTULO II – 

PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO                                                                                                            

Art. 2º - Serão prioridades a manutenção e expansão de atividades de gestão e articulação 

interfederativa junto aos entes consorciados, bem como a organização de equipamentos e 

instrumentos para a assistência à saúde dos usuários. 

Art. 3º - Os projetos em fase de execução terão preferência sobre os novos Projetos. 

Art. 4º - As diretrizes gerais para o ano de 2021 são as seguintes: 

I -                 Dinamizar e integrar os espaços de discussão, transparência e acompanhamento 

das atividades do CISMEPAR por meio das reuniões do Conselho Curador, 

Conselho Fiscal e Assembleia Geral de Prefeitos, mantendo a frequência das 

reuniões e a participação das áreas técnicas do consórcio, compartilhando das 

necessidades e soluções na gestão em saúde, no controle e prestação de contas, 
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bem como pactuando ações inovadoras e resolutivas que atendam às 

necessidades do coletivo de Municípios Consorciados; 

II -              Desenvolver estratégias de fortalecimento da integração das ações do 

Consórcio às necessidades deliberadas junto às instâncias do Conselho Regional 

de Secretários Municipais de Saúde (CRESEMS), Conselho de Secretários 

Municipais de Saúde (COSEMS), Comitê Intergestor Regional (CIR), Comissão 

Intergestores Bipartite Estadual (CIB) e ACISPAR – Associação de Consórcios 

Públicos de Saúde do Paraná; fomentando a participação do CISMEPAR nessas 

instâncias com vistas ao Planejamento Regional Integrado e ao bom andamento 

das ações do Consórcio, no âmbito da organização do SUS; 

III -           Organizar espaços de apoio à gestão municipal, integrando-se às medidas de 

avanço e de construção de solução para as necessidades da Região de Saúde, 

considerando suas identidades territoriais, por meio da promoção de encontros 

com gestores municipais e suas equipes técnicas, com vistas à implementação 

das ações de gestão em saúde; 

IV -           Integrar-se às instâncias de organização técnica das Redes de Atenção à Saúde, 

por meio da participação nos Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, Comitês 

Gestores e Câmaras Técnicas, no intuito de aprimorar os processos de trabalho, 

implementando os Programas desenvolvidos pela ação consorciada, aferindo 

seus resultados por meio da análise de indicadores e analisadores de saúde; 

V -              Gestionar junto aos entes federativos municipais, estadual e federal o aporte 

necessário à manutenção e ampliação dos serviços e ações desenvolvidos por 

meio da ação consorciada no âmbito da Região de Saúde, bem como o 

cumprimento dos compromissos assumidos por estes entes junto ao Consórcio; 

VI -           Desenvolver um programa anual de educação permanente e atualização técnica 

e estrutural junto às lideranças, equipes administrativas e equipes de cuidado 

atuantes nos Programas desenvolvidos pelo Consórcio, com vistas à manutenção 

da qualidade do cuidado e da resolutividade dos Programas executados pelo 

Consórcio; 

VII -        Manter as atividades de atualização técnica e de educação permanente das 

equipes atuantes na Atenção Primária dos Municípios Consorciados, 

aprimorando a articulação com estas equipes com vistas à manutenção da 

equidade interfederativa, da qualidade do cuidado e da resolutividade dos 

Programas executados pelo Consórcio; 

VIII -  Instituir o gerenciamento com foco em processos, através do mapeamento e 

normatização dos processos de trabalho, avaliação de riscos e implementação de 

controles internos, construção e avaliação de indicadores desempenho, 

informatização e automatização, capacitação dos stakeholders, e ampla 

divulgação dos padrões estabelecidos, visando o aprimoramento continuo, a 

eficiência, eficácia, efetividade, transparência e garantia da qualidade; 
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IX -           Executar e gerir as ações administrativas com vistas à garantia do planejamento, 

análise, execução e acompanhamento/fiscalização dos processos de aquisição de 

materiais de consumo, permanente e processos de contratação de serviços 

especializados para gestão administrativa, financeira, de saúde, de segurança, 

manutenção predial e patrimonial; 

X -              Executar e gerir as ações administrativas em tecnologia da informação com o 

objetivo de buscar, analisar e implementar novas tecnologias para aprimorar o 

desenvolvimento das operações e garantir a evolução nos sistemas de segurança 

com o investimento em ferramentas que auxiliem nos serviços administrativos e 

de saúde; 

XI -           Executar e gerir as ações administrativas para garantir o controle efetivo do 

movimento e manutenção de frota existente com o desenvolvimento e 

planejamento para a modernização da frota a fim de garantir maior segurança e 

redução em custos de manutenção; 

XII -        Executar, gerir, mapear e monitorar as atividades essenciais para a ampliação 

ou melhoria da infraestrutura existente, das obras em andamento e das novas 

obras; 

XIII -  Executar funções de planejamento, ordenamento e controle contábil e 

financeiro, obedecendo às determinações do Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná e da União, gestionando sobre as atividades necessárias ao cumprimento 

legal e normativo das ações com treinamento de pessoal e aprimorando 

processos de trabalho e integrando as informações e os serviços executados pelo 

Consórcio; 

XIV -  Fomentar o desenvolvimento, atualização e aprimoramento de saberes dos 

recursos humanos e segurança do trabalhador e executar ações de ordenamento 

de rotinas de pessoal, em conformidade com as normativas vigentes vinculados 

ao Consórcio; 

XV -        Manter acessível o Serviço de Ouvidoria, tendo em vista a necessidade de 

entendimento acerca das necessidades dos usuários do SUS e dos fluxos e 

rotinas do sistema de saúde, através do atendimento presencial, qualificado e 

individualizado ao usuário e da aplicação permanente da Pesquisa de Satisfação 

do Usuário, aumentando o numero de usuários a serem entrevistados e 

divulgando o resultado da pesquisa às equipes de cuidado e lideranças do 

CISMEPAR, com o objetivo de subsidiar a tomada de decisões no âmbito do 

Consórcio; 

XVI -  Oferecer instrumentos de apoio à gestão municipal e de cuidado em saúde por 

meio de Programas, no intuito de atender às necessidades assistenciais do 

coletivo de municípios consorciados; 

XVII -  Fortalecer parceria junto às Universidades do território, consumando a 

integração ensino/serviço, no intuito de aprimorar as atividades desenvolvidas 
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nos serviços executados por meio dos Programas do Consórcio e dos Municípios 

Consorciados da Região de Saúde; 

XVIII -        Aprimorar as funções das Comissões do Consórcio, de maneira transversal, tendo 

em vista a demanda por embasamento para a tomada de decisões, a resolução das necessidades 

no âmbito do consorcio, garantindo espaços de discussão e encaminhamento de propostas, 

como também promovendo a integração junto às equipes técnicas dos Municípios 

Consorciados. 

Art. 5º - É parte integrante desse dispositivo o Anexo I – Plano de Metas e Detalhamento de 

Despesas das Ações, onde estão previstos as metas físicas e financeiras para execução das 

ações propostas para o exercício de 2021. 

  

CAPÍTULO III – 

ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO 

Art. 6º - Para efeito desta resolução, entende-se por: 

I -                Programa: é o instrumento de organização da atuação governamental que articula 

um conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum 

preestabelecido, visando à solução de um problema ou ao atendimento de determinada 

necessidade ou demanda da sociedade; 

II -              Ações: são operações das quais resultam produtos (bens ou serviços), 

que contribuem para atender ao objetivo de um programa. Incluem-se também 

no conceito de ação as transferências obrigatórias ou voluntárias a outros entes 

da Federação e a pessoas físicas e jurídicas, na forma de subsídios, subvenções, 

auxílios, contribuições e financiamentos, dentre outros; 

III -                      Atividade: É um instrumento de programação utilizado para alcançar o 

objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se 

realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto ou 

serviço necessário à manutenção da ação de Governo; 

IV -                      Projeto: É um instrumento de programação utilizado para alcançar o 

objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no 

tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou para o 

aperfeiçoamento da ação de Governo; 

V -              Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção 

das ações administrativas, das quais não resulta um produto, e não geram 

contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. 

VI -                      Plano de Aplicação Anual: é o instrumento de detalhamento de 

despesas e receitas para fins de execução das ações institucionais, de forma a 
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evidenciar os elementos do orçamento a serem aplicados, tendo em vista as 

ações e metas determinadas no PLACIC. 

§1º - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir seus objetivos, sob forma de 

atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem 

como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação. 

§ 2º - Cada atividade, projeto e operação especial, identificaram a função e a subfunção, as 

quais se vinculam. 

§ 3º - As funções programáticas de que trata esta Resolução serão identificadas no Plano de 

Aplicação Anual por programas, atividades, projetos e operações especiais, através da 

indicação de suas metas físicas, sempre que possível. 

Art. 7º - As metas financeiras serão indicadas no desdobramento da programação vinculada às 

respectivas atividades e projetos. 

Art. 8º - O plano de Aplicação Anual discriminará a despesas por unidade orçamentária, 

detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações, 

especificando a esfera orçamentária, a modalidade de aplicação, a fonte de recursos, o 

identificador dos grupos de despesas, a seguir discriminadas: 

I -             Pessoal e encargos sociais; 

II -             Juros e encargos da dívida; 

III -                      Outras despesas correntes; 

IV -                      Investimentos; 

V -              Inversões financeiras; 

VI -                      Amortização da dívida. 

Art. 9º - O Plano de Aplicação Anual não conterá dotações para despesas que não estejam 

legalmente instituídas. 

