
ATA N°  

07/22 
Reunião ordinária  

 
 1 

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois às treze horas e trinta e dois minutos 1 

estiveram reunidos nas dependências da Vigilância Sanitária, neste munícipio, o presidente do 2 

conselho Zelio, o secretário de saúde Dieyson, a enfermeira Cledir, a farmacêutica Aline, a vigilante 3 

sanitária Josiane, a técnica administrativa Leila, e os demais participantes do conselho municipal de 4 

saúde, para reunião ordinária. O presidente Zelio iniciou a reunião, agradecendo a presença de 5 

todos e repassando a Pauta: 1) Atualização da REMUNE (Relação Municipal de Medicamentos); 2) 6 

Plano de Contingência de enfrentamento da Dengue, Zika vírus e Chinkungnya 2022; 3) Emenda 7 

parlamentar Deputado Federal Aliel Machado valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); 4) Emenda 8 

Parlamentar Deputada Federal Leandra Dalponte de R$200.000,00 (duzentos mil reais); 5) 9 

Inconsistência no Programa próprio Betha; 6) Assuntos Gerais. Zelio passou a palavra para a 10 

farmacêutica Aline Verona que apresentou a Pauta 1) Atualização da REMUNE (Relação Municipal 11 

de Medicamentos): Aline explicou sobre a lista de medicamentos e sobre os itens disponíveis na 12 

REMUME e que hoje o município tem aproximadamente 258 itens. Falou também da falta de alguns 13 

medicamentos, pois não há medicamentos disponíveis nas distribuidoras, está faltando no Brasil 14 

todo, já há falta de tamiflu (oseltamivir), dipirona, amoxilina clavulanato. O soro fisiológico também 15 

está em falta, houve licitação mas as empresas que ganharam desistiram, por isso, haverá nova 16 

licitação. Isto causa incerteza e sabemos da importância destas medicações que hoje estão em falta 17 

no mercado. Aprovado por unanimidade. 2) Plano de Contingência de enfrentamento da Dengue, 18 

Zika vírus e Chinkungnya 2022: Foi passado para votação o Plano de contingência de 19 

enfrentamento da Dengue, Zika vírus e Chinkungnya, o Plano foi apresentado pela Josiane Vasques 20 

dos Santos explicando que o mesmo serve para AUXILIAR na resposta as epidemias destas doenças. 21 

Aprovado por unanimidade. 3) Emenda parlamentar Deputado Federal Aliel Machado valor de R$ 22 

100.000,00 (cem mil reais): Leila Zuffo apresentou o plano de aplicação deste recurso do deputado 23 

Aliel Machado forneceu a emenda de R$100.000,00 com a ordem de empenho e Portaria 11.193 de 24 

24/05/22 que será usado para o pagamento de combustível dos carros, ônibus e ambulâncias que 25 

transportam os pacientes nos meses de julho até dezembro de 2022. Aprovado por unanimidade. 4) 26 

Emenda Parlamentar Deputada Federal Leandra Dalponte de R$200.000,00 (duzentos mil reais): 27 

Leila Zuffo apresenta o Plano de aplicação da emenda da Leandra Dalponte conforme a ordem de 28 

empenho e Portaria 11.193 de 24/05/22 esse montante será dividido em R$150.000,00 para 29 

aquisição de medicamentos (REMUME) nos meses de julho a dezembro de 2022, R$20.000,00 para 30 
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aquisição de alimentação enteral e suplementos e R$30.000,00 para aquisição de fraldas geriátricas 31 

para suprir a demanda das necessidades. Aprovado por unanimidade. Após o secretário de saúde 32 

Dieyson Bugança Matielo fala do montante de recursos previstos de emendas parlamentares R$ 33 

1.600.000,00 (Um milhão e seiscentos mil reais), que já estão com nota de empenho e esses valores 34 

serão distribuídos em atenção do PAP. Este valor entra os dois plano apresentados na pauta 3 e 4.  35 

Os demais Planos ainda não estão prontos assim que a Equipe técnica da Secretaria de Saúde for 36 

definido, será postado no grupo do Watts do Conselho para análise de onde serão gastos esses 37 

recursos e será passado na próxima reunião. A princípio será utilizado no pagamento da pensão, 38 

exames básicos, pagamento de médicos: pediatras e ginecologista nos meses de julho a dezembro 39 

de 2022, conforme cada plano que será elaborado.  E se necessário será realizado AD referendum 40 

para iniciar a aplicação do recurso ainda em Julho. 5) Inconsistência no Programa próprio Betha: 41 

