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ATA DA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

EXECUTIVO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO 

SETENTRIÃO PARANAENSE - CISAMUSEP 

Aos 03 dias do mês de abril de dois mil e vinte, às 10h, foi instalada a presente 

reunião realizada por videoconferência com os membros do Conselho Diretor 

Executivo do CISAMUSEP, conduzida pelo Presidente Ulisses de Jesus Maia 

Kotsifas. Deu-se início a abertura da presente Reunião, para deliberação da 

Ordem do Dia: 1 - Cessão de equipamentos médico-hospitalares para 

destinação ao Hospital Municipal de Maringá, sendo: Camas Hospitalares, 

Suporte para soro e Hampers hospitalares. 2 - Cessão do Aparelho de 

anestesia ao Município de Maringá com ônus para posterior instalação do 

referido aparelho nas dependências do Ambulatório do CISAMUSEP 

quando da devolução do mesmo; - Com a palavra o Presidente informou 

que a Secretaria Municipal de Saúde de Maringá solicitou através do ofício n° 

578/2020 datado de 03 de abril de 2020 a cessão de outros equipamentos 

médico-hospitalares para destinação ao Hospital Municipal de Maringá Doutora 

Thelma Villanova Kasprowicz. 1 - Cessão de equipamentos médico-

hospitalares para destinação ao Hospital Municipal de Maringá, sendo: 

Camas Hospitalares, Suportes para soro e Hampers hospitalares - O 

Presidente reafirmou a situação de emergência decretada nos municípios da 
15a Regional de Saúde em razão da pandemia do Novo Coronavírus, bem 

como as medidas adotadas para enfrentamento da pandemia causada pelo 

Coronavírus (COVID-19) e a necessidade de tais equipamentos para 

complementar a instalação de novos leitos, a fim de garantir assistência 

hospitalar àqueles que necessitarem, tal solicitação foi apresentada e 

considerada pelos Prefeitos participantes. Ato contínuo, o Conselho Diretor 

Executivo deliberou por unanimidade pela possibilidade de cessão dos 

seguintes equipamentos médico-hospitalares nas seguintes quantidades: 10 

camas hospitalares, 10 suportes para soro e 10 hampers hospitalares. 2 - 

Cessão do Aparelho de anestesia ao Município de Maringá com ônus para 

posterior instalação do referido aparelho nas dependências do 

Ambulatório do CISAMUSEP quando da devolução do mesmo - O 
Presidente esclareceu que para a instalação do equipamento de anestesia no 

Ambulatório do CISAMUSEP faz-se necessária a observância de parâmetros 

específicos a ser realizada por empresa especializada. Deste modo quando o 

aparelho for devolvido ao CISAMUSEP os custos com a instalação devem 

ocorrer por conta do Município de Maringá. Por fim, restou consignado que a 

Secretaria Municipal de Saúde de Maringá assume inteira responsabilidade 

pela devolução, guarda e conservação dos bens relacionados nos termos de 

empréstimo anexos, ficando responsável por reparar eventuais danos 

ocasionados, despesas com instalação, bem como a reposição em caso de 

perda e ainda a imediata devolução dos mesmos após o período da pandemia 

ou mediante requisição emitida pelo CISAMUSEP diante da necessidade de 
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utilização dos mesmos em caso de retomada dos atendimentos. Vencida a 
Pauta constante da Ordem do Dia, os trabalhos foram encerrados às 
10h30min, oportunidade em que foi encerrada a Reunião, sendo a presente Ata 
devidamente ratificada em todos os seus termos pelo Conselho Diretor 
Executivo, conforme assinaturas abaixo. Maringá, 03 de abril de 2020. 
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