  

CAPÍTULO IV – 

DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E A EXECUÇÃO DO PLANO DE 

APLICAÇÃO ANUAL E SUAS ALTERAÇÕES 

Art. 10 - O Plano de Aplicação Anual será elaborado em conformidade com as normas 

estabelecidas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, Portaria nº 274, de 2016 da Secretaria 

do Tesouro Nacional, e Portaria nº 163, de 04 de maio de 2001, a discriminação da despesa será 

apresentada por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação até o nível de 

elemento de despesa e por fontes de recurso e deverá conter os seguintes anexos: 

I -                   Demonstrativo da Receita e Despesa, segundo as Categorias 

Econômicas (Anexo I da Lei 4.320/64); 
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II -                Demonstrativo da Receita, segundo as Categorias Econômicas (Anexo 

II da Lei 4.320/64); 

III -             Resumo Geral da Despesa, segundo as Categorias Econômicas (Anexo 

III da Lei 4.320/64); 

IV -             Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária, segundo as 

Categorias Econômicas (Anexo II da Lei 4.320/64); 

V -                Programa de Trabalho de Governo (Anexo VI da Lei 4.320/64); 

VI -             Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções Programas, 

Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo VII da Lei 

4.320/64); 

VII -          Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas, 

conforme vínculo com os Recursos (Anexo VIII da Lei 4.320/64); 

VIII -    Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo XIX da Lei 

4.320/64); 

IX -             Quadro Demonstrativo da Despesa - QDD por Categoria de 

Programação, com identificação da Classificação Institucional, 

Funcional Programática e Categoria Econômica; 

Paragrafo Único. Para as despesas vinculadas ao Contrato de Rateio, a programação 

orçamentária e financeira deverá ser apresentada em quadro específico, detalhando os 

desdobramentos dos elementos de despesa até seu último nível. 

Art. 11 - As unidades orçamentárias, quando da elaboração do Orçamento deverão atender a 

estrutura organizacional do Consórcio. 

Art. 12 - Para os créditos referentes às despesas vinculadas ao Contrato de Rateio, o Plano de 

Aplicação Anual deverá discriminar as despesas a serem executadas, observando os critérios de 

classificação por função, programática, por natureza de despesa e por fonte/destinação de 

recursos. 

§ 1º A classificação por função e por grupo de natureza de despesa do Consórcio público 

deverá observar a classificação do ente consorciado transferidor, conforme parágrafo 1º do art. 

5º da portaria nº 274/2016 – STN. 

§ 2º A discriminação quanto à função de que trata o § 1º deste artigo não abrange a 

classificação por subfunção. 

§ 3º A discriminação quanto à natureza de despesa de que trata o caput far-se-á, no mínimo, por 

categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, conforme 

definido na Portaria STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001. 

Art. 13 - É vedado consignar no Plano de Aplicação Anual crédito com finalidade imprecisa ou 

com dotação ilimitada. 
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Art. 14 - Na elaboração da proposta do Plano de Aplicação Anual, as receitas serão estimadas e 

as despesas fixadas, tomando-se por base os custos estimados para realização das metas 

contratuais pactuadas com os municípios; 

Art. 15 - O montante das despesas não poderá ser superior ao das receitas, a não ser que o 

excesso das despesas seja financiado por operações de créditos nos termos do artigo 167, inciso 

III, da Constituição Federal. 

Art. 16 - A Diretoria Executiva poderá, de acordo com a capacidade financeira, e se necessário, 

durante o exercício, adicionar programas não elencados neste PLACIC, desde que aprovados 

pelo Conselho de Prefeitos, através de créditos adicionais especiais previstos na Lei 4.320/64. 

Art. 17 - Para fixação das dotações orçamentárias será observado o anexo de metas e 

prioridades que integra esta resolução. 

Art. 18 - Para possibilitar o atendimento das metas e prioridades fixadas no anexo de metas e 

prioridades, ou dos programas incluídos durante a execução do Plano de Aplicação Anual, fica 

a Presidência do CISMEPAR autorizada, no exercício financeiro de 2021, a abrir crédito 

adicional suplementar até o limite de 25% (vinte e cinco por-cento) da despesa fixada. 

Art. 19 - Durante a execução do Plano de Aplicação Anual, a Diretoria Executiva poderá 

efetuar a transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de 

programação para outra ou de um projeto ou atividade para outro, para abertura de créditos 

adicionais suplementares, dentro do limite estabelecido no art. 18, sendo vedada anulação total 

de um projeto ou atividade. 

Art. 20 - Durante a execução do Plano de Aplicação Anual, a Diretoria Executiva promoverá a 

limitação de empenhos, se constatarem que as receitas não estejam suportando as despesas. 

  

Art. 21 - Para a execução do Plano de Aplicação Anual, a Diretoria Executiva elaborará a 

“Programação Financeira de Desembolso”, com o objetivo de manter o equilíbrio financeiro. 

CAPÍTULO V – 

DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÁS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS 

SOCIAIS 

 Art. 22 - Para estimativa das despesas de pessoal será utilizado como base de 

calculo à folha de pagamento da competência maio de 2021; 

 Parágrafo Único. Nos termos da Lei Complementar nº 173 de 27/02/2020, não será 

permitido: 

 I - a concessão, qualquer título, de vantagem, aumento, reajustes ou adequação da 

remuneração aos empregados públicos que integram o quadro de pessoal do 

CISMEPAR, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de 

determinação legal anterior à calamidade pública. 
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II - a criação de emprego público (cargo) ou função que acarretem aumento de 

despesas; 

 III - a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas as 

reposições para os cargos em comissão que não acarretem aumento de 

despesa e as reposições decorrentes das vacâncias de cargos (empregos) 

efetivos; 

  

IV - a contagem de tempo de período aquisitivo necessário exclusivamente 

para a concessão de anuênios, biênios, triênios, quinquênios, licença-

prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com 

pessoal em decorrência de terminado tempo de serviço. 

 Art. 23 - O Presidente do CISMEPAR poderá autorizar a realização de concurso 

público ou de seleção competitiva pública, desde que seja para reposição de 

vacâncias de cargos efetivos, conforme disposto no inc. III do art. 22 desta 

Resolução. 

§1º Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos no Plano de 

Aplicação Anual (Orçamento). 

§2º Toda contratação deverá apresentar estudo de impacto financeiro e orçamentário 

demonstrando a prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesa de pessoal. 

 CAPÍTULO VI – 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 24 - O CISMEPAR deverá prestar as informações necessárias para subsidiar a elaboração 

das leis orçamentárias anuais dos entes consorciados pelo menos trinta dias antes do menor 

prazo para encaminhamento dos respectivos projetos de lei ao Poder Legislativo, conforme 

previsto no art. 7º da portaria nº 274/2016 – STN. 

Art. 25 - Esta Resolução entrará em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

Londrina-PR, 01 de julho de 2020. 

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA 
Presidente Interino 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema 
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Anexo 4 – PPA 

Dispõe sobre o Plano de Aplicação Anual do 

CISMEPAR para o exercício financeiro de 

2021 e dá outras providências. 

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema – CISMEPAR - 

no uso de suas atribuições, faz saber que o Conselho de Prefeitos aprovou e ele promulga a 

seguinte Resolução: 

Art. 1º - Fica aprovado o Plano de Aplicação Anual que estima a receita e fixa a despesa do 

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema – CISMEPAR para o exercício 

financeiro de 2021. 

Art. 2º - Na estimativa das receitas e fixação de despesas foram consideradas as disposições 

constantes no Plano de Ação Conjunta de Interesse Comum – PLACIC 2021. 

Art. 3º - As receitas serão realizadas mediante arrecadação das rubricas previstas na legislação 

em vigor e de acordo com o seguinte desdobramento (em R$): 

RECURSOS PRÓPRIOS  

RECEITAS CORRENTES...................................................................... 68.673.761,56  

Receita de Serviços..................................................................................... 42.438.747,64 

RECURSOS TRANSFERIDOS  

RECEITAS CORRENTES...................................................................... 26.235.013,92 

Transferências Correntes............................................................................ 26.235.013,92 

RECEITAS DE CAPITAL......................................................................        70.000,00 

Transferência de Capital.............................................................................        70.000,00 

  

TOTAL DAS RECEITAS........................................................................ 68.743.761,56 

Art. 4º - As despesas serão aplicadas de acordo com o seguinte desdobramento (em R$): 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR NATUREZA 

DESPESAS CORRENTES...................................................................... 68.671.761,56 

Pessoal e Encargos Sociais......................................................................... 16.061.063,16 

Outras Despesas Correntes....................................................................... 52.610.698,40 

DESPESAS DE CAPITAL......................................................................        70.000,00 

Investimentos..............................................................................................        70.000,00 
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RESERVA DE CONTINGÊNCIA.........................................................          2.000,00 

Reserva de Contingência...........................................................................          2.000,00  

TOTAL DAS DESPESAS........................................................................ 68.743.761,56 

Art. 5º - O Plano de Aplicação Anual será elaborado em conformidade com as normas 

estabelecidas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, Portaria nº 274, de 2016 e Portaria nº 

163, de 04 de maio de 2001 da Secretaria do Tesouro Nacional, a discriminação da despesa será 

apresentada por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação até o nível de 

elemento de despesa e por fontes de recurso e deverá conter os seguintes anexos: 

I -  Demonstrativo da Receita e Despesa, segundo as Categorias Econômicas 

(Anexo I da Lei 4.320/64); 

II -  Demonstrativo da Receita, segundo as Categorias Econômicas (Anexo II da Lei 

4.320/64); 

III - Resumo Geral da Despesa, segundo as Categorias Econômicas (Anexo III da Lei 

4.320/64); 

IV - Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária, segundo as Categorias 

Econômicas (Anexo II da Lei 4.320/64); 

V -  Programa de Trabalho de Governo (Anexo VII da Lei 4.320/64); 

VI - Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções Programas, Projetos, Atividades 

e Operações Especiais (Anexo VII da Lei 4.320/64); 

VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas, conforme vínculo 

com os Recursos (Anexo VIII da Lei 4.320/64); 

VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo IX da Lei 4.320/64); 

IX - Quadro Demonstrativo da Despesa - QDD por Categoria de Programação, com 

identificação da Classificação Institucional, Funcional Programática e Categoria Econômica; 

  Paragrafo Único. Para as despesas vinculadas ao Contrato de Rateio, a 

programação orçamentária e financeira deverá ser apresentada em quadro específico, 

detalhando os desdobramentos dos elementos de despesa até seu último nível. 

