CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
CRIADO PELA LEIS MUNICIPAIS 1525 de 21/08/91 e 1792 de 31/03/97
Alteradas pela LEI MUNICIPAL 2503 de 14/10/2013
Regulamentada pela LEI MUNICIPAL 2647 de 14/09/2016

ATA DA 193ª (centésima nonagésima terceira) REUNIÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MACATUBA REALIZADA EM
18/02/2020.
As 13h30 (treze horas e trinta minutos), do dia 18 de fevereiro do ano de dois mil e vinte
(18/02/2020 nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Rua Mato
Grosso n°3-30, nesta cidade- Macatuba- SP, atendendo o Edital de Convocação do presidente,
compareceram os membros do Conselho para a 183ª reunião do Conselho municipal de Saúde de
Macatuba com a seguinte pauta: 1- Apreciação da folha de pagamento dos funcionários
referente ao mês de dezembro 2019 e Janeiro 2020; 2- Produção física da saúde do 3º
Quadrimestre de 2019; 3- SIOPS 3º Quadrimestre de 2019; 4-Outros Informes. A reunião
contou com a presença dos seguintes membros: Representantes de Prestadores de Serviços:
Irmandade da Santa Casa de Macatuba: Georgina Candida do Nascimento Galli; Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Macatuba – APAE: Maria Elisa Galassi; Loja Maçônica
“Caridade e Concórdia”: Ângelo Tesser. Representantes de Trabalhadores Saúde Municipal:
Fabiana de Paula da Silva, Pathe Helena Mariano e Ana Flávia Mendes. Representantes de
Usuários: Conselho Tutelar: Ricardo Oliva. Representantes de Profissionais de Saúde: Kátia
Cristina dos Santos e Géssica Aparecida Ribeiro, a Secretária Municipal de Saúde Elaine Cristina
Bino de Souza, o representante da contabilidade da prefeitura, Murilo Fontanetti, e o Vereador
Anderson Ferreira, os quais assinaram a lista de presença. A reunião foi presidida por Kátia Cristina
dos Santos e secretariada por Fabiana de Paula da Silva. Kátia, abrindo a reunião agradeceu a
presença de todos e; em seguida, colocou o primeiro item da pauta: Apreciação da folha de
pagamento dos funcionários referente ao mês de dezembro de 2019 e Janeiro de 2020, porém
não foi possível a apresentação da folha, devido que do RH não permitiu a impressão, ficando a
apresentação para a próxima reunião. Após, Kátia passou para o segundo item da pauta:
Produção física da saúde do 3º Trimestre de 2019, e solicitou que Fabiana apresentasse o
resumo das Ações e serviços de saúde no 3º quadrimestre de 2019. Fabiana discorreu
detalhadamente sobre o Relatório Físico incluindo vários itens em cada Bloco, que assim ficou
resumido: 1- Bloco Atenção Básica- Total de procedimentos: PSF Planalto- 11.272; USF João
Carlos Hueb- 22.575; USF Santa Rita- 16.931 USF Central- 16.931. Visitas de Agentes
Comunitários: PSF Planalto- 2.121; USF João Carlos Hueb-2.745; USF Santa Rita- 993; USF
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Central- 2.308- Total- 8.170 visitas. Atividades Educativas – Agentes Comunitários de Saúde: PSF
Planalto- 1.166; USF João Carlos Hueb-2.380; USF Santa Rita- 0; USF Central- 949- Total-4.495.
Saúde bucal saúde da família - USF João Carlos Hueb- 4.264; USF Santa Rita- 934, USF Central271- Total- 5.469. Fabiana informou os Conselheiros que a Dentista da Equipe de Saúde da Família
da USF Central se encontra gestante, e portado pela nova legislação impedida de ter contato
diretamente com os pacientes, porém como o salário da mesma continua sendo pago pela
Prefeitura isso impossibilita a contratação de um novo profissional, a mesma se encontra realizando
palestras, atividades de prevenção, escovação, entre outros.2-Bloco Média e alta Complexidade
(Mac): 2.1-Transporte-.1.356 viagens (2858 pacientes e 1.356 acompanhantes); 2.2-Atendimento:
total de procedimentos: CAPS I- Saúde Mental- 3.358; Centro de Especialidades Médicas7.012; Centro de Especialidades Odontológicas- 1.118. Fabiana relata que houve a
aposentadoria de 04 dentista da Rede Municipal de Saúde, o que ocasionou queda nos
atendimentos, todos os presentes manifestou preocupação. A Secretária Elaine informou que foi
aberto concurso, e que a prova ocorrerá dia 08/03/2020, e que com a homologação do Concurso
será possível a substituição dos profissionais. Laboratório de Próteses Dentária: 115 próteses
dispensadas e 575 procedimentos realizados. 883. 3-Bloco Assistência Farmacêutica: total de
atendimentos: 16.851 pacientes (751.191 medicamentos dispensados). 4-Bloco Vigilância em
Saúde: 4.1- Vigilância Sanitária –393 procedimentos, 4.2- Vigilância Epidemiológica e Controle de
Vetores- Visitas domiciliares- controle de vetores 2.713. Fabiana ressaltou que 03 casos suspeitos
de dengue no município, Kátia informou que os casos são importados. Fabiana relata que o Índice
Larvário

