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ATA DA 187ª ( centésima octogésima sétima) REUNIÃO DO “CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MACATUBA” - REALIZADA
EM 11 /06/2019.
As 13:30 (treze e trinta horas), do dia 11 de junho do ano de dois mil e
dezenove

(11/06/2019) nas

dependências

da

Câmara

Municipal

de

Vereadores, localizada na Rua Mato Grosso n°3-30, nesta cidade-MacatubaSP, atendendo o Edital de Convocação do presidente, compareceram os
membros do Conselho para a 187ª reunião do Conselho municipal de Saúde
de Macatuba com a seguinte pauta: 1- Produção física da saúde do 1º.
quadrimestre de 2019; 2- SIOPS 1º. 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; Loja Maçônica “Caridade e
Concórdia”: Ângelo Tesser. Representantes de Trabalhadores Saúde
Municipal: Kátia Cristina dos Santos. Representantes de Usuários: Rotary
Club de Macatuba: Lucia Elena Fantini Granado. Sobavem- Lucinéia Ferreira
da Silva. Representantes profissionais de saúdwe: Kelly Vieria e Géssica Ap.
Ribeiro Fontes, o representante da contabilidade da prefeitura, Murilo
Fontanetti, e os vereadores Anderson Ferreira e Fabricio José Gino Pereira
Neto,os quais assinaram a lista de presença. Na impossibilidade da
presidente Fabiana de Paula da Silva, a reunião foi presidida por sr. Angelo
Tesser e secretariada por Lucia Elena Fantini Granado. Sr Angelo, abrindo a
reunião agradeceu a presença de todos e; em seguida, colocou o primeiro
item da pauta: Produção física da saúde do 1º. quadrimestre de 2019.
Lucia , solicitou a Kátia , coordenadora do PSF que apresentasse o resumo

das Ações e serviços de saúde no 1º quadrimestre de 2019. 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- 3.913; USF João Carlos Hueb- 6.927; USF Santa Rita- 8.423;
USF Central- 9.762. Visitas de Agentes Comunitários: PSF Planalto- 2.348;
USF João Carlos Hueb-3.247; USF Santa Rita- 2.035; USF Central- 2.423TOTAL- 10.053 visitas. Saúde bucal saúde da família - USF João Carlos
Hueb- 3.640; USF Santa Rita-2.619; USF Central- 2.080- Total-8.339. 2-Bloco
Média e alta Complexidade(Mac): 2.1-Transporte-.1.176 viagens (4.317
pacientes

e

procedimentos:aEspecialidades

1.176

acompanhantes);

CAPS

I-

médicas-

Saúde
5.710;

2.2-Atendimento:

Mentalc-

Centro

2.185;
de

total

de

b-Centro

de

Especialidades

Odontológicas- 2.924; laboratório de próteses:481. 3-Bloco Assistência
Farmacêutica:

total

de

atendimentos-

9.925

pacientes

(417.553

medicamentos dispensados). 4-Bloco Vigilância em Saúde: 4.1- Vigilância
Sanitária –284 procedimentos, 4.2- Vigilância Epidemiológica e Controle de
Vetores- Visitas domiciliares- controle de vetores 2.623. Exames e Serviços
Externos

Adquiridos

Ultrassonografia-

284;

neuropediatra- 134;

pela
exames

Secretaria
de

Municipal

laboratório:

1.750;

de

Saúde:

consultas

de

teste da orelhinha- 35. Dispensação de Insumos:

fraldas: 15.020; leites especiais: 105 kg e 1.850 litros; fitas de glicemia:
52.000. Ressaltou muito desperdício de fitas de diabetes pelos pacientes
devido troca de chip. Atendimento SUS – Irmandade da Santa Casa de
Macatuba: internações - m301; atendimentos ambulatoriais- 34.096. Os
membros sugeriram para separar o atendimento Sus dos adquiridos pelo
município. Atendimento SUS APAE- 3.387. Em seguida, Sr. passou para o
segundo item da pauta: Apresentação, apreciação e aprovação da

Prestação de contas da Saúde (SIOPS) referente ao 1º quadrimestre do
exercício de 2019. Sr. Ângelo, solicitou ao membro da contabilidade da
prefeitura que fizesse a explanação. Murillo , 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 1º quadrimestre de 2019 e
as Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais
Vinculadas a Saúde. Murillo destacou que o município aplicou até o período
com despesas próprias, R$ 15.197.113,31 (quinze milhões, cento de noventa
e sete mil, cento e treze reais, trinta e um centavos)-36,15 %. Receitas
adicionais para financiamento da saúde: Transferências do SUS- R$
1.042.987,29 (um milhão, quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e sete
reais, vinte e nove centavos). Provenientes da União - R$824.967,79 (
oitocentos e vinte quatro mil, novecentos e sessenta e sete reais, setenta e
nove centavos). Provenientes dos Estados -R$211.501,25 (duzentos e onze
mil, quinhentos e um reais, vinte e cinco centavos). Outras receitas R$
6.518,25 (seis mil, quinhentos e dezoito reais, vinte e cinco centavos ).
Despesa geral com saúde: R$ 4.946.204,05 (quatro milhões, novecentos e
quarenta

e seis mil, duzentos e quatro reais, cinco centavos- 33,51%

Despesas próprias R$ 3.636.224,30 ( três milhões, seiscentos e trinta e
seis reais, duzentos e vinte e quatro reais, trinta centavos)- 23,93%. Foi
apresentado as despesas por subfunção:

I- Atenção Básica- R$

1.429.156,62 (um milhão, quatrocentos e vinte e nove mil, cento e cinquenta
e seis reais, sessenta e dois centavos) Assistência Hospitalar e AmbulatorialR$ 2.801.281.89 (dois milhões, oitocentos e um mil, duzentos e oitenta e um
reais, oitenta e nove centavos). II- Suporte Profilático e Terapêutico- R$
195.145,96 (cento e noventa e cinco mil, cento e quarenta e cinco reais,

noventa e seis centavos)

; III- Vigilância Sanitária- R$ 82.188,59 (oitenta e

dois mil, cento e oitenta e oito reais, cinquenta e nove centavos);IV- Vigilância
Epidemiológica- R$ 121.773,28 (cento e vinte um mil, setecentos e setenta e
três reais, vinte e oito centavos); e outras subfunções- R$ 316.657,71
(trezentos e dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais, setenta e um
centavos) . Murillo ressaltou que as receitas estão dentro do previsto .Após
esclarecimentos aos membros, a prestação de contas foi apreciada e
aprovada pelos membros presentes. Sr. Ângelo registra aplausos ao
atendimento prestado pelas agentes comunitárias do PSF Santa Rita. Kátia
ressalta que todas as equipes estão desempenhando satisfatoriamente suas
funções. Vereador Fabrício informa os membros sobre a parceira com a FOB
para tratamento endodontia. Sr Ângelo ressalta a falta da especialidade em
ortopedia. Kátia salienta que os processos seletivos são abertos e não há
interessados. Após, várias dúvidas e colocações, Sr. Ângelo 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
Vice- Presidente

_______________________
Lúcia Elena Fantini Granado
Secretária Executiva

