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ATA N°  

02/21 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRACÃO 

RUA RIO GRANDE DO SUL 210 

CEP:85700-000 – FONE 049 3644 1216 FAX 049 3644 4024 

cmsbarracao@hotmail.com 

Reunião ordinária e 
Audiência Pública 

3º quadrimestre 2020 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte  um, ás treze e trinta horas na 1 

Câmara Municipal de Vereadores de Barracão, reuniram-se os Conselheiros de Saúde para Reunião 2 

ordinária e diante da Pandemia do Covi-19 seguimos todas as recomendações de medidas de 3 

prevenção da covid-19, Janelas e porta abertas, uso de mascaras para todos os participantes e 4 

disponibilidade de álcool em gel,  com a seguinte pauta: 1) Resolução do CMS nº 01/21 indica 5 

nomes (nomeação) dos Membros do Conselho Municipal de Saúde conforme Decreto nº 102/2019. 6 

2) Apresentação dados SIOPS exercício 2020; 3) Apresentação e apreciação dos dados da Audiência 7 

Pública Municipal da Saúde referente ao TERCEIRO quadrimestre de 2020: SETEMBRO, OUTUBRO, 8 

NOVEMBRO E DEZEMBRO. A Gestora Municipal de Saúde Iara de Souza Gnoatto agradece a 9 

presença de todos os Conselheiros e inicia a reunião ordinária explicando a pauta 1) Resolução do 10 

CMS nº 01/21 indica nomes (nomeação) dos Membros Titulares e suplentes do Conselho municipal 11 

de Saúde conforme Decreto Nº 102/2019. Cledir Busatto explica que conforme discutido na reunião 12 

anterior ATA 01/21, devido a troca de Gestão e algumas entidades que encaminharam documento 13 

nomeando outros representantes a necessidade desta nova Resolução para atualizar os membros 14 

titulares e suplentes deste Conselho. Aprovado por Unanimidade. Esta Resolução será encaminhada 15 

para publicação. 2) Apresentação dados SIOPS exercício 2020: Sistema de Informação sobre 16 

orçamentos públicos em Saúde 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º bimestre EXERCÍCIO 2020. A Contadora Raquel 17 

explica sobre os índices alcançados e devido aos recursos vindo devido a Pandemia covid-19 o 18 

recurso próprio aplicado em ações e serviços de saúde foi de 18,57% bem menor em relação aos 19 

anos anteriores. Aprovado SIOPS Exercício 2020 por unanimidade. 3) Apresentação e apreciação 20 

dos dados da Audiência Pública Municipal da Saúde referente ao TERCEIRO quadrimestre de 21 

2020: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. Iara explica que primeiramente será 22 

apresentada aos Conselheiros e na sequencia em Audiência Pública nesta casa de leis. Leila Zuffo 23 

Técnica Administrativa fala que conforme a Lei Federal nº 8.689/93 e Lei federal nº 141/2012 e 24 

Portaria 3932 que orienta a aplicação de recursos e prestação de contas semestral. Leila apresenta 25 

os dados referentes aos atendimentos médicos: 5.167 consultas medicas inclusive na Unidade 26 

exclusiva de síndrome Gripal e atendimentos das Enfermeiras 2.107, Procedimento ambulatoriais 27 

20.611. PALESTRAS/ HÁ-DIABÉTICOS - GESTANTES - EDUCAÇÃO EM SAÚDE devido a pandemia de 28 

covid-19 não foram realizadas, apenas orientações individuais e entrega de medicamentos. 29 

Procedimentos NASF 846; Famílias visitadas pela Agentes de Saúde 9.243; Farmácia Municipal 30 

Elenco de 269 itens de medicamentos, LME, Paraná sem dor, saúde mental. Gastos com Fraldas 31 
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geriátricas. Setor administrativo e agendamentos total de exames e procedimentos 32 

licitados/terceirizados, Prestadores de serviço: pediatra, ginecologista, Médico junto ao CAPS, casa 33 

de apoio em Palmas; serviço de média e alta complexidade encaminhamentos nas referências 34 

