
ATA DA REUNIÃO EXTRORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, 

REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL, ÀS 09h00min, NA SECRETARIA DE SAÚDE. 

 

       A lista de presença segue ao final da presente ata, de acordo com a manifestação dos. Estão 

presentes Cecilia Ap. Xavier de O. França, Ana Paula Soares de Sousa Andrade, Lucas Prado 

Rodrigues, Malvanir Aparecida da Silva Cruz, Alfredo Julio Neto, Gislane Meira dos Santos, 

Sergio da Silva, Pamela Francine Gerciano. Iniciando a reunião é informando que Relatório 

Anual de Gestão – RAG, é o instrumento que permite ao gestor apresentar os resultados 

alcançados com a execução do Programação Anual de Saúde, orientando eventuais 

redirecionamentos que fizerem necessários no Plano de Saúde Municipal. Os dados referentes à 

Informações da Gestão se encontram desatualizados, o Prefeito Municipal é o Sr. Antonio Carlos 

Mangini eleito nas últimas eleições de 2020. A Secretaria Municipal de Saúde é a Sra. Cecilia 

Aparecida Xavier de Oliveira França, assim como também é a indicada como a Gestora do Fundo 

Municipal da Saúde. Já verificado no sistema SIOPS, que constam os dados corretos. Já foi 

enviado mensagens no Fale Conosco no próprio sistema e entrado em contato com o gestor 

estadual, mas nada ainda foi alterado. Consta os problemas de importação na Nota Informativa 

nº 1/2022-CGFIP/DGIP/SE/MS, sobre estas inconsistências relativas aos dados da gestão. Os 

Dados Demográficos e de Morbimortalidade, Nascidos Vivos onde houve um aumento em 

relação à 2019.  As maiores causas de internação hospitalar são gravidez, parto e puerpério. 

Sobre as mortalidades observadas no período, são lideradas pelas doenças do aparelho 

circulatório. Seguidas pelas doenças respiratórias e neoplasias, teve um aumento em relação ao 

ano de 2019. Ressaltamos que a rede de oncologia da região funciona de maneira muito bem 

organizada e ordenada. Isso garantiu resultados melhores quando comparados exercício anterior. 

Nos Dados da Produção de Serviços no SUS onde tivemos procedimentos com finalidade 

diagnóstica na quantidade no sistema de informações ambulatoriais de 2.716 com o custo de R$ 

11.227,26, na Produção de Urgência e Emergência por grupo de procedimentos, no sistema de 

informações ambulatoriais, a quantidade aprovada foi de 4.199, com o valor de R$ 16.475,36. 

Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos o total 

de quantidades aprovadas 924.745 com o valor aprovado de 3.702.277,39, Sistema de 

Informações Hospitalares AIH Pagas 507 com o valor total R$ 303.536,54. Produção de Vigilância 

em Saúde por Grupo de Procedimentos. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de 

Procedimentos Ações de promoção e prevenção em saúde quantidade aprovadas 1.922, 

Procedimentos com finalidade diagnóstica quantidade aprovada 307, Total 2.022. Rede Física 

Prestadora de Serviços ao SUS Por tipo de estabelecimento e gestão Profissionais de Saúde 

Trabalhando no SUS Municipal , na  Farmácia  1, Centro de saúde/família básica 8,hospital geral 

1, centro de atenção psicossocial 1, unidade de apoio diagnose e terapia (SADT isolado 2, Central 

de Gestão em Saúde, 1 serviço de atenção domiciliar isolado(HOME CARE) 1, clínica/centro de 

especialidade  3, pronto atendimento 1, Policlínica 1, com total de 20 unidades, Por natureza 



jurídica administração pública, o município tem  17 entidades empresariais, empresa individual 

de responsabilidade limitada (de natureza empresarial) 1, sociedade empresaria limitadaA 1, 

entidades sem fins lucrativos, associação privada 1, pessoas físicas dado o Total de 20. 

Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS Estatutários e empregados públicos médicos 12, 

enfermeiros 31, nível superior 53, nível médio 78, ACS 28, Intermediados por outra entidade 

privado) médicos 61, nível médio 1, celetistas 2 enfermeiros, 4 nível superior, 2 nível médio, 

autônomos médicos 17, nível superior 12 e 4 nível médio, informais 1 de nível superior. Postos 

de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão 2 enfermeiros, 5 de 

nível superior e 2 nível médio. Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de 

contratação. Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS. A 

rede de equipamentos de saúde próprios a demanda populacional, no que se refere a Atenção 

Básica. Contudo há uma demanda por serviços mais especializados da Média e Alta complexidade 

que o Munícipio necessita e recorre a rede de assistência referenciada Regional, como Jundiaí e 

Campinas. Observa-se também que há compra de muitos exames de saúde específicos com 

complexidade em nível Média a Alta, que são comprados de prestadores de serviços particulares. 

