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Ata nº 003, do dia 28 de setembro de 2020, da Audiência Pública da Secretaria Municipal da 

Saúde, realizada às 15h30min, na Câmara Municipal de Quitandinha, conduzida pela 

Secretária de Saúde Caroline Przybylok. A apresentação teve por objetivo expor os números 

da saúde no quesito atendimento do 2º quadrimestre do ano de 2020. São audiências 

obrigatórias a serem feitas nas casas legislativas em cumprimento ao Artigo 9º § 4º da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Inicialmente o Contador do Poder Executivo, Ricardo Casagrande, 

expôs alguns dados financeiros relacionados à Secretaria Municipal de Saúde: O total de 

despesas desta área (acumulado até 31 de agosto) foi de R$9.144.428, sendo Salário Família 

R$1.701 (0,1%); Vencimentos R$3.912.279 (42,8%); Obrigações INSS R$188.872 (2,1%); 

Outras Variáveis HE R$105.747 (1,2%); Obrigações Instituto R$581.840 (6,4%); Indenização e 

restituição R$212 (0,1%); Obras e Instalações R$14.542 (0,2%); Equipamentos R$133.791 

(1,5%); Consórcio R$265.071 (2,9%); Material de consumo R$474.062 (5,2%); Materiais de 

distribuição gratuita R$75.976 (0,8%); Outros pessoa física R$7.119 (0,1%); Outros pessoa 

jurídica R$3.228.398 (35,3%); Tecnologia da Informação R$43.116 (0,5%); Auxílio Alimentação 

R$111.250 (1,2%). Algumas despesas relevantes foram: Combustíveis e lubrificantes 

R$116.083; Manutenção de bens imóveis R$30.093; Material Hospitalar R$154.601; 

Manutenção de veículos R$25.765; Medicamentos R$76.425; Empresa Médica R$881.856; 

Hospital R$2.522.243; Lixo hospitalar R$47.126. Base receita R$22.155.925; Recursos SUS 

R$3.305.045; Aplicação total Saúde R$5.800.003; Despesas recursos 15% saúde R$3.323.388 

(22,69%) Aplicação a maior R$1.601.261 (7,69%). Na sequência a Secretária da Saúde, 

Caroline Przybylok iniciou expondo alguns dados referentes à pandemia da COVID-19 no 

município; falou que em 31 de agosto de 2020 havia 1231 atendimentos relacionados à 

pandemia, 21 casos suspeitos e 262 casos confirmados, sendo que os 222 pacientes já se 

recuperaram da doença, 36 estão em tratamento e o município registrou 4 óbitos. Em seguida 

expôs dados relacionados ao avanço da doença por dia, pelas localidades do município e por 

faixa-etária. Recursos Federais vinculados ao combate à pandemia no município são os 

seguintes: R$848.660 provenientes da Portaria MS nº 1.666 de 01 de julho de 2020, sendo 

R$100.000 de indicação parlamentar do Deputado Reinhold Stephanes Junior, R$300.000 de 

indicação parlamentar do Deputado Luciano Ducci e R$448.660 de recurso direto da esfera 

federal. Houve também a Portaria MS nº 1.857 de 28 de julho de 2020 no valor de R$49.246,00 

destinado ao enfrentamento da pandemia nas escolas públicas da rede básica de ensino e a 

Resolução SESA nº 705 de 14 de maio de 2020 no valor de R$38.098 que são recursos 

provenientes do Poder Judiciário para enfrentamento da pandemia no município, totalizando 

R$936.004. Expôs também que houve a suplementação no orçamento geral por meio dos 

decretos municipais nº 1.331, 1.341, 1.346, 1.351, 1.364, 1.366/2020, sendo que estes 

recursos foram utilizados em três categorias principais: pagamento de funcionários que estão 

trabalhando exclusivamente no combate à pandemia, gastos com materiais de consumo e 

gastos com serviços de terceiros. Esclareceu que os gastos com recursos vinculados ao 

enfrentamento da pandemia totalizaram um empenho de R$296.482,57, sendo: R$152.930,13 

em folha de pagamento (médicos, enfermeiros e técnicos que atuam diretamente na linha de 