  Art. 6º - Nos termos dos artigos 7º, 42 e 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março 

de 1964, fica o Presidente do Conselho de Prefeitos do CISMEPAR autorizada a abrir Créditos 

Adicionais Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total geral da 

despesa fixada. 

  Art. 7º - Fica o Presidente do Consórcio, nos termos do inciso V, do art. 167, da 

Constituição Federal/88 e artigos 7º, 42 e inciso I do art. 43, da Lei Federal Nº 4.320/64, 
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autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar – Superávit Financeiro, por Fonte de 

Recursos.    

  § 1º Entende-se por Superávit Financeiro a diferença positiva entre o ativo 

financeiro e o passivo financeiro, apurada por Fonte de Recursos, em 31 de dezembro de 2020.  

  § 2º Ficam excluídos do limite fixado no art. 6° desta Resolução, os créditos 

previstos no caput deste artigo.  

 Art. 8º - Fica o Presidente do Consórcio, nos termos do inciso V, do art. 167, da 

Constituição Federal/88 e artigos 7º, 42 e inciso II do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, 

autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar - Excesso de Arrecadação por Fonte de 

Recursos.  

 § 1º Entende-se por Excesso de Arrecadação o recebimento de recursos não previstos no 

Plano de Aplicação Anual (orçamento do consórcio) de 2021 e a diferença positiva entre a 

receita prevista no Plano de Aplicação Anual de 2021 e a receita efetivamente realizada, por 

Fonte de Recursos.  

  § 2º Ficam excluídos do limite fixado no art.6º desta Resolução, os créditos 

previstos no caput deste artigo.  

Art. 9º - Fica o Presidente do Consórcio, autorizado nos termos do §2º, do art.167, da 

Constituição Federal, a reabrir e incorporar no exercício de 2021, nos limites de seus saldos, os 

créditos especiais e extraordinários cujos atos de autorização foram promulgados nos últimos 

quatro meses do exercício de 2020.  

Parágrafo único. Ficam excluídos do limite fixado no art. 6°desta Resolução, os créditos 

previstos no caput deste artigo.  

Art. 10º - As dotações para custear despesas com pessoal e encargos sociais, atribuídas aos 

órgãos de administração serão movimentadas e redistribuídas mediante Créditos Adicionais 

Suplementares até o limite dessas despesas, não computando estes para efeito do limite fixado 

no artigo 6° desta Resolução. 

Art. 11º - Esta resolução entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2021, revogadas as 

disposições em contrário. 

Londrina-PR, 24 de julho de 2020. 

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA 

Presidente Interino 

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema 
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Anexo 5 – Minuta de Contrato de Rateio 

 

CONTRATO Nº ...................... 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº ....................... 

  

CONTRATO DE RATEIO 

EXERCÍCIO 2021 

 - DAS PARTES CONTRATANTES 

MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 

no CNPJ sob 75.132.860/0001-88, com sede administrativa na Rua Prefeito Antonio de Souza 

Lemos nº. 32 - Centro, CEP-86.015-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, 

Sr.xxxxxxxxxx, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº; XXXX e inscrito 

no CPF/MF sob nº. XXXX, residente e domiciliado na Rua xxxx, na cidade de xxxxx, 

doravante denominado simplesmente de CONSORCIADO. 

  

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA - 

CISMEPAR, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº. 00.445.188/0001-81, 

com sede na Travessa Goiânia, 152, centro, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, neste ato 

representado pelo seu Presidente, Sr. xxxxx, brasileiro, casado, portador da Cédula de 

Identidade RG nº. XXXX, inscrito no CPF/MF sob nº. XXXX, residente e domiciliado na Rua 

XXXXX,  Estado do Paraná, doravante denominado simplesmente de CONSÓRCIO. 

 - DO OBJETO 

 Cláusula Primeira - O Presente Instrumento tem por objeto ratear as despesas do 

CONSÓRCIO entre os entes CONSORCIADOS nos termos do artigo 8º da Lei n° 11.107/05 e 

é oriundo da Adesão do CONSORCIADO ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio 

Paranapanema, ratificado pela Lei Municipal n° 1.849/2012 de 31 de maio de 2012. 

§ 1º – Consideram-se despesas do CONSÓRCIO, entre outras que vierem a ser regularmente 

instituídas, as de execução do objeto e das finalidades do CONSÓRCIO previstos no Contrato 

de Consórcio Público, tais como as despesas de aquisição de material permanente, ampliação 

das atividades ambulatoriais de competência do CISMEPAR, salários e obras e instalações para 

a manutenção e ampliação da sede. 

§ 2º - Abaixo segue o quadro com o desdobramento contábil das despesas estimadas para o 

exercício de 2020. 
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PCASP   

DESDOBRAMENTO ANALÍTICO 

Alvorada 

População: 

XXXX 

Fonte Percentual 

XXXX 

ELEMENTO DE 

DESPESA 

CR - DESPESAS COM PESSOAL 1067              XXXX 

3 1 9

0 

11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS      XXXX 

3 1 9

0 

13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS          XXXX 

3 1 9

0 

16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           XXXXX 

3 1 9

0 

91 SENTENÇAS JUDICIAIS          XXXXX 

3 1 9

0 

94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            XXXX 

3 1 9

0 

96 RESSARC.PESSOAL REQUISITADO             XXXXX 

9 9 9

9 

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA        XXXX 

ELEMENTO DE 

DESPESA 

CR- OUTRAS DESPESAS CORRENTE 1069 XXXX 
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3 3 9

0 

14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                        

XXXX 

3 3 9

0 

30 MATERIAL DE CONSUMO                  XXXX 

3 3 9

0 

33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        

XXXX 

3 3 9

0 

39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                XXXX 

3 3 9

0 

40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA 

                XXXX 

3 3 9

0 

46 AUXILIO ALIMENTAÇÃO                  XXXX 

3 3 9

0 

49 AUXÍLIO TRANSPORTE                  XXXX 

3 3 9

0 

91 SENTENÇAS JUDICIAIS               XXXX 

ELEMENTO DE 

DESPESA 

CR - INVESTIMENTOS               XXXX 

4 4 9

0 

52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100%                      

XXXX 

TOTAL           XXXX 

 

- DAS OBRIGAÇÕES 
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Cláusula Segunda – O CONSORCIADO fica obrigado a repassar ao CONSÓRCIO o recurso 

financeiro para custear as despesas consorciais, denominado de PARTICIPAÇÃO 

FINANCEIRA, que corresponderá às despesas de manutenção elencadas na Cláusula Primeira, 

caput e parágrafos deste Instrumento. 

 Parágrafo único. O CISMEPAR deve reter os montantes a título de Imposto de Renda sobe os 

rendimentos por ele pagos, a qualquer título, para que os devolva através de depósito em conta 

específica que o CONSORCIADO indicar. A critério do CONSORCIADO, poderá haver 

compensação entre os valores a serem devolvidos em razão da retenção do imposto de Renda e 

o valor da cota de contribuição mensal devida pelo CONSORCIADO, sendo que eventual 

diferença deverá ser devolvida pelo CISMEPAR no caso de a retenção ser maior do que o valor 

da Contribuição, ou ser complementada pelo CONSORCIADO no caso do valor retido ser 

menor do que o valor da Contribuição. 

  – DO VALOR DA PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 Cláusula Terceira - Fica estabelecido que o CONSORCIADO repassará mensalmente ao 

CONSÓRCIO a importância de R$ 10.379,46 (dez mil trezentos e setenta e nove reais e 

quarenta e seis centavos), valor equivalente à razão de R$ 0,91 (noventa e um centavo) por 

habitante, estipulado conforme índice populacional divulgado pelo IBGE, segundo a Estimativa 

Populacional TCU publicada no DOU de 31 de Julho de 2020, que atualmente encontra-se na 

quantidade de 11.406  habitantes. 

§ 1º - O valor total a ser repassado ao CONSÓRCIO, para o exercício de 2021, equivalente à 

soma do valor de cada PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA MENSAL, é de R$ 124.553,52 

(Cento e vinte e quatro mil quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos). 

 § 2º - O valor de R$ 0, 91 (noventa e um centavos) Resolução nº 284 de 24 de Julho de 2020, 

publicada no DOE do CISMEPAR em 24/07/2020 (edição nº 1440)  por habitante, foi 

estipulado e aprovado na 142ª Assembleia Ordinária do Conselho de Prefeitos do 

CONSÓRCIO por meio da Resolução nº 283 de 24 de Julho de 2020, referente ao Plano de 

Ação Conjunta de Interesse Comum – PLACIC do CISMEPAR de 24 de Julho de 2020, 

publicadas no DOE do CISMEPAR em 24 de Julho de 2020 (edição nº 1440). 