(LIRA) divulgado pela SUCEN referente a Janeiro de 2020 ficou acima do valor

recomendado, classificando o município como em situação de ALERTA. Todos os Conselheiros
relataram preocupação principalmente como os terrenos baldios, que acumulam lixos propícios a
proliferação do Aedes Aegypti, principalmente devido ao fato do município não possuir uma ação
concreta de punição. O vereador Anderson se comprometeu a articular junto ao Poder Executivo
visando criar mecanismo que minimize a situação. Exames e Serviços Externos Adquiridos pela
Secretaria Municipal de Saúde: Ultrassonografia- 300, exames de laboratório: 1.800; consultas de
neuropediatra- 120; teste da orelhinha- 45 Dispensação de Insumos: fraldas: 20.500; leites
especiais: 130 kg e 2.048 litros; fitas de glicemia: 50.000. Atendimento SUS – Irmandade da
Santa Casa de Macatuba (Convênio: 05/2016): internações- 257; atendimentos ambulatoriais37.303. Atendimento SUS APAE-(Convênio: 04/2016) 20.301. Em seguida, Kátia passou para o
terceiro item da pauta: Apresentação, apreciação e aprovação da Prestação de contas da
Saúde (SIOPS) referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2019 (setembro a dezembro). A
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presidente solicitou ao membro da contabilidade da prefeitura que fizesse a explanação. Murilo,
tomando a palavra, discorreu sobre os dados. Foi analisado o relatório resumido da execução
orçamentária – demonstrativo da receita de impostos líquida e das despesas próprias com ações e
serviços públicos de saúde referentes ao 3º quadrimestre de 2019 e as Receitas de Impostos e
Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas a Saúde. Murillo destacou que o município
aplicou no período com despesas próprias, R$ 11.534.955,24 (onze milhões, quinhentos e trinta e
quatro mil reais e novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos). Ressalta a
aplicação de 26,17% em saúde. (mínimo 15 %). Receitas adicionais para financiamento da saúde:
Transferências do SUS- R$ 3.586.353,57 (três milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, trezentos e
cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos). Provenientes da União -R$ 3.154.909,87 (três
milhões, cento e cinquenta e quatro mil reais e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos).
Provenientes do Estado -R$ 410.147,00 (Quatrocentos e dez mil reais e cento e quarenta e sete
reais). Outras receitas R$ 21.296,70 (vinte e um mil e duzentos e noventa e seis reais e setenta
centavos). Despesa total com saúde empenhada: R$ 15.547.406,33 (quinze milhões quinhentos
e quarenta e sete mil reais e quatrocentos e seis reais e trinta e três centavos). Despesa total com
saúde liquidada: R$ 15.412.441,72 (quinze milhões quatrocentos e doze mil reais e quatrocentos
e quarenta e um reais e setenta e dois centavos). Inscritos em Restos a Pagar não Processados:
R$ 134.964,61 (Cento e trinta e quatro mil novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um
centavos). Após esclarecimentos aos membros, a prestação de contas foi apreciada e aprovada
pelos membros presentes. Fabiana destacou que o Município vem assumindo muitas
responsabilidades que seriam do ESTADO, o que faz com que falte recurso para investimentos na
Atenção Básica, a verdadeira obrigação do Município. O Vereador Anderson perguntou se é
possível realizar um levantamento do que o município gastou com itens que seriam obrigação do
Estado nos últimos 12 meses, Fabiana afirmou que sim, Anderson ficou de enviar um oficio para a
Secretaria de Saúde, solicitando as informações. Após, várias dúvidas e colocações, Kátia colocou
a palavra para quem dela quisesse fazer uso e como ninguém mais se manifestou, agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a presente reunião, solicitando a mim, Fabiana de Paula da
Silva, que lavrasse a presente ata, que lida e achada conforme vai assinada por todos os
presentes.

______________________
Kátia Cristina dos Santos
Presidente

_________________________
Fabiana de Paula da Silva
Secretaria Executiva

