ATA N.º 277
Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze, às dezenove horas, no
Auditório do Hospital Beneficente São Carlos reuniu-se este Conselho Municipal de
Saúde para uma reunião ordinária. Iniciando o presidente passou à leitura das
correspondências recebidas: 003425 e 000430/MS/SE/FNS informando sobre os repasses
para a Secretaria Municipal da Saúde, competências 06 e 07/2011. A seguir o presidente
passou a pauta: 1) Apreciação do Relatório de Gestão da Secretaria Municipal de
Saúde, 2º trimestre/2011 financeiro e Apreciação dos Relatórios de Saúde
elaborados pela Secretaria Municipal de Finanças referente ao 1º semestre/2011. O
Secretário Municipal de Saúde, Sr. Itaroty João Luiz Fagherazzi explanou, os valores
despendidos pelo poder público para o atingimento das metas no 2º trimestre/2011: R$
5.194.569,40. Do montante total 76,34%, no valor de R$ 3.965.461,86 foram aplicados
pelo município, 1,89% pelo Estado no valor de R$ 98.044,10 e 21,77% pela União no
valor de R$ 1.131.063,44. Ressaltou o percentual aplicado em saúde pelo município, que
em conformidade com a EC 29/2000 deveria ser de 15%, neste trimestre atingiu 17% do
total geral de receita de impostos. Quanto aos relatórios de Saúde elaborados pela
Secretaria Municipal das Finanças o Secretário de Saúde, juntamente com a Sra. Neusa
Tusset, da Secretaria de Finanças explicou que esses relatórios são de praxe e referem-se
ao fechamento das rubricas da Secretaria Municipal da Saúde e apresentou os números,
isso é o comparativo entre o plano de aplicação elaborado e aprovado por este conselho
para o 1º semestre/2011 e o que foi efetivamente executado. Passada a palavra à comissão
de avaliação de prestação de contas deste conselho, a mesma manifestou-se favorável à
aprovação de ambos os relatórios. Colocados em votação o relatório de gestão da
Secretaria Municipal da Saúde do 2º trimestre/2011 financeiro e o Relatório de Saúde 1º
semestre/2011 elaborado pela Secretaria Municipal de Finanças foram aprovados. 2)
Apresentação do SIOPS (sistema de informações sobre orçamentos públicos em
saúde) Semestral/2011. O Secretário Municipal de Saúde destacou alguns números
interessantes do SIOPS: o município de Farroupilha gastou por habitante R$ 150,22. Dos
R$ 150,22 gastos por habitante, 4,28% foram gastos com pessoal ativo, 3,35% com
medicamentos, 46,89% com serviços de terceiros - pessoa jurídica, 0,47% com
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investimentos e 45,02% com outras despesas. O Secretário explicou que o SIOPS é a
maneira do Ministério da Saúde saber se o município cumpre o que está determinado pela
Constituição Federal através da Emenda Constitucional 29/2000, ou seja, gastar o
percentual de 15% das receitas do município em saúde pública. No 1º semestre/2011 a
despesa com saúde financiada por recursos próprios municipais representou 15,48% da
receita de impostos e transferências constitucionais e legais. Este indicador informa que o
município de Farroupilha está cumprindo com a CF/88 - EC29/2000. 3) Apreciação da
prestação de Contas da Ação de Apoio aos Hospitais e Incentivo para leitos de
álcool e outras drogas em especial o crack, segundo trimestre de 2011.
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representante do Hospital Beneficente São Carlos Sra. Sandra De Bortoli apresentou
relatório de prestação de contas a respeito do incentivo básico e do incentivo de álcool e
outras drogas em especial o crack referente ao 2º trimestre de 2011. Neste período
ocorreram 43 internações em psiquiatria, apresentando a taxa de ocupação dos leitos de
109,16%. No período houve sete reinternações e a grande maioria dos casos atendidos foi
de demanda espontânea. Quanto ao atendimento de usuários de álcool e outras drogas,
ocorreram 28 internações, sendo que 16 por álcool e 12 por drogadição. Houve 09
internações referenciadas pelo CAPS AD e 19 de demanda espontânea. Ocorreram quatro
reinternações. A taxa de ocupação dos leitos foi de 37,36%. Através das informações
prestadas o hospital demonstrou que cumpriu as metas estabelecidas em contrato.