 § 3º - O valor da PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA estabelecida nesta Cláusula poderá ser 

alterado por decisão tomada em Assembleia do Conselho de Prefeitos para fins de 

restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do instrumento celebrado entre o 

CONSÓRCIO e os CONSORCIADOS, tudo conforme previsto no Contrato de Consórcio 

Público. 

 Cláusula Quarta – O pagamento da PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA deverá ser realizado de 

acordo com as seguintes condições: 

a) O CONSORCIADO efetuará o pagamento de sua PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA do mês 

atual até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencido.  
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b) - O pagamento da PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA MENSAL deverá ser depositado em 

conta corrente que o CONSÓRCIO indicar no corpo da Nota Fiscal emitida por ocasião do 

faturamento. 

 c) – O CONSORCIADO realizará as transferências referentes à execução das despesas do 

contrato de rateio empenhando-as conforme os elementos despesa descritos no §2º da Cláusula 

Primeira deste Contrato, com o fim de garantir a perfeita compatibilidade dos códigos 

fonte/destinação de recursos registrados na execução orçamentária do Consórcio, em 

conformidade com o art.º da Portaria nº 274/2016 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN. 

  – DAS PENALIDADES 

Cláusula Quinta - Fica estipulada uma multa de 1% ao mês sobre o valor da 

PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA MENSAL, fixada na Cláusula 3ª, sendo o valor corrigido 

monetariamente, no caso de atraso no pagamento (alínea “j” da Cláusula 64 do Contrato de 

Consórcio Público). 

Cláusula Sexta - O atraso no pagamento da PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA por um período 

superior a 180 dias após o seu respectivo vencimento acarretará a suspensão automática da 

prestação de serviços pelo CONSÓRCIO e consequentemente, as punições conforme 

estabelece a Cláusula 77 e seus incisos, todos do Contrato de Consórcio Público e o artigo 8º, § 

5º da Lei nº 11.107/05. 

  – DA RESCISÃO 

 Cláusula Sétima - O presente contrato poderá ser rescindido por acordo entre as partes ou, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que a outra parte caiba direito 

de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos: 

 I – Se o CONSORCIO for extinto, conforme dispõem as Clausulas 78/79 do Contrato de 

Consórcio Público; 

II – Se o CONSORCIADO deixar de integrar o CONSÓRCIO, desde que atendidas às 

formalidades estabelecidas no art. 8º, § 5º e arts. 11 e 12, § 2º, todos da Lei n° 11.107/05 (Lei 

dos Consórcios Públicos). 

                     

 - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula Oitava – As despesas oriundas do presente contrato correrão por conta das dotações 

orçamentárias ............................................................................................................................, 

próprias do CONSORCIADO. 

Parágrafo único - A celebração do presente contrato de rateio sem suficiente e prévia dotação 

orçamentária ou sem observar as formalidades legais previstas configurará ato de improbidade 
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administrativa insculpido no art. 10, inc. XV da Lei Federal n° 8.429/92 (Lei dos Atos de 

Improbidade Administrativa). 

Cláusula Nona – A vigência do presente contrato será do dia 01° de janeiro de 2021 até 31 de 

dezembro de 2021. 

 - DO FORO 

 Cláusula Décima – As partes elegem de comum acordo o Fora da Comarca de Londrina/PR 

para dirimir dúvidas emergentes do presente acordo, com renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 E por estarem às partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento, assinam-no na 

presença das duas testemunhas abaixo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, destinando-se 01 

(uma) via para o CONSÓRCIO e 02 (duas) ao CONSORCIADO. 

  Município, _______de __________________ de 2020 

   

____________________________ 

 

 

              ____________________________ 

Prefeito Municipal de XXXX - 

CONSORCIADO 

Consórcio Intermunicipal de Saúde do 

Médio Paranapanema - CONSÓRCIO 

  

  
Testemunhas: 

 1 - ____________________________                                          2 - ____________________________ 

Nome:                                                                             Nome: 

CPF nº.                                                                           CPF nº. 

  



177 
 

Anexo 6 – Minuta de Contrato do Programa de Apoio à Saúde Bucal – Modelo 

sede CEO 

 

Modelo I 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICO 

Referente: Dispensa de Licitação n°.xxxx - xxxx 

CONTRATO Nº xx.xxxx 

                                

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO XXXX - 

CISMEPAR, NA FORMA ABAIXO: 

  

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE XXXXXX, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede na Rua XXXX nº XXXX, inscrito no CNPJ sob n° XXXXXXXX, neste 

ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e 

funções, Sr. XXXXXX, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade 

RG n°.XXXX e CPF/MF sob nº.XXXXXX e 

CONTRATADA: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO 

PARANAPANEMA - CISMEPAR, pessoa jurídica de direito público, com inscrição junto ao 

CNPJ/MF sob n°.00.445.188/0001-81, estabelecida na Travessa Goiânia nº 152, Centro, 

CEP: 86.020-120, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, Telefone (43) 3371-0800, neste 

ato representada pelo seu Presidente, Sr. Ciro Brasil Rodrigues de Oliveira e Silva, 

brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 572.673 SSP/PR, inscrito no 

CPF/MF sob nº. 234.702.599-68, residente e domiciliado na Rua Anita Garibaldi nº 150 na 

cidade de Jaguapitã-PR,  Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADO tem 

justos e contratados o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1.            Aplicam-se ao presente contrato as disposições da legislação federal de licitações, 

Lei nº 8.666/93, e de consórcios públicos, Lei nº 11.107/05, e as demais legislações aplicáveis 

à espécie. 

1.2.            O presente contrato é celebrado com dispensa de licitação, com fundamento no 

art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1.  O presente contrato tem por objeto estabelecer as condições e obrigações entre as 

partes signatárias por meio de credenciamento de serviços de Odontologia para o 

atendimento de pacientes nas especialidades de periodontia, cirurgia, prótese, endodontia, 

______________ e atendimento odontológico aos pacientes especiais na clínica credenciada. 
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2.2. O presente contrato  tem por objeto estabelecer atendimentos aos usuários do SUS 

destinados do município, por meio de pessoa jurídica, prestadora de serviços de saúde 

odontológica especializada para realização de consultas, diagnósticos, periodontia 

especializada, cirurgia, prótese, endodontia, exames e atendimento aos portadores de 

necessidades especiais. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES 

3.1.  O contratado deverá proceder o credenciamento de  todas as pessoas jurídicas 

interessadas, de modo, buscar efetivar a prestação de serviço e o contratante irá estabelecer 

dias e horários, agendamento pela secretaria municipal responsável. 

3.2. Obrigações do contratante: 

I. Transferir os recursos financeiros para execução dos objetos deste contrato. 

II. Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir o objeto deste 

contrato; 

III. Pagar o valor constante, conforme determina a tabela de procedimentos CISMEPAR; 

IV. Solicitar o reagendamento dos pacientes com antecedência mínima de 03 dias úteis, 

desde que por motivo justificado e devidamente comprovado, como, por exemplo: a) falta de 

transporte oficial do município; 

V. Fiscalizar a qualidade dos serviços, levando ao conhecimento do CONTRATADO, por 

escrito, qualquer irregularidade; 

VI. Acompanhar e avaliar a execução deste contrato; 

VII. Participar da comissão de acompanhamento que será instituída pelo CISMEPAR. 

VIII. Encaminhar a listagem de pacientes ao consórcio para agendamentos das clínicas 

credenciadas. 

IX.  Fica o contratante responsável em encaminhar o faturamento da empesa contratada com 

as devidas correções, análises e assinatura, confirmando se a prestação de serviço foi de 

forma inequívoca, garantindo eficiência nos atendimentos aos usuários do SUS. 

3.3 Das Obrigações do Contratado 

I.          Realizar  o processo licitatório para contratação das empresas de odontologia  por 

meio de Chamamento Público; 

II.          Instaurar Processo Administrativo, conforme a Instrução Normativa nº 005/2019; 

III.          Prestar os serviços durante a vigência deste contrato; 

IV.          Executar nos termos das legislações pertinentes, o necessário para consecução do 

objeto de que trata este contrato, observando sempre o critério de qualidade e custo; 

V.          Aplicar os recursos recebidos do município exclusivamente na consecução do objeto 

pactuado; 

VI.          Não realizar atendimentos sem a solicitação do contratante; 

VII.          Não realizar cobrança dos usuários; 

VIII.          Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões que se 

fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato. 

IX.          Suspender os atendimentos se o contratante não entregar o contrato assinado ao 

contratado, não renovar o prazo (se houver findado) e se não realizar o pagamento.    

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR CONTRATUAL 

4.1. O valor do presente contrato é o valor global aproximado de xxxxx (xxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxx reais), especificado conforme tabela abaixo: 

 



179 
 

PROCEDIMENTOS QUANTIDADE VALOR UN VALOR TOTAL 

    

4.2. O pagamento pelos serviços utilizados será efetuado pelo CONTRATANTE ao 

CONTRATADO, de forma mensal, de acordo com os valores da tabela CISMEPAR. 

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

5.1.  As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta do Orçamento do Município, 

sob as dotações orçamentárias abaixo relacionadas: 

Org
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 CLÁUSULA SEXTA – DA EMISSÃO DE NOTAS E PAGAMENTOS 

6.1. As notas serão emitidas pela CONTRATADA mediante apresentação pelo município 

CONTRATANTE dos relatórios de produção dos serviços realizados,  devidamente conferidos 

e atestados pela autoridade competente da CONTRATANTE. 