Francisco Beltrão, pato Branco Curitiba e Cascavel - TFD, consórcios CIRUSPAR, SOC Hospital 35 

Beltronense, APAE, CRE e repasse para o Hospital de Dionísio Cerqueira/SC. Liberação de passagens, 36 

pensão em Curitiba e Cascavel para tratamento de saúde; Transporte número de viagens. A 37 

Diretora do Hospital Juliana Debona falou sobre os atendimentos no Pronto socorro, internações e 38 

cirurgias realizadas no período no Instituto Sante Hospital de Dionísio Cerqueira. Vigilância Sanitária 39 

e Epidemiológica apresentaram os dados e também a odontologia. Após sanar dúvidas e apresentar 40 

as ações e números de atendimento desenvolvidas no terceiro quadrimestre de 2020 foi aprovado 41 

por Unanimidade pelos Conselheiros a prestação de Contas. Assim será redigida a RESOLUÇÃO Nº 42 

02/2020 que aprova o Relatório Quadrimestral do 3º quadrimestre de 2020.   Após foi realizada a 43 

Audiência Pública do TERCEIRO quadrimestre para apresentação do Relatório Detalhado Do 44 

Quadrimestre Anterior - RDQA Período de SETEMBRO a DEZEMBRO de 2020, com a presença de 45 

convidados, funcionários, Vereadores, população em geral, conselheiros, imprensa falada e escrita. 46 

Iara Secretário Municipal de Saúde agradeceu a presença da imprensa, Conselheiros, Raquel setor 47 

de contabilidade Municipal, convidados e funcionários presentes e explicou a finalidade deste 48 

encontro.  Na sequência Leila Zuffo inicia a apresentação no período setembro a dezembro 2020 49 

para apresentar os dados da Administração Inicia-se a Audiência Pública do terceiro quadrimestre 50 

de 2020 em Cumprimento a Lei Federal Nº 8.689/93 Artigo 12: 1) Administração – Gestão: Leila 51 

apresenta os dados referentes aos atendimentos médicos: 5.167 consultas medicas inclusive na 52 

Unidade exclusiva de síndrome Gripal e atendimentos das Enfermeiras 2.107, Procedimento 53 

ambulatoriais 20.611. PALESTRAS/ HÁ-DIABÉTICOS - GESTANTES - EDUCAÇÃO EM SAÚDE devido a 54 

pandemia de covid-19 não foram realizadas, apenas orientações individuais e entrega de 55 

medicamentos. Procedimentos NASF 846; Famílias visitadas pela Agentes de Saúde 9.243; Farmácia 56 

Municipal Elenco de 269 itens de medicamentos, LME, Paraná sem dor, saúde mental. Gastos com 57 

Fraldas geriátricas.  Setor administrativo e agendamentos total de exames e procedimentos 58 

licitados/terceirizados, Prestadores de serviço: pediatra, ginecologista, casa de apoio em Palmas; 59 

serviço de média e alta complexidade encaminhamentos nas referências Francisco Beltrão, pato 60 

Branco Curitiba e Cascavel - TFD, consórcios CIRUSPAR, SOC Hospital Beltronense, APAE, CRE e 61 

repasse para o Hospital de Dionísio Cerqueira/SC. Liberação de passagens, pensão em Curitiba e 62 

Cascavel para tratamento de saúde; Transporte número de viagens. (Anexo 1). 2) Hospital Dionísio 63 

Cerqueira Instituto Santé: Na Sequencia a Senhora JULIANA DEBONA fala dos atendimentos no 64 

HMDC/Instituto Santé: do Pronto Socorro: 2.012 atendimentos, Internações: 176; Consultas 65 
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especialidades: 250, Exames: 794, Procedimentos Cirúrgicos: 36, Juliana Diretora do Hospital, 66 

explica que devido a Pandemia Covid-19 teve muitas cirurgias eletivas e exames cancelados. 67 

Também explica que a Equipe do Hospital está sempre recebendo orientação e treinamento para 68 

trabalhar como linha de frente ao Covid-19. Pesquisa de satisfação com usuários internados. (Anexo 69 

