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ATA Nº. 02/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA SETORIAL DE SAÚDE DO 
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO E.S 
Às nove horas (09:00) do dia três (03) do mês de março do ano de dois mil e vinte e um (2021), 
no auditório da Unidade Cuidar Norte na cidade de Nova Venécia/ES, reuniu-se de forma 
presencial a Câmara Setorial de Saúde do Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo 
– Cim Norte/ES, estando presentes os secretários municipais de saúde e os demais convidados, 
os quais assinaram a lista de presença, tendo a reunião o objetivo de deliberar sobre os 
assuntos constantes da ordem do dia.  O Presidente do Cim Norte/ES, Sr. Arnóbio Pinheiros da 
Silva, deu abertura a reunião agradecendo a presença de todos, destacando a importância desta 
reunião e adoção das medidas necessárias a realização da reunião de forma presencial, tais 
como distanciamento mínimo entre as cadeiras, uso de máscaras e disponibilização de álcool 
em gel. Em seguida à Superintendente Executiva procedeu a leitura e aprovação da ordem do 
dia proposta na convocação, sendo aprovada a inclusão de outros assuntos, que passam a 
constar da presente ata na ordem de sua deliberação. Passando para a votação e deliberação 
dos assuntos constante da Ordem do Dia, foram prestados os devidos esclarecimentos durante 
o processo de discussão, e em seguida, tomadas as seguintes deliberações. Item 01 – 
Proposta de readequação da Carteira de Serviços da Rede Cuidar Norte: A equipe técnica 
do CIM NORTE/ES e Núcleo Interno de Regulação do Estado apresentou estudos referentes a 
série histórica de utilização dos serviços e procedimentos em saúde constantes da carteira de 
serviços da Rede Cuidar Norte, apresentando relatórios demonstrando quais serviços tem sido 
mais demandados, quais serviços tem sido menos demandados e quais serviços e 
procedimentos até o presente momento não foram utilizados. Diante dos números apresentados 
ficou evidente a necessidade de readequação da carteira de serviços e procedimentos da Rede 
Cuidar Norte no sentido de retirar serviços e procedimento que nunca foram utilizados bem como 
reduzir o volume de serviços e procedimentos pouco demandados remanejando o saldo 
financeiro alcançado com tais alterações para serviços e procedimentos mais demandados e 
inclusão de novos serviços e procedimentos na certeira da Rede Cuidar Norte. Foi esclarecido 
que as alterações propostas alteram o Contrato de Programa nº 001/2016 firmado entre o CIM 
NORTE/ES e a Secretaria Estadual de Saúde. Após ampla discussão do assunto foi aprovado 
por unanimidade as seguintes deliberações: a) autorizar o presidente a realização da alteração 
da carteira de serviços da Rede Cuidar Norte conforme propostas de remanejamento de valores, 
exclusão de procedimentos e inclusão de novos procedimentos, ficando a mesma alterada na 
forma do anexo que integra a presente ata. b) ficam convalidados todos os serviços e 
procedimentos de saúde realizados no âmbito da Rede Cuidar Norte em atendimento às 
demandas dos municípios consorciados. Item 2 – Outros assuntos:  Item 2.1. Situação dos 
repasses financeiros e celebração dos contratos de programa para custeio da Unidade 
Cuidar Norte: Foi apresentado relatório da situação dos repasses financeiros e situação da 
celebração dos contratos de programa para o exercício de vigente. Sendo relatado a seguinte 
situação dos municípios que integram o CIM NORTE/ES: O município de Água Doce do Norte 
encontra-se pendente com as parcelas de janeiro a março de 2021 no valor total de 
R$ 16.126,02 (dezesseis mil, cento e vinte e seis reais e dois centavos) e ainda não celebrou 
contrato, Barra de São Francisco encontra-se pendente com as parcelas de janeiro a março de 
2021 no valor total de R$ 58.387,34 (cinquenta e oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta 
e quatro centavos) e ainda não celebrou contrato, Boa Esperança encontra-se pendente com as 
parcelas de janeiro a março de 2021 no valor total de R$ 20.018,52 (vinte mil, dezoito reais e 
cinquenta e dois centavos) e ainda não celebrou contrato, Conceição da Barra encontra-se 
pendente com as parcelas de janeiro a março de 2021 no valor total de R$ 40.593,11 (quarenta 
mil, quinhentos e noventa e três reais e onze centavos) e ainda não celebrou contrato, 
Ecoporanga encontra-se pendente com as parcelas de janeiro a março de 2021 no valor total de 
R$ 32.252,06 (trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e seis centavos), Jaguaré 
encontra-se adimplente com as parcelas de janeiro a março de 2021, Montanha encontra-se 
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pendente com as parcelas de janeiro a março de 2021 no valor total de R$ 25.023,15 (vinte e 
cinco mil, vinte e três reais e quinze centavos) e ainda não celebrou contrato, Mucurici encontra-