Em relação ao sistema (Betha) que será utilizado nos tabletes, há dúvidas sobre o seu 42 

funcionamento, pois, a saúde municipal encontra muitas dificuldades na utilização do mesmo, há 43 

inconsistências no cadastro dos pacientes, não há acesso aos prontuários dos pacientes, a farmácia 44 

municipal não consegue lançar os indicativos que são obrigatórios, salientando que por não ter 45 

como alimentar o sistema a farmácia municipal irá já perdeu uma parcela do recurso de R$6.000,00 46 

referente ao HORUS. Ocorrendo devido à troca do sistema da farmácia básica municipal para o 47 

sistema Betha, desde o período de Fevereiro 2022 até a presente data, incluindo o envio do Sistema 48 

Hórus – BNDASAF, que gera recurso a cada trimestre ao município.  Conforme ofício da 49 

farmacêutica Aline ao secretário Municipal de Saúde datado em 06 de junho de 2022 informando 50 

situações da farmácia básica municipal.  O antigo sistema IDS SAÚDE deixou de funcionar na data de 51 

18 de Fevereiro de 2022 (Sexta-Feira), porém os dados não migraram para o Betha (atual) e foi 52 

preciso primeiramente cadastrar toda medicação e após inserir manualmente cada medicamento, 53 

com o lote, validade, laboratório, quantidade em saldo já existente na farmácia, de acordo com o 54 

relatório IDS e conferência do estoque atual, o que levou em torno de 6 dias. Dentre vários 55 

impecilhos que enfrentamos diariamente, citamos alguns deles: A Betha não possui para impressão 56 

o Balancete de Psicotrópicos Condensado Substâncias Sujeitas à Controle Especial – de acordo com 57 

a Portaria 344/98 – ANVISA, de Entradas/Saídas dos insumos, porém já foi solicitado conforme 58 

chamados FCPR – 106497/106593 à Betha no mês de Março/2022, enviados os modelos conforme a 59 

portaria 344/98 exige, mas não foi finalizado até a data de hoje 31 de Maio de 2022.  O Balancete 60 
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pelo sistema Betha está como Relatório de Movimentação de Produtos, não separando por 61 

portarias/listas A, B ou C, não consta código DCB dos produtos. O acesso se dá somente ao LIVRO de 62 

Substâncias Sujeitas à Controle especial ao qual é lançado as saídas das prescrições em nomes de 63 

pacientes, assim para a vigilância sanitária municipal não é o modelo padrão de envio dos dados.   64 

Enviamos em partes o último balancete de psicotrópicos, porém sem o mapa Condensado, porque 65 

não temos como realizar a impressão do mesmo. A Vigilância Sanitária Municipal está sem sistema 66 

instalado, pois a empresa do Betha sistemas não possui um sistema pronto para a Vigilância e 67 

ficaram de desenvolver um até o dia 30 de abril, já se passaram dois meses e o setor está sem 68 

sistema, o que poderá acarretar no corte de R$1.000,00 mensais recebidos pelo Ministério da 69 

Saúde, pois os indicadores obrigatórios não estão sendo lançados.  Os participantes do Conselho 70 

Municipal de Saúde decidiram encaminhar um ofício ao Prefeito solicitando uma resposta para a 71 

resolução dos problemas apontados pelos servidores da saúde com o uso do sistema Betha, não 72 

havendo resposta será encaminhado ofício para ao Ministério Público relatando todos os problemas 73 

e dificuldades com o sistema utilizado. Oficio nº 05/22 CMS foi elaborado e será entregue ao 74 

Prefeito Municipal Senhor Jorge Santin. Aprovado por Unanimidade. 6) Assuntos Gerais:  Leila Zuffo 75 

repassou que foi enviado para a 8° Regional de Saúde a solicitação de prorrogação para a aquisição 76 

de tabletes para as Agentes de Saúde, pois a primeira licitação foi deserta e o município irá entrar 77 

com uma contrapartida e realizar uma nova licitação. Leila fala que foi executada a licitação da APS 78 

referente a Resolução 831/21 e foram entregues R$25.000,00 em equipamentos ao ESF Industrial. 79 

O recurso para aquisição de uma van e uma ambulância já foi recebido, e está sendo montada a 80 

descrição dos veículos para a realização da licitação, valor de R$170.000,00 para uma van de 16 81 

lugares e R$250.000,00 para uma ambulância tipo D, os equipamentos para a ambulância será a 82 

parte, será utilizado outros recursos. Sobre a Resolução 1127/2021 Opera Paraná que 83 

disponibilizou o recurso de R$133.000,00 para procedimentos de ortopedia, cardiologia, urologia, 84 

etc., o pagamento para esses procedimentos serão pagos diretamente pelo estado do Paraná, que 85 

foi pactuado pelas clínicas referenciadas pelo estado. O Secretário Dieyson repassou os pacientes 86 

de Barracão que estavam na fila de espera para cirurgias.  Sem mais nada a declarar, o presidente 87 

Zelio encerrou a reunião.                                                                                                          88 

                                    Dieyson Matielo Bugança                                               Zelio José Volpatto 89 

                              Secretário Municipal de Saúde                     Presidente do Conselho Munic. de Saúde  90 


