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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL DO COLEGIADO DA SAÚDE DO 
CISNORDESTE/SC 

 
 
 
Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, as 17:06h, a Diretora 
Executiva do CISNORDESTE/SC, Ana Maria Groff Jansen encaminhou aos secretários da 
saúde dos  dezessete municípios consorciados, via sistema eletrônico, a pauta da reunião 
e seus anexos, solicitando análise do conteúdo e posterior devolutiva até o dia 
14/02/2019, as 17:00h. Os municípios que responderam as questões pautadas foram: 
Araquari, Campo Alegre, Garuva, Jaraguá do Sul,  Massaranduba, Piên, São Bento do Sul e 
Schroeder. 
 

 

Relata-se, portanto, a apuração das manifestações: 
 
 
1º assunto: Aprovação de ata da reunião anterior (05/12/2018): Aprovada por 
unanimidade de todos. 
 

2º assunto: Apresentação de novos credenciamentos/descredenciamentos a partir 
de janeiro/2019: A relação contendo os novos credenciamentos/descredenciamentos 
entre outros, foi encaminhada aos municípios via e-mail as quais deverão ser repassadas 
aos responsáveis pelos agendamentos do Cisnordeste. Em consenso, os municípios de 
Campo Alegre, Piên e São Bento do Sul, demostraram a urgência pela busca de prestadores 
de serviços para ressonância magnética e tomografia computadorizada com sedação 
principalmente para atender os casos de crianças. 
 
3º assunto: Apresentação Edital 02/2018 Credenciamento Universal: O Edital nº 
02/2018 que trata do credenciamento de prestadores de serviços de saúde foi 
encaminhado via e-mail aos municípios. A vigência do Edital é de 01/01/2019 a 
31/12/2023 (cinco anos). Solicitado ficar atento a questão do comando único que no novo 
edital será credenciado apenas fornecedores da área de abrangência do CISNORDESTE, 
isto é, dos 17 municípios. 
 

4º assunto: Apresentação Tabela CIS 2019: A Tabela de valores do CISNORDESTE/SC 
para 2019 foi encaminhada via e-mail aos municípios. Deverá ser apresentada aos 
Conselhos Municipais de Saúde de cada município consorciado e deve ser o preço de 
referência máximo para aquisição dos serviços nela fixados, pois o consórcio é uma 
autarquia de cada ente consorciado..  O prazo de entrega das atas ao Consórcio é até maio 
2019. A tabela também será apresentada na próxima reunião da CIR para aprovação 
conforme deliberação CIB/SC 290/2018. Todos concordaram. O município de Campo 
Alegre externou que apresentará a tabela ao Conselho no dia 09.04.2019. O município de 
Piên também arguiu que deverá apresentar a tabela em abril/2019. 
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5º assunto: Prorrogação Edital de Medicamentos 02 e 03/2018: Considerando que o 
CISNORDESTE está mudando a plataforma de Pregão eletrônico saindo da BLL e indo para 
o Portal de Compras Públicas, devido orientação do TCE/SC, houve a necessidade de 
treinamentos que só foram viabilizados em fevereiro/2019. Por essa razão as atas do 
pregão 02/2018 e 03/2018 foram prorrogadas até 30/04/2019. O pregão 01/2019 será 
realizado na última semana de fevereiro. Todos concordaram. 
 
 

6º assunto: Ciclo de debates sobre Financiamento:  Proposta de grupos para realizar 
o Ciclo de Debates sobre Financiamento conforme deliberado em 2018. Seriam 4 grupos 
que se reuniria na quinta-feira mensalmente (a princípio 3 meses). 1º grupo – Joinville – 
Garuva – Itapoá –Guaramirim e São João do Itaperiú. Se reuniria na 1ª quinta do mês. 2º 
grupo – Jaraguá do Sul – Schroeder – Corupá e Massaranduba. Se reuniria na 2ª quinta do 
mês. 3 º grupo – Campo Alegre – São Bento do Sul – Rio Negrinho e Piên. Se reuniria na 
3ª quinta do mês. 4º grupo – São Francisco do Sul – Araquari – Balneário Barra do Sul e  
Barra Velha. Se reuniria na 4ª quinta do mês. Os grupos seriam formados por técnicos que 
atuam no planejamento e na área financeira/contábil. As reuniões seriam na AMUNESC. 
Todos concordaram sendo que: o município de Massaranduba externou que os encontros 
na quinta-feira ficam bem complicados para seu município, mas tentarão se organizar. O 
município de Jaraguá do Sul solicitou verificar a possibilidade de alteração de data, devido 
técnicos estarem impossibilitados de comparecer na 2ª quinta do mês em virtude de outra 
reunião pré-agendada durante o ano. O município de Piên perguntou sobre os horários do 
Ciclo.  
 
7º assunto Consórcio x Regionalização: Debate ficaria para próxima reunião que será 
antes da capacitação da SES no dia 19/03/2019. Material da última reunião foi 
encaminhado via e-mail. Todos concordaram. 
 
8º assunto: Manifestação Secretários Saúde: O município de Piên (Pr) relatou que:  
“Estamos com a seguinte situação: adquirimos 02 veículos novos para transporte 
sanitário que recebemos na metade janeiro e não estamos conseguindo cadastrá-los no 
sistema Olostech devido o mesmo já ser emplacado com o novo modelo de placa do 
Mercosul. Atualmente o sistema está configurado para aceitar XXX-9999, porém a nova 
placa contém uma letra nos últimos quatro dígitos, ex: XXX-9X99. Dia 23/01 informamos 
via e-mail ao suporte que gerou no mesmo dia um número de protocolo. Em resposta  dia 
31/01 recebemos e-mail colocando-nos que este protocolo será tratado em próxima 
reunião com setor de desenvolvimento  mas até o momento não está resolvido. Não sei se 
mais algum município está também passando por esta dificuldade.”  O CISNORDESTE/SC 
entrará em contato com a Olostech para a solução do problema. 
 
9º assunto: Outros Assuntos. Não houve manifestação.  
 
 
Esta Ata será aprovada na próxima reunião do Colegiado da Saúde do CISNORDESTE/SC 
e foi relatada por Marcia Regina Ebert. 
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O conteúdo das manifestações ficará anexo a mesma.  
 
 
 
Araquari - _______________________________________ 

 

Campo Alegre __________________________________ 

 

Garuva __________________________________________ 

 

Jaraguá do Sul __________________________________ 

 

Massaranduba _________________________________ 

 

Piên _____________________________________________ 

 

São Bento do Sul _______________________________ 

 

Schroeder ______________________________________ 

 

CISNORDESTE/SC _____________________________ 


