ATA N.º 342
Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às dezenove horas e
trinta minutos, nas dependências do CEAC (Centro de Atendimento ao Cidadão), Rua
14 de Julho, 710 - bairro Centro reuniu-se este Conselho Municipal de Saúde para
reunião extraordinária, convocada previamente na data de 14/10/2015, com a presença
dos seguintes conselheiros: Rejane Calloni; Luciane Dotti, Leontina Preuss, Neri
Antônio Maioli; Luciano Hütten Correa; Danielle Marcola; Veridiana Scapinello, Flavia
Cambruzzi Sbardelotto, Miguel Angelo Silveira, Edson Doncatto, Martinho Crippa,
Roberta Deimomi, Angela Maria Silvestrin e Francisco Isaias, com a seguinte pauta: 1)
Plano de Aplicação Resolução CIB / RS nº 143/2014 _ Política DST/AIDS e
Hepatites Virais ano 2015: Foi reapresentado pela Enfª Paulina Guisso o Plano de
Ação que tem com objetivo promover ações integradas para o enfrentamento da
epidemia de HIV/AIDS, Hepatites Virais e outras DST através de políticas de
prevenção, promoção e atenção integral à saúde em todos os ciclos de vida. Com a
proposta de aplicação dos recursos financeiros oriundos da Portaria 3.276 de 26 de
dezembro de 2013 do Ministério da Saúde e a Resolução 143/2014 CIB/RS. O recurso
na ordem de 75.000,00 para o ano/2015, e possui um saldo remanescente referente ao
ano de 2014 na ordem de R$ 55.775,86. O Plano de Aplicação contempla: contratação
01 enfermeiro 20 horas semanais, no valor de R$ 20.000,00; armário, mesa para
computador; cadeiras plásticas e cadeiras de escritório; mini data show; notebook;
impressora; tela de projeção; arquivo de mesa; arquivos AZ; computador; materiais
educativos (folder, panfletos, banner, cartilha, faixas, filmes, DVD; álbuns (DST, AIDS,
sexualidade e prevenção hepatites virais) prótese peniana e vaginal para cada serviço de
saúde; urnas de acrílico; materiais de expediente e didático; divulgação e capacitações,
totalizando o valor de R$ 120.654,12 e com saldo residual de R$10.121,74. Após
análise e esclarecimentos de dúvidas dos conselheiros, a presidente colocou o Plano de
Ação em votação em que foi aprovado e como sugestão apresentar um cronograma até
dezembro 2015. 2) 41ª Etapa do Programa Solidariedade – HBSC valor R$
8.927,16: Retirado de pauta por solicitação do Hospital Beneficente São
Carlos, pois o mesmo recebeu os materiais a título de doação. 3) Habilitação
do Hospital Beneficente São Carlos a Resolução CIB / RS nº 373/2013 de
20/08/2013, regulamentada pela Portaria SES nº 423/2013 de 16/09/2013 –
Alteração do Porte do Hospital: Foi solicitado pelo Hospital Beneficente São
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Carlos a alteração do porte tendo em vista que o mesmo não possui mais a Alta
Complexidade em Traumatologia e Ortopedia, assim sendo o Hospital se caracteriza
como Hospital Geral com Porta de Entrada para atender os estabelecimentos
Hospitalares de menor resolutividade da Região Uva e Vale, após a explanação os
conselheiros aprovaram a alteração com a sugestão do envio aos conselheiros do Termo
de Cooperação via mail para conhecimento. 4) Apreciação do Relatório de Gestão da
Secretaria Municipal de Saúde referente ao 2º Quadrimestre/2015 e Relatório de
Gastos com Saúde elaborado pela Secretaria de Finanças referente ao 2º
Trimestre/2015: a) Relatório de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde do referente
ao 2º quadrimestre/2015: Foi apresentado pela Secretaria de Saúde os valores
dispendidos pelo poder público para o cumprimento de metas: R$ 14.031.307,06, com
a participação dos entes federados: Estado no valor de R$ 504.944,91; União no valor
de R$ 6.318.024,53 e Município no valor de R$ 7.208.337,62. Passada a palavra à
comissão de avaliação de prestação de contas deste conselho através dos Conselheiros
Sr. Luciano Hütten Correa, Neri Antônio Maioli e o Sr. Martinho Crippa, que
manifestou parecer favorável a aprovação do Relatório de Gestão do 2º
Quadrimestre/2015. Colocado em votação o qual foi aprovado pelos presentes com
sugestão de que mês a mês seja apresentado o balancete. b) Quanto ao Relatório de
Gastos com Saúde – 2º Trimestre/2015 a Secretaria Municipal de Saúde fez a leitura do
mesmo, destacando o percentual aplicado em Ações e Serviços Públicos de Saúde no