CÂMARA DE VEREADORES DE QUITANDINHA 

Avenida Fernandes de Andrade, 839 – Centro -  Fone (41) 3623-1443 
E-mail: quitandinhacamara@hotmail.com 

Site: camaradequitandinha.pr.gov.br 

___________________________________________________________ 

2 
 

frente); R$10.880 em uniformes (para SAMU 192); R$1.830 em máquina de lavar roupa (para 

higienização dos uniformes, lençóis e demais tecidos e equipamentos); R$26.220 em material 

de proteção e segurança (pijama/conjunto cirúrgico não descartável, sapatos de segurança, 

macacão de proteção, totem dispensador de álcool em gel); R$92.622,44 em material 

hospitalar (Óculos de proteção, Máscaras cirúrgicas descartáveis e PFF2, Máscara Facial tipo 

viseira, Álcool em Gel 70%, Luvas para Procedimentos, Macacão de proteção descartável, 

saco para cadáver) e R$12.000 em impressos em geral e publicidade: (panfletos, banners, 

publicações em jornal, faixas e informativos). Explicou que o valor de R$100.000 enviado ao 

município pelo Deputado Reinhold Stephanes Junior para enfrentamento da COVID-19 foi 

integralmente aplicado na realização de testes rápidos para detecção da doença e que foram 

realizados 169 exames entre os dias 20 e 21 de agosto de 2020, sendo que o serviço foi 

prestado pela COMESP e o custo de cada teste foi de R$195. Relatou também que por meio 

do Programa Mais Médicos 2 novas médicas cubanas foram alocadas no município. Em 

seguida, foram expostos os seguintes dados sobre os serviços em saúde: 5.781 consultas 

médicas e 1.649 de enfermagem; 481 consultas médicas pediatria; 12.537 procedimentos de 

enfermagem; 29.763 visitas ACS; 114 novos cadastros domiciliares e 1.208 novos cadastros 

individuais realizados pela ACS, havendo um total de 12.577 cadastros; 2.400 hipertensos 

cadastrados; 593 diabéticos cadastrados; 307 pessoas que possuem doença respiratória 

(asma, DPOC e outras); 379 pessoas que possuem doença cardíaca (insuficiência cardíaca, 

arritmia e outras); 277 pessoas hospitalizadas por todas as causas; 01 casos de internamento 

por pneumonia em menores de 05 anos; 00 casos de internamentos por desidratação em 

menores de 05 anos; 20 internamentos por diabetes; 116 transferências para outros hospitais;  

2.154 consultas de urgência e emergência; 58 consultas e internamentos suspeitos de COVID-

19; 14 encaminhamentos realizados nos casos suspeitos de COVID-19; 692 consultas de 

ginecologia e obstetrícia; 477 consultas de pré-natal NIS I; 112 preventivos de câncer do colo 

uterino; 155 eletrocardiogramas; 341 atendimentos psicológicos, sendo que há 47 pacientes na 

fila de espera; 454 atendimentos psiquiátricos; 516 atendimentos de dermatologia; 438 

atendimentos odontológicos; 8.355 exames laboratoriais credenciado que totalizaram R$ 

63.844,84; 18.489 atendimentos da farmácia municipal, sendo que 2.663 fazem uso de 

medicamentos controlados; 433 pacientes cadastrados que recebem medicamentos 

excepcionais da Farmácia Especial; 92 atendimentos pré-hospitalar móvel (SAMU); 136 

transporte Inter-hospitalar pela Unidade de Suporte Básico por meio do SAMU 192; 00 

transportes com aeronave (SAMU); 01 óbitos em menores de 01 ano; 55 outros óbitos; 81 

nascidos vivos; 23 notificações do SINAN; na vigilância em saúde foram 109 vistorias de 

inspeção sanitária, 57 licenças sanitárias, 18 denúncias/reclamações, 13 atendimentos, 109 

inspeções de licença tabaco e 20 laudos de análise de água; 506 atendimentos pela Ouvidoria, 

sendo 04 reclamações, 00 denúncias, 101 solicitações de informação, 00 sugestões, 00 elogios 

e 401 foram classificados como outros (havendo 78 solicitações de informações sobre 

coronavírus). Realizadas as explicações colocou-se à disposição e esclareceu as dúvidas. 

Nada mais havendo, eu, Eduardo Karpinski, redigi a presente ata. 


