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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DA SAÚDE DO CISNORDESTE/SC 
 

Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às 14:00 horas, iniciou se 1 

na sede da Associação de Municípios do Nordeste de Santa Catarina - AMUNESC localizada 2 

a Rua Max Colin, n° 1843, Bairro América, no município de Joinville (Santa Catarina), a 4ª 3 

Reunião Ordinária do Colegiado de Saúde do Consórcio Intermunicipal de Saúde do 4 

Nordeste de Santa Catarina - CISNORDESTE/SC que contou com a presença dos 5 

Secretários Municipais da Saúde, técnicos da área da saúde, e, equipe técnica do 6 

CISNORDESTE/SC. Não se fizeram representar os municípios de Barra Velha, Corupá, 7 

Massaranduba e São Francisco do Sul.  1º assunto:  Aprovação de ata da reunião 8 

anterior (07/05/2019): O Sr. Roland Ristow Jr. coordenador do Colegiado da Saúde 9 

tomou a palavra apresentando a pauta do dia e perguntou se havia mais algum item para 10 

ser acrescentado ou retirado da pauta. Ana Maria solicitou a inclusão de mais um assunto 11 

na pauta, sendo este, o medicamento Propranolol. Após inclusão do assunto foi dado 12 

andamento na reunião.  Ana perguntou se havia alguma consideração sobre a ata. Como 13 

não houve manifestação contrária, a ata foi aprovada 2º assunto: Debate sobre a 14 

Comissão Gestora do CEO Tipo III: Ana comentou que nem todos os municípios do 15 

Cisnordeste/SC fazem parte do CEO Tipo III. Fazem parte os seguintes municípios: 16 

Joinville, Garuva, Itapoá, Araquari, Rio Negrinho, São Francisco do Sul, São João do 17 

Itaperiú e Barra Velha, num total de 8 municípios. Temos um novo convênio que foi 18 

assinado no ano de 2018 que estabelece a sua operacionalização. Esse convênio tem um 19 

artigo que trata da necessidade de ter uma Comissão Gestora e também uma Câmara de 20 

Compensação. E desde o mês de maio 2018, quando iniciou a operacionalização do 21 

convenio 17/2018 - CEO Tipo III, os Secretários de Saúde decidiram que a composição da 22 

Câmara de Compensação e Comissão Gestora fosse a mesma, e a reunião seria na mesma 23 

data. Esta organização não vem dando certo porque a Comissão Gestora é deliberativa e a 24 

Câmara de Compensação é técnica e subsidia as deliberações da Comissão. Conforme o 25 

Regimento interno escrito na primeira reunião (agosto 2018), a Comissão Gestora tem 26 

por finalidade gerenciar, deliberar e decidir sobre todas as decisões concernentes ao 27 

convênio do CEO, ou seja, quem vem para a reunião tem que ter o poder de decisão sobre 28 

o que for apresentado pelas proposições da reunião pela Câmara de Compensação. Está 29 

faltando alinhamento nessas reuniões. As reuniões acontecem de três em três meses. 30 

Como essa reunião foi a segunda da Comissão Gestora que aconteceu semana passada dia 31 

28/05/2019, sendo necessário alinhar e definir atribuições da Comissão Gestora e 32 

Câmara de Compensação em dias diferentes no mínimo uma semana de diferença na data. 33 

O Rodrigo Andrioli representando Joinville ressaltou a importância da Câmara de 34 

Compensação para discutir vários assuntos e poder fazer vários ajustes e quantitativos, e 35 

assim, viabilizar a organização de todo o processo, além de aprovar os relatórios de 36 

produção. Ana comentou que encaminhará um ofício solicitando informações e cada 37 

Prefeito deverá reencaminhar um documento indicando o componente com poder de 38 

deliberação para fazer parte da Comissão Gestora e quem irá participar da Câmara de 39 