6.2. A nota fiscal deverá apresentar o número da dispensa de licitação e termo de contrato de 

prestação de serviços e outros que julgar conveniente, e não apresentar rasuras e/ou 

entrelinhas. 

6.3. O pagamento será efetuado mensalmente pela CONTRATANTE de acordo com a 

realização dos serviços, em até 10 (dez) dias corridos após a apresentação da nota fiscal, 

juntamente com a seguinte documentação: relação nominal dos prestadores de serviços, 

certidão negativa de débitos de tributos federais e dívida ativa da União (unificada com o 

INSS), Certidão de Regularidade junto ao FGTS. 

6.4. Vencido o prazo estabelecido no item 6.3 e não efetuado o pagamento, os valores serão 

corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações 

tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 40, inciso XIV, alínea "c", e 55, inciso III, da 

Lei Federal nº' 8.666, de 1993, com suas alterações posteriores. 

6.5. O Município se obriga a pagar somente o valor referente aos serviços efetivamente 

prestados, nos termos do objeto deste Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DO PRAZO 
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7.1. O presente Contrato terá vigência de 01 (um) ano, contados a partir de 00 de xxxx a 31 

de Dezembro de 2021, podendo ser prorrogado, por igual período, se não ocorreram 

alterações, mediante termo aditivo, celebrado de comum acordo entre as partes, pelo prazo 

máximo de 60 (sessenta) meses. 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO 

8.1. O presente Contrato poderá ser rescindido, nos termos do artigo 77 e seguintes da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e alterações e pelos seguintes motivos: 

a)   Inadimplência de Cláusula contratual; 

b)  Interrupção dos serviços por exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sem 

justificativa apresentada e aceita pelo CONTRATANTE; 

CLÁUSULA NONA: DA VINCULAÇÃO E DOS CASOS OMISSOS 

9.1. Este contrato está vinculado de forma total e plena ao processo de que lhe deu causa e 
os casos omissos serão dirimidos nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93, com suas 
alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO 

10.1. Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de Londrina/PR para dirimir quaisquer dúvidas 

oriundas do presente contrato que não possam ser resolvidas administrativamente, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor 

e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

Cidade/PR, ____ de _____________________ de 2020. 

___________________________________ 
Prefeito do MUNICÍPIO  
________________________________ 
Presidente CISMEPAR 
CISMEPAR 
Testemunhas: 
1 - _____________________________                2 - ______________________________ 
Nome:                                                         Nome: 
CPF nº                                                                    CPF nº 
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MODELO II 
CONTRATO 
  

Contrato que celebram o Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema 
- Cismepar e a Prefeitura do Município de XXX, 
visa atender o Programa do Centro de 
Especialidades Odontológicas – CEO e 
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ODONTOLOGIA - 
Ano de 2021: 
   

O MUNICÍPIO DE XXXXXX, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede na Rua XXXX nº XXXX, inscrito no CNPJ sob n° XXXXXXXX, neste ato devidamente 
representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. 
XXXXXX, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG n° 
XXXX e CPF/MF sob nº XXXXXX, doravante denominado contratante e o CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA - CISMEPAR, pessoa jurídica 
de direito público, com inscrição junto ao CNPJ/MF sob n°.00.445.188/0001-81, estabelecida 
na Travessa Goiânia nº 152, Centro, CEP: 86.020-120, na cidade de Londrina, Estado do 
Paraná, Telefone (43) 3371-0800, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. Roberto 
Dias Siena, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG 
nº.4.427.651-8 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº.623.960.999-49, residente e domiciliado 
na Rua Martini Siena, nº261, na cidade de Tamarana, Estado do Paraná, doravante 
denominado contratado, firmam o presente contrato: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
1.1 Aplicam-se ao presente contrato as disposições da legislação federal de licitações, Lei nº 
8.666/93, e de consórcios públicos, Lei nº 11.107/05, e as demais legislações aplicáveis à 
espécie. 
1.2 O presente contrato é celebrado com dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, 
inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93.  
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO. 
2.1 O presente contrato tem por objeto estabelecer as condições e obrigações entre as partes 
signatárias, cuja finalidade é o repasse de recursos financeiros destinados à aquisição, 
mediante processo licitatório, de insumos, equipamentos e instrumentos odontológicos a 
serem repassados ao Centro de Especialidades Odontológicas de _____________ (colocar o 
município) para atendimentos aos usuários do SUS. (RETIRAR ESSE ITEM PARA QUEM 
NÃO TEM REFERENCIA CEO) 
2.2 O presente contrato tem por objeto o credenciamento de serviços de Odontologia para o 
atendimento de pacientes nas especialidades de periodontia, cirurgia, prótese, endodontia e 
pacientes especiais por meio de pessoas jurídicas, prestadoras de serviços de saúde 
odontológica especializada para atendimentos aos usuários do SUS. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE ATENDIMENTO. 
3.1 O atendimento aos pacientes do contratante será realizado no Centro de Especialidades 
Odontológicas do Município de XXXXXXX de acordo com o seu protocolo de acesso. O 
protocolo deverá ser adotado por todos os municípios da microrregião do CEO. 
3.2 A estipulação do número de vagas será anual/mensal para atender aos pacientes dos 
municípios da microrregião no intuito de otimizar os serviços, organizar o fluxo de trabalho do 
CEO e facilitar a logística do transporte de cada município da microrregião. 
3.3 O agendamento dos pacientes ocorrerá no mês anterior à efetivação do atendimento, 
salvo em caso de atestado médico do profissional ou indisponibilidade de equipamento. 
3.4 As vagas ofertadas não serão cumulativas, mesmo no caso da falta do paciente, exceto 
no caso de que a falta ocorra por motivo justificado, como, por exemplo: a) falta de transporte; 
b) força maior e caso fortuito; c) por motivo de doença ou acidente; d) morte). 
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3.5 Permuta de vagas interespecialidades não serão realizadas, mesmo se o município não 
preencher a vaga de alguma especialidade no mês; 
3.6 Alteração e/ou ampliação na quantidade de vagas apenas serão realizadas no ano 
seguinte de acordo com a disponibilidade e possibilidade do CEO. 
3.7 O agendamento dos pacientes será realizado pelo Contratante, conforme previsto no 
Credenciamento. 
3.8 O atendimento aos pacientes pela empresa credenciada será realizado em estrutura 
própria da pessoa jurídica. 
 CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR CONTRATUAL. 
4.1. O valor da prestação de serviço, referente ao CEO é o valor global de xxxxx (xxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxx reais) que deverá ser pago ao contratado até o dia 20 de cada mês. 
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor de cada cota/vaga é de R$ 430,00. Tal valor será corrigido 
anualmente, por ocasião da renovação do contrato, pelo índice do IPCA. A 
4.2. Os valores dos procedimentos seguirão prioritariamente os preços da Tabela de Valores 
do CISMEPAR disponível no endereço eletrônico www.cismepar.org.br/serviços e quando da 
ausência do procedimento no rol da Tabela CISMEPAR, os procedimentos valores seguirão a 
Tabela Unificada de Procedimentos do SUS disponível no endereço eletrônico 
www.sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp. 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES. 
5.1 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
I. Transferir os recursos financeiros para execução dos objetos deste contrato. 
II. Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir o objeto deste 
contrato; 
III. Pagar o valor constante da cláusula 4.1, 4.2  no prazo avençado; 
IV. Não realizar cobrança dos usuários; 
V. Solicitar o reagendamento dos pacientes com antecedência mínima de 03 dias úteis, desde 
que por motivo justificado e devidamente comprovado, como, por exemplo: a) falta de 
transporte oficial do município; 
VI. Fiscalizar a qualidade dos serviços, levando ao conhecimento do CONTRATADO, por 
escrito, qualquer irregularidade; 
VII. Cumprir o protocolo de acesso do CEO; 
VIII. Acompanhar e avaliar a execução deste contrato; 
IX. Participar da comissão de acompanhamento que será instituída pelo CISMEPAR. 
X. Encaminhar a listagem de pacientes ao consórcio para agendamentos das clínicas 
credenciadas.  
5.2 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO - CISMEPAR: 
I. Manter durante toda a execução do contrato as obrigações por ele assumidas; 
II. Executar nos termos da legislação pertinente, o necessário para consecução do objeto de 
que trata este CONTRATO, observando sempre os critérios de qualidade e custo; 
III. Prestar os esclarecimentos quando solicitados; 
IV. Aplicar os recursos recebidos do município exclusivamente na consecução dos objetos 
pactuados; 
V. Instaurar os processos administrativos licitatórios e de Chamamento Público para os 
programas previsto neste contrato ao menos 01 vez por ano; 
VI. Adquirir e repassar mensalmente ao Município de XXX insumos odontológicos de acordo 
com a lista fornecida pelo Centro de Especialidades Odontológicas de XXX; 
VII. Prestar contas a cada 06 seis meses, enviando documento oficial a cada município sede; 
VIII. Participar da comissão de acompanhamento que será instituída pelo CISMEPAR. 
IX. Realizar  Chamamento Público para contratação de Prestação de Serviços de odontologia. 
X. Instaurar Processos Administrativos  face às empresas credenciadas quando houver 
violação contratual, conforme Instrução Normativa nº 05/2019. 
XI. Não poderá a contratada repassar insumos para as empresas credenciadas.  
5.3 – DAS OBRIGAÇÕES DO - MUNICÍPIO SEDE- CEO: 
I. Não realizar cobrança dos usuários; 

http://www.cismepar.org.br/
http://www.cismepar.org.br/
http://www.sigtap.datasus.gov.br/
http://www.sigtap.datasus.gov.br/
http://www.sigtap.datasus.gov.br/
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II. Receber os pacientes dos municípios referenciados para atendimento odontológico 
ofertando mensalmente as cotas para as especialidades do Centro de Especialidades 
Odontológicas, conforme número de cotas/vagas previamente estabelecidas com os 
municípios, de acordo com o quadro que segue abaixo: 

