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9ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos três dias do mês de julho de dois mil e
dezoito, às dezoito horas e quinze minutos, na sala de reuniões, situada à Rua:
Balduíno Taques, 445 – Centro. Presentes os conselheiros Titulares: Diego Osmar
Rodrigues, Jefferson Magno Pereira, Elaine Cristina Antunes Rinaldi, Juceleia
Monteiro Vieira, Felipe Simão Pontes, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho,
Adriane do Rocio Lopes. Conselheiros Suplentes: Simone Schenfeld Monçalves,
Wagner Lusiano, Luiz Carlos Gorchinski. O Presidente José Timóteo Vasconcellos
Sobrinho assume os trabalhos e procede a abertura da reunião, cumprimentando a
todos os presentes. PAUTA: 1. Leitura e Aprovação da 8ª Ata da Reunião
Ordinária. 2. Relatos Gerais das Comissões. 3. Informes Gerais. 4. Ordem do
Dia. 4.1. Apresentação Detalhada do 1º Quadrimestre de 2018. 4.2. Formação
da Comissão Provisória da 11ª Conferência Municipal de Saúde de Ponta
Grossa e o relato da reunião com a SMS. Leitura e Aprovação da 8ª Ata da
reunião ordinária. Por falta de quórum a aprovação da 7ª e a 8ª ata ficará para
próxima reunião. 2. Relatos Gerais das Comissões. O conselheiro Luiz Carlos
Gorchinski fala que a comissão de Orçamentos Programas e Projetos gostaria de
sinalizar que houve a convocação por parte do presidente José Timóteo
Vasconcellos Sobrinho, mas pelo fato do conselho estar fechado não houve a
reunião convocada. O presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho faz uma
ressalva e diz que não seria possível fazer a reunião pela falta de quórum. 3.
Informes Gerais. O segundo secretário Diego Osmar Rodrigues fala que queria
registrar que a Caroline mandou o plano da bolsa família para a comissão de
orçamentos programas e projetos fazer a analise precisa de resolução para a
aprovação da matéria. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski explana quanto à
reivindicação ao Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais ela foi
analisada pela área social do hospital e pela diretoria e foi acatada, também haverá
uma adaptação às leis questionadas até 30 de julho de 2018 disponibilizando dessa
forma atendimento especial para portadores de necessidades especiais, gestantes
e idosos. Também fala que participou da 2ª Conferência Municipal de política
antidrogas. 4.1. Apresentação Detalhada do 1º Quadrimestre de 2018. O
segundo secretário Diego Osmar Rodrigues fala que a apresentação é a mesma
que foi apresentada na audiência publica na Câmara Municipal dos Vereadores
Prefeitura Municipal, explana que a lei 141 ela regulamenta a emenda
constitucional 29 que diz respeito ao percentual de recursos que deve ser utilizado
nas ações de serviços de saúde, ela também regulamenta essa prestação de
contas. O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado
referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes
informações: I - montante e fonte dos recursos aplicados no período; II - auditorias
realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e
determinações; III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial
própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de
saúde da população em seu âmbito de atuação. O gestor do SUS deverá
apresentar até o final do mês de maio, setembro e fevereiro em audiência publica
na casa legislativa o relatório. Prossegue falando que o orçamento da SMS de 2018
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foi instituído pela Lei Municipal nº 13.053, de 27/12/2017 aprovada e publicada no
suplemento do Diário Oficial do Município em 29/12/2017, estima à receita e fixa a
despesa para o exercício de 2018. Gabinete Secretário: R$ 293.934,86 (duzentos
noventa e três mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos)
Demais recursos: R$ 182.115.078,59 (cento e oitenta e dois milhões, cento e
quinze mil, setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos). Que da um total de
orçamentos de 2018 R$182.409.013,45, (cento e oitenta e dois milhões,
quatrocentos nove mil, treze reais e quarenta e cinco centavos), lembrando que não
se tem isso em caixa é apenas uma notação orçamentária. Dentro do
demonstrativo temos as despesas referente a recursos próprios que não são
vinculados a nenhum tipo de fonte estadual ou federal e são recurso que o
