ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO 1 2 QUADRIMESTRE DE 2020
Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e vinte, às dez horas, na
sede da secretaria municipal da saúde, após verificar quorum, deu-se inicio a
reunião de audiência pública para a prestação de contas do V quadrimestre de
dois mil e vinte da Secretaria Municipal da Saúde ao Conselho Municipal da
Saúde de Colina, sob a presidência da Sra. Sadia Daher Rodrigues Ferreira, e
com a presença dos representantes do conselho municipal de saúde, João
Pedro da Silva Destri, Rogéria Adriana Casagrande, Ana Lívia Rachella
Bianchini Terribas, Luciana Driele Bastos, Adriana Malpica, Antonio Donizete
Figueira, Priscila Aparecida Ramos Alexandre, Antonio Carlos Piai, Susana
Chiarelli dos Santos, Marcela Salvi Bueno Camargo, Bernadete Garcia de
Souza e presente também os convidados Senhora Erica R. de Belio Rissato,
Gabriel Sarti Maciel, responsáveis pelo Controle Interno Municipal. A Sra.
Sadia Daher Rodrigues Ferreira, cumprimentou os presentes, agradecendo a
presença e iniciou dizendo que a transmissão da Audiência Pública, que em
virtude das medidas de enfrentamento da pandemia causada pelo novo carona
vírus e da necessidade de restringir a aglomeração de pessoas, esta sendo
transmitida ao vivo pelo canal da Secretaria Municipal da Saúde no youtube. O
link estará disponível na página da Prefeitura Municipal de Colina
(www.colina.sp.gov.br ). Sra. Sadia convida a Sra. Priscila Ap. Ramos
Alexandre para a apresentação em slides do demonstrativo de aplicação de
recursos e o consolidado dos serviços realizados pelos Departamentos de
Saúde municipais saúde municipal referente ao 1 2 quadrimestre de 2020. Apresentação / Aprovação: Demonstrativo de Aplicação de recursos e oferta
e produção dos serviços na Saúde no 1 2 quadrimestre de 2.020. Agradecendo
a oportunidade a Sra. Priscila iniciou dizendo que a apresentação é da
audiência pública referente ao 1 2 quadrimestre de 2020. Priscila cita a Lei
Complementar n 141, de 13 de janeiro de 2012 que traz dentre outras
providências, a responsabilidade do gestor municipal em elaborar um relatório
detalhado referente ao quadrimestre anterior contendo no mínimo as seguintes
informações, sendo estas, o montante e fonte de recursos aplicados no
período; auditorias realizadas ou em fase de execução e oferta e produção de
serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada. Inicia
apresentando a aplicação de recursos próprios na saúde, cujo total de
arrecadação de receitas de impostos e de transferências constitucionais e
legais foram de R$ 20.242.898,25 (vinte milhões, duzentos e quarenta e dois
mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos), explica que a
aplicação mínima constitucional obrigatória é de 15% e que o valor a ser
aplicado seria de R$ 3.036.434,73 (três milhões, trinta e seis mil reais,
quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos), e a aplicação no
quadrimestre foi de 28,29%, o que corresponde a R$ 5.726.017,43 (cinco
milhões, setecentos e vinte e seis mil, dezessete reais e quarenta e três
centavos), ou seja, 13,29% á maior de aplicação de recursos próprios no
quadrimestre do que o percentual obrigatório. O próximo quadro demonstrado
foi de aplicaçãb de recursos federais por bloco. Sra. Priscila demonstra os
repasses de recursos federais, do fundo nacional de saúde ao fundo municipal
de saúde que são feitos por meio de blocos de financiamento, e demonstra os
repasses em cada bloco, sendo estes, atenção básica, médi e alta

complexidade, vigilância em saúde, assistência farmacêutica e Covid-19. O
total de repasses federais no quadrimestre foi de R$ 1.086.290,92 (um milhão,
oitenta e seis mil, duzentos e noventa reais e noventa e dois centavos). O
quadro de recursos estaduais a serem aplicados na saúde no quadrimestre
foram referidos ao Coronavírus e Dose Certa, em um total de R$ 76.227,80
(setenta e seis mil, duzentos e vinte e sete reais e oitenta centavos). O
consolidado de receitas (recursos próprios, federais e estaduais) no
quadrimestre foi de R$ 21.405.416,97 (vinte um milhões, quatrocentos e cinco
mil, quatrocentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos), e o total de
despesas liquidadas no quadrimestre foi de R$ 6.763.314,00 (seis milhões,
setecentos e sessenta e três mil, trezentos de quatorze reais), o que equivale a
um percentual aplicado total de 31,60% no quadrimestre. Após Senhora
Priscila passa para apresentação da oferta e produção dos serviços em forma
de gráficos que demonstram a diferença entre os meses de janeiro, fevereiro,
março e abril de 2020, para cada tipo de serviço. Demonstra o número ofertado
de consultas médicas nas UBS5, ESFs, ambulatório de especialidades (total:
10.805) e pronto atendimento municipal (total: 11.694). Sra. Sadia nesse
momento faz considerações em relação ao decréscimo do número de
consultas nos meses de março e abril observados nos gráficos e nos números
apresentados, e diz que é devido ao Coronavírus onde as unidades passaram
a não agendar mais consultas e a atender apenas demanda espontânea e que
todos os casos de síndromes gripais e suspeitos de COVID estão sendo
encaminhados e atendidos no Centro de Enfrentamento ao COVID Municipal.
