
Ata da Reunião Ordinária  do Conselho Municipal de Saúde – 02/06/2020 

Aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte (02/06/2020), equipe técnica da 

Secretaria Municipal da Saúde deu as providencias para a reunião ordinária realizada por 

transmissão por meio eletrônico virtual, aplicativo  Zoom através de áudio e imagem, do 

Conselho Municipal da Saúde. Dando a abertura na reunião, iniciada as 17:15 horas, a 

vice-presidente  faz a oração do Pai Nosso, e a secretária executiva faz a leitura da ata da 

reunião anterior, sendo aprovada e  inicia a apresentação da pauta para essa reunião, 

conforme a ordem, justificando-se  o fato dos procedimentos da realização da reunião em 

aplicativo em decorrência da pandemia do Coronavirus  

1) Informação de utilização de recursos de saldos remanescentes, Lei Complementar 

de nº 172 de 15 de abril de 2020. A Diretora de Departamento Administrativo Mayara 

narra , sobre o conteúdo da lei, que orienta os municípios sobre a utilização de 

saldos de recursos remanescentes, que dispõe sobre a transposição e a 

transferência de saldos financeiros constantes dos Fundos de Saúde dos Estados, 

do Distrito Federal e do Municípios, norteando a elaboração dos projetos para a 

utilização dos saldos.A Diretora Mayara segue esclarecendo que a referida lei está 

amparada pela Lei de nº 141 de 2012, que fiscaliza e orienta os gastos de recursos 

utilizados com a ações e serviços saúde, e segue explanando que a gestão da 

Secretaria da Saúde está elaborando o Plano de Aplicação da utilização dos saldos 

remanescentes, os quais serão utilizados para a reforma do Posto do Central, 

especificamente nas dependências da cozinha, comunicando que a Vigilância 

Sanitária da 18ª Regional da Saúde em visita técnica e inspeção no mês de maio, no 

prédio da secretaria, informou que a situação da cozinha e dos banheiros anexos a 

mesma, utilizados pelos servidores, precisa serem readequados, diante das 

inadequações constatadas pela equipe da Vigilância de Saúde da Regional.A 

Secretária de Saúde informa que o projeto da reforma para a cozinha já vem sendo 

estudado  e consta dos instrumentos de gestão preconizados pelo Ministério da 

Saúde. Continua explicando a dificuldade de espaço físico que a Secretaria da 

Saúde tem enfrentado, em decorrência do aumento de atendimentos aos usuários. 

Prossegue as informações sendo esclarecido que na reforma será construído uma 

nova cozinha com refeitório e lavanderia, e os banheiros serão readequados. A 

Secretária Ednyra explana que em virtude da Farmácia Municipal estar nas 

dependências da Secretaria Municipal da Saúde, foi consultado a utilização dos 

saldos remanescentes dos programas da assistência farmacêutica, e outros saldos 

específicos em conta bancaria, conforme orientações da 18ª Regional de Saúde. No 

decorrer das informações, surge questionamentos sobre os saldos, sendo 

esclarecido pelas gestoras, informando que todos os saldos serão transpostos de 

acordo com as orientações dos órgãos que regem o Fundo Municipal da Saúde, 

para a devida utilização no projeto de reforma do Centro de Saúde I-Dr.Ângelo 

Papa. 

 



2) No quesito sobre o repasse financeiro para o enfrentamento do Coronavirus- Covid 

19, da Portaria de nº 774 de 09 de abril de 2020, no valor de R$ 68.305,00 (sessenta 

e oito mil trezentos e cinco reais),oriundo do Ministério da Saúde, transferidos para o 

Hospital, as gestoras informam aos conselheiros que as compras foram realizadas 

pela Secretaria Municipal da Saúde, através de processo de licitação, o recebimento  

dos itens estão sendo conferidos pela equipe administrativa, e não ocorreu a 

transferência como foi discutido pelo processo documental de Fomento, tendo em 

vista a necessidade que havia de suprir os estoques com o insumos utilizados nos 

atendimentos dos usuários assistidos no Hospital.As gestoras anunciam  aos 

conselheiros que os processos de compras estão a disposição para que todos 

acompanham a utilização do recurso transferido para o Hospital.  

3)  A Diretora Mayara segue comunicando que a Secretaria Municipal da Saúde precisa 

regularizar a situação funcional, para contratação de médico e enfermeiro, e e outras 

funções que a demanda exigir decorrente da Pandemia do Coronavirus, explicando que 

teve  exoneração de médico no mês de maio, e do encerramento do concurso vigente, 

as contratações ocorrerão para o suprimento do quadro funcional, e a necessidade de 

substituir a médica Doutora Juliana, que atendia na Unidade de Saúde Sentinela. A 

Secretária Ednyra explica que a doutora Juliana recebeu a proposta de emprego para a 

cidade do Rio de Janeiro, pedindo exoneração. Imediatamente, não houve acordo por 

parte da medica para permanecer no município. Os conselheiros tecem elogios para a 

médica, sobre seus atendimentos, lamentando sua mudança, desejando que ela tenha 

sucesso.Findando os assuntos pautados, o conselheiro João Henrique indaga sobre um 

sepultamento, óbito ocorrido na cidade de São Paulo com diagnostico de Covid19, 

realizado no município, no mês de maio. A Secretária Ednyra e a Diretora Mayara dão 

as devidas explicações do caso, informando que todas as medidas para o sepultamento 

foram devidamente obedecidas e seguidas conforme o protocolo estabelecido e 

acompanhada pelas equipes da vigilância e unidade sentinela, narrando que os 

familiares residem em Andirá. Nada mais a constar, eu, Magali Soave de Oliveira, 

secretária executiva, e Mayara Oliveira Miranda Paludetto, realizaram a reunião em 

aplicativo Zoom, e lavrará a  presente ata, que será assinada por mim, pela vice-

presidente.  

Andirá/PR, 02 de junho 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. 

 