Compensação do CEO Tipo III. 3º assunto: Discussão sobre o PRI – Planejamento 40 

Regionalizado Integrado: Ana Maria comentou que existem prazos a serem cumpridos 41 

sobre a Regionalização. Foi repassado na Reunião da CIR que todos precisam entregar o 42 
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produto pronto até dia 24/06.  Ao fazer levantamento de dados epidemiológicos e de 43 

produção que estão nos sites oficiais e perceberam que muitas informações não fecham 44 

então precisa aprimorar. Um exemplo de informação que não está correta é a mortalidade 45 

infantil no município de São João do Itaperiú, no qual está no site 35 por mil habitantes e 46 

isso não deve ser verdadeiro. Porque essa estatística no Brasil de mortalidade infantil é 47 

de 14 por mil habitantes. Iremos trabalhar nessas informações e cada município irá 48 

verificar a sua para fazer um planejamento com enfoque no que é realmente é necessário. 49 

E quais são as necessidades da macrorregião e vazios assistenciais. O Planejamento está 50 

apenas no início e todos precisam se envolver para efetivamente conseguirmos um PRI 51 

de acordo com a realidade macrorregional. A reunião da CIR ampliada ainda não foi 52 

agendada.   4º assunto:  Deliberação CIB/290/18:  A Deliberação 290/CIB/2018 aprova 53 

os critérios para a regulamentação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde no Estado de 54 

Santa Catarina, no âmbito do Sistema Único de Saúde. No dia 23 de maio houve reunião 55 

da CIB e o Secretário de Saúde de Garuva, senhor Roland, participou e informou que veio 56 

à tona novamente a questão da produção dos consórcios. Foi aprovado na reunião  que o 57 

Estado de SC e o Cosems/SC tem 90 dias para trazer a regulamentação necessária e vai 58 

depender da  força e das ações dos secretários de saúde para que efetivamente isso 59 

aconteça. Roland frisou que essas informações estão na jurídica e em Ata do Cosems. Ana 60 

comentou que  é necessário regulamentar os artigos 5º, 6º e 8º da deliberação. A comissão 61 

de Saúde dos consórcios públicos de SC já fez uma minuta da regulamentação do art. 5º 62 

porém em 2019 não houve nenhuma reunião do subgrupo de consórcios da Câmara 63 

Técnica de Gestão da CIB. O Secretário de Saúde de São Bento do Sul, vice-presidente do 64 

COSEMS, está empenhado em agilizar e operacionalizar este processo. Ana solicitou que 65 

a partir de agosto toda produção referente ao Cisnordeste/SC deverá ser em BPA-I 66 

visando formar série histórica por procedência dos usuários, isto é, por município A Rede 67 

Nacional de consórcios vem fazendo esta defesa junto ao Ministério da Saúde.  5º assunto: 68 

Rede de Doenças Crônicas não Transmissíveis - DCNT: Ana Maria comentou que a 69 

linha de cuidado da Rede de Doenças Crônicas na nossa região não evoluiu, ou seja, não 70 

foi implantada. Na macrorregião a Rede de Doenças Crônicas não teve progresso. Na 71 

última reunião foi comentado que a sede própria do Consórcio terá como foco uma 72 

policlínica para doenças crônicas não transmissível. Ana convidou os Secretários de Saúde 73 

para uma visita para conhecer o modelo da Rede de Doenças Crônicas no Paraná, que no 74 

Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná - COMESP começou há 1 ano e lá foi 75 

operacionalizado numa estrutura já existente. Essa policlínica está localizada em São José 76 

dos Pinhais/PR e a visita será agendada para que os Secretários conheçam e vejam os 77 

resultados obtidos. Piên faz parte também deste consórcio e tem relatado excelentes 78 

resultados. 6º assunto: Informes de audiência no Ministério da Saúde: Ana comentou 79 

que na reunião realizada no dia 29 de maio no Ministério da Saúde em Brasília/DF, 80 

estavam presentes o representante do Conass - Rene, do Conasems - Mauro, do Ministério 81 

da Saúde – Francisco secretário da SAS, Carmem Zanotto que é a presidente da frente 82 

parlamentar mista de saúde da Câmara Federal, Leandri, deputada do Paraná e também 83 

membro da  frente  parlamentar e os membros da Rede Nacional de Consórcios – Vitor 84 