2). 3) Vigilância Epidemiológica: A Enfermeira Cledir Busatto apresenta as ações da epidemiologia, 70 

as notificações registradas no SINAN NET sem do 29 no quadrimestre. Depois foi passado os 71 

indicadores do SISPACTO sendo que a grande maioria foi alcançado. Sobre as vacinas Cledir Explica 72 

que devido a troca de sistemas de informação SIPNI para IDS E SUS no ano de 2020 tivemos muitos 73 

transtornos de doses de vacina que não subiam ao nível Federal. CIST - Comissão Intersetorial em 74 

Saúde do Trabalhador, sobre os acidentes de trabalho que foram 3 acidente de trabalho leve e 3 75 

exposição com material biológico. Campanha de vacinação contra a poliomielite de 05 a 30 de 76 

outubro para crianças menores de 5 anos. Vacinação em dia mesmo na Pandemia! Cobertura 77 

vacinal de 110%. Capacitações recebidas e realizadas no período neste período foram realizadas 78 

várias capacitações online e algumas presenciais mas grupos pequenos: questão de monitoramento 79 

e rastreamento de contatos de Covid-19 positivo, vigilância de óbito por suspeita de covid-19 80 

positivo, reforço na questão de paramentação e desparamentação para as equipes de Saúde e 81 

motoristas. Capacitação para vacinadoras das salas de vacina Municipal. Cledir repassa os dados 82 

atualizados da Pandemia do Covid-19 no município. Sobre o Conselho de Saúde o qual neste 83 

período vem acompanhando a situação municipal da pandemia da Covid-19 e Reuniões do Conselho 84 

Municipal de Saúde (Anexo 3).  4) Vigilância Sanitária: Josiane Vasques dos Santos apresenta as 85 

ações da Vigilância Sanitária a Equipe de trabalho, as vistorias e inspeções sanitárias, saneamento 86 

básico: análise e aprovação de projetos e fornecimento de habite-se sanitário, reclamações 87 

recebidas e atendidas, Programa VIGIAGUA, Saúde do Trabalhador, ENDEMIAS - dengue vistorias 88 

em imóveis e pontos estratégicos, supervisões de campo, expedição de documentos, capacitações e 89 

medidas administrativas. (Anexo 4).  5) Odontologia – ESB: o Coordenador Da odontologia Drº 90 

Fabio Zandona Boscato apresenta as Equipes dados de procedimentos e atendimentos realizadas 91 

pela quatros equipes de ESB do Município, ressaltando que no período devido a Pandemia Covid-19 92 

apenas procedimentos de emergência foram realizados. (Anexo 5). 6) APAE: Alice Werner 93 

apresenta os atendimentos realizados neste período pela APAE de Barracão a qual recebe recurso 94 

do SUS mensalmente. 7) A Contadora Raquel Lima dos Santos responsável pela Contabilidade do 95 

Fundo Municipal de Saúde apresentou os dados referentes AS METAS FISCAIS, os recursos do 96 

terceiro quadrimestre Departamento de Saúde, Apresenta resumo das receitas e das despesas no 97 

período, Saldo Bancário e Saúde EC29 obrigatório aplicação de 15% sendo que o valor aplicado foi 98 

de 18,57% pelo TCE PR. (Anexo 6) Raquel coloca o setor de contabilidade a disposição para sanar 99 
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dúvidas. Após sanar dúvidas a Prestação de Contas – Audiência Pública referente ao terceiro 100 

quadrimestre de 2020 da Saúde de Barracão foi aprovada por unanimidade.   Para finalizar 101 

agradeceram a presença de todos e se colocaram à disposição para esclarecimentos. Está ATA 102 

02/21 será encaminhada uma cópia para Câmara de Vereadores e Contabilidade Municipal.  Nada 103 

mais havendo a tratar encerra-se a presente ata a qual segue em anexo lista de presença e anexos.       104 

                                                                                                                  105 

         Iara de Souza Gnoatto                                                                         Zelio José Volpatto 106 

   Secretário Municipal de Saúde                                    Presidente do Conselho Municipal de Saúde  107 

 108 