Colocada em votação a prestação de contas foi aprovada pelos conselheiros presentes. 4)
Apresentação e apreciação do relatório de atividades semestral da Ação de Apoio
aos Hospitais; A representante do Hospital Beneficente São Carlos apresenta relatório de
prestação de contas a respeito do incentivo básico e do incentivo de álcool e outras
drogas em especial o crack constantes no Termo Aditivo nº 314/2010. Através das
informações prestadas o hospital demonstrou que cumpriu as metas estabelecidas em
contrato e o relatório foi aprovado. 5) Apreciação do Plano de Aplicação da Política
Participa SUS Portaria MS n.º 2344/2009, Portaria MS n.º 3251/2009, Portaria MS
n.º 3329/2010: De imediato o presidente passou a palavra para a representante da
Secretaria Municipal de Saúde Sra Luciana de Fátima Calabria Mandelli para que
explanasse o plano, com as ações e metas previstas nas ações de Auditoria,
Monitoramento e Avaliação da Gestão do Sistema e Participação e Controle Social no
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SUS. Salientou que atualmente existem Softwares que atendem as necessidades de
Gestão e Controle em Saúde que a médio e longo prazo trarão mais eficiência e
economia, o que motiva a alteração da proposição inicial de contratação de empresa
terceirizada para auditoria, controle e avaliação do sistema público municipal de saúde.
Colocado em votação, o mesmo foi aprovado pelos conselheiros presentes. 6) Entrega
do Plano Municipal de Saúde 2010-2013. O Secretário Municipal de Saúde fez a
entrega do plano Municipal de Saúde ao Conselho e também disponibilizará o mesmo em
arquivo por e-mail para avaliação pelos Conselheiros Municipais de Saúde. Na mesma
oportunidade solicitou que seja avaliado em uma reunião extraordinária em função de que
na próxima reunião do Conselho ocorrerá a eleição da nova diretoria e a pauta é
exclusiva, conforme preceitua o Regimento Interno. A proposição foi aprovada pelos
conselheiros presentes e a data proposta para a reunião é 27.09.2011. 7) Agenda de
eleição do Conselho Municipal de Saúde: O presidente lembrou aos conselheiros que
no próximo mês deve ocorrer eleição da Diretoria do Conselho e para isso deve-se
estabelecer a agenda da Eleição da Diretoria do Conselho Municipal de Saúde, sendo que
isto está previsto nos artigos 31 e 33 do Regimento Interno deste Conselho. A data
sugerida pelo presidente é da próxima reunião ordinária que ocorrerá no dia 27.09.2011,
às 19h00min, tendo por local a sede do Conselho Municipal de Saúde. Colocada em
votação a data foi aprovada pelos conselheiros presentes. O artigo 33 do Regimento
Interno prevê também a eleição da comissão eleitoral, que será composta por três
membros: Foram eleitos: Presidente Edson Luiz Martins, Secretária Josecarla Signor e
Escrutinador João Reinaldo Arrosi. O presidente lembrou que de acordo com o Art. 32 do
Regimento Interno, haverá convocação prévia de todos os conselheiros para que
compareçam na data de 27/09/2011 que ficou determinada para a assembleia de eleição.
8) Assuntos Gerais: Conforme solicitação dos conselheiros na última reunião
extraordinária, foi trazida ao conselho a planilha de onde serão aplicados os recursos na
ordem de 81.396,41 referente ao Incentivo da Atenção Básica Estadual – PIES:
qualificação dos profissionais no que diz respeito ao pré-natal, puericultura e saúde
mental na atenção básica. Foi apresentada planilha com o número de profissionais que
serão capacitados e também o quantitativo da população atingida. Ficou o compromisso
de que quando os cursos estiverem formatados, a mesma será trazida ao conhecimento do
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Conselho. Também foi informado pelo presidente que a próxima reunião do conselho
Municipal de Saúde ocorrerá na nova sede, junto ao Salão Paroquial da Igreja Matriz
Sagrado Coração de Jesus. Nada mais havendo a constar, após lida e achada conforme a
presente ata foi aprovada e vai assinada pelos conselheiros presentes.
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