município arrecada. Dentro da emenda 29 fonte de recurso 303 que são recursos
próprios, fala que abriram um orçamento em 128.610.262,86 (cento e vinte e oito
milhões, seiscentos e dez mil, duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis
centavos) desse valor orçamentário se tem empenhado 109.495.517,18 (cento e
nove milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, quinhentos e dezessete reais e
dezoito centavos), liquidado se tem 40.204.608,26 (quarenta milhões, duzentos e
quatro mil, seiscentos e oito reais e vinte e seis centavos) e pago tem
36.653.620,06 (trinta e seis milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, seiscentos e
dois reais e seis centavos) . O empenho se trata da etapa da despesa pública e
logo após o empenho tem a liquidação que é quando o serviço é executado e
emitido nota fiscal para pagamento e quando é pago o prestador do serviço recebe
pelo o que ele executou, são etapas diferentes e importantes que devem ser
seguidas. No recurso livre que não se tem nenhuma vinculação com nenhum
programa temos orçado 3.046.234,06 (três milhões, quarenta e seis mil, duzentos e
trinta e quatro reais e seis centavos), empenhado 2.050.405,43 (dois milhões,
cinquenta mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e três centavos), liquidado
894.937,73 (oitocentos e noventa e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e
setenta e três centavos) e pago 794.581,25 (setecentos e noventa e quatro mil,
quinhentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos). Para o Conselho
Municipal de Saúde foi aberto um orçamento de 50.045,35 (cinquenta mil, quarenta
e cinco reais e trinta e cinco centavos) desse valor não houve nenhuma despesa
empenhada, liquidada ou paga. Do Conselho Antidrogas orçamento 41.289,21
(quarenta e um mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos),
empenhado 1.200,00 (mil e duzentos reais), liquidado 1.200,00 (mil e duzentos
reais) e pago 1.200,00 (mil e duzentos reais). Taxa de poder da polícia é a taxa
vinculada aos valores pagos a vigilância sanitária não sendo a policia de segurança
publica, apenas de fiscalização. Orçamento 1.537.127,54 (um milhão, quinhentos e
trinta e sete mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos),
empenhado 1.389.137,14 (um milhão, trezentos e oitenta e nove mil, cento e trinta
e sete reais e quatorze centavos), liquidado 335.006,40 (trezentos e trinta e cinco
mil, seis reais e quarenta centavos) e pago 335.006,40 (trezentos e trinta e cinco
mil, seis reais e quarenta centavos). Despesas vinculadas a verbas federais e
estaduais, todo o orçamento, o que foi empenhado, liquidado e pago: SAMU Estado
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995.400,00 (novecentos e noventa e cinco mil, quatrocentos reais), 545.788,46
(quinhentos e quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e
seis centavos), 444.394,58 (quatrocentos e quarenta e quatro, trezentos e noventa
e quatro reais e cinquenta e oito centavos) 390.098,25 (trezentos e noventa mil,
noventa e oito reais e vinte e cinco centavos); Serviços Prestados SUS
11.367.950,88 (onze milhões, trezentos e sessenta e sete mil, novecentos e
cinquenta reais e oitenta e oito centavos), 6.918.550,62 (seis milhões, novecentos e
dezoito mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos), 2.930.186,76
(dois milhões, novecentos e trinta mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e seis
centavos), 2.759.689,76 (dois milhões, setecentos e cinquenta e nove mil,
seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos); Custeio (Fonte nova)
29.035.855,18 (vinte e nove milhões, trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e
cinco reais e dezoito centavos), 20.956.473,90 (vinte milhões, novecentos e
cinquenta e seis mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa centavos),
6.116.336,31 (seis milhões, cento e dezesseis mil, trezentos e trinta e seis reais e
trinta e um centavos) 5.911.293,04 (cinco milhões, novecentos e onze mil, duzentos
e noventa e três reais e quatro centavos); Atenção Básica 1.032.849,78 (um milhão,
trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos),
673.614,11 (seiscentos e setenta e três mil, seiscentos e quatorze reais e onze
centavos), 549.936,75 (quinhentos e quarenta e nove mil, novecentos e trinta e seis
reais e setenta e cinco centavos), 336.681,42 (trezentos e trinta e seis mil,
seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos); Média e Alta;
Complexidade 2.144.314,10 (dois milhões, cento e quarenta e quatro mil, trezentos
e quatorze reais e dez centavos), 538.552,87 ( quinhentos e trinta e oito mil,
quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos), 372.735,71
(trezentos e setenta e dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e um
centavos), 289.982,65 (duzentos e oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e dois
reais e sessenta e cinco centavos); Vigilância em Saúde 273.371,59 (duzentos e
setenta e três mil, trezentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos),
130.461,74 (cento e trinta mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e
quatro centavos), 108.602,76 (cento e oito mil, seiscentos e dois reais e setenta e
seis centavos), 108.602,76 (cento e oito mil, seiscentos e dois reais e setenta e seis
centavos); Assistência Farmacêutica 2.708.312,86 (dois milhões, setecentos e oito
mil, trezentos e doze reais e oitenta e seis centavos), 272.809,38 (duzentos e
setenta e dois mil, oitocentos e nove reais e trinta e oito centavos), 109.947.55
(cento e nove mil, novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco
centavos), 58.804,88 (cinquenta e oito mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e oito
centavos); Gestão SUS 10.000,00 (dez mil reais), Investimentos 1.743.050,12 (um
milhão, setecentos e quarenta e três mil, cinquenta reais e doze centavos),
329.129,13 (trezentos e vinte e nove mil, cento e vinte e nove reais e treze
centavos), 329.129,13 (trezentos e vinte e nove mil, cento e vinte e nove reais e
treze centavos), 251.175,66 (duzentos e cinquenta e um mil, cento e setenta e
cinco reais e sessenta e seis centavos); Investimento ( fonte nova) não caiu
nenhum tipo de recurso. Previsão orçamentaria aberta em dezembro de 2017 para
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2018 é de 182.409.013,45 (cento e oitenta e dois milhões, quatrocentos e nove mil,
treze reais e quarenta e cinco centavos) e hoje está em 182.596.063,53 (cento e
oitenta e dois milhões, quinhentos e noventa e seis mil, sessenta e três reais e
cinquenta e três centavos). Do total de valores temos empenhado 143.301.639,96
(cento e quarenta e três milhões, trezentos e um mil, seiscentos e trinta e nove
reais e noventa e seis centavos), liquidado 52.397.166,67 (cinquenta e dois
milhões, trezentos e noventa e sete mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e
sete centavos) e pago 47.890.736,13 (quatrocentos e sete milhões, oitocentos e
noventa mil, setecentos e trinta e seis reais e treze centavos). Tivemos no 1ª
quadrimestre um total de 163 (cento e sessenta e três mil) mil consultas e pode se
concluir que a maior demanda de consultas em nível superior foi em fevereiro,
atendimento especializado tivemos 61.190 (sessenta e um mil, cento e noventa)
com uma demanda maior em fevereiro também, atendimento hospitalar 92.706
(noventa e dois mil, setecentos e seis) o maior mês de atendimentos foi em abril,
exames laboratoriais tivemos 368 (trezentos e sessenta e oito) exames feitos no
laboratório do município e o maior mês foi em abril, distribuição de medicamentos
15.829.304 (quinze milhões, oitocentos e vinte e nove mil, trezentos e quatro) de
unidades tendo maior demanda em abril, tratamento fora do município em domicilio
nós tivemos de janeiro, fevereiro, março e abril dando um total de 4.752 (quatro mil,
setecentos e cinquenta e dois) paciente e 2.689 (dois mil, seiscentos e oitenta e
nove) de acompanhantes. Manifestações e orientações da nossa ouvidoria, tivemos
2.322 (dois mil, trezentos e vinte e dois) manifestações e orientações e maior mês
foi janeiro. 4.2. Formação da Comissão Provisória da 11ª Conferência
Municipal de Saúde de Ponta Grossa e o relato da reunião com a SMS. Após
deliberação ficou decidido que a comissão foi formada pela Adriane do Rocio
Lopes, Diego Osmar Rodrigues, Carlos Eduardo Coradassi, José Timoteo
Vasconcellos Sobrinho, Juceleia Monteiro Vieira e Wagner Lusiano. O segundo
secretário Diego Osmar Rodrigues fala que na reunião com a SMS conversaram
sobre a data inicial 07 e 08 de dezembro e que acordaram sobre os demais
assuntos. O presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho encerra a reunião às
19h e 20min.

