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ATA DA SETIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE INDAIATUBA REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2014.
Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze realizou-se, no Plenário José
Soliani da Câmara Municipal de Indaiatuba, a partir das oito horas e trinta minutos, a Sétima
Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Indaiatuba para atender a seguinte pauta. 01.
Abertura e verificação do quórum: Após a verificação do quórum, o conselheiro Sr. Luiz Carlos
Medeiros de Paula, presidente do Conselho Municipal de Saúde, deu inicio à reunião agradecendo a
presença de todos, convidando a mim, Patrícia Carla Zanetti Lima, a lavrar a presente ata. 02.
Deliberação sobre a Prestação de Contas das Ações de Saúde pela Secretaria Municipal de Saúde
referente ao 1º Quadrimestre de 2014: Com a palavra o conselheiro e coordenador da Comissão
Fiscalizadora do Conselho Municipal de Saúde Sr. Wainer Quitzau iniciou apresentando o resumo da
execução orçamentária: - Analise dos Balancetes das Receitas e Despesas referentes ao mês de
janeiro de 2014, onde o total das receitas foi de R$ 21.551.902,68; a despesa orçamentária pagas no
mês foi de R$ 3.100.190,23 e os restos a pagar do ano de 2013 é de R$ 3.476.928,38. O total das
despesas somou R$ 6.577.118,61, a folha de pagamento do mês foi de R$ 4.032.148,16 com o
aumento financeiro de 7,99% R$ 298.478,92. Apresentou o Sr. Wainer o quadro de servidores da
Secretaria de Saúde no período compondo 946 e servidores concursados nomeados 04. Foram
analisados no mês por amostragem 19 processos administrativos. Prosseguindo o coordenador da
comissão fiscalizadora apresentou as contas referentes ao mês de fevereiro de 2014: A execução
Orçamentária – o orçamento inicial em 2014 da FUNSAU foi de R$ 130.627.000,00; as alterações
suplementares foram de R$ 9.050,84; o orçamento atualizado teve o valor de R$ 130.636.050,84;
empenhados no período somaram o valor de R$ 5.884.088,14 e os liquidados somaram R$
11.343.395,80. Continuou dizendo sobre a Execução Financeira com saldo bancário em 01 de
fevereiro de R$ 16.095.394,8; as Receitas utilizadas com Recursos Municipais (IPTU, ISS, etc.)
somaram R$ 10.917.339,05 – 82,60%; OS Recursos Federais (PAB, MAC, etc.) somaram o valor de
R$ 2.187.840,05 – 16,55%; os Recursos Estaduais (Insumos Diabetes, juros) totalizam R$ 22.975,38
– 0,18% e a Remuneração Financeira (Juros) foi de R$ 88.366.08 – 0,67% totalizando as receitas em
R$ 13.216.520,56 – 100%. Continuou apresentando os Pagamentos: restos a pagar no ano de 2013
R$ 1.120.610,73 – 6,83%; a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro foi de R$ 4.111.676,65 –
25,06% e os pagamentos – orçamentos em 2104 somam o valor de R$ 11, 174.640,93 – 68,11%
totalizando os pagamentos no valor de R$ 16.406.928,31 – 100% com saldo bancário em 28 de
fevereiro de 2014 de R$ 12.904.987,05. Salientou que os conselheiros que compõem a Comissão
Fiscalizadora analisaram 21 processos de empenho e pagamento por amostragem do período. Dando
seqüência o Sr. Wainer apresentou também no mês o Relatório Estruturado das Receitas e Despesas
do Hospital Augusto de Oliveira Camargo e dos Custos Globais, totalizando no exercício de 2013 o
valor de R$ 56.095.221,79. Observou que a Comissão solicitou para que o HAOC apresente maiores
detalhes relativo a contas mensais, e que o Coordenador se incumbiu em solicitar mensalmente os
Demonstrativos Contábeis analíticos do HAOC relativos ao cumprimento da Contratualização