E o regime de contratação por meio de empresas se dá por regime do processo de licitação 

pública. Programação Anual de Saúde – PAS explanando sobre as Diretrizes, objetivos, 

metas e indicadores com o objetivo de Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e 

Infantil para garantir acesso, acolhimento e resolutividade. Garantia do acesso da população 

a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das 

necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de Atenção Básica. OBJETIVO 

Nº 2.1 - Utilização de mecanismos que propiciem a ampliação do acesso à Atenção Básica, 

garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado 

ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de Atenção 

Básica e da atenção especializada. Atender aos idosos, através da rede de assistência à 

saúde, implantada no município, voltada para os principais agravos à saúde desta população, 

de forma integrada e acolhedora. Respeitar, proteger, promover e prover os direitos humanos 

à saúde e à alimentação, no campo da segurança alimentar e nutricional. Garantir o acesso 

do usuário ao serviço através da descentralização do atendimento, seguindo a população 

adscrita. Fortalecer vínculos com os profissionais dos serviços de saúde para garantir melhor 

resultado nos atendimentos ofertados. Estruturação em atenção aos serviços de reabilitação, 

fisioterapia e terapias integradas para atendimentos de fisioterapia fonoaudiologia e terapia 

ocupacional integrando às ações da atenção básica e especializada. OBJETIVO Nº 4.2 - 

Ampliar o acesso à atenção psicossocial a população em geral, de forma articulada com 

demais pontos de atenção em saúde e outros pontos Intersetoriais. Ampliar ações de 

promoção de Saúde mental e Reinserção social, e promover a articulação Intra e Inter setorial, 

englobando a participação social. Programação para o período de 2018 a 2021: Promover o 



acesso à assistência farmacêutica nos diversos níveis da atenção à saúde, adotando medidas 

que garantam o acesso com qualidade, segurança e menor custo. Ampliação do Serviço de 

Urgência e Emergência. Garantir o transporte sanitário público à pessoas (usuárias do SUS) 

portadoras de quadro de saúde agudo ou cronicamente enfermas, que necessitam de 

encaminhamento a outra unidade de saúde de maior complexidade. Fortalecer a promoção e 

a vigilância em saúde. Contribuir para a otimização dos recursos disponíveis e ampliar a 

capacidade de atendimento, atreves de estabelecimentos de açoes de saúde voltadas à 

identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos de infecção humana pelo 

novo corona vírus. Execução Orçamentária e Financeira, foi explicado sobre a Execução da 

programação por fonte, subfunção e natureza da despesa, foi falado sobre Indicadores 

financeiros; Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO); Execução orçamentária 

e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento 

e programa de trabalho; Foi apresentado sobre o recurso Federal para Covid-19 Repasse 

total da  União de 3.398.670,00; Despesas decorrentes do enfrentamento da situação de 

emergência de saúde pública de importância nacional Coronavírus (COVID-19) Despesas 

Empenhadas R$ 836.699,82, Despesas Liquidadas R$ 881.283,66 e Despesas Pagas R$ 

806.269,16. Recursos próprios a serem aplicados no enfrentamento da emergência de saúde 

- nacional - Coronavírus (COVID-19) no total de R$ 296.445,34. Total de despesas com 

recursos próprios R$ 296.445,34. Covid-19 Repasse Estadual com o total de R$  705.025,09; 

As Despesas pagas com o recurso estadual foram de R$ 343.981,45. A Secretaria Municipal 

de Saúde não possui um serviço externo de auditoria fiscal. Não obstante, todos os contratos 

firmados, seja por compra de bens e/ou serviços são avaliados internamente, por meio da 

avaliação dos serviços executados e/ou da conclusão da entrega, previamente, a emissão 

das suas respectivas notas fiscais e pagamentos correspondentes. Considerando o ano de 

2021 Considerando o ano de 2021 como um período pandêmico, onde houveram intercorrências 

diferenciadas nos agendamentos dos atendimentos prestados à população do Município, muitas 

das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde foram prestadas de modo a 

contemplar a maioria as metas propostas, observa-se ainda que os aportes financeiros das 

receitas próprias do Orçamento Municipal no cumprimento de suas responsabilidades públicas 

foram executados plenamente.  Análises e Considerações sobre Recomendações para o 

Próximo Exercício Melhorar e aprimorar os serviços existentes garantindo melhor qualidade de 

oferta. Buscar habilitações dos serviços existentes. Acompanhar desenvolvimento urbano, afim 

idealizar novos projetos de acordo com o modelo de financiamento da Atenção Primaria à Saúde. 

Todos se posicionaram para a apreciação e aprovação do RAG 2021. Ata lavrada por mim, 

Ana Paula Soares de Sousa Andrade. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


