
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde – 04/02/2020 

Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte (04/02/2020), às 

dezessete horas inicia-se a reunião ordinária do Conselho Municipal da Saúde, 

nas dependências da sala do conselho. Dando a abertura na reunião, a vice- 

presidente agradece a presença de todos faz a oração de abertura, Pai Nosso, 

ministrada por ela e passa a leitura da ata anterior para votação, sendo 

aprovada como lida. Seguem os assuntos pautados para essa reunião, 

conforme a ordem do dia. 1) Apresentação de Repasses de Recurso – 

Incremento PAB Variável - Programa  de Atenção Básica,Ministério da 

Saúde;.2) Apresentação da Comissão de Avaliação de Contratos do Hospital; 

3) Apresentação da Habilitação do Programa Melhor em Casa-Ministério da 

Saúde; 4) Apresentação do Credenciamento de Médicos para a Rede de 

Atenção Primaria Municipal; 5) Agenda para Prestação de Contas  e  avaliação 

dos Instrumentos de Gestão – RAG-2019-Relatório  Anual de Gestão  e  na 

ferramenta DIGiSUS-MS; 6) Apresentação do Boletim Informativo das ações de 

Vigilância Endêmica;7) Agenda de plenária para eleição de Presidente do 

Conselho Municipal de Saúde;8) Informe Técnico 001/2020 – Campanha de 

Vacinação Contra o Sarampo no Paraná e do andamento da Reforma da UBS 

Vila Americana. A Diretora Mayara cumprimenta a todos e inicia as pautas, 

comunicando do andamento da reforma da UBS Vila Americana, sendo 

informado aos conselheiros que está em andamento o processo licitatório para 

compra e instalação de divisórias, para a Central do Trabalhador, onde serão 

remanejadas as instalações e a equipe multiprofissional da unidade, 

procedendo nos atendimentos dos usuários. Os conselheiros são informados 

ainda da Campanha de Vacinação Contra o Sarampo do Paraná, que 

acontecerá no período de 10/02/2020 a 13/03/2020, com o dia “D” de 

mobilização nacional e, 15/02/2020, para o público na faixa etária de 5(cinco) a 

59 anos de idade,esclarecendo que para o grupo da faixa etária de 20 a 29 

anos de idade, a vacinação deverá ocorrer de forma indiscriminada, ou seja,  

vacinar independente do histórico vacinal, os indivíduos elegíveis para 

vacinação.Informa ainda as outras faixas etárias e os critérios para a 

vacinação. Seguimos para o assunto da Comissão de acompanhamento de 

Contratos Hospitalares, onde os conselheiros substituíram membros, ficando 

composta da participação das conselheiras Lucinéia Aparecida da Cruz e 

Rosangela Leandro Vieira representando a Comissão como membros conselho 

da saúde, e representando a Gestão da Secretaria Municipal da Saúde ficarão 

vinculadas as gestoras Ednyra Aparecida Sanches Bueno de Godoy e a 

Diretora de Departamento da Administração Mayara Miranda Oliveira 

Paludetto, representando a Sociedade Hospitalar Beneficente ficarão 

vinculadas as servidoras Tânia Fernandes e Leyse Maria Basseto. O objetivo é 

acompanhar os contratos relativos à prestação de serviços e contratos em 

geral da entidade, narrando a funcionalidade dos contratos para a execução de 

serviços técnicos de profissionais especializados celebrados entre o município 



de Andirá e a Sociedade Hospitalar Beneficente. Prosseguindo a Diretora 

Mayara apresenta a habilitação do Fundo Municipal de Saúde, pelo Ministério 

da Saúde, para a implantação do Programa Melhor em Casa, contratação de 

Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD), no valor mensal de 

R$34.000,00(trinta e quatro mil reais) e Equipes Multiprofissionais de Apoio 

(EMAP), no valor mensal de R$6.000,00(seis mil reais). A Diretora narra a 

composição de profissionais que comporão o programa, equipe EMAD: 01 

Enfermeiro 40 horas; 01 Fisioterapeuta 30 horas; 03 Auxiliar de enfermagem 40 

horas e 01 Farmacêutico 40 horas. Composição da equipe EMAP: 2 

Fisioterapeutas 30 horas e 01 Psicólogo 40 horas, e a Diretora esclarece que 

os recursos serão oriundos para o programa enquanto o Ministério da Saúde o 

manter, e os profissionais serão contratados por processo 

credenciamento.Segue as discussões, ficando agendado a data de 18  de 

fevereiro, ás 15:00 horas, a Audiência Publica para o 3º Quadrimestre de 2019, 

na Câmara Municipal, e os conselheiros discutem a agenda para aprovação do 

RAG-2019-Relatório Anual de Gestão, sendo esclarecido pela Diretora Mayara, 