firmada. Continuando o coordenador Sr. Wainer destacou que no mês de março foram analisados
pelos conselheiros 51 processos de empenho e pagamentos. Falou das receitas do mês de março onde
com Recursos Municipais (IPTU, ISS, ITBI, Transf. ICMS, FPM, etc.) foram gastos R$
4.636.529,52 – 52,84%; os gastos com Recursos Federais (PAB FIXO, MAC, etc.) foram de R$
3.577.949,65 – 40,78% e com Recursos Estaduais (Terapia Renal Substitutiva, PAB FIXO) foram
utilizados R$ 559.979,11 – 6,38%. A Execução Financeira com saldo bancário inicial em 01 de
março de 2014 foi de R$ 12.889.238,26; as Receitas Orçamentárias totalizaram R$ 8.774.458,28; as
Despesas Orçamentárias pagas somaram o valor de R$ 6.583.881,22 e os Restos a Pagar no ano de
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2103 pagos totalizaram R$ 737.683,26 sendo que o saldo bancário final em 31 de março de 2014 foi
de R$ 14.342.132,06. Dando seqüência o coordenador Sr. Wainer apresentou também a analise das
contas do mês de abril de 214, Execução Orçamentária: Orçamento Inicial em 2014 (aprovado pela
Câmara) foi de R$ 130.627.000,00; as Alterações – Suplementações somaram o valor de R$
6.391.583,05; o Orçamento Atualizado em 31 de março foi no valor de R4 137.018.583,05; os
valores empenhados no período R$ 8.239.787,14; os Liquidados totalizaram R$ 11.780.973,29 e as
Despesas Orçamentárias Pagas foi de R$ 11.485.419,04. Destacou também as Receitas do mês de
abril sendo Receitas Próprias (IPTU, IS, ITBI, Transf. ICM, FPM) R$ 8.319.361,31 – 73,56%; OS
Recursos Federais utilizados (PAB FIXO, MAC, etc.) R$ 2.785.887,65 – 24,63% e os Recursos
Estaduais (Terapia Renal Substitutiva, etc.) foram gastos R$ 205.159,80 – 1,81%. Explicou as verbas
utilizadas na Execução Financeira com saldo bancário inicial em 01 de abril de 2014 no valor de R$
14.342.132,06; as Receitas Orçamentárias foi de R$ 11.310.408,76; as Despesas Orçamentárias
pagas somaram R$ 11.485.319,04 e os Restos a Pagar referente ao não de 2013 totalizaram R$
13.680.361,24 com saldo bancário final em 30 de abril no valor de R$ 13.680.361,24. Observou que
foram analisados pela conselheira Sra. Daniela Pellizzari 26 processos de pagamentos por
amostragem. Esclareceu para a Plenária que foram ratificados 12 processos apresentados na reunião
do mês de março, com valores divergentes aos processos de pagamentos. Solicitando a palavra a
conselheira Sra. Daniela Pellizzari esclareceu que dentre os 26 processos analisados no mês de abril
alguns foram solicitados nos meses de fevereiro e março e não foram analisados no período por
estarem em poder do tribunal de Contas. O coordenador apresentou também a Evolução da Folha de
Pagamento referente ao 1º Quadrimestre de 2014 (segue anexo). A pós todos os esclarecimentos foi
colocada em Deliberação a Prestação de Contas das Ações de Saúde pela Secretaria Municipal de
Saúde referente ao 1º Quadrimestre de 2014 e aprovados pelos conselheiros presentes com direito a
voto com duas abstenções sendo da conselheira Sra. Daniela Pellizzari e do conselheiro Sr. Wainer
Quitzau. 03. Deliberação da Ata da 5ª Reunião Ordinária da Comissão Fiscalizadora do Conselho
Municipal de Saúde de Indaiatuba realizada em 26 de Maio de 2014: O conselheiro e presidente do
conselho Sr. Luiz Carlos Medeiros de Paula observou que a Ata da 5ª Reunião da Comissão
Fiscalizadora está sendo colocada em deliberação na data de hoje, pois no dia da reunião em 26 de
maio de 2014 não havia quorum para aprovação, sendo que foi aprovada pelos conselheiros membros
da Comissão Fiscalizadora com uma abstenção da conselheira Sra. Daniela Pellizzari. 04.