(SP), Narcélio (MG), Daniela (PR), Ana e Cleones (SC). Ana falou que saíram de Brasília 85 

com a tarefa de apresentar em 45 dias a produção dos consórcios de saúde do Brasil 86 

inteiro pois o Ministério da saúde não tem estas informações pois não há como ser feito o 87 

faturamento enquanto não for regulamentado pelo MS. Os membros da RNC está fazendo 88 
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o levantamento. 7º assunto: Outros assuntos: Propranolol - Ana Maria comentou sobre 89 

o medicamento Propranolol do pregão 001/2019. A empresa vencedora foi a Dimaster, 90 

porém solicitou o cancelamento desse item porque estão com a capacidade produtiva 91 

reduzida e não terão como entregar o medicamento (foi incluso na solicitação de 92 

cancelamento o parecer de 02 laboratórios confirmando a dificuldade em produção) 93 

sendo consultados os outros 11 participantes., apenas a empresa Vitasul tem interesse, 94 

mas somente se for no valor de R$ 0,05 unidade de 40 mg. A Dimaster ganhou a R$ 0,014, 95 

tornando-se necessária aprovação dos Secretários sobre aceitar esse valor da empresa 96 

Vitasul ou desistir e cada município precisará fazer compra direta. Ficou decidido que 97 

todos irão verificar com seus farmacêuticos e se manifestar sobre o assunto até o dia 98 

seguinte após essa reunião. Soma: Ana informou que a empresa Soma tinha uma multa e 99 

essa será revertida em medicamentos aos municípios, já foi repassado o valor da multa e 100 

a forma de divisão dos medicamentos. Foi feita uma distribuição do quantitativo em 101 

planilha. Cada município encaminhou a sua demanda. Essa planilha será entregue a 102 

empresa Soma que terá 15 dias para distribuir aos municípios. Uma nota fiscal irá para os 103 

municípios e outra ao Cisnordeste/SC como prova de entrega e cumprimento da multa, 104 

mas se no prazo de 18 meses a empresa cometer qualquer infração a multa e o prazo de 105 

será multiplicado em 50%. Eles poderão participar dos pregões, porém não podem sofrer 106 

infração, caso contrário, serão penalizados novamente. O Sr. Roland Ristow Jr. 107 

coordenador do Colegiado da Saúde tomou a palavra e gradeceu a presença de todos. 108 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Eu, Kalinka Caroline 109 

Godoy Grisang lavrei a presente ata. 110 

 
 
   Rosane Pscheidt Fialho                   Roland Ristow Junior                  Etiane Ploszai Linzmeyer 
Rep. de Bal. Barra do Sul                Sec. de Saúde de Garuva                 Rep.  de São Bento do Sul 
 
           
         Orlando Tecilla                               Danielli dos Santos                           Carolina da Costa Telma 
Sec. Saúde de Schroeder                            Rep.  de Piên                              Sec. de Saúde de Campo Alegre 
 
     
 
              Gisele T. L. Momm                                Rodrigo Andrioli                      Antonio A. de Azevedo 
Sec. de Saúde de São João de Itaperiú           Rep. de Joinville                         Rep. de Guaramirim 
 
 
 
 
      Fabiana Conrado                                       Maclóvia Fontoura                        Sandra R. M. da Silva   
 Rep. de Jaraguá do Sul                           Sec. de Saúde de Araquari                Sec. de Saúde de Itapoá 
 
 
 
Adriano Pscheidt                                     Ana Maria Groff Jansen                      Kalinka C. G. Grisang                                                                                                                     
Rep. de Rio Negrinho                                 Diretora Executiva                              Apoio Logístico 
                                                                          CISNORDESTE/SC                            CISNORDESTE/SC   
 