Enfatizou que o Centro de Enfrentamento é ao lado do Pronto Atendimento
Municipal e com portas de entrada diferentes para evitar a transmissão da
doença. Após Sra. Priscila passa para a apresentação dos gráficos do número
de atendimentos odontológicos (total: 2.943), de fonaudiologia (total: 254),
psicologia (total: 422), fisioterapia (total: 1.844), número de exames
radiológicos (total: 2.285), laboratoriais (total: 24.069), ultrassonografia (total:
1.002), eletroencefalograma (total: 59), eletrocardiograma (total: 290), coleta de
papanicolaou (total: 44), teste da orelhinha (total: 42), teste do pezinhc (total:
66), fornecimento de óculos (total: 18), prótese dentária (total: 27), aplicação
das vacinas do calendário vacinal (total: 3.745), agendamento de consultas
externas via CROSS - Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde
nos serviços de referência, sendo AME Barretos, Santa Casa de Barretos,
Hospital do Amor (Pio XII Barretos), Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto,
Hospital do Olho de Monte Azul, Hospital de Base de São José do Rio Preto,
(total: 313). Após demonstra um gráfico do consolidado de consultas
agendadas (total: 313), consultas realizadas (total: 266) e consultas ausentes
(total: 47). Priscila explica que as ausências não são remarcadas pelos
serviços de, referência, para o reagendamento é necessário utilizar uma nova
cota cedida para o município. Após passa para a demonstração de exames
externos via CROSS agendados e realizados no mesmo quadrimestre. Foram
587 exames agendados, sendo os serviços de referência: AME Barretos,
Hospital do Amor (Pio XII Barretos), Hospital Padre Albino Catanduva e
Hospital Santa Casa de Barretos. Dentre os exames apresenta Endoscopia
Digestiva Alta (total: 79), colonoscopia (total: 25), sendo que dos 25 exames
agendados, 15 foram comprados pela Secretaria Municipal da Saúde visto a
pouca quantidade disponibilizada para o município pelos serviços de referência
e que não atende a demanda. To grafia computadorizada (total: 136),
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ressonância magnética (total: 94), sendo destes, 38 também comprados pela
Secretaria da Saúde para atender a demanda que só vem aumentado.
Cateterismo (total: 10), cintilografia (total: 39), ultrasson de articulações (total:
98), ultrasson Doppler (total: 25), ecocardiograma (total: 92), mamografia (total:
28), catarata (total: 25), espirometria (total: 35), sendo que a espirometria não é
disponibilizada pelo SUS para a rede municipal, assim todos os exames foram
comprados pela Secretaria Municipal da Saúde e realizados no ambulatório de
especialidades ltacy de Andrade. Sra. Priscila explica que do total de
agendamento de exames (587), foram realizados (487) e total de ausentes
foram (100) pessoas, o que acarreta prejuízo ao município pela impossibilidade
de reagendamento fora das cotas dos próximos meses. Demonstra o número
de internações realizadas na Sociedade Filantrópica Hospital José Venâncio,
sendo (190) no quadrimestre, número de visitas sanitárias (total: 3.484). No
quadro de controle de endemias traz o número de imóveis trabalhados,
fechados e o total, sendo visitas a imóveis (total: 8.306), controle de criadouros
(total: 9.908), imóveis especiais (total: 113), pontos estratégicos (total: 173),
avaliação de densidade larvária (total: 651). Apresenta o quadro de casos de
dengue no município, sendo que no quadrimestre foram 48 casos suspeitos da
doença notificados, 8 casos confirmados importados e 40 casos descartados.
