ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO 32 QUADRIMESTRE DE 2019
Aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às dez horas e
quinze minutos, no auditório da secretaria municipal de educação e cultura,
após verificar quorum, deu-se inicio a reunião de audiência pública para a
prestação de contas do 39 quadrimestre de dois mil e dezenove 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, Elizabete Milani Neme, Ana Lívia Rachella
Bianchini Terribas, Mariana Moraes do Bonfim, Luciana Driele Bastos, Natália
de Sá Martins, Adriana Malpica, Antonio Donizete Figueira, e também presente
o Coordenador de Fiscalização Sanitária Municipal, Sr. Silvio Paro. A Sra.
Sadia Daher Rodrigues Ferreira, cumprimentou os presentes e abriu a pauta
proposta, convidando o Sr. João Pedro da Silva Destri, coordenador de saúde
e responsável pela contabilidade da secretaria municipal da saúde para
apresentar o demonstrativo de aplicação de gastos na saúde municipal
referente ao 39 quadrimestre de 2019.
1 Apresentação / Aprovação:
Demonstrativo de A plicação na Saúde. Agradecendo a oportunidade o Sr. João
Pedro da Silva Destri iniciou dizendo que o cenário de aplicação de recursos
próprios na saúde no município de Colina é de aumento gradual comparado ao
percentual aplicado no mesmo quadrimestre em 2018, onde em 2018 foram
aplicados 21,08 %, e em 2019, aplicou-se 22,88%. João Pedro enfatiza que
esta é a realidade de quase todos os municípios da nossa região de saúde e
que cada vez mais os municípios estão tendo que aplicar um percentual maior
de recursos próprios na saúde e que ainda assim, estes não são suficientes
para atender toda a demanda e as necessidades de saúde local. João Pedro
então relata que o município no ano de 2019, teve uma receita líquida de
impostos de recursos próprios de R$ 60.995.986,44 (sessenta milhões,
novecentos e noventa e cinco mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta
e quatro centavos), até o 3° quadrimestre do corrente, destes foram aplicados
em saúde R$ 13.956.692.55, o que equivale a 22,88%, ou seja, 7,88 % a maior
do que o limite constitucional obrigatório que é de 15%. Quanto á receita de
recursos federais foi de R$ 3.752.692,55 e de recursos estaduais foi de R$
612.085,42 arrecadados até o mesmo quadrimestre. João Pedro destacou que
aplicou de 7,88 % a maior, corresponde a R$ 4.807.294,54 valor este superior
ao aplicado pelo Ministério da Saúde e Secretaria do Estado da Saúde ao
município somados no ano de 2019. João Pedro diz que esta cada vez mais
difícil o município manter os serviços de saúde. Neste momento Sra Sadia
pede a palavra e explica que esta muito complicado para os municípios, pois
além de manter é necessário ampliar os a oferta destes serviços e para isto o
custo tende a aumentar. Sadia expõe que os recursos federais e estaduais são
insuficientes e a dificuldade de acesso aos serviços de saúde de referência de
alta e média complexidade vem aumento cada vez mais. Sra. Adriana pergunta
a Sra. Sadia se os serviços do AME Ambulatório Médico de Especialidades
de Barretos é fíranciado pelo Estado e se o município manda recursos para o
AME?. Sra. Sadia explica que o estado é quem financia o AME e que em
resumo, "parte do recurso que o estado teria que mandar para os municípios",
ele aplica no AME eyr6esmo oferece os serviços para os municípios como
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forma de cumprimento a aplicação de recursos estadual aos municípios. Sra.
Adriana coloca que esta oferta de serviços também não é suficiente para suprir
a necessidade local, pois trabalha no setor de agendamento da secretaria da
saúde e se depara com esta dificuldade e que as "quotas" desde que o AME
começou a funcionar só vem diminuindo. Sra. Sadia coloca que esta
dificuldade de acesso no AME também esta sendo discutida em nível regional,
nas reuniões de CIR no DRS V Barretos. Sr. João Pedro pergunta se alguém
tem alguma dúvida sobre o demonstrativo de aplicação de recursos, e que os
empenhos e notas de todos os documentos referentes a estes se encontram na
prefeitura e estão á disposição de todos. Sem nenhuma manifestação dos
presentes passa a palavra para a Sra. Sadia que coloca o demonstrativo de
gastos de 2019 para aprovação, o qual foi aprovado por unanimidade.
Agradece a apresentação do Sr João Pedro e segue a seqüência de pauta. II
Apresentação: Demonstrativo do consolidado dos serviços realizados pelos
Departamentos de Saúde municipais no Quadrimestre de 2019. A Secretária
da Saúde Sra. Sadia Daher demonstrou relatórios de consultas e atividades
realizadas pela saúde municipal no quadrimestre, como: consultas
multiprofissionais no ambulatório de especialidades ltacy de Andrade,
Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento Municipal e procedimentos,
tais como: exames de Raio X, Ultrasson, exames laboratoriais; agendamento
de consultas e exames para fora do domicílio nas unidades de referência pelo