MUNICÍPI
O 

PRÓTES
E 

ENDODONT
IA 

CIRURGI
A 

PACIENTE
S 
ESPECIAI
S 

PERIODONT
IA 

TOTAL 
VAGA
S 
MÊS 

              

              

III. Ofertar aos municípios conveniados as cotas durante 11 meses ao ano, sendo que um 
mês ao ano não haverá agendamento por motivo de férias profissionais; 
IV. Ofertar reagendamento em caso de ausência de profissional (ex: licença médica ou 
exoneração) ou indisponibilidade de equipamentos; porém no caso do município sede não 
conseguir ofertar as vagas por mais de 2 meses consecutivos, o valor relativo ao número de 
vagas não ofertadas ao município da microrregião será devolvido ou descontado dos valores 
pagos nos meses seguinte, conforme acordo entre o CISMEPAR e o município da 
microrregião, cabendo ao município sede informar quantas vagas não foram utilizadas. 
V. As vagas/cotas serão ofertadas da seguinte forma, de acordo com a especialidade: 
endodontia (por elemento dental), cirurgia (por elemento dental), periodontia (por paciente – 
até 4 retornos), prótese (por peça protética) e pacientes especiais (por paciente – até 10 
retornos). 
VI. Acompanhar e avaliar a execução deste contrato.          
CLÁUSULA SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
6.1 As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta do Orçamento do Município, sob 
as dotações orçamentárias abaixo relacionadas: 
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§2º À prestação de serviços odontológicos de pessoas jurídicas: 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA EMISSÃO DE NOTAS E PAGAMENTOS. 
7.1. As notas serão emitidas pela CONTRATADA ao município CONTRATANTE; 

7.2. A nota fiscal deverá apresentar o número da dispensa de licitação e termo de contrato de 

prestação de serviços e outros que julgar conveniente, e não apresentar rasuras e/ou 

entrelinhas. 
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7.3. O pagamento será efetuado mensalmente pela CONTRATANTE de acordo com a 

realização dos serviços, em até 10 (dez) dias corridos após a apresentação da nota fiscal, 

juntamente com a certidão negativa de débitos de tributos federais e dívida ativa da União 

(unificada com o INSS), Certidão de Regularidade junto ao FGTS. 

7.4. Vencido o prazo estabelecido no item 7.3 e não efetuado o pagamento, os valores serão 

corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações 

tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 40, inciso XIV, alínea "c", e 55, inciso III, da 

Lei Federal nº' 8.666, de 1993, com suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS FINANCEIROS. 
8.1 Os valores repassados pelo contratante estarão aplicados no BANCO X – CONTA 
CORRENTE X e serão aplicados... 
CLÁUSULA NONA - DO PRAZO. 
9.1. O presente Contrato terá vigência de 01 (um) ano, contados a partir de 00 de xxxx a 00 
de xxx de 2021, podendo ser prorrogado, por igual período, mediante termo aditivo, celebrado 
de comum acordo entre as partes, pelo prazo máximo de 60 (sessenta) meses. 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE. 
10.1. Os preços dos serviços de saúde bucal ofertados pelo CEO serão reajustados 
anualmente, tomando-se por base o IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE. 
10.2 Os valores dos procedimentos oriundos da prestação de serviço da empresas 
credenciadas junto ao CISMEPAR acompanharão as oscilações da Tabela de Valores do 
CISMEPAR e Tabela Unificada de Procedimentos do SUS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO. 
11.1. O presente Contrato poderá ser rescindido, nos termos do artigo 77 e seguintes da Lei 
Federal nº. 8.666/93.  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA VINCULAÇÃO E DOS CASOS OMISSOS. 
12.1. Este contrato está vinculado de forma total e plena ao processo de que lhe deu causa e 
os casos omissos serão dirimidos nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93, com suas 
alterações posteriores. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de Londrina/PR para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente contrato que não possam ser resolvidas administrativamente, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja 
E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor 
e forma, na presença das testemunhas abaixo. 
Cidade/PR, ____ de _____________________ de 2021. 

___________________________________ 

Prefeito do MUNICIPIO _______________ 

 ________________________________ 

Nome do Presidente 

CISMEPAR 

Testemunhas: 

  
  
1 - _________________________      2 -________________________ 

Nome:                                                       Nome: 

CPF nº                                                      CPF nº 
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Modelo III 

CONTRATO 

 

  

Contrato que celebram o Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Médio 

Paranapanema - Cismepar e a Prefeitura do 

Município de XXX, visa atender o Programa 

do Centro de Especialidades Odontológicas – 

CEO, através dos recursos recebidos dos 

municípios da Microrregião para o ano de 

20XX: 

   

O MUNICÍPIO DE XXXXXX, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede na Rua XXXX nº XXXX, inscrito no CNPJ sob n° XXXXXXXX, 

neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício 

de seu mandato e funções, Sr. XXXXXX, residente e domiciliado nesta cidade, 

portador da Cédula de Identidade RG n°XXXX e CPF/MF sob nº XXXXXX, 

doravante denominado contratante e o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA - CISMEPAR, pessoa jurídica de direito 

público, com inscrição junto ao CNPJ/MF sob n°.00.445.188/0001-81, 

estabelecida na Travessa Goiânia nº 152, Centro, CEP: 86.020-120, na cidade de 

Londrina, Estado do Paraná, Telefone (43) 3371-0800, neste ato representada 

pelo seu Presidente, Sr. Roberto Dias Siena, brasileiro, casado, comerciante, 

portador da Cédula de Identidade RG nº.4.427.651-8 SSP/PR, inscrito no CPF/MF 

sob nº.623.960.999-49, residente e domiciliado na Rua Martini Siena, nº261, na 

cidade de Tamarana, Estado do Paraná, doravante denominado contratado, 

firmam o presente contrato: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

1.1Aplicam-se ao presente contrato as disposições da legislação federal de licitações, 

Lei nº 8.666/93, e de consórcios públicos, Lei nº 11.107/05, e as demais legislações 

aplicáveis à espécie. 

1.2 O presente contrato é celebrado com dispensa de licitação, com fundamento no 

art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93. 

 CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO. 

 2.1 O presente contrato tem por objeto estabelecer as condições e obrigações entre 

as partes signatárias, cuja finalidade é a aquisição de insumos, equipamentos e 

instrumentos odontológicos e materiais médico-hospitalares e credenciamento de 

serviços a serem repassados ao Centro de Especialidades Odontológicas de XXX 

para o atendimento de pacientes dos Municípios de:XXX, nas especialidades de 

periodontia, cirurgia, prótese, endodontia e pacientes especiais. 

 PARÁGRAFO ÚNICO: O atendimento aos pacientes será realizado no Centro de 

Especialidades Odontológicas no Município de XXX, localizado na XXX, de acordo 
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com o seu protocolo de acesso. O protocolo deverá ser adotado por todos os 

municípios da microrregião do CEO. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES. 

3.1 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE -MUNICÍPIO SEDE: 

I.            Não realizar cobrança dos usuários; 

II.    Receber os pacientes dos municípios conveniados para atendimento odontológico 

ofertando mensalmente as cotas para as especialidades do Centro de Especialidades 

Odontológicas, conforme número de cotas/vagas previamente estabelecidas com os 

municípios conveniados em XXX, de acordo com o que segue:  

MUNICÍP

IO 

PRÓTE

SE 

ENDODON

TIA 

CIRURG

IA 

PACIENT

ES 

ESPECIAI

S 

PERIODON

TIA 

TOTA

L 

VAG

AS 

MÊS 

              

              

III.           Ofertar aos municípios conveniados as cotas durante 11 meses ao ano, sendo 

que um mês ao ano não haverá agendamento por motivo de férias profissionais; 

IV.          Ofertar reagendamento em caso de ausência de profissional (ex: licença médica 

ou exoneração) ou indisponibilidade de equipamentos; porém no caso do município 

sede não conseguir ofertar as vagas por mais de 2 meses consecutivos, o valor 

relativo ao número de vagas não ofertadas ao município da microrregião será 

devolvido ou descontado dos valores pagos nos meses seguinte, conforme acordo 

entre o CISMEPAR e o município da microrregião, cabendo ao município sede 

informar quantas vagas não foram utilizadas. 

V.           As vagas/cotas serão ofertadas da seguinte forma, de acordo com a 

especialidade: endodontia (por elemento dental), cirurgia (por elemento dental), 

periodontia (por paciente – até 4 retornos), prótese (por peça protética) e pacientes 

especiais (por paciente – até 10 retornos).       

VI.          Acompanhar e avaliar a execução deste contrato. 

VII.        Participar da comissão de acompanhamento que será instituída pelo 

CISMEPAR. 