se pendente com as parcelas de janeiro a março de 2021 no valor total de R$ 8.341,05 (oito mil, 
trezentos e quarenta e um reais e cinco centavos) e ainda não celebrou contrato, Nova Venécia 
encontra-se pendente com a parcela de março de 2021 no valor total de R$ 22.057,44 (vinte e 
dois mil, cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), Pedro Canário encontra-se 
pendente com a parcela de março de 2021 no valor total de R$ 11.306,75 (onze mil, trezentos e 
seis reais e setenta e cinco centavos), Pinheiros encontra-se pendente com as parcelas de 
fevereiro a março de 2021 no valor total de R$ 22.984,22 (vinte e dois mil, novecentos e oitenta 
e quatro reais e vinte e dois centavos), Ponto Belo encontra-se pendente com as parcelas de 
janeiro a março de 2021 no valor total de R$ 10.009,26 (dez mil, nove reais e vinte e seis 
centavos) e ainda não celebrou contrato, São Mateus encontra-se pendente com as parcelas de 
janeiro a março de 2021 no valor total de R$ 129.902,12 (cento e vinte e nove mil, novecentos 
reais e doze centavos), Vila Pavão encontra-se pendente com as parcelas de janeiro a março de 
2021 no valor total de R$ 12.233,54 (doze mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro 
centavos). Após ampla discussão foi aprovado autorizar ao Presidente do CIM NORTE/ES a 
notificar os municípios inadimplentes com os repasses e com a celebração dos contratos. Item 
2.2. Situação dos repasses financeiros e celebração dos contratos de programa TVSPS: 
Boa Esperança encontra-se pendente com as parcelas de janeiro a março de 2021 no valor total 
de R$ 9.464,87 (nove mil, quatro centos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) e ainda 
não celebrou contrato, Conceição da Barra encontra-se pendente com as parcelas de janeiro a 
março de 2021 no valor total de R$ 8.666,23 (oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte 
e três centavos) e ainda não celebrou contrato, Jaguaré encontra-se adimplente com as parcelas 
de janeiro a março de 2021, Montanha encontra-se pendente com as parcelas de janeiro a 
março de 2021 no valor total de R$ 32.251,13 (trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e um reais 
e treze centavos) e ainda não celebrou contrato, Mucurici encontra-se pendente com as parcelas 
de janeiro a março de 2021 no valor total de R$ 32.135,39 (trinta e dois mil, cento e trinta e cinco 
reais e trinta e nove centavos) e ainda não celebrou contrato, Nova Venécia encontra-se 
pendente com a parcela de março de 2021 no valor total de R$ 22.797,84 (vinte e dois mil, 
setecentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos), Pedro Canário encontra-se 
pendente com as parcelas de fevereiro e março de 2021 no valor total de R$ 11.818,00 (onze mil, 
oitocentos e dezoito reais), Pinheiros encontra-se pendente com as parcelas de fevereiro a 
março de 2021 no valor total de R$ 49.999,99 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa e 
nove reais e noventa e nove centavos), Ponto Belo encontra-se pendente com as parcelas de 
janeiro a março de 2021 no valor total de R$ 11.528,64 (onze mil, quinhentos e vinte e oito reais 
e sessenta e quatro centavos) e ainda não celebrou contrato, São Mateus encontra-se pendente 
com as parcelas de fevereiro a março de 2021 no valor total de R$ 108.333,33 (cento e oito mil, 
trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). Após ampla discussão foi aprovado 
autorizar ao Presidente do CIM NORTE/ES a notificar os municípios inadimplentes com os 
repasses e com a celebração dos contratos. Item 2.3. Situação dos repasses financeiros e 
celebração dos contratos de rateio para custeio da sede administrativa do CIM NORTE/ES: 
Foi apresentado relatório da situação dos repasses financeiros e situação da celebração dos 
contratos de rateio para o exercício de vigente. Sendo relatado a seguinte situação dos 
municípios que integram o CIM NORTE/ES: Os municípios de Água Doce do Norte encontra-se 
pendente com as parcelas de janeiro a março de 2021 no valor total de R$ 6.216,88 (seis mil, 
duzentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos) e ainda não celebrou contrato, Barra de 
São Francisco encontra-se pendente com as parcelas de janeiro a março de 2021 no valor total 
de R$ 25.191,38 (vinte e cinco mil, cento e noventa e um reais e trinta e oito centavos) e ainda 
não celebrou contrato, Boa Esperança encontra-se pendente com as parcelas de janeiro a 
março de 2021 no valor total de R$ 20.483,83 (vinte mil, quatrocentos e oitenta e três reais e 
oitenta e três centavos) e ainda não celebrou contrato, Conceição da Barra encontra-se 
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pendente com as parcelas de janeiro a março de 2021 no valor total de R$ 38.525,64 (trinta e 
oito mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos) e ainda não celebrou 
contrato, Ecoporanga encontra-se pendente com as parcelas de janeiro a março de 2021 no 