2º Trimestre/2015 foi de 22,15 %. Passada a palavra à comissão de avaliação de
prestação de contas deste conselho através dos Conselheiros Sr. Luciano Hütten
Correa, Neri Antônio Maioli e o Sr. Martinho Crippa que se manifestaram favoráveis à
aprovação do Relatório de Saúde do 2º trimestres/2015 elaborado pela Secretaria
Municipal de Finanças. Colocado em votação o mesmo foi aprovado pelos conselheiros
presentes. 5) SIOPS – Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde
referente ao 2º e 3º Bimestres/2015: A Secretaria Municipal de Saúde destacou
alguns números interessantes do SIOPS, no 3º Bimestre/2015: o município de
Farroupilha gastou por habitante R$ 193,43, dos R$ 348,48 gastos por habitante, 21,01
% foram gastos com na atenção básica, 1,45% com medicamentos, 66,50% com a
assistência ambulatorial e hospitalar, 0,20% com vigilância sanitária, 0,04% Vigilância
Epidemiológica e 10,79% com outras subfunções. No bimestre a despesa com saúde
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financiada por recursos próprios municipais representou 22,15% da receita de
impostos e transferências constitucionais e legais. No 4º Bimestre/2015: o município
de Farroupilha gastou por habitante R$ 229,87, dos R$ 433,28 gastos por habitante,
21,27 % foram gastos com na atenção básica, 1,42% com medicamentos, 64,85% com
a assistência ambulatorial e hospitalar, 0,25% com vigilância sanitária, 0,05% vigilância
epidemiológica e 12,16% com outras subfunções. No bimestre a despesa com saúde
financiada por recursos próprios municipais representou 20,79% da receita de
impostos e transferências constitucionais e legais. Este indicador informa que o
município de Farroupilha está cumprindo com a CF/88 - EC29. 6) Resolução CIB / RS
nº 235/2015 – Ambulatório de Especialidade Clínico/Cirúrgico em TraumaOrtopedia no Hospital Beneficente São Carlos – Acréscimo de valor mensal
na contratualização: Foi apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde a
acréscimo de valores, sendo: Pós-Fixado – Alta complexidade Ambulatorial valor
de R$ 1.942,06; Pré- Fixado – Média Complexidade – Ambulatorial o valor na ordem
de R$ 3.005,29; Pré-Fixado – Média Complexidade Hospitalar o valor na ordem de R$
16.706,69. Os Conselheiros analisaram a solicitação e aprovaram o repasse para o
Hospital Beneficente São Carlos, através de Termo Aditivo no valor mensal de R$
21.654,04, que já está alocado no Fundo Municipal de Saúde de Farroupilha
proveniente do Teto MAC ( Média e Alta Complexidade), e o valor R$ 24.245,47 que
será repassado pelo Fundo Estadual de Saúde sob aditivado ao contrato assim que
ocorrer o depósito ao Fundo Municipal de Saúde de Farroupilha. 7) Assuntos Gerais:
a) A Presidente do Conselho Municipal de Saúde fez a leitura de correspondências
recebidas: Ofício do Sindicato dos Trabalhadores das Industrias de Calçados e de
Vestuários de Farroupilha/RS, indicando Sr. Gilson Cesar Bortoli como membro titular;
Ofício nº 172/2015 do Hospital Beneficente São Carlos, indicando o Sr. Francisco Isaías
(titular) e Sra. Danielle Marcolla (suplente). b) Indicação de membros do Conselho
Municipal de Saúde: Foi Indicado pelos conselheiros presentes para a composição da
Comissão de Acompanhamento da Contratualização do Hospital Beneficente São
Carlos

como

titulares

Leontina

Preuss

e

Roberta

Deimomi,

e

suplentes,

respectivamente, Vitor Hugo Freitas e Veridiana A Scapinelo. Roberta coloca a
necessidade de substituição de suplente no Comitê de Mortalidade Infantil. Sr Maioli
coloca o desagravo com relação ao resultado de uma reunião passada sobre a suspensão
do pagamento de bonificação do recurso PMAQ em que refere que o Conselho aprovou
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essa suspensão consciente de que já haviam sido avisados os funcionários do Pro Saúde
o que não foi verdadeiro. Sr. Isaias justifica que após a reunião foi falado com todos os
funcionários e explicado o motivo dessa suspensão. Dr. Doncatto sugere que se faça
uma reunião de Planejamento do Conselho Municipal de Saúde. Fica mantido o horário
das 19 h para as reuniões do Conselho. 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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