O número de pneus retirados em oficinas mecânicas, borracharias e
residências no quadrimestre foram de 1.711. Em relação ao programa de
castração de cães e gatos, foram 71 procedimentos cirúrgicos realizados,
sendo que estes foram referentes ao término do pacote do contrato de 2019,
para castração de 400 animais e que este ano, será feita nova contratação de
serviço para a castração de mais animais. Em relação ao transporte sanitário
para outras localidades foram realizadas 791 viagens para as cidades de:
Barretos, Ribeirão Preto, Rio Preto, Bebedouro, Monte Azul, Sertãozinho,
Bauru, São Paulo, Catanduva, Jaborandi, Américo Brasiliense, Campinas, São
Carlos e Piracicaba. Em relação ao número de pacientes atendidos na farmácia
municipal no quadrimestre foram 5.706 no total. Após Priscila passa para uma
breve apresentação das ações que o município vem adotando para o
enfrentamento da COVID 19, dentre elas destacou a implantação do Centro de
Enfrentamento ao novo coronavírus pela prefeitura em parceria com a
Sociedade Filantrópica Hospital José Venâncio para atendimento dos casos
suspeitos e confirmados da doença. O espaço conta com 1 (um) consultório
médico; uma sala de observação/estabilização com 3 (três) leitos onde o
paciente é medicado e aguarda internação, transferência para a referência
(arretos) ou alta; uma ala para internação/isolamento com 6 (seis) leitos e
uma sala de urgência e emergência devidamente equipada com ventilador
pulmonar, bomba de infusão, monitor cardíaco e cardioversor com equipe
devidamente treinada e paramentada. Somam 9 (nove) o número de leitos no
Centro, de Enfrentamento Municipal podendo ser ampliado para mais 9 (nove)
leitos de internação/isolamento caso seja necessário. Para atender a
demanda, o quadro de profissionais foi ampliado com a contratação de mais
médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, serviços gerais e vigia 24
horas. Na área externa do Pronto Atendimento Municipal foi instalado um
Centro de Triagem, Treinamento Profissional e Area Administrativa, com
estrutura provisória. Foram adquiridos aparelho de gasometria arterial,
ventilador pulmonar, cardioversor, testes rápidos, swab, medicamentos e EPls
Equipamentos de Proteção Individual. O tnsporte de pacientes com
/ n

síndrome gripal é feito por ambulância específica. Informa que Colina possui 3
(três) ventiladores pulmonares, instalados nas Salas de Urgência/Emergência e
Estabilização no Centro de Enfrentamento ao Coronavírus, para atender os
casos graves até a liberação da vaga para transferência do paciente ao Serviço
de Referência via CROSS - Centro de Regulação de Oferta de Serviços de
Saúde. Priscila apresenta quadros descriminando as contratações e aquisições
realizadas em relação ao COVID 19 até o momento. Foram contratadas os
serviços com as empresas S.F Gold - Prestadora de Serviços Eirelli - (Período
de 6 meses) - 2 Vigias nas 24 horas para controle de acesso no Pronto
Atendimento Municipal, valor mensal de R$ 25.920,00; empresa Maria Helena
Alves Ribeiro - ME - Locação de Estrutura Montável (período de 4 meses), o
local se tornou centro de Triagem, Treinamento Profissional e Área
Administrativa, com estrutura provisória ao lado do Centro de Enfrentamento
Municipal, no total mensal de R$ 7.700,00. Empresa Instituto de Estudos e
Pesquisas Humaniza - Contrato ril 016/2.020 (período de 6 meses), que
contempla a contratação de 7 enfermeiros, 8 técnicos de enfermagem, 1
gerente de enfermagem, 1 gerente administrativo, 1 médico 12 horas, 1 médico
estagiário 24 horas, 3 auxiliares de serviços gerais e uma usina de oxigênio,
valor mensal: R$ 239.752,00. Em relação às aquisições de equipamentos,
insumos e materiais diversos, Sra. Priscila demonstrou tudo que foi adquirido
(empenhado) para o enfrentamento ao COVID 19, descriminando o produto, a
quantidade e o valor de cada produto até o momento. Apresentou a aquisição
de: EPIs (ex: máscara cirúrgica tripla, dupla, TNT, N95/PFF2, óculos de
proteção, protetor facial, avental dentre outros). Medicamentos, sendo: Clexane
40 mg, Ceftriaxona lg e Azitromicina 500 mg, testes rápidos, sendo 250
unidades, e demais materiais de uso hospitalar, (ex: ambu, fluxômetros, filtro
bacteriano e viral, álcool gel, termômetros, bandejas, biombos, carro de
emergência, oxímetro dentre outros. Em relação aos equipamentos, foram
adquiridos: 1 aparelho de gasometria, 1 monitor/desfibri lado r cardíaco, 1
ventilador pulmonar e acessórios, 6 computadores e 7 impressoras
multifuncionais para serem usados no Centro de Enfrentamento ao COVID.