Sistema CROSS, tais como: AME Barretos, Santa Casa de Barretos, Fundação
Pio XII, Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Hospital do Olho de Monte
Azul e o total de absenteísmo relacionados aos mesmos; número de consultas
e exames, comprados pela Secretaria da Saúde para atender a grande
demanda tais como Ecocardiograma, Mapa, Holter, Colonoscopia e
Endoscopia. Sr. Antônio neste momento pergunta sobre os exames de
Ressonância Magnética se foram comprados ou não? E se tem muita fila de
espera? Sra Sadia explica que no quadrimestre não foi realizado a compra do
serviço de ressonância, porém o mesmo foi realizado no início do mês de
janeiro de 2020 e que a Secretaria da Saúde vai continuar comprando este
serviço para tentar suprir a demanda reprimida existente e que a demanda de
ressonância existe e que estamos buscando realizar um trabalho de criar
protocolos para diminuir os pedidos para que os profissionais tenham como
primeira escolha os pedidos de RX, Ultrasson, Tomografia Computadorizada e
que se realmente for necessário realizem o pedido da Ressonância,
observamos que em muitos casos isso infelizmente não acontece e acaba por
"inchar" os pedidos de Ressonância o que aumenta a fila de espera. Em
seguida Sra. Sadia continua a apresentação mostrando o relatório de
transporte de pacientes mês a mês para fora do domicílio e relação de veículos
que compõem a frota municipal; o consumo de combustível em litros no
quadrimestre; o fornecimento de medicamentos pela farmácia municipal
através do programa Dose Certa e Farmácia de Alto Custo; distribuição de
medicamentos, insulinas e suplementos alimentares não disponíveis na
farmácia municipal; fornecimento de óculos e prótese dentária; relatório do
setor de Vigilância epidemiológica, vacinas realizadas, teste da orelhinha e
teste do pezinfo, fichas de notificação e boletins; relatório do controle de
vetores, número de imóveis trabalhados, notificações de dengue e outras
doenças, atendimento a incômodos e peçonhentos; relatório do setor de
vigilância sanitária de todo-os serviços realizados, tais como: inspeções,
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reclamações, laudos técnicos, apreensões, programa pró-água, dentre outros.
Sra. Natália, membro do conselho, perguntou sobre o funcionamento do
fornecimento dos remédios pela Secretaria da Saúde. Sra. Sadia explicou que
a farmácia municipal distribui um elenco de medicamentos do Programa Dose
Certa a todos os munícipes que procura a Secretaria da Saúde e que o estado
fornece também um elenco de Medicamentos através de seus Protocolos
Cínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para serem
dispensados nas farmácias municipais através de laudo e prescrição médica e
que nem sempre os remédios desta lista são considerados de alto valor mais
são denominados "Farmácia de Alto Custo" e que para os medicamentos que
fogem desta lista a Secretaria da Saúde procura custear para os munícipes
carentes, principalmente os que fazem parte do RENANE - Relação Nacional
de Medicamentos da Atenção Básica que são de responsabilidade dos
municípios. Sadia explica que em relação aos medicamentos o principal
impasse é a judicialização, pois, existem muitos medicamentos que não fazem
parte da lista do RENAME (de atenção básica, de responsabilidade dos
municípios e também não estão contemplados na lista da Farmácia de Alto e
que são "caros"), sendo assim os munícipes entram na "justiça" para adquirir
estes medicamentos e o município tem que custear o que acaba inviabilizando
o município de ampliar a oferta de medicamentos da RENAME - atenção
básica de responsabilidade do município, pois tem que cumprir as demandas
judiciais que estão em torno de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) mensais,
conforme já foi demonstrado no relatório apresentado. A Secretária da Saúde,
Sra. Sadia perguntou se haviam outras perguntas sobre os demonstrativos do
quadrimestre. Como não houve manifestação dos presentes, agradeceu a
presença de todos, desejou um bom retorno e encerrou a reunião por volta das
11: 45 horas sendo lavrado a presente Ata, por mim Rogéria Adriana
Casagrande e aprovada pelos membros presentes, conforme seguem em
assinatura.
Adriana Mal
Ana Lívia Rachella Bianchini Terri
Antonio Donizete Figueira
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Elizabete Milani Neme
A

João Pedro da Silva
Luciana Driele
Mariana Moraes do Bonfim_________________
Natália de Sá Martins
Rogéria Adriana Casagrande
Sadia Daher Rodrigues Ferreira____________________________________

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 14 de fevereiro de 2020, aprovou a Prestação de
Contas do Fundo Municipal de Saúde do 3 Quadrimestre do ano
de 2019.

Conselheiros presentes á reunião:
Adriana Malpi
Ana Lívia Racheila Bianchini Terri
Antonio Donizete Figuei
Elizabete Milani Neme
João Pedro da
Luciana Driele
Mariana Mora
N'atália de Sá F
Rogéria Adrian Sadia Daher Rodrigues Ferreira_______________________________________

