ATA N.º 323
Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, às dezenove horas,
nas dependências do Salão Nobre, Rua Praça da Emancipação, S/N - bairro Centro,
reuniu-se este Conselho Municipal de Saúde para reunião ordinária, no início da reunião
a Secretária Municipal de Saúde solicitou aos conselheiros presentes a inclusão de pauta
para a Apreciação da prestação de contas do Programa Solidariedade – A nota é
minha - 36ª Etapa, os conselheiros analisaram e aprovaram a inclusão, na sequencia
segue a pauta do dia: 1) Apreciação do Relatório de Gestão da Secretaria Municipal
de Saúde 1º Quadrimestre/2014: Foi apresentado Relatório de Gestão da Secretaria
Municipal de Saúde do referente ao 1º quadrimestre/2014, a Secretária de Saúde
apresentou os valores despendidos pelo poder público para o cumprimento de metas: R$
16.871.845,74, com a participação dos entes federados: Estado no valor de R$
1.197.255,08; União no valor de R$ 5.003.822,91 e Município no valor de R$
10.670.767,75. Ressaltou o percentual aplicado em saúde pelo município, que em
conformidade com a EC 29/2000 que deveria ser de 15%, neste quadrimestre atingiu
27,48% do total geral de receita de impostos. Passada a palavra à comissão de avaliação
de prestação de contas deste conselho através dos Conselheiros Luciano Hütten Correa,
Aline Andreazza e Martinho Crippa que se manifestaram favoráveis à aprovação do
Relatório de Gestão do 1º quadrimestre/2014. 2) Relatório do SIPOS 1º e 2º
Bimestre/2014: A Secretaria Municipal de Saúde apresentou o relatório do SIOPS –
Sistema de Informação de Orçamentos Públicos em Saúde, que é a maneira do
Ministério da Saúde identifica 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 e 2º bimestres de
2014 a despesa com saúde financiada por recursos próprios municipais representou
27,19% da receita de impostos e transferências constitucionais. Este indicador informa
que o município de Farroupilha vem cumprindo com a CF/88 - EC29/2000. 3) HPV –
Campanha/2014: Foi apresentado pela Enfª Paulina Guisso da Associação
Farroupilhense Pró-Saúde que informou aos conselheiros presentes que o município
dará seguimento a Campanha Municipal contra o HPV iniciada em 2013. Neste ano a
Campanha para Meninos respeitará as diretrizes do Ministério da Saúde na Campanha
Nacional para Meninas, ou seja, serão vacinados os meninos nascidos nos anos de 2002
a 11.03.2003 no período de com a aplicação da 1ª dose de 30 de junho a 07 de julho de
2014 nas escolas municipais, estaduais e particulares do município de Farroupilha.
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Quanto às doses de vacina aplicadas, será adotado o esquema vacinal estendido que
corresponde a três doses (0, 6 e 60 meses). O conselheiro Luciano Hütten Correa
questionou o que vai ser feito do orçamento aprovado para esta ação sendo que as
meninas neste ano foram vacinadas pela campanha do Ministério da Saúde, foi
verificado na ata nº 302 de 02 de maio de 2013 e não consta o orçamento da campanha,
a Secretária Municipal de Saúde, Sra. Solange Sonda ficou de apresentar relatório da
aquisição da vacina para as próximas reuniões. 4) Proposição de aprovação de aporte
de recurso financeiro emergencial do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul
para o Hospital Beneficente São Carlos: Com a palavra a Secretária Municipal de
Saúde Sra. Solange Sonda, que explicou que de acordo com o processo de intervenção
no Hospital Beneficente São Carlos, através do decreto nº 5.555 de 13 de março de
2014, e o pronunciamento da Secretária Estadual da Saúde, na data de 10 de maio de
2014, para a destinação de recursos financeiros emergencial advindos do Estado do Rio
Grande do Sul – Fundo Estadual de Saúde para custeio dos serviço prestados aos
usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) do Hospital na ordem de R$ 5 milhões de
reais, o conselheiro Luciano Hütten Correa fez questionamentos quanto aprovação
neste Conselho ser posterior ao recebimento de parte do recurso, foi esclarecido pelo
Conselheiro Vandré Fardin que a Junta Financeira da Secretaria Estadual de Saúde
solicitou em aprovação do Conselho na véspera do repasse do recurso, onde solicitou a
emissão de ofício deste conselho comprometendo-se em colocar em pauta nesta data,
após questionamentos e esclarecimentos de duvidas a proposição foi aprovada pelos
conselheiros presentes, ficando a Secretaria Municipal de Saúde e o Hospital
Beneficente São Carlos de realizar uma reunião onde será pautado a apresentação da
situação financeira e os projetos para curto e médio prazo do Hospital. 5) Proposição
de aprovação de aporte de recurso financeiro para custeio mensal do Tesouro do
Estado do Rio Grande do Sul para o Hospital Beneficente São Carlos: A Secretária
Municipal de Saúde Sra. Solange Sonda, explicou que com o processo de intervenção
no Hospital Beneficente São Carlos, através do decreto nº 5.555 de 13 de março de
2014, e o pronunciamento da Secretária Estadual da Saúde, na data de 10 de maio de
2014, e a necessidade de manter os serviços a população solicita a destinação de repasse
mensal de recursos advindos do Estado do Rio Grande do Sul – Fundo Estadual de
Saúde para custeio dos serviço prestados aos usuários do SUS (Sistema Único de
Saúde) no Hospital na ordem de R$ 700.000,00, após discussão e questionamentos a
proposição foi aprovada pelos conselheiros presentes. 5) Apreciação da prestação de
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contas do Programa Solidariedade – A nota é minha - 36ª Etapa: A Secretaria
Municipal de Saúde, apresentou a prestação de contas, explanando o que foi adquirido
com esta etapa do programa, em conformidade com o Plano de Aplicação aprovado por
este conselho na data de 25/02/2014, na ordem de R$ 26.156,32 a Secretaria Municipal
de Saúde aplicou na complementação da aquisição de 01 (um) veículo novo, zero
quilometro, ano e modelo 2014, tipo mini VAN para 07 (sete) passageiros, 01 câmara
de vacina para a Unidade Básica de Saúde do Bairro Cinquentenário, 02 ar
condicionados para a Unidade da Fisioterapia na ordem de R$ 25.846,91. Nesta etapa
não foi cumprido à execução de todas as metas aprovadas, deixou de ser adquirido 01
arquivo de aço, sendo necessário a devolução junto ao tesouro do Estado do Rio Grande
do Sul na ordem de R$ 309,41 por vencimento do prazo de execução. Colocada em
votação a prestação de contas foi aprovada. 6) Assuntos Gerais: A Conselheira Aline
Andreazza solicitou que enquanto não ocorrer a aquisição da impressora para ser
utilizada para imprimir as atas do conselho que seja providenciado a impressão na
Prefeitura Municipal; o Conselheiro Luciano Hütten Correa solicitou esclarecimento do
encaminhamento que foi dado a sua solicitação da reunião anterior o presidente do
conselho acordou que fará a solicitação ao jurídico da Instituição para
explanação na próxima reunião. Nada mais a tratar, foi encerrada a presente
reunião da qual foi lavrada esta ata que foi aprovada e segue assinada pelos conselheiros
presentes.
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