Deliberação para o I Congresso Brasileiro de Autismo Aplicado ao Sistema Único de Saúde: A
Sra. Ângela Stockler de O. Antonio– Terapeuta Ocupacional do Departamento de Derefim da Rede
Publica de Saúde observou que o Congresso será realizado nos dias 30 e 31 de maio de 2014, no
Auditório da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e será voltado para os profissionais
que estão inseridos no programa de atendimento dos autistas. Visto que os atendimentos já estão
sendo realizados e os profissionais ainda não tiveram curso de capacitação, este congresso irá ajudar
nas terapias aplicadas junto aos pacientes. Apresentou a Sra. Ângela os nomes dos profissionais que
estão envolvidos no projeto são: Priscila Mazarim Rossini – fonoaudióloga; Joyce Ferreira Takahashi
– fisioterapeuta; Barbara Cora – terapeuta ocupacional e Manoela de Souza S. Piccirilli – psicóloga.
O valor do curso é de R$ 195,00 por pessoa, totalizando o valor de R$ 780,00, mas a despesa com
alimentação e transporte esclareceu também que o pagamento será efetuado no momento da inscrição
no primeiro dia do congresso. Destacou a importância do trabalho com os pacientes autistas, onde os
profissionais não possuem capacitação tornando o trabalho difícil. Esse trabalho é realizado em
parceria com a Secretaria de educação, e a colaboração é no complexo da educação, no momento são
atendidas 12 crianças. Após a apresentação da Sra. Ângela sobre a necessidade do curso o presidente
do conselho observou sobre o Oficio encaminhado para a Secretaria Municipal de Saúde no mês de
Setembro de 2013 quanto ao cumprimento dos prazos na solicitação de cursos que não está sendo
cumprido e devido a isto o Conselho poderá não aprovar as solicitações em atraso. Prosseguindo o
presidente Sr. Luiz Medeiros colocou em deliberação a participação dos profissionais da saúde no I
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Congresso Brasileiro de Autismo Aplicado ao Sistema único de Saúde - SUS, sendo aprovado por
todos os conselheiros presentes com direito a voto. Solicitou o presidente para que os profissionais
após a capacitação realizem uma apresentação no pleno do conselho. 5. Extra Pauta: O presidente
do conselho Sr. Luiz Medeiros informou a todos os presentes que trará para o município no mês de
setembro de 2014 uma grande e importante capacitação voltada aos Conselheiros Municipais de
Saúde e Agentes Comunitários de Saúde e esta capacitação contará com a participação de técnicos do
Ministério da Saúde. Prosseguiu informando que estará em Brasilia acompanhado dos técnicos do
nosso município das áreas de Faturamento, Cartão Nacional do SUS e Departamento de Informática
no inicio do mês de junho no (Ministério da saúde) para articular as políticas públicas voltadas a
capacitação supracitada bem como implementar as políticas na regional e os técnicos receberão um
treinamento com os técnicos do Ministério nas áreas supracitadas. Esses técnicos estarão em Brasília
por dois dias com recursos financeiros da Secretaria Municipal de Saúde. Após esclarecimentos foi
colocado em deliberação a participação do presidente Sr. Luiz Medeiros e dos técnicos da Secretaria
Municipal de Saúde em Brasília e aprovados por todos os conselheiros presentes com direito a voto.
O presidente convidou a todos os presentes para participar de uma Palestra sobre Atividade Física e
Diabetes, promovida pela Associação de Diabetes Sempre Amigos de Indaiatuba que acontecerá no
dia 06 de junho de 2014 as 19:30 hs na Câmara Municipal de Indaiatuba. 06. Encerramento: Nada
mais havendo a ser tratado, o conselheiro e presidente Sr. Luiz Carlos Medeiros de Paula deu por
encerrada a reunião.

Indaiatuba, 28 de maio de 2014.

Luiz Carlos Medeiros de Paula
Presidente

Wainer Quitzau
Coordenador da Comissão

Patrícia C. Zanetti Lima
Relatora
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