CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
CRIADO PELA LEIS MUNICIPAIS1525 DE 21/08/91 E 1792 DE 31/03/97
ALTERADAS PELA LEI MUNICIPAL 2503 DE 14/10/2013

ATA DA 174ª (centésima septuagésima quarta) REUNIÃO DO
”CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MACATUBA
“REALIZADA EM 19 /12/2017.

As 14h00(quatorze horas), do dia 19 de dezembro do ano de dois mil e dezessete
(19/12/2017), nas dependências da sala de reuniões da Secretaria Municipal de
Assistência Social,

localizada na Rua Travessia Romoaldo Antonio Scian S/N nesta

cidade- Macatuba- SP, atendendo o Edital de Convocação do presidente, compareceram
os membros do Conselho para

a 174ª reunião do Conselho municipal de Saúde de

Macatuba com a seguinte pauta: 1- Apreciação da folha de pagamento dos
funcionários referente ao mês de novembro; 2- Prestação de contas- convênio SUSSanta Casa- 2017; 3-Outros Informes. A reunião contou com a presença dos seguintes
membros: DO GOVERNO MUNICIPAL: Cleusa Aparecida Martins da Silva, Gilcelene
Chiari Artioli. Dos Representantes de Trabalhadores Saúde Municipal: Fabiana de
Paula da Silva e Kátia Cristina dos Santos. Dos Representantes dos Usuários: Do
Conselho Municipal Antidrogras: Lucia Elena Fantini Granado; Do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais; Luiz Carlos de Souza; Dos Prestadores de Serviço- Portadores de
Deficiência: Maria Eliza Galassi; Dos Representantes dos Profissionais de Saúde:
Wesley Rafael de Freitas e contou com a presença dos agentes comunitários de saúde
convidados: Vagner Henrique B. Morais, Márcia Amanda Franco da Silva, Ana Flávia
Mendes, Pathe Helena Mariano, Lilia S. P. Colonisi de Souza, Fabíola Varotto Alves,
Jorge Fernando Marzanati, Karen Giorgeti de Souza, Tatiana Frascareli Beltramini,
Nelson Júnior Gonçalves, Francine Varotto Alves, Fabrício Guilherme Araújo, Hugo
Harberkon, Ulisses Silva Rosa, Marinalva Santos, Isabela Mariano Barbosa, Edilene
Fernanda P. de Oliveira, Vitor Felipe de Oliveira, todos agentes comunitários de saúde,
os quais assinaram a lista de presença. Na ausência do presidente Ângelo Tesser, a
reunião foi presidida pela vice-presidente Fabiana de Paula da Silva e secretariada por
Lucia Elena Fantini Granado. Fabiana, 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 novembro de 2017 que foram assinadas pela
comissão nomeada. Wesley Rafael de Freitas, Maria Eliza Galassi e na ausência de
Angelo Tesser, assinou Lucia Elena Fantini Granado.