Total geral de gastos materiais/equipamentos: R$ 462.433,41. Em relação aos
dados epidemiológicos do COVID no município foi apresentado um quadro
contento o número de casos suspeitos no 1 1 quadrimestre (13); número de
isolamento domiciliar por síndrome gripal (137); número de casos positivos (4);
número de casos descartados (28); número de casos curados (2); número de
internações no município (24); número de casos transferidos para a referência
- Barretos (9) e número de óbitos (2). Após a apresentação Sra. Priscila
encerra a apresentação e passa a palavra para a Sra. Sadia, que abre para
perguntas e questionamentos. Sra. Adriana pergunta se os 250 testes rápidos
adquiridos são suficientes?. Dra Sadia responde que suficientes não são, pois
o ideal seria testar o maior número possível de pessoas e a nossa população é
de 18 mil habitantes, diz que recebemos do governo do estado 520 testes e
conforme for sendo necessário o município vai adquirindo mais testes, e relata
que estamos seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, onde eles
priorizaram os testes as pessoas idosas, profissionais de saúde e pacientes
graves, mais cônforme formos percebendo a necessidade, mais testes serão
adquiridos. Sra. Suzana, conselheira pergunta que na parte de ------do controle de endemias foi citado imóveis especiais, sendo ass
esses imóveis especiais?. Neste momento, Sra. Sadia convida c
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conselheiro e coordenador do controle de endemias para explicar mais
detalhadamente. Sr. Antônio cumprimenta a todos e diz que estes imóveis são
de médio e grande porte, não residenciais que tem uma circulação grande de
pessoas, diz que são hospitais, UBSs, escolas, creches e empresas e que são
realizadas visitas mensais pelos Agentes de Controle de Endemias no tocante
ao combate ao vetor aedes aegypti. Sra. Sadia diz que o município esta
realizando também uma desinfecção com água e cloro na medida certa em
locais de grande circulação de pessoas desde abril como medida de prevenção
e controle da disseminação do coronavírus. Após, a Secretária da Saúde, Sra.
Sadia perguntou se haviam outras perguntas sobre os demonstrativos do
quadrimestre ou qualquer outra que os conselheiros acharem oportunas. Como
não houve manifestação dos presentes, colocou a prestação de contas da
audiência pública em relação ao l quadrimestre de 2020 para aprovação, o
qual foi aprovado por unanimidade. Agradeceu novamente a presença de
todos, desejou um bom retorno e encerrou a reunião por volta das 11:00 horas
sendo lavrado a presente Ata, por mim Rogéria Adriana Casagrande e
aprovada pelos membros presentes, conforme seguem em
assinatura.
Adriana Malpica
Ana Lívia Racheila Bianchini Terribas
Antonio Carlos Piai
Antonio Donizete Figueira/
Bernadete Garcia de Sou
João Pedro da Silva
Luciana Driele Bastos
Marcela Salvi Bueno Camargo
Priscila Aparecida Ramos Alexandre
Rogéria Adriana Casagrand
Sadia Daher Rodrigues Ferreira____________________________________
Susana Chiarelli dos Santos_______________________________________

Secretaria Municipal da Saúde de Colina

Parecer do Conselho Fiscal Municipal de Saúde

O Conselho Municipal de Saúde de Colina, em reunião
realizada no dia 29 de maio de 2020, aprovou a Prestação de
Contas do Fundo Municipal de Saúde do V Quadrimestre do ano
de 2020.

Conselheiros presentes á reunião:
Adriana Malpic
Ana Lívia Rachelia Bianchini Terribas
Antonio Carlos Piai
Antonio Donizete Figueira
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Bern adete Garcia de Sou
João Pedro da Silva
Luciana Driele Bas
Marcela Salvi Bueno Camargo
Priscila Aparecida Ramos Alexandre____________________________________
Rogéria Adriana Casagrande______________________________________
Sadia Daher Rodrigues Ferreira_________________________________________
Susana Chiareili dos Santos______________________________________

