
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde – 04/08/2020. 

Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte (04/08/2020), às dezessete horas e dez 

minutos inicia-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, em decorrência da 

pandemia do Coronavirus, obedecendo às exigências de distanciamento e proteção, nas 

dependências da varanda anexa à sala de reuniões do conselho, da Secretaria Municipal da 

Saúde. Dando a abertura na reunião, a vice-presidente agradece a presença de todos e faz a 

oração de abertura, Pai Nosso, ministrada por ela, e como é de conhecimento, a reunião 

extraordinária do mês de julho foi transmitida por vídeo, recebendo a aprovação devida da ata 

e dos assuntos tratados. Inicia a discussão conforme a pauta. 1)Avaliação dos contratos a 

serem celebrados com a Sociedade Hospitalar Beneficente.2)Credenciamento de Médico e 

exames complementares, especialidade Gastroenterologia.3)Credenciamento Médico Clinico 

Geral.4)Informação de Habilitação Ministério da Saúde – Centro de Atendimento Equipe 

COVID-19.5)Informação construção da cozinha, lavanderia e lavabos no Posto 

Central.6)Informação Teste Seletivo para contratação de servidor.7)Avaliação na Comissão de 

Combate á Dengue.8)Informação afastamento de membro conselheiro.A reunião discorre com 

a Secretária da Saúde Ednyra, narrando sobre o andamento dos novos contratos a serem 

celebrados com a Sociedade Hospitalar, conforme foi discutido na reunião extraordinária do 

mês de julho,celebração de contrato, pessoa jurídica para prestação de serviços médicos 

hospitalares, para atendimento de toda população, na área da saúde, Plantão Covid-19, custo 

previsto para a contratação dos serviços no valor de R$ 373.320,00(trezentos e setenta e três 

mil trezentos e vinte reais), recursos do Covid-19,em decorrência  emergencial da pandemia do 

agente etiológico Coronavírus – Covid- 19. A Secretária Ednyra explica que o contrato é  

estimado para o período de 03(três) meses ou até que perdure a pandemia, e orientações da 

equipe técnica da 18ª Regional de Saúde, orientando que os  atendimentos no Hospital, 

serviços médicos para atendimentos de pacientes com síndrome respiratória, suspeita ou com 

confirmação do Covid-19,obedecem ao protocolo de atendimentos do Ministério da Saúde.A 

secretária esclarece e narra a composição da equipe especifica que contará com Médico, 

Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Serviços Gerais, atentando que os atendimentos serão 

após o atendimento da unidade sentinela, que funciona das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-

feira a sexta-feira, não fecha para o almoço, em decorrência do aumento das notificações de 

pacientes com síndrome respiratória, atenta ainda que a capacidade de expansão dos serviços  

assistencial dos hospitais de  referencias caminham para um esgotamento da estrutura 

disponível por conta do aumento de casos no Estado do Paraná.A reunião discorre, sendo 



comunicado aos conselheiros pela Secretária Ednyra da elaboração do plano operacional de 

contratação de serviço especializado para exames de média e alta complexidade, esclarecendo 

que os itens do contrato em vigência está para expirar,  decorrente do vencimento, será 

solicitado aditivo de itens e elaboração de projeto básico para itens  zerados, a gestora 

esclarece que a demanda para esses exames é continua, mesmo no período de pandemia que 

estamos atravessando, não diminui o fluxo de pacientes.Os conselheiros atentos, tecem 

comentários sobre o assunto, prosseguindo a pauta, sendo esclarecido sobre os 

credenciamentos de profissionais médicos, contratação na especialidade de Gatroenterologia e 

Clinico Geral.Informa que a especialidade de gastroentorologia atenderá no seguimento de 

consulta e realização de exames complementares em diagnósticos de Gastroenterologia, 

descentralizando,em partes, a demanda para o CISNOP,  e o custo máximo previsto para essa 

contratação é o valor de R$172.450,00(Cento e setenta e dois mil  quatrocentos e cinqüenta 

reais).No quesito credenciamento de médico clinico, a necessidade se apresentou pelo fato de 

exoneração, óbito e afastamento de profissionais,decorrentes de problemas de saúde, as 

unidades de saúde estão com deficiência de médicos, apontando que temos o quantitativo de  

03(três) médicos clínico geral afastados por pertencer ao grupo de risco, 01(um) por óbito, e 02 

(dois) credenciados com processos vigentes, pediram exoneração. Informa a previsão do custo 

máximo das contratações, 05(cinco) Clinico Geral, atendimento 20 horas semanais, sendo 

02(duas) contratações com os recursos do COVID-19, e 03 (três) contratações com os 

recursos Manter os Postos de Saúde, totalizando R$112.920,00(cento e doze mil, novecentos 

e vinte reais). A reunião segue, a Diretora Mayara comunica da habilitação do município no 

programa Centro de Atendimento Equipe COVID-19 Ministério da Saúde, o município foi 

habilitado por apresentar todos os critérios exigidos, valor mensal do recurso de R$60.000,00 