valor total de R$ 12.933,08 (doze mil, novecentos e trinta e três reais e oito centavos), Jaguaré 
encontra-se pendente com as parcelas de janeiro a março de 2021 no valor total de 
R$ 32.195,02 (trinta e dois mil, cento e noventa e cinco reais e dois centavos), Montanha 
encontra-se pendente com as parcelas de janeiro a março de 2021 no valor total de 
R$ 22.625,51 (vinte e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos) e 
ainda não celebrou contrato, Mucurici encontra-se pendente com as parcelas de janeiro a março 
de 2021 no valor total de R$ 14.156,62 (quatorze mil, cento e cinquenta a seis reais e sessenta e 
dois centavos) e ainda não celebrou contrato, Nova Venécia encontra-se pendente com a 
parcela de março de 2021 no valor total de R$ 17.824,64 (dezessete mil, oitocentos e vinte e 
quatro reais e sessenta e quatro centavos), Pedro Canário encontra-se pendente com a parcela 
de março de 2021 no valor total de R$ 14.027,88 (quatorze mil, vinte e sete reais e oitenta e oito 
centavos), Pinheiros encontra-se pendente com as parcelas de janeiro a março de 2021 no valor 
total de R$ 15.259,83 (quinze mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos), 
Ponto Belo encontra-se pendente com as parcelas de janeiro a março de 2021 no valor total de 
R$ 15.476,28 (quinze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos) e ainda 
não celebrou contrato, São Mateus encontra-se pendente com as parcelas de janeiro a março de 
2021 no valor total de R$ 92.801,64 (noventa e dois mil, oitocentos e um reais e sessenta e 
quatro centavos), Vila Pavão encontra-se pendente com as parcelas de janeiro a março de 2021 
no valor total de R$ 5.195,12 (cinco mil, cento e noventa e cinco reais e doze centavos). Após 
ampla discussão foi aprovado autorizar ao Presidente do CIM NORTE/ES a notificar os 
municípios inadimplentes com os repasses e com a celebração dos contratos. Item 2.4. 
Situação dos repasses financeiros dos contratos de programa SAMU 192: Conceição da 
Barra encontra-se pendente com as parcelas (SESA e Município) de janeiro a março de 2021 no 
valor total de R$ 192.490,56 (cento e noventa e dois reais, quatrocentos e noventa reais e 
cinquenta e seis centavos), Montanha encontra-se pendente com as parcelas (SESA e Município) 
de fevereiro a março de 2021 no valor total de R$ 77.802,64 (setenta e sete mil, oitocentos e 
dois reais e sessenta e quatro centavos), Nova Venécia encontra-se pendente com as parcelas 
de fevereiro (SESA) e março (SESA e Município) de 2021 no valor total de R$ 165.611,01 (cento 
e sessenta e cinco mil, seiscentos e onze reais e um centavo), Pedro Canário encontra-se 
pendente com as parcelas de fevereiro (SESA) e março (SESA e Município) de 2021 no valor 
total de R$ 86.536,80 (oitenta e seis mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), 
Pinheiros encontra-se pendente com a parcela de março (SESA e Município) de 2021 no valor 
total de R$ 55.868,10 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e oito reais e dez centavos), 
Ponto Belo encontra-se pendente com a parcela de março (SESA e Município) de 2021 no valor 
total de R$ 16.241,76 (dezesseis mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), 
São Mateus encontra-se pendente com as parcelas (SESA e Município) de fevereiro a março de 
2021 no valor total de R$ 539.578,40 (quinhentos e trinta e nove reais e quarenta centavos), Vila 
Pavão encontra-se pendente com a parcela (SESA e Município) de março de 2021 no valor total 
de R$ 19.019,98 (dezenove mil, dezenove reais e noventa e oito centavos). Após ampla 
discussão foi aprovado autorizar ao Presidente do CIM NORTE/ES a notificar os municípios 
inadimplentes com os repasses e com a celebração dos contratos. Item 2.5. Situação 
financeira da Unidade Cuidar Norte: Foi relatado pela Superintendente Executiva do CIM 
NORTE/ES a situação financeira da Unidade Cuidar Norte considerando a alta inadimplência 
pelos municípios consorciados, explanando que caso os municípios que se encontram em 
pendencia com suas obrigações financeiras haverá uma redução considerável na oferta de 
serviços, exames e procedimentos em saúde ofertados através do Contrato de Programa na 
Unidade Cuidar Norte. Foi solicitado pelo Presidente do CIM NORTE/ES providências imediatas 
para realização dos repasses financeiros e celebrar os contratos evitando assim que este 
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consórcio não consiga honrar com os compromissos assumidos. Nada mais havendo a tratar, o 
presidente agradeceu mais vez aos presentes e declarou encerrados os trabalhos as 11h 04 
min., e eu, Risonete Maria Oliveira Macedo, Superintendente Executiva do CIM NORTE/ES 
lavrei a presente ata que após lida e aprovada vai assinada por mim e pelo presidente, tendo em 
vista que os demais membros presentes assinaram a lista de presença. 