3.2 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO - CISMEPAR: 

I. Manter durante toda a execução do contrato as obrigações por ele assumidas; 

II. Executar nos termos da legislação pertinente, o necessário para consecução do 

objeto de que trata este contrato, observando sempre os critérios de qualidade e 

custo; 

III. Prestar os esclarecimentos quando solicitados; 

IV. Aplicar os recursos recebidos do município exclusivamente na consecução do 

objeto pactuado; 
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V. Instaurar os processos administrativos licitatórios e de Chamamento Público para 

os programas previsto neste contrato ao menos 01 vez por ano; 

VI. Adquirir e repassar, durante a  vigência do contrato e conforme necessidade do 

Centro de Especialidades Odontológicas, ao Município de XXX insumos 

odontológicos de acordo com a lista fornecida pelo Centro de Especialidades 

Odontológicas de XXX; 

VII. Prestar contas a cada 06 seis meses, enviando documento oficial a cada 

município sede; 

VIII. Participar da comissão de acompanhamento que será instituída pelo CISMEPAR. 

3.3 - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO. 

I. Transferir os recursos financeiros para execução do objeto deste Contrato, referente 

ao total de cotas/vagas, sendo que o valor unitário de cada cota/vaga no ano de XXX 

é R$ 430,00 . 

II. Proporcionar todas as facilidades para que o contratado possa cumprir o objeto 

deste contrato; 

III. Pagar os valores devidos no prazo avençado; 

IV. Não realizar cobrança dos usuários; 

V. Uma vez ao ano será facultado solicitar reagendamento de pacientes com 

antecedência mínima de 03 dias úteis, desde que por motivo justificado e 

devidamente comprovado, como, por exemplo: a) falta de transporte oficial do 

município; 

VI. Fiscalizar a qualidade dos serviços, levando ao conhecimento do CONTRATADO, 

por escrito, qualquer irregularidade; 

VII. Cumprir o protocolo de acesso do CEO; 

VIII.    Acompanhar e avaliar a execução deste contrato; 

IX.          Participar da comissão de acompanhamento que será instituída pelo 

CISMEPAR. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE ATENDIMENTO. 

4.1 A estipulação do número de vagas será anual ou mensal, definida de acordo com 

a organização do Centro de Especialidades Odontológicas, para atender aos 

pacientes dos municípios da microrregião no intuito de otimizar os serviços, organizar 

o fluxo de trabalho do Centro de Especialidades Odontológicas e facilitar a logística 

do transporte de cada município da microrregião. 

4.2 O agendamento dos pacientes ocorrerá no mês anterior à efetivação do 

atendimento, salvo em caso de atestado médico do profissional ou indisponibilidade 

de equipamentos no Centro de Especialidades Odontológicas XXX. 

4.3 As vagas ofertadas não serão cumulativas, mesmo no caso da falta do paciente, 

exceto no caso de que a falta ocorra por motivo justificado como exemplificado no 

item 5 da cláusula 3.3. 

4.4 Permutas de vagas interespecialidades não serão realizadas, mesmo se o 

município não preencher a vaga de alguma especialidade no mês; 

4.5 Alteração e/ou ampliação na quantidade de vagas apenas serão realizadas no 

ano seguinte de acordo com a disponibilidade e possibilidade do CEO; 

 CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS. 
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5.1 Para execução deste contrato, serão destinados recursos financeiros no valor de 

total de R$ XXX proveniente dos repasses mensais referente ao ano de XXX dos 

municípios conveniados através dos seguintes valores: XXX; em 12 (doze) parcelas 

recebidas até o dia 20 de cada mês. 

5.2 Fica estipulado que o reajuste anual do valor de cada cota/vaga, de acordo com o 

índice IPCA, para fins de aditivo ou renovação de contrato para o ano subseqüente. 

PARÁGRAFO ÚNICO: No caso da não transferência do recurso no prazo estipulado 

no “caput”, o CONSÓRCIO informará imediatamente o município de XXX, para a 

suspensão dos atendimentos aos pacientes do município em atraso. 

CLÁUSULA SEXTA – DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS. 

6.1 Os valores repassados pelos municípios conveniados estarão aplicados no 

BANCO X – CONTA CORRENTE X e serão aplicados... 

PARÁGRAFO ÚNICO: O consórcio prestará contas dos recursos alocados pelos 

MUNICÍPIOS e dos rendimentos de aplicações financeiras, a cada 06 seis meses, 

enviando documento oficial a cada município sede. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO. 

 7.1 O presente Contrato terá vigência de 01 (um) ano, contados a partir de 00 de 

xxxx a 00 de xxx de XXX, podendo ser prorrogado, por igual período, mediante termo 

aditivo, celebrado de comum acordo entre as partes. 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO. 

8.1 O presente Contrato poderá ser rescindido, nos termos do artigo 77 e seguintes 

da Lei Federal nº. 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA: DA VINCULAÇÃO E DOS CASOS OMISSOS. 

9.1. Este contrato está vinculado de forma total e plena ao processo de que lhe deu 

causa e os casos omissos serão dirimidos nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93, 

com suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO. 

10.1 Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de Londrina/PR para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas do presente contrato que não possam ser resolvidas 

administrativamente, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

  
Londrina, ____ de _____________________ de 2020. 
__________________________________ 
Nome do Prefeito 
Prefeito do MUNICIPIO 
  
________________________________ 
Nome do Presidente CISMEPAR 
 
Testemunhas: 
1 - _____________________________                    2 _______________________ 
Nome:                                                                   Nome: 
CPF nº                                                                  CPF nº  
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Anexo 7 – Contratualização para transferências de recursos federais para o 

Programa de Atenção Ambulatorial Especializada em Saúde 

https://bit.ly/378iwPx 
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Anexo 8 – Convênio COMSUS e Resoluções Qualicis para transferências de 

recursos estaduais para o Programa de Atenção Ambulatorial Especializada em 

Saúde 
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Anexo 9 – Minuta de Contrato do Programa de Complementação à Saúde 

Municipal 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Referente: Dispensa de Licitação n°.xxxx - xxxx 

CONTRATO Nº xx.xxxx 

                                

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO XXXX - 

CISMEPAR, NA FORMA ABAIXO: 

  

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE XXXXXX, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede na Rua XXXX nº XXXX, inscrito no CNPJ sob n° XXXXXXXX, neste 

ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e 

funções, Sr. XXXXXX, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade 

RG n°.XXXX e CPF/MF sob nº.XXXXXX e 

                

CONTRATADA: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO 

PARANAPANEMA - CISMEPAR, pessoa jurídica de direito público, com inscrição junto ao 

CNPJ/MF sob n°.00.445.188/0001-81, estabelecida na Travessa Goiânia nº 152, Centro, 

CEP: 86.020-120, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, Telefone (43) 3371-0800, neste 

ato representada pelo seu Presidente, Sr. _______, brasileiro, estado civil, portador da 

Cédula de Identidade RG nº. , inscrito no CPF/MF sob nº., residente e domiciliado na Rua, na 

cidade de ___,  Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADO tem justos e 

contratados o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. Aplicam-se ao presente contrato as disposições da legislação federal de licitações, Lei nº 

8.666/93, e de consórcios públicos, Lei nº 11.107/05, e as demais legislações aplicáveis à 

espécie. 

1.2.  O presente contrato é celebrado com dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, 

inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1.   Constitui objeto deste Contrato os programas abaixo elencados: 

PROGRAMA 01 POTENCIALIZAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
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PROGRAMA 02 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS COLETORES 

PARA COLOSTOMIA E UROSTOMIA 

PROGRAMA  03 CONFECÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU INCLUINDO ARMAÇÃO E LENTES. 

2.2              O CONTRATADO irá instaurar as licitações/chamamentos públicos para 

contratação de pessoas jurídicas que prestem os serviços/entrega de objetos descritos nos 

programas 01, 02 e 03. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL 

3.1. O valor do presente contrato é o valor global aproximado de xxxxx (xxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxx reais), especificado conforme tabela abaixo:  

PROGRAMAS VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

01     

02     

  

3.2. O pagamento pelos programas realizados e executados será efetuado pelo 

CONTRATANTE ao CONTRATADO, de forma mensal, de acordo com os valores expressos 

no item 2.1. 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO 

I. Instaurar os processos administrativos licitatórios e de Chamamento Público para os 
programas previsto neste contrato; 

II.  Manter durante toda a execução do contrato as obrigações por ele assumidas; 

III. Prestar os serviços durante a vigência deste contrato; 

IV. Executar nos termos da legislação pertinente, o necessário para consecução do objeto de 
que trata este CONTRATO, observando sempre os critérios de qualidade e custo; 

V.  Prestar os esclarecimentos quando solicitados; 

VI. Aplicar os recursos recebidos do município exclusivamente na consecução do objeto 
pactuado; 

VII. Não realizar cobrança dos usuários; 

VIII.  Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões que se fizerem 
necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

I.  Transferir os recursos financeiros para execução do objeto deste Contrato. 
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II. Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir o objeto 
deste Contrato; 

III.Reajustar os valores deste contrato de acordo com os reajustes da tabela e 
licitações/chamamento público; 

IV.  Pagar o valor constante da cláusula terceira, no prazo avençado na clausula sétima; 

V.  Fiscalizar a qualidade dos serviços, levando ao conhecimento do CONTRATADO, por 
escrito, qualquer irregularidade, que deverá ser sanada, sob pena de rescisão; 

VI. O representante da Administração responsável pela fiscalização anotará em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que 
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

CLAUSULA SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

6.1.            As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta do Orçamento do 

Município, sob as dotações orçamentárias abaixo relacionadas: 
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sa 
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m 
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de 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA EMISSÃO DE NOTAS E PAGAMENTOS 

7.1. As notas serão emitidas pela CONTRATADA mediante apresentação pelo município 

CONTRATANTE dos relatórios de produção dos exames, da confecção dos óculos e da 

entrega dos equipamentos coletores (colostomia e urostomia), devidamente conferidos e 

atestados pela autoridade competente da CONTRATANTE. 

