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Ata nº 002, do dia 26 de maio de 2021, da Audiência Pública da Secretaria Municipal da Saúde, 

realizada às 16h30minutos, na Câmara Municipal de Quitandinha, conduzida pelo servidor 

Matheus Lesinhoski Barchechen, Assistente Administrativo e pela Gerente de Programas de 

Saúde, Danielli Teixeira da Cruz. A apresentação teve por objetivo expor os números da saúde 

no quesito atendimento do 1º quadrimestre do ano de 2021. São audiências obrigatórias a 

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

Responsabilidade Fiscal. O servidor Matheus Lesinhoski Barchechen iniciou expondo alguns 

dados referentes à pandemia da COVID-19 no município; falou que em 30 de abril de 2021 

havia 1.440 casos confirmados e 1.313 casos de pessoas recuperadas, sendo que ocorreram 

35 óbitos. Sobre a vacinação para imunizar a população contra a COVID-19 explicou que até 

25-05-2021 foram recebidas 3.556 doses da CORONAVAC e 2.575 doses da ASTRAZENECA, 

sendo que até a mesma data foram 3.379 aplicações da primeira dose e 1.592 aplicações da 

segunda dose. Recursos Federais vinculados ao combate à pandemia no município recebidos 

no primeiro quadrimestre (exclusivos do fundo municipal de saúde) são os seguintes: R$60.000 

proveniente da Portaria MS nº3.874 de 30 de dezembro de 2020; R$180.000 referente à 

Portaria MS nº361 de 01 de março de 2021 e R$180.000 oriundo da Portaria MS nº650 de 08 

de abril de 2021, totalizando R$420.000 de recursos federais. Expôs também que houve a 

suplementação no orçamento geral por meio dos decretos municipais nº 29, 38 e 54/2021, 

sendo que o uso destes recursos foi dividido 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 apoio 

ao combate à pandemia. Esclareceu que os gastos com recursos federais vinculados ao 

enfrentamento da pandemia totalizaram um empenho de R$142.226,98, sendo: R$82.194,98 

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

frente); R$56.227 para COMESP (pagamento de exames para testagem de COVID-19 em 

funcionários e pacientes); R$1.600 em recarga de oxigênio medicinal e R$2.205 em locação de 

concentradores de oxigênio (07 concentradores de oxigênio foram locados). Em seguida, foram 

expostos os seguintes dados sobre os serviços em saúde: 13.300 consultas médicas e de 

enfermagem; 448 consultas médicas pediatria; 23.012 procedimentos de enfermagem; nas 

ações ACS foram 27.173 visitas feitas e os cadastros realizados/atualizados foram 1.010 

domiciliares e 5.895 individuais; 2.672 hipertensos cadastrados; 706 diabéticos cadastrados; 

320 pessoas que possuem doença respiratória (asma, DPOC e outras); 412 pessoas que 

possuem doença cardíaca (insuficiência cardíaca, arritmia e outras); 325 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; 24 

internamentos por diabetes; 235 transferências para outros hospitais;  3.764 consultas de 

urgência e emergência; 1.293 consultas de suspeitos de COVID-19; 159 internamentos de 

suspeitos de COVID-19; 121 encaminhamentos realizados nos casos suspeitos de COVID-19; 

370 consultas de ginecologia e obstetrícia; 816 consultas de pré-natal NIS I; 149 preventivos de 

câncer do colo uterino; 260 eletrocardiogramas; 365 atendimentos psicológicos; 381 
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atendimentos de dermatologia; 1.073 atendimentos odontológicos; 11.083 exames laboratoriais 

credenciado que totalizaram R$65.240,18; 21.002 atendimentos da farmácia municipal, sendo 

que 4.880 fazem uso de medicamentos controlados (saúde mental e antimicrobianos); 408 

pacientes cadastrados que recebem medicamentos excepcionais da Farmácia Especial; 107 

atendimentos pré-hospitalar móvel (SAMU); 111 transporte Inter-hospitalar pela Unidade de 

Suporte Básico por meio do SAMU 192; 02 transportes com aeronave (SAMU); 01 óbitos em 

menores de 01 ano; 73 outros óbitos; 69 nascidos vivos; 61 notificações do SINAN; na 

vigilância em saúde foram 81 vistorias de inspeção sanitária, 55 licenças sanitárias, 11 

denúncias/reclamações, 10 atendimentos, 50 inspeções de licença tabaco e 20 laudos de 

análise de água; ocorreram 423 atendimentos pela Ouvidoria, sendo 04 reclamações, 00 

denúncias, 86 solicitações de informação, 00 sugestões, 00 elogios e 333 foram classificados 

como outros. Na sequência, o Contador do Poder Executivo, Ricardo Casagrande, expôs 

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

empenhadas desta área foi de R$4.768.437, sendo Salário Família R$872 (0,1%); 

Vencimentos R$2.186.664 (45,8%); Obrigações INSS R$128.901 (2,7%); Outras Variáveis HE 

R$62.600 (1,3%); Obrigações Instituto R$343.105 (7,2%); Indenizações trabalhistas R$13.943 

(0,3%); Obras e Instalações R$0 (0%); Equipamentos R$0 (0%); Consórcio R$368.800 (7,7%); 

Material de consumo R$185.855 (3,9%); Materiais de distribuição gratuita R$140.956 (3%); 

Outros pessoa física R$10.926 (0,2%); Outros pessoa jurídica R$1.233.684 (25,8%); 

Tecnologia da Informação R$27.181 (0,6%); Auxílio Alimentação R$64.950 (1,4%). Algumas 

despesas relevantes foram: Combustíveis e lubrificantes R$100.138; Material Hospitalar 

R$28.425; Manutenção de veículos R$8.554; D. G. Medicamentos R$140.956; Empresa 

Médica R$89.644; Hospital R$968.000 e Manutenção de equipamentos R$0. Base receita 

R$14.552.952; Recursos SUS R$1.452.896; Empenhada R$4.768.437; Aplicação Saúde – 

Liquidadas R$4.160.437; Pagas R$3.927.017. Despesas recursos 15% saúde R$2.664.942 

(18,31%) Aplicação a maior R$481.999 (3,31%). Realizadas as explicações colocaram-se à 

disposição e esclareceram dúvidas. Nada mais havendo, eu, Eduardo Karpinski, redigi a 

presente ata. 
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