 

 

 ___________________________ 
Risonete Maria Oliveira Macedo  
Superintendente Executiva 
 
___________________________ 
Arnóbio Pinheiros da Silva 
Presidente
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ANEXO I 
 

ALTERAÇÃO DA CARTEIRA DE SERVIÇOS CONTRATADOS MEDIANTE CONTRATO DE 
PROGRAMA Nº 001/2016 FIRMADO ENTRE O CIM NORTE/ES E A SECRETARIA DE ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO – SESA.  
 
 

 Carteira de Serviços Readequada Quantitativo 
Reprogramado Valor Total  

Valor Unit. 
Conforme 

Contrato Nº 
001/2016 

BIOPSIA DE PELE E PARTES MOLES 50  R$             
2.250,00  

 R$       45,00  

BIOPSIA DO COLO UTERINO 83  R$                   
3.735,00  

 R$       45,00  

BIOPSIA GASTRICA 600  R$                 
36.000,00   R$       60,00  

CINTILOGRAFIA 128  R$                 
25.210,88  

 R$    196,96  

COLONOSCOPIA 246  R$                 
46.494,00  

 R$    189,00  

COLPOSCOPIA  81  R$                       
972,00  

 R$       12,00  

CONSULTA ANGIOLOGISTA 1.776  R$                 
53.280,00  

 R$       30,00  

CONSULTA ASSISTENTE SOCIAL 500  R$                   
3.150,00  

 R$         6,30  

CONSULTA CARDIOLOGISTA 4.401  R$               
132.030,00  

 R$       30,00  

CONSULTA DERMATOLOGIA 1.384  R$                 
41.520,00  

 R$       30,00  

CONSULTA EDUCADOR FÍSICO 707  R$                   
4.454,10  

 R$         6,30  

CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA 1.700  R$                 
51.000,00  

 R$       30,00  

CONSULTA ENFERMEIRO 6.507  R$               
130.140,00  

 R$       20,00  

CONSULTA FARMACÊUTICO 400  R$                   
2.520,00  

 R$         6,30  

CONSULTA FISIOTERAPEUTA 1000  R$                   
6.300,00  

 R$         6,30  

CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA 1.502  R$                 
45.060,00  

 R$       30,00  

CONSULTA GINECOLOGISTA 569  R$                 
17.070,00  

 R$       30,00  

CONSULTA MASTOLOGISTA 200  R$                   
6.000,00  

 R$       30,00  

CONSULTA NEFROLOGISTA 721  R$                 
21.630,00  

 R$       30,00  

CONSULTA NEUROLOGISTA 2.498  R$                 
74.930,00  

 R$       30,00  

CONSULTA NUTRICIONISTA 1.700  R$                 
34.000,00  

 R$       20,00  

CONSULTA OFTALMOLOGISTA 4.524  R$               
135.720,00  

 R$       30,00  

CONSULTA OTORRINO 2.199  R$                 
65.970,00  

 R$       30,00  

CONSULTA PEDIATRA 2.189  R$                 
65.670,00  

 R$       30,00  

CONSULTA PROCTOLOGISTA 1.121  R$                 
33.630,00  

 R$       30,00  
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CONSULTA PSICÓLOGO 1.002  R$                   
6.312,60  

 R$         6,30  

CONSULTA UROLOGISTA 2.544  R$                 
76.320,00  

 R$       30,00  

DENSITOMETRIA ÓSSEA 304  R$                 
16.720,00  

 R$       55,00  

ECOCARDIOGRAFIA TRANSESOFÁGICA 10  R$                   
4.375,00  

 R$    437,50  

ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORÁCICA 4.731  R$               
638.685,00  