que esse instrumento de gestão também migrou para o DIGiSUS-MS, 

informando que nesse mês de fevereiro, os técnicos dos municípios se reunirão 

na 18ª Regional de Saúde, discutindo as ações da ferramenta DIGiSUS-MS. A 

Diretora informa que os técnicos da Secretaria da Saúde estão trabalhando 

com a ferramenta DIGiSUS-MS, na alimentação do sistema, inserindo os 

instrumentos de gestão, e após concluídos, retornará para os conselheiros 

analisarem, e posterior aprovação.Seguem discutindo a apresentação do 

Boletim Informativo das ações e indicadores no combate ao mosquito 

transmissor à Dengue, Chikungunya, Zika Virus, apresentado no Boletim os 

índices por localidades, dos bairros do município.Diante do boletim exposto, os 

conselheiros apontam vários fatores e sugerem ações para intensificar o 

combate ao mosquito transmissor dessas enfermidades.Seguimos para a 

apresentação do recurso recebido no mês de dezembro de 2019, oriundo do 

Ministério da Saúde, no valor de R$100.000,00(cem mil reais), Incremento 

PAB- Relator Geral, para despesas de custeio.No item da pauta sobre a 

contratação de médicos, para regularização das equipes das unidades de 

saúde, para médico clinico geral,20 horas, a contratação será na modalidade 

de credenciamento, a gestora narra sobre os procedimentos administrativos 

para essas contratações , tendo encerrado o chamamento dos profissionais 

aprovados do concurso vigente. A gestora Ednyra narra que estará abrindo os 

atendimentos no período noturno, para os trabalhadores, a gestora discute com 

os conselheiros um auxilio para a elaboração de critérios para o atendimento 

dos usuários no período noturno, em virtude que esses atendimentos serão por 

livre demanda, e virá acontecer da procura dos demais usuários que tem 

disponibilidade, não trabalham, e certamente virão à procura de atendimento 

noturno. Os conselheiros diante do apresentado acordam que a Secretaria da 

Saúde aplique o critério do paciente apresentar o vinculo empregatício quando 

se apresentar para o atendimento noturno, e no decorrer dos atendimentos, 



irem ajustando conforme for acontecendo as intercorrencias. Discorrendo a 

gestora informa que será realizado escalas com os servidores de todas as 

unidades de saúde, para os atendimentos noturno, que será realizado no Posto 

Central. Segue informando que os profissionais, médicos clínico geral, para 

regularização das equipes e atendimentos noturno, se credenciarão através do 

edital de chamamento de credenciamento que está aberto, no setor de licitação 

da Prefeitura Municipal. Discorrendo a gestora Ednyra informa aos 

conselheiros dos profissionais,digo, dos procedimentos, edital de chamamento 

publico para contratação de médicos, no seguimento de credenciamento para 

médicoPediatra,Ortopedista,Gastroenterologista,Urologista,Ginecologista,Obst

etricia,informando do motivo da necessidade desses profissionais estarem 

atendendo no município, mediante a regularização dos procedimentos 

administrativos para o Hospital Municipal voltar a realizar as cirurgias dos 

pacientes assistidos na Rede de Atenção Primaria Municipal.A gestora 

prossegue informando que no decorrer,digo, quesito médico Ortopedista está 

em andamento o processo de aditamento do credenciamento vigente, sendo 

que um profissional credenciado encerrou contrato por motivo regularização 

documental,informa que os médicos Cardiologista e Vascular estão vigentes os 

processos de credenciamento, estão atendendo, e os profissionais de 

Obstetrícia e Ginecologia, os processos de contratação está 

concluído.Findando a pauta, os conselheiros acordam que na reunião ordinária 

de março estarão programando a realização da plenária para regularizar a 

eleição do Presidente do Conselho Municipal de Saúde. Encerramos a reunião 

com os devidos esclarecimentos e aprovações, manifestada na Resolução do 

Conselho Municipal de Saúde de nº 01/2020. Nada mais a constar, eu, Magali 

Soave de Oliveira, secretária executiva, lavrou a presente ata, que vai assinada 

por mim, pela vice-presidente demais conselheiros conforme o livro de 

presença. Andirá/PR, em 04 de fevereiro de 2020. 

Solange de Fátima da Costa Barboza 

Vice-Presidente do Conselho Municipal de Saúde. 

Magali Soave de Oliveira. 

Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde. 

 

 