Após, Fabiana passou para o

segundo item da pauta: Prestação de contas- convênio SUS- Irmandade Santa Casa
de Macatuba- 201, Convênio 05/2016 e Plano Operativo 2017. Discorreu sobre as
metas físicas e financeiras do segundo quadrimestre 2017. Indicador: I- Internação- Mês
de maio: meta física- 84- alcançado- 45 (51,73%). Meta financeira- R$ 28.779,85alcançado- R$ 28.779,85 (63,59%). Mês de junho: meta física- 84- alcançado- 36
(42,85%). Meta financeira- R$ 28.779,85- alcançado- R$ 18.302,45 (51,73%). Mês de
julho: meta física- 84- alcançado- 69 (82,14%). Meta financeira- R$ 28.779,85- alcançadoR$ 33.315,75 (115,76%). Mês de agosto: meta física- 84- alcançado- 64 (76,19%). Meta
financeira- R$ 28.779,85- alcançado- R$ 30.624,19 (106,40%). Total: meta física- 336alcançado- 214 (63,69%). Meta financeira- R$ 115.119,40- alcançado- R$ 97.132,11
(84,31%). II- Consultas especializadas/Urgência e emergência (procedimentos
clínicos) e pequenas cirurgias. Mês de maio: meta física- 3.158- alcançado4.557(144,30%). Mês de junho: meta física- 3.158- alcançado- 3.614 (114,43%). Mês de
julho: meta física- 3.158- alcançado- 3.486 (110,38%). Mês de agosto: meta física- 3.158alcançado- 3.638(115,19%). Total. Meta física- 12.630- alcançado- 15.295(121,10%). IIISADT: Mês de maio: meta física- 3.817- alcançado- 5.248(137,49%). Mês de junho: meta
física- 3.817- alcançado- 3.899(102,14%). Mês de julho: meta física- 3.817- alcançado4.171(109'27%). Mês de agosto: meta física- 3.817- alcançado- 5.832 (152,79%). Total:
meta física- 15.268- alcançado- 19.150 (125,42%). Total ambulatório: meta física27.898- alcançado- 34.445 (123,46%). Meta financeira: R$ 215.467,16- alcançado- R$
187.829,53 (87,17%). Percentual de alcance segundo quadrimestre 2017: Metas Físicas:
metas quantitativas -internação- 63,69 % / ambulatório- 123,46%. Metas qualitativas81,53%. Metas Financeiras: internação- 84,31%- ambulatório- 87,17%.

Após a

apresentação, os membros do conselho demonstraram preocupação com as metas
físicas e financeiras alcançadas, pois estão abaixo do exigido pelo Ministério (60%
atendimento SUS). Pois o não cumprimento das metas poderá acarretar a perda pela
Entidade, do certificado de isenção de impostos (CEBAS). Alguns membros colocaram
que é preciso inovar o atendimento, pois o paciente acaba escolhendo outro hospital para
se submeter a cirurgias particulares e por convênio pois se sente mais seguro, o que
acaba também contribuindo para a defasagem de recursos financeiros para custear a

Entidade. Alguns membros colocaram que em contato com alguns médicos que atuam na
região, os mesmos salientaram que muitas vezes não realizam cirurgias na Santa Casa
de Macatuba, devido ao fato de a mesma não possuir em seu corpo clinico um médico
anestesista, e não sentem também o apoio da diretoria administrativa, o que impossibilita
a realização dos procedimentos. Fabiana colocou a preocupação da prefeitura e informou
que o prefeito enviou oficio solicitando alternativas. Fabiana salienta que a obrigação do
município é em relação ao atendimento prestados no Pronto Socorro, que este ano o
convênio assinado pela Prefeitura com a Santa Casa para a prestação de serviços de
Urgência e Emergência é de R$ 2.315.000,00/anual, que além deste valor a prefeitura
repassa R$ 240.000,00 para Custeio de Material de Consumo do Hospital e desde Julho
de 2017, a Prefeitura vem repassando um valor mensal para custeio da Obstetrícia
(Maternidade), consulta de Gastro e de Ortopedia, sendo o valor de repassado até o
momento de R$ 98.176, 00 (Julho a Novembro/2017), e que a Entidade recebe ainda R$
82.646,64/mensal do Ministério da Saúde (SUS) e R$ 13.422,12 (Janeiro a Junho/2017)
do Programa INTEGRA – SUS do Ministério da Saúde.
Os membros do conselho sugeriram enviar também oficio informando a preocupação e
solicitando quais providenciam estão sendo tomadas pela gestão da entidade para o
cumprimento das metas para que a nem a entidade nem a população seja prejudicada.
Após, várias dúvidas e colocações, Fabiana 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, Lucia Elena Fantini Granado, que
lavrasse a presente ata, que lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes.

_________________
Ângelo Tesser
Presidente

______________________
Lúcia Elena Fantini Granado
Secretaria Executiva

A presente cópia autêntica confere com a
original, que se encontra transcrita no livro
de Atas das Reuniões do Conselho Municipal
de Saúde de Macatuba Nº 04 Folhas Nº 17
verso e folha Nº 18 frente e verso.