 R$    135,00  

ECODOPPLER COLORIDO E PULSADO DE VASOS (POPULAÇÃO 
GERAL) 300  R$                 

22.305,00  
 R$       74,35  

ECODOPPLER DE CARÓTIDAS 1.501  R$               
111.614,36  

 R$       74,36  

ELETROCARDIOGRAMA 3.341  R$                 
33.410,00  

 R$       10,00  

ELETROENCEFALOGRAMA QUANTITATIVO COM MAPEAMENTO (EEG) 2498  R$               
449.640,00   R$    180,00  

ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA 4.212  R$               
505.440,00  

 R$    120,00  

ESTUDO URODINÂMICO (ESTUDO RENAL DINÂMICO COM OU SEM 
DIURÉTICO) 58  R$                 

29.000,00  
 R$    500,00  

EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL 100  R$                       
730,00   R$         7,30  

EXERESE DA ZONA DE TRANSFORMACAO DO COLO UTERINO 20  R$                   
1.000,00  

 R$       50,00  

EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS / CISTO SEBACEO / 
LIPOMA 384  R$                 

17.280,00  
 R$       45,00  

FUNDOSCOPIA DIA 4.524  R$                 
58.766,76  

 R$       12,99  

HOLTER 24 H (3 CANAIS) 1.066  R$               
104.468,00  

 R$       98,00  

MAMOGRAFIA BILATERAL (PARA RASTREAMENTO E 
ACOMPANHAMENTO) 5.059  R$               

252.950,00  
 R$       50,00  

MAMOGRAFIA UNILATERAL 289  R$                 
14.450,00  

 R$       50,00  

MAPA 24 HORAS 274  R$                 
41.100,00   R$    150,00  

MAPEAMENTO DE RETINA  4.524  R$                 
90.751,44  

 R$       20,06  

POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO 98  R$                   
4.900,00  

 R$       50,00  

PUNCAO ASPIRATIVA DE MAMA POR AGULHA FINA 10  R$                       
800,00  

 R$       80,00  

PUNCAO DE MAMA POR AGULHA GROSSA 10  R$                       
800,00  

 R$       80,00  

RADIOGRAFIA DE TORAX  6.161  R$                 
73.932,00  

 R$       12,00  

RESSONÂNCIA  2.332  R$               
626.725,00  

 R$    268,75  

RETINOGRAFIA 151  R$                   
3.726,68  

 R$       24,68  

TESTE DE ESFORÇO / TESTE ERGOMÉTRICO 2.727  R$               
259.065,00  

 R$       95,00  

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA / ORTOPEDIA (DIVIDIDO POR 
TRONCO E MEMBROS) 2.244  R$               

313.038,00  
 R$    139,50  

TONOMETRIA 4.524  R$                 
77.677,08  

 R$       17,17  

ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICA 226  R$                 
13.560,00  

 R$       60,00  

ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL  1.882  R$               
112.920,00  

 R$       60,00  

ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL 83  R$                   
3.320,00   R$       40,00  
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ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES 1100  R$                 
55.000,00   R$       50,00  

ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) 863  R$                 
51.780,00  

 R$       60,00  

ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA TRANSRETAL) 100  R$                   
6.000,00  

 R$       60,00  

ULTRASSONOGRAFIA DE TIREÓIDE  478  R$                 
28.680,00  

 R$       60,00  

ULTRASSONOGRAFIA DE TIREÓIDE COM DOPPLER 173  R$                 
14.513,98  

 R$       83,90  

ULTRASSONOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO (RINS, BEXIGA) 711  R$                 
42.660,00  

 R$       60,00  

ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL 1.062  R$                 
63.720,00  

 R$       60,00  

ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA 1.242  R$                 
65.676,96  

 R$       52,88  

ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA NUCAL 150  R$                 
15.000,00   R$    100,00  

ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA 309  R$                 
18.540,00  

 R$       60,00  

ULTRASSONOGRAFIA PELVICA 240  R$                   
9.600,00   R$       40,00  

ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL 2.630  R$               
144.913,00  

 R$       55,10  

ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL COM DOPPLER  60  R$                   
3.600,00  

 R$       60,00  

VIDEOLARINGOSCOPIA 139  R$                   
8.340,00  

 R$       60,00  

TOTAL DE PROCEDIMENTOS  DA CARTEIRA DE SERVIÇOS 103.232 
 R$            
5.532.541,84    
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ANEXO II 
 

LISTA DE PRESENÇA DA CÂMARA SETORIAL DE SAÚDE DO CIM NORTE/ES 

 