(sessenta mil reais) mês, para manutenção da equipe e unidade Sentinela, enquanto perdurar 

a pandemia do Coronavirus-Covid-19.Discorrendo, a Secretária Ednyra informa, conforme já 

discutido em reuniões com os conselheiros e exigência da 18ª Regional de Saúde, em visita de 

inspeção, da construção da cozinha,lavanderia, e lavabos do Posto Central, esclarecendo a 

captação dos recursos para essa construção, informando que não será utilizado os recursos 

pertinentes aos programas de incentivos financeiros da atenção farmacêutica. A Secretária 

Ednyra narra que os recursos para essa construção serão oriundos de saldos remanescentes 

de incentivos financeiros do Ministério da Saúde, dos Programas Requalificação de UBS, 

Emendas Parlamentares, totalizando o valor da captação de R$ 66.700,00(sessenta e seis mil 

setecentos reais), na construção, ocorrendo alterações dos valores nos próximos meses devido 

a rendimentos de aplicação, para complementar o valor do projeto, será utilizado também 



recurso da cessão onerosa do Pré-Sal, Lei de nº 13.885/2019, explanando que a 

documentação e o projeto, planta arquitetônica, está sendo providenciada pelo Engenheiro 

Gustavo do departamento de obras da Prefeitura. Discorre informando que o setor contábil 

providenciou todos os documentos exigidos para o plano de utilização desses recursos, 

obedecendo aos tramites legais para a abertura das contas, e encaminhado para o setor de 

licitação para a contratação de empresa para a construção da Cozinha, lavanderia e lavabos 

no Posto de Saúde Central. Prossegue sendo discutido pela Diretora Mayara dos 

procedimentos da elaboração do Teste Seletivo para contratação de profissionais, diante do 

fato de regularizar as equipes das unidades de saúde, para os cargos de Enfermeiro, Técnico 

de Enfermagem e Agente de Endemias, as unidades estão com deficiência  por conta de 

exoneração, licença médica e afastamento pela pandemia do Coronavirus.Complementando a 

fala da Diretora, o Diretor de Vigilância Endêmica, Silvio, expõe para os conselheiros que no 

monitoramento, supervisão do PNCD - Programa Nacional de Controle da Dengue,ficamos com 

apontamento negativo no quesito de números de agentes na equipe, esclarecendo que o 

número de agentes de endemias  na equipe obedece ao  preconizado pelo Ministério da 

Saúde.Discorre os assuntos consoante aos trabalhos no combate e prevenção da Dengue, 

onde o Diretor Silvio comunica da atualização dos membros da Comissão de Combate ao 

Mosquito Aedes Aegypti, transmissor da  Dengue, Febre Amarela, Zika e Chikungunya, a 

comissão está atuando desde o ano de 2016, e acompanha os trabalhos realizados nas ações 

e prevenção do mosquito, desenvolvidos com as outras secretarias e órgãos  atuantes, 

ajustando os membros, regularizando a questão.Em concordância, ficou decidido que será 

lavrada uma ata da comissão em separado, entretanto, que a reunião manterá seguindo o 

calendário das reuniões ordinárias do Conselho Municipal da Saúde.A reunião continua, 

discutem sobre o afastamento da conselheira Solange de Fátima da Costa Barboza para 

candidatura de vereadora, e diante das dificuldades das reuniões estarem ocorrendo de forma 

presencial,  decidem  e elegem por aclamação e voto os conselheiros, do segmento dos 

usuários, Lucinéia Aparecida da Cruz e Alexandre Mendes Pereira, respectivamente presidente 

e vice-presidente do Conselheiro Municipal de Saúde.Os conselheiros, apontam 

questionamentos diante da extensa pauta debatida, recebendo os devidos esclarecimentos. A 

Secretária da Saúde, Ednyra, comunica suas férias, informando que a Diretora Mayara 

assumirá a Secretaria da Saúde nesse período, justifica os motivos das férias, mas estará 

atenta nos trabalhos da secretaria, diante do momento critico da pandemia do Coronavirus-

Covid -19. O conselheiro João Henrique Hatore comunica sobre a aquisição dos equipamentos 

adquiridos referentes ao Projeto Odontológico para atendimentos de pacientes portadores de 



necessidades especiais, equipamentos adquiridos para o Centro Cirúrgico do Hospital, 

conforme foi apresentado ao conselho no ano de 2019, liberação de recursos do Rotary de 

Andirá, avisando que os equipamentos em breve estarão sendo instalados, proporcionando os 

atendimentos a esses pacientes, e os equipamentos reestruturara o Centro Cirúrgico da 

Sociedade Hospitalar Beneficente,nos procedimentos de cirurgias eletivas. Diante de todos os 

assuntos pautados discutidos amplamente, aprovados e autorizados conforme manifestados na 

Resolução do Conselho Municipal de Saúde de nº 007/2020. Findando a reunião, os técnicos 

da Secretaria da Saúde informa que os instrumentos de gestão, Plano Municipal da Saúde e a 

PAS- Programação Anual da Saúde, vigentes, sofrerá ajustes em consonância com o Plano 

Municipal de Contingência do Coronavirus – Covid -19, para inserção no módulo de 

planejamento do DigiSUS - Ministério da Saúde.Nada mais a constar, eu, Magali Soave de 

Oliveira, secretária executiva, lavrou a presente ata, que vai assinada por mim, pela vice-

presidente e conselheiros conforme o livro de presença.Andirá/Pr, 04 de agosto de 2020. 
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