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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DA SAÚDE DO CISNORDESTE/SC 
 

1. Ao decimo dia do mês de julho 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 5ª 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 Rio Negrinho.  1º assunto:  Aprovação de ata da reunião anterior 8 

(05/06/2019): Ana Maria comunicou a saída da funcionária Marcia do CIS Nordeste. 9 

Logo após informando a pauta da reunião e indagação se alguém teria algum assunto para 10 

colocar na mesma. Não havendo nenhuma alteração e ou inclusão a pauta foi aprovada. 11 

Na sequência foi aprovada a ata da reunião anterior. 2º assunto: Apresentação de novos 12 

credenciamentos/descredenciamentos; Ana informou o credenciamento da clínica 13 

correção da visão e a oferta de procedimentos que a clínica nova irá oferecer. Também foi 14 

informado as novas ofertas, da Clínica Paulo Ricardo da Costa e o descredenciamento de 15 

consulta em otorrinolaringologia da clínica Pneumoclinica, assim como a mudança de 16 

sede da clínica Endogin, sendo necessário o descredenciamento da mesma, com posterior 17 

reativação deste convenio. 3º assunto: Termo de Cooperação entre Consórcios de 18 

Saúde:  Ana informou que visando o cumprimento do principio do SUS do comando único 19 

de cada ente federado,  os novos credenciamento só podem ser feitos dentro da área de 20 

abrangência dos 17 municípios, sendo assim necessária a cooperação técnica com os 21 

consórcios públicos de outras regiões para poder realizar determinados exames e não 22 

infringir o comando único.  Ana citou o CIMCatarina que definiu um modelo que será 23 

replicado para os consórcios públicos de saúde, visando o aperfeiçoamento e otimização 24 

dos procedimentos. Ana informou as ações estratégicas para viabilização, e também 25 

informou que as clinicas terão essa inclusão em seus devidos contratos e com a respectiva 26 

finalização do processo até o final de agosto de dois mil e dezenove. Secretários 27 

municipais indagaram sobre a ressonância com sedação e o aumento dessa demanda, Ana 28 

informou que está em tratativa com hospitais próximos para um menor custo, justo que 29 

os atuais cotados com hospitais da região de Joinville estão muito acima da realidade dos 30 

municípios consorciados. 4º assunto: Termo de Cooperação entre Municípios e 31 

Olostech: Foi informado sobre o termo de cooperação que foi aprovado na reunião do dia 32 

nove de julho, que versa sobre a integração de dados entre os municípios através da 33 

plataforma Olostech. Foi explicado que 14 municípios utilizam a plataforma da Olostech 34 

e 3 municípios restantes não farão parte do Termo de Cooperação pois utilizam outra 35 

plataforma.  Foi debatido e aprimorado o Termo que será encaminhado para as devidas 36 

assinaturas. Ana informou que todo o faturamento a partir de agosto no CISNordeste será 37 

feito via o BPAI (individualizado), sendo aprovado por todos essa informação. 5º assunto: 38 

Edital de ata de registro de preços para “prestação de serviço de processamento de 39 

dados de solução de gestão de indicadores baseado em ferramenta de BI - Business 40 

Intelligence com disponibilização de painéis de indicadores”: Informado sobre a 41 

licitação para serviço de processamento de dados de solução de gestão de indicadores 42 
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(painel de indicadores do tipo business intelligence). Foi aprovado e será encaminhado o 43 

Termo de Referência para melhorias e aprovação dos secretários de saúde visando o 44 

lançamento do edital de pregão presencial para o mês de outubro. Será criada uma 45 

comissão de técnicos após as considerações dos secretários para finalizar o Termo de 46 

Referência. 6º assunto: Resultado pregão 03/2019 – Material de expediente e 47 

outros: Ana apresentou o resultado do pregão 02/2019, com 209 itens, e que o mesmo 48 

está na fase de análise documental; informou também sobre as dificuldades encontradas 49 

durante a realização do mesmo de determinados itens com especificações inexistentes no 50 

mercado. 7º assunto: Inclusão de procedimentos cirúrgicos na Tabela CIS: Ana 51 

informou que foi aprovada pelo Conselho Administrativo a inclusão de todos 52 

procedimentos cirúrgicos da tabela SIGTAP na tabela do CIS, visando ampliar a 53 

possibilidade de oferta de cirurgias eletivas aos municípios consorciados quando 54 

esgotadas as possibilidades via PPI e campanha de cirurgias eletivas do Ministério e do 55 

Estado. Os presentes aprovaram a inclusão. Aproveitando o tema os secretários tocaram 56 

no ponto referente a fila SIS/REG, e como ela impactou na morosidade da espera em 57 

cirurgias. Ana reforçou a importância de reforçar nos conselhos de saúde o que é o 58 

consorcio público de saúde e a sua importância frente as dificuldades encontradas pelos 59 

municípios diante da atual demanda. Foi reforçado pela representante de Joinville a 60 

importância de formar subgrupo para analise do comportamento das demandas e 61 

realizações de cirurgias desde a implantação das centrais de regulação e utilização do 62 

SISREG. Aprovado por todos e será levado a CIR Nordeste.  8º assunto: Manifestação 63 

Secretários Saúde:  Não houve outras manifestações. 9º assunto: Outros assuntos: Ana 64 

solicitou o feedback referente ao ciclo de debates – roda de conversa sobre financiamento, 65 

realizados recentemente. Os municípios informaram que o resultado foi excelente e 66 

esclarecedor, principalmente no tocante as portarias e informações sobre recursos e 67 

planejamento contábil financeiro da saúde informado durante os quatro encontros. Ana 68 

solicitou para os presentes as próximas datas para os ciclos, com sugestão de temas a PPI 69 

e a participação dos consórcios nas redes, controle de contratos e acompanhamento, e 70 

compras públicas. Foi aprovado a PPI como objeto dos próximos ciclos, sendo definido 71 

que será em setembro uma quinta feira por mês. Não havendo mais nada a relatar, eu 72 

Alessandro lavro a presente ata. 73 

 
 

 

     Edna de Souza                              Márcia Elisabeth Mühlbauer               Elaine Silvia Ronchi 
Sec. de Bal. Barra do Sul                     Rep.  de São Bento do Sul                  Rep. De Massaranduba 
 
           
 
 
         Orlando Tecilla                                      Thyana C. Gomes 
Sec. Saúde de Schroeder                       Rep.  de São Francisco do Sul 
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              Gisele T. L. Momm                                Marlene Oliveira                Cheila Roweder 
Sec. de Saúde de São João de Itaperiú           Rep. de Joinville                         Rep. de Guaramirim 
 
 
 
 
 
 
      Sandra Rios                                              Maclóvia Fontoura                        Sandra R. M. da Silva   
 Rep. de Jaraguá do Sul                           Sec. de Saúde de Araquari                Sec. de Saúde de Itapoá 
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  Diretora Executiva                          Auxiliar Administrativo 
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