7.2. A nota fiscal deverá apresentar o número da dispensa de licitação e termo de contrato de 

prestação de serviços e outros que julgar conveniente, e não apresentar rasuras e/ou 

entrelinhas. 

7.3. O pagamento será efetuado mensalmente pela CONTRATANTE de acordo com a 

realização dos serviços, em até 10 (dez) dias corridos após a apresentação da nota fiscal, 

juntamente com a seguinte documentação: relação nominal dos prestadores de serviços, 

certidão negativa de débitos de tributos federais e dívida ativa da União (unificada com o 

INSS), Certidão de Regularidade junto ao FGTS. 

7.4. Vencido o prazo estabelecido no item 7.3 e não efetuado o pagamento, os valores serão 

corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações 

tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 40, inciso XIV, alínea "c", e 55, inciso III, da 

Lei Federal nº' 8.666, de 1993, com suas alterações posteriores. 
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7.5. O Município se obriga a pagar somente o valor referente aos serviços efetivamente 

prestados, nos termos do objeto deste Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA: DO PRAZO 

8.1. O presente Contrato terá vigência de 01 (um) ano, contados a partir de 00 de xxxx a 31 

de Dezembro de 2021, podendo ser prorrogado, por igual período, se não ocorreram 

alterações, mediante termo aditivo, celebrado de comum acordo entre as partes, pelo prazo 

máximo de 60 (sessenta) meses. 

CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO 

9.1. O presente Contrato poderá ser rescindido, nos termos do artigo 77 e seguintes da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e alterações e pelos seguintes motivos: 

a)  Inadimplência de Cláusula contratual; 

b) Interrupção dos serviços por exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sem 

justificativa apresentada e aceita pelo CONTRATANTE; 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA VINCULAÇÃO E DOS CASOS OMISSOS 

10.1. Este contrato está vinculado de forma total e plena ao processo de que lhe deu causa e 

os casos omissos serão dirimidos nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93, com suas 

alterações posteriores. 

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO 

11.1. Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de Londrina/PR para dirimir quaisquer dúvidas 

oriundas do presente contrato que não possam ser resolvidas administrativamente, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor 

e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

 Cidade/PR, ____ de _____________________ de 2020. 

___________________________________ 

Prefeito do MUNICIPIO 

________________________________ 

Presidente CISMEPAR 

Testemunhas: 

1 - _____________________________                2 - ______________________________ 

Nome:                                                         Nome: 

CPF nº                                                                    CPF nº  
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Anexo 10 – Convênio para transferências de recursos estaduais para o 

Programa de Apoio à Urgência e Emergência Estadual
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Anexo 11 – Contrato do Programa de Apoio à Urgência e Emergência Municipal 
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Anexo 12 - Contrato e Documento Descritivo do Programa de Apoio à Saúde 

Mental  



242 
 

Anexo 13 – Minuta de Contrato do Programa de Apoio ao Transporte Sanitário 

Macrorregional de Pacientes  

CONTRATO Nº .../2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº..../2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº ..../2020 

  

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DE................. E O CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA - 

CISMEPAR VISANDO A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE  

SANITÁRIO MACRORREGIONAL DE PASSAGEIROS 

(PACIENTES) PARA CURITIBA. 

 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE xxx, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede na Rua_, inscrito no CNPJ sob n° ___, neste ato devidamente 

representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. 

____, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade 

RG n° ______ SSP/PR e CPF/MF sob nº._____  doravante denominado CONTRATANTE e 

de outro O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema – 

CISMEPAR – pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 

00.445.188/0001-81, com sede na Travessa Goiânia, 152 – Centro na cidade de Londrina, 

Estado do Paraná, neste ato representado por seu presidente Sr. ____________, 

brasileiro, estado civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. ______, inscrito no 

CPF/MF sob nº. _______, residente e domiciliado na Rua _______nº _______ na cidade 

de _______-PR,  Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADO, resolvem 

firmar o presente documento, como especificado na cláusula primeira, em conformidade o 

processo de Dispensa de Licitação n.º/ Contrato n.º sob a regência da Lei Federal n.º 

8.666/93 e alterações posteriores, naquilo que couber, e mediante as seguintes cláusulas 

e condições: 

 CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto estabelecer as condições de obrigações entre as partes 

signatárias, cuja finalidade é o repasse de recursos financeiros destinados ao transporte 

sanitário macrorregional de passageiros (pacientes) para Curitiba. Com bases 

em: 

- LONDRINA - CAMBÉ - ROLÂNDIA - ASSAÍ - PORECATU 

ITEM ORI/DESTINO UNIDADE CAB./ CAMA 

01 Londrina/Curitiba Unidade Convencional 

02 Curitiba/Londrina Unidade Convencional 
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03 Londrina/Curitiba Unidade Cabine/cama 

04 Curitiba/Londrina Unidade Cabine/cama 

05 Cambé/Curitiba Unidade Convencional 

06 Curitiba/Cambé Unidade Convencional 

07 Rolândia/Curitiba Unidade Convencional 

08 Curitiba/Rolândia Unidade Convencional 

11 Porecatu/Curitiba Unidade Convencional 

12 Curitiba/Porecatu Unidade Convencional 

09 Assai/Curitiba Unidade Convencional 

10 Curitiba/Assai Unidade Convencional 

“Verificar a origem e o destino do seu município, retirar o que não utilizar” 

 PARÁGRAFO ÚNICO: 

As prestações de serviços descritas neste termo serão desempenhadas por empresa 

contratada via processo administrativo, instaurado pelo consórcio. 

 CLÁUSULA SEGUNDA: DA BASE LEGAL 

O presente contrato é amparado legalmente pela lei 8.666/93, art. 24, inciso XXVI. 

Parágrafo Único: Em caso de necessidade, as partes poderão ajustar o presente 

instrumento mediante Termo Aditivo a ser celebrado, nos termos das normas vigentes. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO 

1. Manter durante toda a execução do contrato as obrigações por assumidas e todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas; 

2. prestar os serviços, sem interrupções, durante a vigência deste contrato; 

3.  Executar nos termos da legislação pertinente, o necessário para consecução do 

objeto de que trata este CONTRATO, observando sempre os critérios de qualidade e 

custo; 

4. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados; 

5. Aplicar os recursos recebidos do município exclusivamente na consecução do objeto 

pactuado neste contrato; 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO 

1. Transferir os recursos financeiros para execução do objeto deste Contrato, 

observado o teto financeiro estabelecido na Clausula do valor do Contrato. 

2. A Fiscalização das atividades deste contrato é de responsabilidade do MUNICIPIO 

CONTRATADO e será executada em conformidade com o contrato e a Lei 8.666/93; 
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3. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis; 

4. Rescindir o Contrato, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n. 8.666/93. 

 CLÁUSULA QUINTA: DO VALOR DO CONTRATO 

O preço total anual estimado para o presente contrato é no valor de R$ ______________ 

(..........................................). 

PARÁGRAFO ÚNICO: 

As despesas correrão por conta da Dotação Orçamentária nº. 

....................................................., Fonte ..........................................., em 

conformidade com o Plano de Aplicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DO PAGAMENTO 

O pagamento pelos procedimentos realizados será efetuado pelo MUNICIPIO AO 

CONSÓRCIO, devendo a empresa contratada pelo CONSÓRCIO disponibilizar mensalmente 

os relatórios constando o nome do passageiro (paciente), dia e horário do transporte de 

ida e volta 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 

O pagamento será efetuado pelo Departamento Financeiro do CONTRATANTE, por 

processo legal, até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente à realização dos serviços. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 

Para execução do pagamento o CONTRATADO deverá apresentarão CONTRATANTE, como 

condição para o recebimento, os seguintes documentos, dentro dos seus prazos de 

validade: 

a) Certidão Negativa de Débito fornecida pelo INSS; 

b) Certidão de Regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço, expedida pela Caixa Econômica Federal. 

CLÁUSULA OITAVA: DO PRAZO 

O presente Contrato terá vigência de 01 (um) ano, contados retroativamente a partir de 

00 de xxxx a 00 de xxx de 2021, podendo ser prorrogado, por igual período, se não 

ocorreram alterações, mediante termo aditivo, celebrado de comum acordo entre as 

partes, pelo prazo máximo de 60 (sessenta) meses. 

CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO 

O presente Contrato poderá ser rescindido, nos termos do artigo 77 e seguintes da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e alterações e pelos seguintes motivos: 

a)           – Inadimplência de Cláusula contratual; 

b)           – Interrupção dos serviços por exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sem 

justificativa apresentada e aceita pelo CONTRATANTE; 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA VINCULAÇÃO E DOS CASOS OMISSOS 
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Este contrato está vinculado de forma total e plena ao processo de, que lhe deu causa e os 

casos omissos serão dirimidos nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93, com suas 

alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de Londrina/PR para dirimir quaisquer dúvidas 

oriundas do presente contrato que não possam ser resolvidas administrativamente, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

 Município/PR, ____ de _____________________ de 2020. 

_________________________________ 

Prefeito do MUNICÍPIO 

_________________________________ 

Presidente Cismepar 

CISMEPAR 

Testemunhas: 

1 - _____________________________                2 - ______________________________ 

Nome:                                                         Nome: 

CPF nº                                                                    CPF nº 
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Anexo 14 – Tabela de Procedimentos do Cismepar 
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Anexo 15 – Lista de contatos do Cismepar 

 

Fonte: AE/Cismepar 

 


