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Ata nº 001, do dia 24 de fevereiro de 2021, da Audiência Pública da Secretaria Municipal da 

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

Matheus Lesinhoski Barchechen, Assistente Administrativo. Esteve também presente a 

Gerente de Programas de Saúde, Daniellii Teixeira da Cruz. A apresentação teve por objetivo 

expor os números da saúde no quesito atendimento do 3º 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 foi de R$5.689.197, sendo Salário Família R$778 (0,1%); 

Vencimentos R$2.756.446 (48,5%); Obrigações INSS R$179.802 (3,2%); Outras Variáveis HE 

R$54.555 (1%); Obrigações Instituto R$415.844 (7,3%); Indenização e restituição R$212 (0%); 

Obras e Instalações R$0 (0%); Equipamentos R$516.129 (9,1%); Consórcio R$57.353 (1%); 

Material de consumo R$252.008 (4,4%); Materiais de distribuição gratuita R$73.300 (1,3%); 

Outros pessoa física R$14.188 (0,2%); Outros pessoa jurídica R$1.288.100 (22,6%); 

Tecnologia da Informação R$17.864 (0,3%); Auxílio Alimentação R$62.830 (1,1%). Algumas 

despesas relevantes foram: Combustíveis e lubrificantes R$71.657; Material Hospitalar 

R$71.310; Manutenção de veículos R$23.850; D. G. Medicamentos R$73.300; Empresa 

Médica R$270.266; Hospital R$726.000; Lixo hospitalar R$19.400. Base receita R$34.157.022; 

Recursos SUS (federal e estadual) R$4.942.219; Aplicação total Saúde R$14.833.625; 

Despesas recursos 15% saúde R$7.854.278 (22,99%) Aplicação a maior R$2.721.024 (7,99%). 

Na sequência o servidor Matheus Lesinhoski Barchechen iniciou expondo alguns dados 

referentes à pandemia da COVID-19 no município; falou que em 29 de dezembro de 2020 

havia 2.311 atendimentos relacionados à pandemia e 623 casos confirmados, sendo que 572 

pacientes já tinham se recuperaram da doença e o município registrou 12 óbitos. Em seguida 

expôs dados relacionados ao avanço da doença por dia, média de atendimentos diária, 

incidência de casos pelas localidades do município e por faixa-etária. Recursos Federais 

vinculados ao combate à pandemia no município são os seguintes: R$180.000 proveniente da 

Portaria MS nº1.975 de 06 de agosto de 2020; R$27.180 referente à Portaria MS nº2.222 de 25 

de agosto de 2020; R$42.000 oriundo da Portaria nº2.358 de 02 de setembro de 2020; 

R$33.200 da Portaria MS nº2.405 de 16 de setembro de 2020; R$59.392,89 proveniente da 

Portaria MS nº2.516 de 21 de setembro de 2020 e R$23.750 referente à Portaria MS nº2.994 

de 29 de outubro de 2020, totalizando R$306.130 de recursos federais.  Expôs também que 

houve a suplementação no orçamento geral por meio dos decretos municipais nº 1.390, 1.403, 

1.409 e 1.412/2020, 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 que atuam 

exclusivamente no combate à pandemia. Esclareceu que os gastos com recursos federais 

vinculados ao enfrentamento da pandemia totalizaram um empenho de R$985.841,41, sendo: 

R$585.724,11 em folha de pagamento (médicos, enfermeiros e técnicos que atuam 

diretamente na linha de frente); R$43.480 para COMESP (pagamento de exames para 
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testagem de COVID19 em funcionários e pacientes): R$7.474,30 em combustível (para 

transporte de pacientes e equipes que atuam diretamente contra COVID-19); R$5.074,60 em 

material de proteção e segurança (pijama/conjunto cirúrgico não descartável); R$31.588,40 em 

material hospitalar (oculos de proteção, máscaras cirúrgicas descartáveis e PFF2, máscara 

facial tipo viseira, alcool em Gel 70%, luvas para procedimentos, macacão de proteção 

descartável, saco para cadáver, totem dispensador de alcool em gel – escolas e órgãos 

públicos) e R$312.500 em material médico-hospitalar (aparelho de RX - com DR digital). Em 

seguida, foram expostos os seguintes dados sobre os serviços em saúde: 10.829 consultas 

médicas e 2.315 consultas de enfermagem; 691 consultas médicas pediatria; 22.490 

procedimentos de enfermagem; 23.996 visitas ACS; 1.426 novos cadastros domiciliares e 

4.239 novos cadastros individuais realizados pela ACS, havendo um total de 16.436 cadastros 

individuais; 2.604 hipertensos cadastrados; 679 diabéticos cadastrados; 338 pessoas que 

possuem doença respiratória (asma, DPOC e outras); 374 pessoas que possuem doença 

cardíaca (insuficiência cardíaca, arritmia e outras); 245 pessoas hospitalizadas por todas as 

causas; 00 casos de internamento por pneumonia em menores de 05 anos; 00 casos de 

internamentos por desidratação em menores de 05 anos; 31 internamentos por diabetes; 107 

transferências para outros hospitais;  3.131 consultas de urgência e emergência; 60 consultas 

e internamentos suspeitos de COVID-19; 19 encaminhamentos realizados nos casos suspeitos 

de COVID-19; 340 consultas de ginecologia e obstetrícia; 605 consultas de pré-natal NIS I; 371 

preventivos de câncer do colo uterino; 269 eletrocardiogramas; 244 atendimentos psicológicos, 

sendo que há 25 pacientes na fila de espera; 562 atendimentos de dermatologia; 1.320 

atendimentos odontológicos; 11.036 exames laboratoriais credenciado que totalizaram 

R$73.262,54; 23.323 atendimentos da farmácia municipal, sendo que 3.311 fazem uso de 

medicamentos controlados (saúde mental e antimicrobianos); 292 pacientes cadastrados que 

recebem medicamentos excepcionais da Farmácia Especial; 108 atendimentos pré-hospitalar 

móvel (SAMU); 90 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; 49 outros 

óbitos; 60 nascidos vivos; 69 notificações do SINAN; na vigilância em saúde foram 130 

vistorias de inspeção sanitária, 63 licenças sanitárias, 13 denúncias/reclamações, 12 

atendimentos, 116 inspeções de licença tabaco e 20 laudos de análise de água; ocorreram 397 

atendimentos pela Ouvidoria, sendo 07 reclamações, 00 denúncias, 40 solicitações de 

informação, 00 sugestões, 00 elogios e 350 foram classificados como outros. Realizadas as 

explicações colocou-se à disposição e esclareceu as dúvidas. Nada mais havendo, eu, 

Eduardo Karpinski, redigi a presente ata. 

 

 

 

 

 


